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O cenário atual de baixa disponibilidade hídrica e aumento da demanda de 

água impulsionam os gestores dos serviços relacionados ao consumo dos recursos hídricos a 

estabelecerem estratégicas no manejo de água. Além de existir um aumento de sistemas de 

abastecimento de água com rede de distribuição nas localidades rurais. A pesquisa objetiva 

caracterizar e conhecer o comportamento do padrão de consumo de água em áreas rurais, por 

meio de um estudo de caso em localidades do semiárido do estado da Bahia, nas quais a 

gestão dos serviços públicos de abastecimento de água ocorre pelo modelo de autogestão da 

Central/Seabra-BA. Para o desenvolvimento da pesquisa foram usadas informações oriundas 

do banco de dados da Central, questionário semiestruturado, entrevista e observações em 

campo. Para a análise dos dados quantitativos utilizou-se o software R versão 3.5.1, já para os 

dados qualitativos foram empregados a análise de conteúdo. Foram encontradas associações 

significativas quanto ao uso de reservatórios e cisternas, além da influência da taxa de 

ocupação em domicílios rurais. Quanto as práticas de consumo de água nas localidades rurais 

estudadas, identificou-se uma hierarquização no consumo de água e uma forte dependência da 

água dos SAA. No cenário onde existe um aumento de sistemas de abastecimento de água em 

localidades rurais com redes de distribuição, quantificar e analisar o consumo de água permite 

um planejamento mais eficiente e coerente com a realidade local, voltado para a 

sustentabilidade desses sistemas, principalmente em áreas com grande vulnerabilidade social 

e baixa disponibilidade hídrica, como a região do semiárido, bem como a ampliação de 

informações voltadas para essas localidades.  

 

Palavras-chaves: Saneamento rural. Consumo de água. Sistema de abastecimento de água. 
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The current scenario of low water availability and increased water demand 

estimulate the managers of related services of water resources consumption to establish 

strategies in water management. In addition, there is an increase in water supply systems 

(WSS) with distribution system in rural locations. The research aims to characterize and know 

the pattern behaviour of water consumption in rural areas, through a case study in semi-arid 

areas of the state of Bahia, in which the management of public water supply services occurs 

through the model of Central/Seabra-BA self-management. For the research development 

were used information from the Central database, semi-structured questionnaire, interview 

and field observations. For the analysis of the quantitative data, the software R version 3.5.1 

was used, and content analysis was used for the qualitative data analysis. Significant 

associations were found regarding the use of reservoirs and cisterns, besides the influence of 

the occupation rate in rural households. About the water consumption habits in the rural areas 

studied, a hierarchy was identified in the water consumption and a strong dependence on the 

water from the WSS. In the scenario where there is an increase in water supply systems in 

rural areas with distribution systems, quantifying and analyse water consumption allows a 

more efficient and coherent planning with the local reality, focused on the sustainability of 

these systems, especially in areas with high social vulnerability and low water availability, 

such as the semi-arid region, as well as the expansion of information for these localities. 
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1 INTRODUÇÃO  

O cenário de déficit no atendimento ao serviço público de abastecimento de água, 

presente em áreas rurais brasileiras (locais de grande vulnerabilidade social e que apresentam 

características diferenciadas dos sistemas urbanos), se dá por essas áreas estarem afastadas 

dos locais de infraestrutura, possuírem baixa capacidade de pagamento e apresentarem 

domicílios mais dispersos, além da parca iniciativa governamental, se apresenta como um 

grande desafio à universalização do saneamento básico. São aproximadamente 39,9 milhões 

de brasileiros vivendo em áreas rurais (BRASIL, 2018), destes, 40,5% possuem atendimento 

adequado ao que tange o serviço público de abastecimento de água, percentual que engloba 

soluções como cisterna e poços. Assim, 59,5% da população rural não são atendidas por 

nenhuma solução ou o abastecimento de água é precário (BRASIL, 2018).  

Porém, de acordo com o Banco Mundial (2012) têm existido uma melhora nos 

indicadores, nos quais a populações rural mundial que tem acesso ao abastecimento de água 

potável aumentaram de 36% em 1990 para 56% em 2010. Apesar do aumento da cobertura de 

atendimento desses serviços, muitos sistemas são afetados pela escassez de água, que se deve, 

por exemplo, ao aumento da população, crescimento econômico, condições de vida 

melhoradas e mudanças de estilo de vida nesses locais, elevando a demanda por esse recurso 

natural. No Brasil, com a ampliação do agronegócio, o meio rural tornou-se um local de uma 

sociabilidade mais diversa, exigindo, cada vez mais infraestrutura, como os serviços públicos 

de abastecimento de água, além do aumento da demanda de água.  

O atual cenário de baixa disponibilidade hídrica e aumento da demanda impulsionam os 

gestores dos serviços relacionados ao consumo dos recursos hídricos a estabelecerem 

estratégicas no manejo de água. Além de existir um aumento de sistemas de abastecimento de 

água com rede de distribuição nas localidades rurais. Nesse sentido, acredita-se que o 

conhecimento do consumo de água e fatores associados podem ser utilizados como 

ferramenta para auxiliar no desenvolvimento de projetos de implantação e expansão de 

sistemas de abastecimento de água, como também, nas medidas de gestão de demanda, 

promovendo o dimensionamento de sistemas com maior eficiência, mitigação de 

desperdícios, utilização de medidas de uso racional e soluções mais viáveis para o contexto 

local, garantindo a segurança hídrica.  
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Para a determinação do consumo de água e identificação do padrão de consumo é 

necessário o conhecimento da interferência de diversos fatores, tais como: disponibilidade de 

água, restrições de abastecimento, estrutura tarifária, características do domicílio e familiar. 

Os fatores associados ao consumo de água são mais conhecidos em áreas urbanas. O viés 

urbano também se reflete na literatura acadêmica sobre serviços de água; assim, os locais que 

mais têm atenção dos acadêmicos são os grandes centros econômicos e políticos de um país 

(TUTUSASUS; SCHWARTZ, 2018), gerando uma escassez de estudos científicos e, por 

conseguinte, de dados e informações sobre as condições/práticas do uso da água em áreas 

rurais.  

Além do viés urbano no meio acadêmico, existe uma dificuldade de obter dados de 

sistemas de abastecimento de água (SAA) que atendem as localidades rurais, muitos sendo 

simplificados e sem micromedição. O estado da Bahia apresenta a maior população do Brasil, 

com aproximadamente 3,9 milhões de pessoas, vivendo em localidades rurais (IBGE, 2011), 

27,9% da população do estado. A prestação dos serviços públicos de abastecimento de água 

para a população rural é feita por meio da gestão de entidades de distintas naturezas jurídicas, 

como, sociedade de economia mista com administração pública (Embasa - Empresa Baiana de 

Águas e Saneamento; Cerb - Companhia de Engenharia hídrica e de Saneamento da Bahia), 

autarquia (SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto), empresa pública (Car - Companhia 

de Desenvolvimento e Ação Regional) e associação civil (Centrais - Central de Associações 

Comunitárias para Manutenção dos Sistemas de Saneamento).  

Os sistemas de abastecimento de água geridos pelas Centrais apresentam medição 

individualizada e existência e disponibilidade no fornecimento dos dados de consumo de 

água, podendo, assim, ter suas características estudadas. Dessa forma, o objetivo desse 

trabalho é avaliar e caracterizar o consumo de água e fatores associados a prática de uso dos 

sistemas de abastecimento de água geridos pela Central do município de Seabra, região 

semiárida do estado da Bahia.  
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2 OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar o consumo de água em localidades rurais abastecidas por sistemas de 

abastecimento de água geridos pela Central do município de Seabra do estado da Bahia  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

o Quantificar o consumo de água por habitante e por localidade;  

o Avaliar a influência da taxa de ocupação, reservação domiciliar e cisternas de 

armazenamento de água de chuva no consumo de água; 

o Identificar as práticas de consumo de água das localidades rurais.  
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3 SANEAMENTO RURAL 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO MEIO RURAL 

Para trabalhar com saneamento rural é necessária uma discussão quanto ao conceito de 

rural a ser utilizado, pois este é relevante tanto para a delimitação do território de atuação, 

como também para a definição de indicadores de cobertura e a proposição de metas e recursos 

que são imprescindíveis à implementação de projetos (SILVA; ZANCUL, 2012). As 

definições do conceito rural nas instituições acadêmicas têm gerado nas últimas décadas um 

amplo debate sem consenso (BRAGA; REMOALDO; FIÚZA, 2016). Juntamente com as 

discussões, o conceito do rural vem se transformando ao longo do tempo, sendo uma 

definição evasiva que envolve conceitos dos campos da Geografia, da Economia e da 

Sociologia (AVRUSKIN, 2000). 

Até o século XVIII na Europa, existia uma importância no território rural, que se 

caracterizava por possuir uma maior densidade populacional quando comparada ao meio 

urbano, além de apresentar uma contribuição significativa de produção para a economia 

(PONTE, 2004). Nesse mesmo século, segundo Pérez (2001), começou a surgir a ideia de que 

o desenvolvimento da sociedade estava relacionado com a mudança do atrasado para o 

moderno, do rural para o urbano e do agrícola para o industrial. Assim, a partir da Revolução 

Industrial, no século XIX, houve uma associação do rural com a noção de “atraso”, pois 

existiu uma alteração espacial da população, na qual as áreas urbanas cresciam e o meio rural 

se esvaziava, além disso, o urbano apresentou características industriais, à medida que “o 

meio rural encerra as antigas relações, tradições e formas de vida” (SILVEIRA, 2013, p.6).  

Como escreve Rua (2006, p. 83): 

As relações de poder e o exercício da hegemonia têm se manifestado, em seus 

aspectos econômicos, políticos, culturais e simbólicos. Cidade e campo, urbano e 

rural, vêm sendo percebidos como polaridades, nas quais a assimetria de poder e 

hegemonia, e as representações daí resultantes, nos últimos séculos na Europa, e, no 

Brasil, principalmente depois da Revolução de 1930 (e da legislação daí resultante), 

têm mantido a cidade (e o urbano) como dominante na polarização que exerce, 

acentuando uma dicotomia que só, nas últimas décadas, vem sendo alterada pelas 

novas lógicas da acumulação capitalista. 

Dessa forma, o início do século XX foi marcado por essa dicotomia, na qual no meio 

rural existiu apenas atividades agropecuárias tendo uma função de abastecer as cidades, e 

estas apresentaram uma produção industrial, comercial e de serviços, ocasionando na divisão 
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territorial do trabalho, sendo uma consequência do modo de produção capitalista 

(ANDRADE; ALVES, 2014). No Brasil, a dicotomia entre o urbano e o rural foi 

determinante para que houvesse a modernização dos meios de produção agrícola, originando 

na concentração cada vez maior na propriedade de terras e assim, grandes migrações internas 

a partir da década de 1940 (BRASIL, 2018). 

No período pós-1960 é observado um crescente empenho da população rural em 

atividades não-agrícolas desenvolvidas no campo ou nas cidades, em países desenvolvidos e 

em desenvolvimento, isto devido à incorporação de modernas tecnologias disponíveis para os 

agricultores (BALSADI, 2001). A modernização da produção agrícola brasileira foi 

impulsionada pela ambição de diversos grupos que viam a necessidade de mudança no padrão 

tecnológico para aumentar a oferta de produtos para exportação, porém mesmo com o caráter 

expansivo, a modernização não atingiu todas as regiões do país, nem todos os produtos e 

processos produtivos, resultando em grandes desequilíbrios regionais (SILVA; BOTELHO, 

2014). 

Maricato (2014) afirma que a partir dos anos de 1980, com a globalização, houve um 

aumento do agronegócio baseado no latifúndio, o qual elevou a importância estratégica de 

produtos primários (minérios, celulose, grãos, carne, petróleo e etanol) nos mercados globais. 

A autora ainda ressalta que a maior parte dos alimentos consumidos no Brasil é oriunda da 

agricultura familiar (pequena propriedade), tendo uma relação menos danosa ao meio 

ambiente quanto ao uso de fertilizantes químicos e água, em comparação com a monocultura 

realizada em grandes propriedades. Além disso, Maricato (2014, p.188) pontua que “a 

pequena propriedade é fundamental para a manutenção da biodiversidade, pois desempenha 

um papel importante na sustentabilidade ambiental, além de reter parte da população no 

campo”.  

Com a ampliação do agronegócio, Moreira (2003, p.132) conceitua que o rural não é 

compreendido como um espaço somente agrícola, mas como: 

[...] lugar de uma sociabilidade mais complexa que aciona novas redes sociais 

regionais, estaduais, nacionais e mesmo transnacionais. Redes sociais as mais 

variadas que, no processo de revalorização do mundo rural, envolvem a reconversão 

produtiva (diversificação da produção), a reconversão tecnológica (tecnologias 

alternativas de cunho agroecológico e natural), a democratização da organização 

produtiva e agrária (reforma agrária e fortalecimento da agricultura familiar), bem 

como o fortalecimento e a expansão dos turismos rurais (ecológico e cultural).  
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Reafirmando essa condição, Dirven (2011) aponta que o meio rural não estaria apenas 

ligado às atividades agrícolas, havendo um fluxo contínuo de bens, pessoas e serviços 

transitando entre as zonas rurais até as zonas urbanos e vice-versa. O mesmo autor apresenta 

que mais da metade da renda mensal das populações rurais da América Latina e Caribe são 

oriundas de atividades não agrícolas.  

Balsan (2006) reitera que nas últimas décadas, houve uma reordenamento do espaço em 

função da organização das atividades econômicas, no qual as cidades não podem mais ser 

identificadas apenas como um complexo industrial e, nem os campos, com predomínio de 

atividades agrícolas e pecuárias. Santos (2004, p.88) aponta que: 

Os últimos séculos marcam, para a atividade agrícola, com a humanização e a 

mecanização do espaço geográfico, uma considerável mudança de qualidade, 

chegando-se, recentemente, à constituição de um meio geográfico a que podemos 

chamar de meio técnico-científico-informacional, característico não apenas da vida 

urbana, mas também do mundo rural, tanto nos países avançados como nas regiões 

mais desenvolvidas dos países pobres. É desse modo que se instala uma agricultura 

propriamente científica, responsável por mudanças profundas quanto à produção 

agrícola e quanto à vida de relações.  

O rural vem se distanciando cada vez mais de ser predominantemente agrícola, apesar 

disso, segundo Rua (2006) o rural e o urbano não se tornam a mesma coisa, pois conservam 

as suas especificidades. Com o objetivo de progredir na temática, é importante verificar quais 

especificidades definem o rural. Kageyama (2004) pontua os seguintes aspectos que 

caracterizam o meio rural: i) não é mais somente agrícola e não possui domínio sobre este; ii) 

existem pluriatividades, e é multifuncional (função produtiva, ambiental, ecológica, social); 

iii) densidade populacional relativamente baixa; e iv) entre os espaços rural e urbano não 

existe isolamento total. Nesse contexto, Abramovay (2000) afirma que existem três formas 

dominantes para delimitar as áreas rurais, sendo elas pela delimitação administrativa, pelo 

peso econômico na ocupação de mão de obra da agricultura e por meio de um limite 

populacional.  

No Brasil, o Decreto-Lei nº. 311, de 02/03/1938 (BRASIL, 1938) associa a delimitação 

de zonas rurais e urbanas aos municípios. Entretanto, segundo Brasil (2017), devido às 

transformações econômicas e sociais, ocorrem alterações na configuração espacial dos 

municípios, assim a legislação não consegue acompanhar as mais recentes estruturas 

territoriais e o processo de distribuição espacial das populações e das atividades econômicas. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) tem utilizado uma delimitação 
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administrativa nos censos demográficos e na contagem da população, que entende o rural 

como área externa ao perímetro urbano do distrito, cujos espaços e fronteiras são definidos 

por lei municipal.  

Silveira (2013) afirma que a única característica mantida entre as tentativas de definições 

do rural mais antigas e atuais é a baixa densidade populacional. Fica evidente que existe uma 

definição ampla e inesgotável do que é rural e suas especificidades, além de existir uma nova 

ressignificação, conceituando o “novo rural”. A categoria que se refere a novos olhares para o 

rural brasileiro, se denomina de ruralidade, que “remete à construção de identidades a partir 

dos fenômenos de pluriatividade, lazer e meio alternativo de vida no campo em interação com 

a cidade” (ALENCAR, 2009, p.169). De acordo com Pérez (2001), a revalorização do meio 

rural é de suma importância para a sociedade e economia como um todo, devendo existir uma 

mudança cultural da visão do rural como uma nova, aceitável e melhor alternativa de vida. O 

autor ainda aponta, que países industrializados da Europa, dos Estados Unidos e alguns países 

latino-americanos começaram a abordar a revalorização do meio rural dessa maneira, porém 

ainda há problemas estruturais e contextuais que distorcem essa interpretação.  

Na perspectiva de uma nova visão do rural, juntamente com as transformações ocorridas 

ao longo dos anos, foi criado para sua população emigrante um sentimento de nostalgia e a 

necessidade de retorno às origens, aliados a valorização da natureza e seus benefícios para a 

saúde e qualidade de vida, pela sociedade (BRASIL, 2018). Assim, para reforçar o vínculo 

com o rural, a população emigrante cria estratégias para buscar infraestruturas básicas e bens 

de consumo (BRASIL, 2018). Além da população emigrante, de acordo com Balsadi (2001) 

têm se tornado mais frequente o fluxo de residentes urbanos passarem a viver no meio rural e 

viajarem diariamente para o seu trabalho por diversos motivos, como, o custo de vida baixo, 

estilo de vida e de empresas mostrarem maior interesse em locações longes de centros 

urbanos.  

Assim, o “novo rural” é compreendido como um espaço de diversificação de produção, 

uso de tecnologias alternativas de cunho agroecológico e natural, local de fortalecimento da 

agricultura familiar e expansão dos turismos rurais, necessitando de uma maior demanda, 

sendo esta imprescindível de infraestruturas básicas — eletricidade, serviços públicos de 

saneamento básico, estradas, escolas, unidades de saúde — além da sustentabilidade dos 

serviços já existentes, carecendo que os poderes públicos locais juntamente com outras 
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organizações busquem soluções apropriadas para solucionar os problemas recorrentes das 

áreas rurais, proporcionando melhores condições de vida. 
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3.2 SITUAÇÃO ATUAL DO SANEAMENTO RURAL NO BRASIL 

No Brasil, o crescimento populacional ocorreu significativamente a partir da segunda 

metade do século XX. Atualmente, a população que vive em áreas rurais é bem menor do que 

aquela que vive em áreas urbanas, de acordo com os dados obtidos no último Censo 

Demográfico realizado pelo IBGE. Na Figura 3.1 é possível observar que na década de 60, a 

população urbana era um pouco menor que a população rural e a partir da década de 70 a 

população urbana superou a rural e passou a crescer a cada década, enquanto a população 

rural teve um comportamento inverso (decrescente). Ambos processos foram ocasionados 

pelos fluxos migratórios. 

No final dos anos 40, ainda existia no Brasil uma predominância da população rural, e ao 

tempo que o poder público se tornava ausente no desenvolvimento de políticas sociais; como 

consequência, o território brasileiro permanecia um espaço ocupado por doenças e miséria 

(REZENDE, 2002). Nesse mesmo período, a população rural começou a migrar para os 

grandes centros urbanos, em busca da ascensão social, aliada à modernização da produção 

agrícola no campo. Segundo Almeida e Corrêa (2012), o crescimento populacional ocorrido 

nas cidades brasileiras a partir da década de 40, gerou mudanças na estrutura da sociedade, 

como o aumento das desigualdades sociais, comprometimento das condições de sobrevivência 

dos habitantes e principalmente a degradação socioambiental. 

Figura 3.1 - População brasileira no período de 1960 a 2010 

Fonte: IBGE (1961;1971;1981;1992;2001;2011) 

O último Censo Demográfico realizado no ano de 2010 pelo IBGE, apontou que cerca de 

29,9 milhões de pessoas residem em localidades rurais no Brasil, em aproximadamente 8,1 

milhões de domicílios. Como evidenciado na Figura 3.1, essa população representa cerca de 

16% da população total brasileira. É importante compreender como é realizada a definição do 

IBGE para delimitação dos espaços urbanos e rurais e assim suas populações. A definição dos 

0

20

40

60

80

100

1960 1970 1980 1991 2000 2010

45
56

68
75

81 84

55
44

32
25

19 16P
o

p
u

la
çã

o
 (

%
)

Urbana

Rural



10 

 

 

espaços urbanos é realizada por Leis Municipais, deste modo o IBGE considera as áreas rurais 

aquela externa a delimitação urbana. A descrição de áreas urbanas e rurais é realizada pelo 

IBGE por meio dos setores censitários1, assim são utilizados 8 códigos de setores censitários 

inseridos como situação urbana ou rural, descritos na Figura 3.2. 

Figura 3.2 – Descrição de áreas urbanas e rurais, segundo os setores censitários definidos pelo IBGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BRASIL (2018) 

                                                 
1 Unidades territoriais de coleta das operações censitárias, com limites físicos identificados, que representam 

áreas mais homogêneas.  

SITUAÇÃO URBANA (código 1, 2, 3) 

 
Área urbanizada de cidade ou vila: Áreas legalmente definidas como urbanas e 

caracterizadas por construções, arruamentos e intensa ocupação humana; áreas afetadas por 

transformações decorrentes do desenvolvimento urbano e aquelas reservadas à expansão urbana.  

Área não - urbanizada de cidade ou vila: Áreas legalmente definidas como urbanas, mas 

caracterizadas por ocupação predominantemente de caráter rural. 

Área urbanizada isolada: Áreas definidas por Lei Municipal e separadas da sede municipal ou 

distrital por área rural ou por outro limite legal.  

2 

3 

SITUAÇÃO RURAL (código 4, 5, 6, 7, 8) 

Aglomerado rural de extensão urbana: Localidade que tem as características definidoras de 

Aglomerado Rural e está localizada a menos de 1Km de distância da área urbana de uma cidade ou 

vila. Constitui simples extensão da área urbana legalmente definida.  

1 

4 

5 Aglomerado rural isolado - povoado: Localidade que tem a característica de aglomerado 

rural isolado e possui pelo menos 1 (um) estabelecimento comercial de bens de consumo frequente 

e 2 (dois) dos seguintes serviços ou equipamentos: 1 (um) estabelecimento de ensino de 1º grau em 

funcionamento regular, 1(um) posto de saúde com atendimento regular e 1 (um) templo religioso 

de qualquer credo. Corresponde a um aglomerado sem caráter privado ou empresarial ou que não 

está vinculado a um único proprietário do solo, cujos moradores exercem atividades econômicas, 

quer primárias, terciárias ou, mesmo secundárias, na própria localidade ou fora dela.  

6 Aglomerado rural isolado - núcleo: Localidade que tem a característica definidora de 

aglomerado rural isolado e possui caráter privado ou empresarial, estando vinculado a um único 

proprietário do solo.  

Aglomerado rural isolado – outros aglomerados: São aglomerados que não dispõem, no 

todo ou em parte, dos serviços ou equipamentos definidores dos povoados e que não estão 

vinculados a um único proprietário.  

 

7 

Zona rural, exclusive aglomerado rural: São áreas rurais não classificadas como 

aglomerados. 

 

8 
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O Programa Nacional de Saneamento Rural (PNSR) avaliou esses setores censitários 

definidos pelo IBGE e identificou no Censo Demográfico de 2010 sedes urbanas com baixa 

densidade populacional e reduzidos números de equipamentos e serviços (BRASIL, 2018). 

Dos 5.570 municípios, em 273, as populações urbanas não ultrapassaram 1.000 habitantes e 

mais de 2.000 setores censitários classificados como urbanos não contavam sequer com 20 

domicílios (BRASIL, 2018). Como já discutido, caracterizar o meio rural perpassa por 

diversas discussões e conceitos, porém a baixa densidade demográfica apresenta-se como um 

indicador contemplado por diversos autores para classificar determinada localidade como uma 

área rural. Nessa perspectiva, o PNSR redistribui os setores censitários estabelecidos do 

IBGE, levando em conta dois critérios para definir aqueles setores como rurais, sendo eles: (i) 

densidade demográfica reduzida; (ii) o setor deve possuir como vizinho, outro setor rural. 

Assim, os setores censitários foram reagrupados (Figura 3.3).  

Figura 3.3 - Redistribuição dos setores censitários do IBGE, pelo PNSR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BRASIL (2018) 

SITUAÇÃO URBANA (código 1a) 

 
Área urbanizada de cidade ou vila: Áreas legalmente definidas como urbanas e 

caracterizadas por construções, arruamentos e intensa ocupação humana; áreas afetadas por 

transformações decorrentes do desenvolvimento urbano e aquelas reservadas à expansão urbana.  

Aglomerações próximas do urbano (código 1b, 2 e 4): caracterizados por aglomerações 

populacionais nas periferias urbanas, sendo considerados urbanos na base de dados original do 

IBGE e reclassificados como rurais, apesar de manterem as mesmas características originais 

(Código 1b e 2). Código 4, caracterizados por aglomerações que se encontram há, no máximo, um 

quilômetro de distância das áreas urbanas.  

 

 1a 

SITUAÇÃO RURAL (código 1b, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 

A 

B Aglomerações mais adensadas isoladas (Código 3): caracterizadas por aglomerações, em 

princípio, consideradas urbanas pelo poder local, mas distantes de aglomerações mais adensadas, 

como o distrito sede.  

C 
Aglomerações menos adensadas isoladas (Código 5, 6 e 7): constituídas por aglomerações 

populacionais distantes umas das outras e também de outras áreas mais adensadas e por 

aglomerações populacionais dispostas no entorno de um empreendimento rural, sendo este 

empreendedor o seu único proprietário.  

D 
Sem aglomerações, com domicílios relativamente próximos de aglomerações ou 

isolados (Código 8): caracterizadas pelo IBGE como zona rural sem aglomerações, apresenta o 

maior contingente populacional dentre todos os segmentos de setores rurais considerados pelo 

IBGE, no Censo Demográfico de 2010.  
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Com essa redistribuição, a população rural estimada no Brasil é de 39,9 milhões de 

habitantes, com um acréscimo de mais de 10 milhões de pessoas em comparação ao Censo 

Demográfico de 2010. Baseado na classificação no PLANSAB, o PNSR utilizou para a 

caracterização do atendimento e déficit dos serviços de abastecimento de água as 

características descritas abaixo (BRASIL, 2018). 

▪ Atendimento adequado: Representado pela população que, em todos os casos, não 

sofra com intermitência prolongada ou racionamento e: - Recebe água potável da 

rede de distribuição, com ou sem canalização; - Recebe água de poço ou nascente, 

com canalização interna; - Apresenta, como solução complementar às outras fontes, a 

água proveniente de cisterna de captação de água de chuva, com canalização interna; 

▪ Atendimento precário: Representado pela população que: - Recebe água da rede de 

distribuição, fora dos padrões de potabilidade e/ou com intermitência prolongada no 

fornecimento; - Recebe água de poço ou nascente, mas não possui canalização 

intradomiciliar, e/ou recebe água fora dos padrões de potabilidade e, ou, está sujeita a 

intermitência prolongada; - Utiliza água de cisterna de captação de água de chuva 

que forneça água sem segurança sanitária e /ou em quantidade insuficiente para a 

proteção à saúde; - Utiliza água de chafariz ou caixa abastecidos por carro pipa; 

▪ Sem atendimento: Todas as situações não enquadradas nas definições de 

atendimento e que se constituem em práticas consideradas inadequadas, como por 

exemplo, coleta de água em cursos de água ou poços a longa distância.  

Com a redistribuição dos setores censitários e utilizando as classificações supracitadas, 

foram estimados os percentuais de população rural com atendimento adequado, precário ou 

sem atendimento aos serviços públicos de abastecimento de água (Figura 3.4). 
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Figura 3.4 – Atendimento de abastecimento de água para populações rurais 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE (2011); MS (2007), IBGE (2008) apud BRASIL (2018) 

Observa-se um percentual de 40,50% em atendimento adequado de abastecimento de 

água para populações residentes em áreas rurais. Esse percentual, também, é composto pelo 

aumento de serviços de abastecimento de água com rede de distribuição em domicílios nessas 

localidades ao longo dos anos, podendo ser observado na Figura 3.5. A quantidade de 

domicílios rurais que são abastecidos por poço ou nascente (dentro e fora da propriedade) 

apresentam os maiores percentuais nos três Censos demográficos realizados (1991, 2000 e 

2010), exibindo uma menor variação no percentual, de 60% a 55%, essa forma de 

abastecimento prevalece nos domicílios rurais. Houve um aumento expressivo ao que se 

refere a quantidade de domicílios atendidos por rede de distribuição, passando de 9% a 28% 

nos anos avaliados. O percentual de domicílios rurais atendidos por outras formas de 

abastecimento de água (carro pipa, cisterna de água de chuva, rio, açude, lago e igarapé) 

expõe a maior redução, de 31% em 1991 para 17% em 2010.  
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Figura 3.5 - Formas de abastecimento de água em domicílios rurais2 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE (1992;2001;2011) 

Apesar da redução de “outras formas” de abastecimento, ainda é notório o uso de 

múltiplas fontes de água nas localidades rurais brasileiras, isto devido a contínua insuficiência 

ou baixa qualidade da água frequente nos domicílios das regiões Norte e Nordeste, e também 

nas épocas de chuvas intensas, que alteram a situação de tratamento da água tipicamente 

adotado na região Sul (BRASIL, 2018). As alterações qualitativas e/ou quantitativas das 

fontes convencionais de água (mananciais superficiais e subterrâneos) ocasionam uma 

diminuição na oferta para atender uma crescente demanda, motivando assim, cada vez mais, o 

uso de múltiplas fontes não só em localidades de vulnerabilidade, como também em grandes 

centros urbanos.  

A situação da interface esgotamento sanitário se enquadra em um atendimento adequado 

apenas em 20,6%, representando domicílios rurais que possuem coleta por rede (de esgoto ou 

pluvial) e fossa séptica ou seca (Figura 3.6). Para 54,1% dos domicílios rurais os efluentes 

domésticos são coletados por rede, sem posterior tratamento, ou levados às fossas 

rudimentares. Existe uma variação no método construtivo das fossas utilizadas em áreas 

rurais, se caracterizando desde buracos, com ou sem escoramento, até fossas impermeáveis 

seguidas de sumidouros (BRASIL, 2018). Os percentuais de atendimento precário e adequado 

representam de forma hegemônica domicílios rurais ligados às fossas.  

                                                 
2 Os dados apresentados são oriundos da distribuição dos setores censitários adotados pelo IBGE, e não os 

redistribuídos no PNSR.  
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Figura 3.6 - Atendimento de esgotamento sanitário para populações rurais 
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Figura 3.7 - Atendimento no manejo de resíduos sólidos para populações rurais 
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Fonte: IBGE (2011); MS (2007), IBGE (2008) apud Brasil (2018) 

Nas áreas rurais brasileiras não existe nenhum tipo de atendimento dos serviços públicos 

de manejo de resíduos sólidos em 55,50% dos domicílios, apenas em 23,60% dos domicílios 

rurais possuem coleta direta ou indireta e destinação ambientalmente adequada (Figura 3.7). 

 

 

 

 

 
Fonte: IBGE (2011); MS (2007), IBGE (2008) apud Brasil (2018) 

O percentual elevado de domicílios sem atendimento reflete o que foi descrito no PNSR 

(BRASIL, 2018), sendo a queima a principal solução utilizada nessas localidades, motivada e 

justificada pela necessidade de eliminar os resíduos, demora da coleta realizada pela 

prefeitura ou questão cultural, “para espantar os mosquitos”. Os dados sobre o manejo de 

águas pluviais que consideram existência de vias com bueiro/bocas de lobo ou pavimentação 

só existem para os setores censitários 1, 3 e 43, representando 23% dos domicílios rurais, 

assim as informações não refletem a situação vigente.  

Um trabalho recente desenvolvido por Porto, Sales e Borges (2015), que teve como 

objetivo identificar as principais características intrínsecas ao abastecimento de água e 

                                                 
3 Aglomerações próximas do urbano (setor 1 e 4) e Aglomerações mais adensadas isoladas (setor 3). 
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esgotamento sanitário em áreas rurais, apresentou como resultado a predominância do uso de 

poço ou nascente como forma adequada de abastecimento de água e fossa séptica para 

esgotamento sanitário. Dessa forma, diagnosticar como ruim a situação do saneamento rural, 

somente por meio de índices de cobertura de rede de distribuição de água ou rede de coleta de 

esgoto, sendo soluções coletivas, e com lógica urbana, não é satisfatório. É importante 

enfatizar que os serviços públicos de saneamento rural, principalmente o abastecimento de 

água e esgotamento sanitário, devem apresentar características distintas das áreas urbanas na 

sua concepção, pensando em sistemas descentralizados, uso de múltiplas fontes de água, 

reuso, tecnologias apropriadas, que visam considerar as singularidades do contexto local, 

como também, participação social e autogestão, aspectos que também podem ser utilizados no 

meio urbano.  
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4 CONSUMO DE ÁGUA RESIDENCIAL 

No ano de 2015, a Agência Nacional de Águas (ANA) realizou uma estimativa da 

demanda hídrica consumida no Brasil, setorizando os usos consuntivos, chegando ao valor de 

demanda consuntiva total de 2.275,07m³/s, dos quais 55% do total é retirada pelo setor de 

irrigação. Desse valor encontrado, a vazão de consumo é estimada em 1.209,64m³/s, sendo 

dividida nos setores apresentados na Figura 4.1, com os respectivos percentuais. Observa-se 

que cerca de 10% da água consumida no Brasil é para atender ao consumo direto do 

abastecimento humano. 

Figura 4.1 - Percentuais de consumos de água dos usos múltiplos no Brasil 

 
Fonte: Brasil (2016) 

A vazão consumida percorre um caminho desde a captação até a residência, podendo 

variar a depender do tipo de captação, chegando aos pontos de consumo por meio de SAA. O 

percurso da água captada é formado por estruturas e equipamentos que devem ser 

dimensionados de forma que o usuário seja atendido com a quantidade de água suficiente para 

atender à necessidade (MATOS, 2007). Importante ressaltar que o consumo total de água se 

compõe no somatório do consumo efetivo, perdas e desperdícios (CHEUNG et al., 2009).  

Os projetos de SAA, tanto para uma zona urbana ou para atender localidades na zona 

rural, dependem de parâmetros para o dimensionamento, como o número de habitantes e 

consumo per capita. A norma de instalação predial de água fria, NBR 5626/1998, estabelece 

que a concessionária deve fornecer ao projetista o valor estimado do consumo de água por 

pessoa por dia, em função do tipo de uso do edifício (BRASIL, 1998). Porém a Lei Federal 

nº11.445/2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, institui que cabe 

ao titular do serviço formular a política pública de saneamento básico a qual deve conter o 

valor de consumo per capita de água para abastecimento público (BRASIL, 2007).  
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No entanto, segundo Fernandes Neto et al. 2004, a definição do consumo per capita nos 

dimensionamentos de SAA, ocorre por meio da existência ou não de dados históricos 

confiáveis sobre medições do consumo, sendo utilizado cotas per capita tabeladas ou de 

municípios semelhantes. O Manual de Saneamento da Fundação Nacional de Saúde 

(FUNASA) do ano de 2015, recomenda valores de consumo per capita variando entre 

localidades abastecidas com ou sem rede de distribuição de água. Para populações abastecidas 

sem ligações domiciliares, de acordo com algumas características, sugere a adoção de 

consumos per capita que variam de 14 a 100L/(hab.dia), a depender da infraestrutura de 

abastecimento (populações abastecidas por cisternas de armazenamento de água de chuva ou 

torneiras públicas ou chafarizes, que possuem lavanderias públicas e sanitário ou banheiro). 

Para os locais que irão possuir redes de distribuição, a cota per capita é em função da 

quantidade de habitantes, variando, por exemplo, de 90 L/(hab.dia) para uma população de 

fim de plano de até 5.000 habitantes a 300 L/(hab.dia) para uma população acima de 250 mil 

habitantes (BRASIL, 2015).  

Von Sperling (2005) estimou alguns dados de consumo per capita, por meio de dados na 

literatura4, estabelecendo faixas de consumo de acordo com o porte da localidade, como por 

exemplo para povoados rurais com uma quantidade populacional menor que 5.000 habitantes, 

a faixa do consumo varia entre 90 e 140L/(hab.dia), para uma cidade grande com um 

população maior que 250 mil habitantes a faixa de consumo per capita estaria entre 150 e 

300L/(hab.dia).  

A empresa brasileira que detém a concessão dos serviços de saneamento do estado de São 

Paulo (SABESP) em sua norma técnica NTS 181 (Dimensionamento do ramal predial de 

água, cavalete e hidrômetro – Primeira ligação), estabelece para o dimensionamento de SAA 

que atenda uma população de alta renda, um valor de consumo per capita de 300L/(hab.dia), 

enquanto que em áreas rurais ou casas populares o valor base é de 120L/(hab.dia) (SABESP, 

2012).  

Observa-se que essas recomendações e estimativas não consideram alguns fatores que 

possam interferir no consumo per capita da água. Assim, os profissionais que atuam na 

elaboração dos projetos de SAA, e que necessitam de dados seguros de consumo per capita, 

passam por dificuldade na obtenção desses dados, pois podem não existir ou há uma falta de 

                                                 
4 Dados adaptados de CETESB (1977;1978), Barnes et al.(1981), Dahlhaus & Damrath (1982), Hosang 

&Bischot(1984). 
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confiança nos dados existentes (OLIVEIRA; LUCAS FILHO, 2004). Os mesmos autores 

ainda afirmam que os dados fornecidos pelas empresas de abastecimento público, consideram 

os possíveis desperdícios existentes na rede de distribuição, porém não avaliam os aspectos 

sociais e econômicos da população, além dos costumes incorporados à cultura do povo, que 

em alguns casos podem ser favoráveis ao desperdício de água e, em outros casos, a favor da 

racionalização. 

Por consequência, a ausência de um método padronizado para efetuar o cálculo do 

consumo per capita tem motivado a realização de pesquisas, com finalidade de avaliar o 

consumo per capita de água em diferentes localidades brasileiras, e também internacionais. 

As pesquisas objetivam determinar o perfil de consumo doméstico, além de considerar os 

fatores que podem interferir, e assim encontrar valores que sejam mais adequados com a 

realidade local, auxiliando no dimensionamento dos SAA, bem como, na gestão dos recursos 

hídricos para determinação de estratégias de controle da demanda e uso de fontes alternativas 

de água (BARRETO, 2008; GIURCO et al., 2008), além de auxiliar em programas voltados 

para a melhora na eficiência no uso da água.  

4.1 FATORES ASSOCIADOS AO CONSUMO DE ÁGUA  

Para Cohim, Meireles e Silva (2012) os fatores que interferem na dificuldade em 

conhecer o consumo per capita de água e a identificação do padrão de consumo, estão 

relacionados à gestão (preço e estrutura tarifária, campanhas educacionais, restrições de 

fornecimento, índice de micromedição; campanhas de melhoria das instalações hidráulicas), 

ao ambiente (temperatura, precipitação, evapotranspiração), à residência (tipo de residência, 

idade da construção, tamanho da casa e do lote, tecnologias dos aparelhos hidráulicos) e 

fatores sociodemográficos (renda familiar, idade dos moradores, taxa de ocupação). Ao longo 

dos anos têm se realizado pesquisas que pretendem determinar de maneira mais fidedigna o 

consumo per capita residencial, além de avaliar os aspectos associados ao consumo de água.  

Fonseca e Gabriel (2015) estudaram a associação das faixas de tarifação em seis 

indicadores de SAA no Brasil, utilizando dados de prestadores do serviço disponíveis no 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). Concluíram que os valores de 

tarifação afetaram significativamente os seis indicadores estudados, dentre eles o consumo 

per capita de água. A mediana do consumo per capita para valores de tarifa médio inferiores 

a R$ 0,50/m3 foi de 192,6L/(hab.dia), ao passo que, valores de tarifa maiores ou iguais a R$ 
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0,50/m3 foi de 116L/(hab.dia). Observa-se que a tarifação tende a estimular um uso mais 

racional no consumo de água, fato também verificado por Fernandes Neto et al. (2004) em 96 

municípios do Estado de Minas Gerais. Além da tarifa, os autores encontraram uma estreita 

relação do consumo de água com o percentual de hidrometração e o índice de 

desenvolvimento humano para municípios com até 100 mil habitantes.  

Também por meio de dados disponibilizados no SNIS, Von Sperling et al. (2002) 

investigaram fatores associados ao consumo per capita de água em alguns estados brasileiros 

e cidades de Minas Gerais. Verificaram um valor médio nacional de 157L/(hab.dia) de 

consumo per capita, e apenas a renda per capita se mostrou relevante na interferência no 

consumo. Nos 45 municípios estudados do estado de Minas Gerais, houve uma influência dos 

fatores relacionados à faixa de renda, de precipitação e ao porte da localidade, e o consumo 

variou de 120 a 200L/(hab.dia).  

Em Salvador/BA, Garcia (2011) estudou o consumo de residências de população de baixa 

renda, utilizando dados obtidos por meio de questionários que caracterizaram as famílias 

quanto aos aspectos socioeconômicos, percepção quanto ao consumo e uso racional da água, 

como também, características dos domicílios. Essas informações foram comparadas com os 

dados de consumo de água. Assim, foi encontrado um consumo per capita mediano na região 

de 100,8 L/(hab.dia), enquanto que o valor médio foi de 121,5L/(hab.dia). Também foi 

identificada uma associação significativa entre o consumo de água com: nº de moradores, nº 

de dormitórios, pontos internos de água e parcela da renda comprometida com o pagamento 

da conta.   

Também em Salvador/BA, Cohim, Meireles e Silva (2012) obtiveram, por meio de dados 

da companhia de saneamento da região, para uma amostra de 1.695 apartamentos e 35 mil 

casas para população de baixa renda, um consumo per capita médio de 125,8L/(hab.dia) e 

150, 8L/(hab.dia) para casas e apartamentos, respectivamente. Foi observado que o nº de 

moradores representa um fator importante na formação do consumo, onde o consumo per 

capita aumenta com a redução da taxa de ocupação em proporções elevadas.   

Botelho (2013) realizou uma avaliação do consumo de água em três residências em um 

bairro de população de baixa renda no município de Salvador, encontrando para duas 

residências um consumo mensal médio menor que o valor de 10m3, valor estabelecido pela 
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concessionária de saneamento como o valor mínimo de consumo5. Em duas residências foram 

encontrados valores de média per capita de 111±51L/(hab.dia) e 58±18L/(hab.dia), na outra 

residência no período estudado houve a presença de duas famílias, encontrando valores de 96 

± 61L/(hab.dia) e 190 ± 128L/(hab.dia). Com os resultados encontrados para esta última 

residência, foi observado o quanto os hábitos e a preocupação com o uso racional influenciam 

no consumo. 

No estado de São Paulo, Ywashima et al. (2006) propuseram caracterizar o consumo de 

água em 27 residências de interesse social no município de Paulínia, por meio do 

levantamento de um histórico do consumo a partir das contas de água. A pesquisa encontrou 

valores médios de consumo mensal e per capita de 12 m3/mês e 113L/(hab.dia), este variando 

de 46 a 309L/(hab.dia). Lima (2017) também realizou um estudo em 4 empreendimentos de 

interesse social, em 690 casas e 461 apartamentos, no município de Alagoinhas/BA. Dentre os 

resultados encontrados para todas as amostras o consumo médio mensal foi de 7,95m3/mês e 

um consumo per capita médio de 92,43L/(hab.dia), também foi observado diferenças 

significativas entre os consumos domiciliares para as taxas de ocupação de 1,2,3 habitantes, 

porém em domicílios com mais de 3 habitantes não apresentaram diferenças expressivas. 

Diferentemente do consumo per capita que apresentou estreita relação com ocupação acima 

de 3 hab./dom, assim a cada aumento na taxa de ocupação menor o consumo per capita. 

Marinoski et al. (2014) trabalharam com o uso racional de água em habitações de 

interesse social na região de Florianópolis/SC, medindo o consumo de água estimado por 

dispositivo hidráulico e caracterização do consumo por meio de entrevistas. As famílias 

pesquisadas apresentaram como consumo médio per capita os valores de 111 a 

152L/(hab.dia). Ainda no estado de Santa Catarina, Souza e Kalbusch (2017) realizaram um 

estudo em 30 edifícios de Joinville/SC, relacionando dados de consumo mensal (fornecidos 

pela prestadora do serviço) com o número de residentes, tipo de sistema de medição 

(individualizado ou coletivo), idade do prédio e uso de fontes alternativas de água. Dentre os 

resultados encontrados, os edifícios com sistema de medição individualizado apresentaram 

um consumo menor, com uma média de 176 L/(hab.dia), enquanto que a média dos prédios 

com sistemas coletivos foi de 236L/(hab.dia). A média de consumo per capita na amostra 

estudada foi de 186L/(hab.dia), porém quando desconsiderado os dados dos edifícios que 

                                                 
5 Valor que foi alterado para 6m3 no ano de 2017. 
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utilizam fontes alternativas de abastecimento a média do consumo per capita aumenta para 

224L/(hab.dia).  

No município de Feira de Santana/BA, Almeida (2007) desenvolveu uma metodologia 

para caracterizar qualitativa e quantitativamente o consumo de água e a produção de efluentes 

domésticos, onde 70% dos participantes eram de baixa renda. Dentre os resultados 

encontrados houve uma correlação mais expressiva entre consumo de água e o nº de 

moradores, nº de dormitórios, tempo de permanência dos residentes em diferentes turnos do 

dia, onde a permanência no turno da noite apresentou maior correlação. Foi encontrado um 

consumo médio de 115 L/(hab.dia). Araújo (2012), também em Feira de Santana/BA, 

encontrou um valor médio de consumo per capita em torno de 110,1L/(hab.dia), realizando o 

estudo em classes de consumidores residencial social, popular e não popular, essas faixas são 

estabelecidas e específicas de cada concessionárias, podendo variar nos estados.  

Pesquisas mais recentes que estudaram o consumo de água, no âmbito internacional, 

destaca-se no noroeste do Iraque, na cidade de Duhok, onde Hussien, Memon e Savic (2016) 

desenvolveram uma pesquisa sobre o consumo de água per capita de 407 famílias, utilizando 

24 modelos estatísticos para a estimativa. As análises estatísticas permitirem encontrar a 

relação do consumo per capita com a renda familiar, 241, 272 e 290L/(hab.dia) para famílias 

de renda baixa, média e alta, respectivamente, os resultados também sugeriram que o 

consumo per capita aumenta com o número de mulheres adultas no grupo familiar e quase um 

terço do consumo representa o uso de torneiras. Observa-se um consumo elevado mesmo em 

famílias de baixa renda, comparado aos consumos encontrados em localidades brasileiras.  

Breyer e Chang (2014) analisaram a interferência climática no consumo diário da água ao 

longo de 29 anos na cidade de Portland, localizada no noroeste dos Estados Unidos. Foram 

comparados dados diários de produção de água em duas prestadoras de serviço de 

abastecimento, onde 50% da produção é para uso residencial. Encontraram reduções 

relacionadas a temperatura nos anos seguintes a 1992, pois neste ano ocorreu um evento de 

escassez. Os autores argumentam que essas reduções foram resultadas de fatores históricos 

(escassez de 1992), a gestão da demanda de água intensiva, e novos hábitos (diminuição do 

uso externo de água), juntamente com mudanças tecnológicas, aspectos que atenuaram a 

conexão entre o uso e temperatura da água.  
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Para áreas rurais, Orrico (2003) estudou o consumo per capita em localidades do 

semiárido baiano. A avaliação foi feita antes e depois da implementação do sistema de 

abastecimento de água, encontrando o consumo per capita médio de 22,6L/(hab.dia) com 

desvio padrão de 13,9 L/(hab.dia) antes da implementação e após, o consumo foi de 

70L/(hab.dia). Keshavarzi et al. (2006) por meio de questionários e dados de consumo de 

água encontraram um valor médio de consumo per capita para uma amostra de 522 famílias 

rurais no Irã, de 121,7L/(hab.dia). Também foi observada uma correlação significativa entre o 

consumo per capita e o tamanho do agregado familiar e idade do chefe da família. 

Características como o tamanho do quintal, estufa e tempos de irrigação foram fatores que 

influenciaram no consumo mensal da água.   

Fan et al. (2013) avaliaram o consumo per capita de localidades rurais na China, em 247 

famílias, de 8 localidades com abastecimento contínuo, intermitente e com distribuição por 

chafariz. Os consumos per capita foram 71,3L/(hab.dia), para abastecimento contínuo, 

52L/(hab.dia), intermitente, e 46,5L/(hab.dia), distribuição por chafariz. para abastecimento 

contínuo, intermitente e chafariz, respectivamente. Foi observado que os padrões de 

abastecimento afetaram o comportamento quanto a prática tradicional de compartilhar água 

entre os membros da família para lavagem de mãos, pés e face, onde no abastecimento 

contínuo essa prática era menos frequente, como também, a idade do chefe e o tamanho da 

família são fatores que interferiram no consumo.  

Kulinkina et al. (2016) estudaram o padrão de consumo de água em quatro SAA com 

distribuição por rede, geridos pelas próprias localidades rurais na região leste de Gana. 

Verificaram uma correlação negativa com a precipitação, indicando uma preferência da água 

de chuva quando esta está disponível. Observaram também, que a demanda do usuário nas 

localidades estudadas é impulsionada pela quantidade de água, acessibilidade e percepção da 

qualidade estética da água e não pela qualidade microbiológica e o preço, assim utilizam 

outras fontes, como poços, rios e água da chuva, subutilizando os SAA.  

Martínez-Santos (2017) analisou fatores associados ao consumo de água em localidades 

rurais do sul de Mali, com soluções sem rede de abastecimento. Assim, encontrou associação 

significativa do consumo com o número de membros da família, tempo e deslocamento para 

chegar ao local de abastecimento. Outro aspecto ressaltado pelo autor é o acesso a meios 

básicos de transporte, como carrinhos de mão, fator que dobra o consumo de água no 

domicílio.  
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O Quadro 4.1 apresenta uma descrição sucinta dos trabalhos apresentados, destacando o 

âmbito, local da pesquisa e os indicadores de consumo encontrados.  
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Quadro 4.1 – Resumo das pesquisas estudadas sobre consumo de água 

Fonte Âmbito Local de pesquisa Descrição Indicador de consumo 

Fonseca e Gabriel (2015) Localidade Brasil Associação do consumo 116 a 192,6L/(hab.dia) 

Von Sperling et al. (2002) Localidade Brasil Dados obtidos no SNIS 
157L/(hab.dia) – nacional 

120 a 200L/(hab.dia) – Minas Gerais 

Fernandes Neto et al. (2004) Localidade Minas Gerais Associação do consumo de água - 

Garcia (2011) Edificação Salvador (BA) Famílias de baixa renda 121,5L/(hab.dia) 

Cohim, Silva e Meireles (2012) Edificação Salvador (BA) Edificações de padrão popular 125,8 a 150,8L/(hab.dia) 

Botelho (2013) Edificação Salvador (BA) Famílias de baixa renda 
Consumo mensal inferior a 10m³/mês 

58 a 111L/(hab.dia) 

Almeida (2007) Edificação Feira de Santana (BA) Famílias de baixa renda 115L/(hab.dia) 

Araújo (2012) Edificação Feira de Santana (BA) 
Faixas de tarifas determinadas pela 

concessionária 
110,1L/(hab.dia) 

Ywashima et al. (2006) Edificação Paulínia (SP) Habitação de interesse social 
Consumo mensal 12 m³/mês 

113L/(hab.dia) 

Lima (2017) Edificação Alagoinhas (BA) Habitação de interesse social 
Consumo mensal 7,95m³/mês 

92,43L/(hab.dia) 

Marinoski et al. (2014) Edificação Florianópolis (SC) Habitação de interesse social 111 a 152L/(hab.dia) 

Souza e Kalbusch (2017) Edificação Joinville (SC) 
Edifícios com medição individualizada e 

coletiva 

176L/(hab.dia) – medição individualizada 

236L/(hab.dia) – medição coletiva 

Breyer e Chang (2014) Localidade Portlande (EUA) Fatores associados ao consumo de água - 

Hussien, Memon e Savic (2016) Edificação Duhok (Iraque) Faixas de renda 241 a 290L/(hab.dia) 

Orrico (2003) Localidade Jacobina (BA) Localidades rurais 
22,6L/(hab.dia) - sem rede 

70L/(hab.dia) – com rede 

Keshavarzi et al. (2006) Localidade Irã Localidades rurais 121,7L/(hab.dia) 

Fan et al. (2013) Localidade China Localidades rurais 46,5 a 71,3L/(hab.dia) 

Kulinkina et al. (2016) Localidade Gana 
Localidades rurais; fatores associados ao 

consumo de água 
- 

Martínez-Santos (2017) Localidades Mali 
Localidades rurais; fatores associados ao 

consumo de água 
- 

Fonte: Próprio autor, 2019 
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Cada população, região, país apresentam padrões de consumo de água próprios, variando 

de acordo com o número de habitantes da residência, tempo de permanência durante os dias 

da semana, área construída, características técnicas do serviço público e predial de 

abastecimento, clima da região, características culturais, perdas e desperdícios, renda familiar, 

valor da tarifa, fontes alternativas de água, formas de distribuição, dentre outros.  Importante 

ressaltar que os valores de consumos encontrados em pesquisas realizadas no mesmo 

município e em localidades com características semelhantes, podem estar relacionadas as 

distintas metodologias aplicadas, como o tamanho das amostras e períodos estudados.  

O Quadro 4.2 apresenta um resumo dos principais fatores associados ao consumo de água 

encontrados nas pesquisas estudadas. 

Quadro 4.2 - Resumo dos principais fatores associados ao consumo de água 

Relação Tipo de associação encontrada Autor 

À
 g

es
tã

o
 

Tarifa 
Moraes (1995); Fernandes Neto et al. (2004); Fonseca e 

Gabriel (2015) 

Percentual de hidrometração Fernandes Neto et al. (2004) 

Restrição de fornecimento Fan et al. (2013) 

Gestão de demanda Breyer e Chang (2014); Botelho (2013) 

A
o

 

a
m

b
ie

n
te

 

Precipitação 
Von Sperling et al. (2002); Breyer e Chang (2014); Lima 

(2017); Kulinkina et al. (2016) 

Temperatura Lima (2017); Keshavarzi et al. (2006) 

À
 r

e
si

d
ên

ci
a

 

Tipo de ligação Moraes (1995); Souza e Kalbusch (2017) 

Nº de dormitórios Garcia (2011); Almeida (2007) 

Pontos internos de água Garcia (2011) 

Sistemas alternativos Souza e Kalbusch (2017); Kulinkina et al. (2016) 

Aparelhos hidráulicos Hussien, Memon e Savic (2016); Botelho (2013) 

Tipologia do imóvel Lima (2017) 

Idade da infraestrutura hidráulica Souza e Kalbusch (2017) 

Sistema de medição 

(individualizado ou coletivo) 
Souza e Kalbusch (2017) 

H
á

b
it

o
s 

cu
lt

u
ra

is
 

Frequência de uso Thackray, Cocker e Archibald (1978); Botelho (2013) 

Práticas culturais Fan et al. (2013) 

F
a

to
re

s 

p
si

co
ss

o
ci

a
is

 

Mudanças no uso por conta da 

escassez 
Breyer e Chang (2014) 

Preocupação com o uso racional Botelho (2013) 
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Continuação do Quadro 4.2. 

Fonte: Próprio autor, 2019 

Observa-se nos estudos apresentados uma concentração nas pesquisas em localidades 

urbanas, quando comparado aos estudos realizados em localidades rurais, principalmente no 

Brasil. Segundo Tutusasus e Schwartz (2018), os locais que mais têm atenção dos acadêmicos 

são os grandes centros econômicos e políticos de um país, gerando uma carência de estudos 

científicos e, assim, de dados e informações sobre as condições/práticas do uso da água em 

áreas rurais. Dessa forma, há uma necessidade de mais pesquisas que caracterizem o consumo 

em localidades rurais, e encontrem valores mais fidedignos com a realidade local, avaliando 

suas especificidades, para serem utilizados na gestão e dimensionamentos de projetos, 

principalmente com rede de distribuição, pois existe uma tendência de aumento na utilização 

de redes de distribuição de água em localidades rurais, em comparação com as outras 

alternativas de abastecimento de água (WHO; UNICEF, 2012).  

  

Relação Tipo de associação encontrada Autor 
S

o
ci

o
d

em
o

g
rá

fi
co

s 

Taxa de ocupação 

Moraes (1995); Garcia (2011); Cohim, Meireles e Silva 

(2012); Almeida (2007); Lima (2017); Fan et al (2013); 

Souza e Kalbusch (2017); Keshavarzi et al. (2006); 

Martínez-Santos (2017) 

Renda 
Von Sperling et al. (2002); Hussien, Memon e Savic 

(2016); Garcia (2011); Lima (2017); Araújo (2012) 

Porte da localidade Von Sperling et al. (2002) 

IDH Fernandes Neto et al. (2004) 

Faixa etária Fan et al. (2013); Keshavarzi et al. (2006) 

Gênero Hussien, Memon e Savic (2016) 

Zona Rural 
Orrico (2003); Keshavarzi et al. (2006); Fan et al. 

(2013); Kulinkina et al. (2016); Martínez-Santos (2017) 

Zona urbana 

Thackray, Cocker e Archibald (1978); Hussien, Memon 

e Savic (2016); Breyer e Chang (2014); Fonseca e 

Gabriel (2015); Von Sperling et al. (2002); Fernandez 

Neto et al. (2004); Moraes (1995); Garcia (2011); 

Cohim, Meireles e Silva (2012); Botelho (2013); 

Ywashima et al. (2006); Lima (2017); Souza e Kalbusch 

(2017); Almeida (2017); Araújo (2012) 
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4.2 GESTÃO DA DEMANDA DE ÁGUA  

A importância da obtenção de dados de consumo per capita mais adequados a realidade 

do local onde o sistema será instalado, se dá a partir do cenário atual da baixa disponibilidade 

hídrica e aumento na demanda de consumo. Obras de captação de água, cada vez mais 

distantes do local de distribuição, são realizadas como alternativa para atender a demanda sem 

controle dos grandes centros urbanos, comprometendo o desenvolvimento nas regiões de onde 

a água é retirada. Granziera (2014) argumenta que não há obra que seja suficiente para suprir 

uma demanda sem controle e sem uma política combinada com o uso racional da água, sendo 

esta efetiva e não apenas como preceito legal.  

No Brasil, um dos maiores problemas relacionados a água é a escassez, ocorrendo por 

diversas causas: no Sudeste do país acontece restrições quali-quantitativas devido à alta 

densidade populacional e ampliação das demandas industrial e agrícola, no Nordeste existe 

uma menor disponibilidade hídrica, carência dos serviços de saneamento básico e processos 

de salinização de mananciais (SILVA, 2012). Esse cenário, aliado a condições naturais, é 

resultado do modelo de gestão das águas, onde ao longo dos anos foi baseada na ampliação da 

oferta, proporcionando inúmeros benefícios, como a redução da incidência de doenças, 

controle de eventos de inundações e ampliação dos setores de energia e agricultura, porém 

também foi responsável por grandes impactos econômicos, sociais e ambientais (GLEICK, 

1998; GLEICK, 2003). 

No modelo de gestão utilizado no último século as demandas por água são vistas como 

exigências que devem ser atendidas a qualquer custo e não considerando que essas podem ser 

alteradas ou racionalizadas (COHIM et al., 2009). Essa forma de gerir é denominada gestão 

pela oferta. Porém, os mesmos autores argumentam que existe uma inversão nessa lógica de 

gestão, aplicada em momentos de crise hídrica, quando o consumo é adequado à oferta 

existente. Como exemplo, situação relatada por Maggioni (2015), que em momentos de seca, 

nos Estados Unidos, os políticos apelam para que o cidadão reduza o consumo de água e os 

prestadores de serviços projetem e adotem estratégias de conservação da água. No sudeste 

brasileiro, entre os anos de 2011 e 2015, a região vivenciou precipitações abaixo da média 

histórica, afetando principalmente as regiões metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte e 

Rio de Janeiro (CPRM, 2015). Aliados a baixas precipitações desse período, segundo 

Capobianco e Jacobi (2014), outros fatores foram causadores da crise hídrica como, a má 

qualidade das águas dos rios por falta de tratamento de esgoto doméstico, desmatamento e 
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ocupação em áreas de mananciais, ausência de planejamento para a construção de novos 

reservatórios e falta de investimentos para a redução de perdas. No estado de São Paulo, os 

reservatórios que abasteciam o estado chegaram a níveis preocupantes, havendo uma redução 

de oferta de água, gerando racionamentos, campanhas educativas para e redução do consumo, 

incentivos para implantação de sistemas alternativos de água e medidas administrativas de 

caráter coercitivo ou econômico.  

A inversão da lógica representa uma nova abordagem de gestão, denominada gestão de 

demanda. Esta é voltada na redução da demanda em detrimento do aumento da oferta e tem 

sido discutida a fim de aumentar a eficiência da infraestrutura já implantada e garantir acesso 

aos recursos para as futuras gerações. A gestão da demanda de água é um conjunto de 

estratégias de conservação que influenciam o comportamento do usuário, aceitando que o 

recurso é finito, provocando a redução do consumo, com o uso mais eficiente da água 

(BRANDES; KRIWOKEN, 2005; ARLOSOROFF, 2007; STUDART; CAMPOS, 2003). 

Para Nuñez von Voight e Mohajeri (2013), a gestão da demanda possui o objetivo de 

promover o consumo consciente e minimização de perdas, no qual se criam medidas de 

controle da qualidade e quantidade da água consumida. De acordo com Faria et al. (2010) o 

conceito da gestão da demanda de água aproxima-se do de Tecnologias Limpas, pois ambos 

apresentam como prioridade a prática de conservação e reuso, incluindo a otimização e a 

racionalização do uso, por meio da redução do consumo e do aproveitamento das águas já 

utilizadas.  

Os instrumentos da gestão de demanda podem ser classificados em três grupos: Medidas 

conjunturais, Incentivos e Intervenções diretas, descritos, de acordo com Studart e Campos 

(2003), no Quadro 4.3.  
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Quadro 4.3 – Instrumentos da gestão de demanda 

Grupo Descrição 

Medidas 

conjunturais 

Se conceituam como as normativas básicas para o uso da água, tais como direitos ao 

uso da água, propriedade do território, instituições sociais e legislação. Medidas que 

envolvem arranjos legais e institucionais, privatização e políticas macroeconômicas.  

Incentivos 

São classificados em econômicos e não-econômicos. Os econômicos abrangem o 

estabelecimento de tarifas de água, cobrança, diversas modalidades de transferência 

do direito de uso da água ou da propriedade da água. Os incentivos não-econômicos 

compreendem restrições e sanções, normas de utilização da água e campanhas 

educativas. 

Intervenções diretas 

Se classificam como intervenções diretas do poder público com o objetivo de 

melhorar a eficiência nos sistemas de abastecimento de água, criar programas para o 

incentivo ao reuso, diminuição da poluição. 

Fonte: Studart e Campos (2003) 

Observa-se que a gestão de demanda da água perpassa por vários âmbitos desde a gestão 

política até o usuário, exigindo uma grande articulação dos envolvidos para possíveis 

mudanças, necessárias à sustentabilidade do recurso hídrico e assim garantia de segurança 

hídrica. Brooks e Holtzb (2009, p.159) argumentam que a gestão da demanda “exige 

mudanças mais profundas nos estilos de vida e subsistência, entretanto devem ser aplicados 

com grande cautela nas partes do mundo onde a equidade no acesso à água e tomada de 

decisão democrática não pode ser assegurada”. 
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5 AUTOGESTÃO DO SERVIÇOS PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA: 

CENTRAL/BA 

O desenvolvimento das ações de saneamento ao longo da história brasileira está 

relacionado ao processo de ocupação do território, este influenciado pelos ciclos econômicos 

e pela dinâmica demográfica, gerando uma urbanização concentrada em regiões costeiras e 

próxima de capitais das unidades da federação (BRASIL, 2018). Fator que resultou na 

discrepância dos índices de cobertura de saneamento básico entre as populações residentes de 

áreas rurais e urbanas, demonstrando também, o quanto a lógica capitalista influencia na 

cobertura dos serviços de saneamento, já que localidades rurais apresentam baixa capacidade 

de pagamento e domicílios mais dispersos.  

A análise dos Planos Plurianuais do Governo Federal, no período de 2004 a 2019, Brasil 

(2018) evidencia uma baixa atuação nos serviços públicos de saneamento em áreas rurais, 

além da pulverização das ações relacionadas ao saneamento rural entre diferentes órgãos 

governamentais. No Brasil, os municípios são os titulares dos serviços públicos de 

saneamento básico, que, de acordo com a Lei Federal nº11.445/2007, poderão delegar a 

organização, a regulação, a fiscalização e a prestação dos serviços, porém a gestão fica sob a 

responsabilidade do poder público (BRASIL, 2007). Existem várias possibilidades de 

prestação dos serviços públicos de saneamento básico, porém, no Brasil, há uma 

predominância na prestação por meio das companhias estaduais de saneamento básico 

(CESB), modelo que foi estruturado na década de 70 (SAMPAIO; MORAES, 2014).  

O PNSR propõe que a gestão dos serviços públicos de saneamento rural ocorra por meio 

de processos multiescalares, envolvendo distintos atores sociais, inseridos em diferentes 

esferas ou escalas de atuação, desde o âmbito do indivíduo (em seu contexto local) até os 

espaços de atuação do poder público federal (BRASIL, 2018). No entanto, Ataíde, Moraes e 

Borja (2012), argumentam que devido à ausência de interesse das entidades prestadoras de 

serviços públicos de saneamento nas localidades rurais, a autogestão, estando intimamente 

relacionada com situações de exclusão socioeconômica (CASTANHEIRA; PEREIRA, 2008), 

se apresenta como solução para algumas populações, porém a decisão por esse modelo está 

relacionada com a viabilidade técnico-financeira e não aos princípios da autogestão.  
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A autogestão é uma prática social e política, existindo a mobilização dos trabalhadores e 

cidadãos como uma forma de estratégia política para as conjunturas históricas 

(NASCIMENTO, 2003), sendo também, um processo decorrente de experiências de erros e 

acertos emergindo no desejo pela mudança (MOREIRA, 2011; NASCIMENTO, 2003). Para 

Castanheira e Pereira (2008), a autogestão é um nível pleno de participação alcançado por 

membros de um grupo, os quais, determinam objetivos, escolhem meios de alcança-los e 

estabelecem regras do processo. Este conceito se insere na natureza jurídico-administrativa da 

forma de prestação de serviços públicos de saneamento básico relacionado às Associações 

comunitárias ou Organizações não governamentais. Importante ressaltar, que o modelo de 

autogestão não se trata de uma gestão sem governo e sim da participação da própria 

população como administrador dos serviços, por meio de uma organização de associações 

(SAMPAIO, 2013). 

Existem limitações desse modelo de autogestão. Ataíde, Borja e Moraes (2012), pontuam 

a baixa capacidade de gerenciar os sistemas para garantir o funcionamento adequado de forma 

contínua, fato relacionado com a maturidade política da população. Assim, ainda segundo os 

autores, o sucesso da autogestão se associa a localidades bem articuladas, as quais participam 

de forma organizada e trabalham objetivando a melhora dos serviços coletivos. Larrea-

Killinger (2015) relata a existência de dificuldades na autogestão de serviços públicos de 

abastecimento de água devido a conflitos familiares e tensões comunitárias, causando o 

aproveitamento do clientelismo político nessas situações. O PNSR recomenda a superação do 

modelo de autogestão, pois este retrata a pouca ou omissão da participação do poder público 

em deveres atribuídos legalmente (BRASIL, 2018).  

No estado da Bahia a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água para a 

população rural ocorre por meio da gestão de entidades como a Embasa (Empresa Baiana de 

Águas e Saneamento), SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), Empresas municipais, 

Cerb (Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia), Car (Companhia de 

Desenvolvimento e Ação Regional), Prefeituras e Centrais (Central de Associações 

Comunitárias para Manutenção dos Sistemas de Saneamento) (BAHIA, 2013), estas sendo 

distintas e atuando em dois municípios do estado (Seabra e Jacobina). O Quadro 5.1 descreve 

algumas dessas entidades. 
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Quadro 5.1 - Algumas entidades que prestam serviços públicos de saneamento (abastecimento de 

água e esgotamento sanitário) em localidades rurais do Estado da Bahia 

Entidade Natureza Descrição 

Embasa 

Sociedade de economia 

mista com administração 

pública 

Atende prioritariamente a população urbana de sua área de 

atuação (Embasa, 2015). Atende as localidades rurais 

próximas às adutoras e redes já existentes (SAMPAIO, 2013).  

SAAE Autarquia 

No estado da Bahia existem 15 SAAE (SNIS, 2018). Possuem 

autonomia técnica, financeira e administrativa, criadas por lei 

municipal (SAMPAIO, 2013), atuam nos serviços públicos de 

esgotamento sanitário e, com maior abrangência, 

abastecimento de água.  

Car Empresa pública 

Vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR). 

Tem por finalidade coordenar e promover a execução das 

políticas e programas integrados de desenvolvimento regional 

do Estado, exclusive na Região Metropolitana de Salvador 

(CAR, 2018). Os programas desenvolvidos, atualmente, 

relacionados ao abastecimento de água em localidades rurais 

são: Bahia Produtiva, Programa Mais Água para Todos II e 

Pró-Semiárido.  

Cerb 

Sociedade de economia 

mista com administração 

pública 

Vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento 

– SIHS. Sua ênfase é no abastecimento de água com enfoque 

maior na região semiárida. Suas principais atividades são a 

perfuração de poços tubulares e a construção de SAA.  

Centrais Associação civil 

Uma organização não-governamental (ONG) que coordena as 

atividades de manutenção e operação de SAA e esgotamento 

sanitário em localidades rurais.  
Fonte: Próprio autor, 2019 

As Centrais são um exemplo de modelo de autogestão na prestação de serviços públicos 

de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Como as localidades rurais estudadas na 

presente pesquisa são associadas a Central do município de Seabra, no tópico seguinte essa 

entidade será descrita com maiores detalhes. 

5.1 CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DOS 

SISTEMAS DE SANEAMENTO (CENTRAL) 

O banco público alemão Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) juntamente com os 

Governos Estaduais da Bahia e Ceará, incentivaram a construção de sistemas simplificados de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário em localidades rurais, que apresentavam a 

ausência desses serviços ou a utilização de soluções inadequadas. Silva (2010) afirma que 

organizações internacionais, vem estimulando a implementação de sistemas onde a população 

atendida participe da administração e operação, ou seja, a autogestão. Assim, em 1983, o 

Governo do Estado da Bahia executou um projeto denominado Programa Bahia I, por 

intermédio da Companhia de Engenharia Rural da Bahia 6(Cerb) e recurso financeiro do 

                                                 
6 Atual Companhia de Engenharia e Recursos Hídricos da Bahia (Cerb). 
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banco KfW, implementando poços profundos e sistemas simplificados de abastecimento de 

água (distribuição por chafariz) em municípios das regiões de Santa Maria da Vitória (região 

do Além São Francisco) e de Seabra (região da Chapada Diamantina) e Caetité (BENTEN, 

2001). O mesmo autor aponta que esses sistemas foram repassados, porém não doados, para 

as associações comunitárias das localidades, que ficariam responsáveis por realizar a operação 

e manutenção.  

No ano de 1994, representantes do banco KfW observaram que existiam problemas na 

gestão desses sistemas, como a falta de verbas para custeio de manutenção dos sistemas de 

algumas prefeituras e da Cerb, fazendo com que os sistemas se deteriorassem (ORRICO, 

2003), além da ausência de fundos de reserva nas Associações (CENTRAL, 2016). Assim, foi 

pensado em um novo modelo, no qual uma Federação de associações locais realizaria a 

operação, chegando à prestação de serviço pelo modelo de autogestão. É nesse ambiente que 

foi criada no ano de 1995 a Central de Associações Comunitárias para Manutenção de 

Sistemas de Abastecimento de Água 7 (Central I), fundada na região de Seabra, sendo uma 

Federação de associações que, por intermédio de uma equipe executiva, possibilita uma escala 

para manutenção, fiscalização da qualidade dos serviços e fluxo financeiro sustentável, 

garantindo suporte à operação local (BANCO MUNDIAL, 2016). Com o apoio do governo 

estadual por meio da Cerb, esse modelo se expandiu para o município de Jacobina, onde foi 

criada a Central II, em 1998, abrangendo não só os serviços de abastecimento de água, como 

também de esgotamento sanitário. A Figura 5.1 exibe o modelo de gestão da Central. 

Figura 5.1 – Modelo de gestão da CENTRAL 

 

Fonte: Adaptado de CENTRAL (2016) 

                                                 
7 No ano de 2017 o nome foi alterado para Central de Associações Comunitárias para Manutenção dos Sistemas 

de Saneamento.  
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O arranjo institucional da Central tem como base as associações de moradores, sendo 

entidades civis, a qual se filia a Central, com o objetivo de realizar a prestação dos serviços 

públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário de forma compartilhada. Dessa 

forma, parte das atividades é realizada pela operação local (operador e associação) e outra 

parte pela Central. O operador local e o leiturista8, são selecionados de forma voluntária pela 

associação de moradores, e recebem uma gratificação. A Central é a responsável pela 

administração regional, manutenção dos sistemas e apoio às associações. O governo 

municipal, sendo o titular dos serviços, de acordo com a Lei nº11.445/2007, é responsável 

pela gestão municipal do saneamento e autorização para atuação da Central e das 

Associações. Como a Central já existe a mais de 20 anos e com a aprovação da Lei 

nº11.445/2007, existe um entrave na regularização da prestação do serviço, pois até o 

momento não existe autorização legal dos municípios atuantes da Central. O governo estadual 

apoia esse modelo na execução de implementação e recuperação dos sistemas, por meio de 

ações da Cerb (perfuração de poços e instalação de sistemas simplificados), com algumas 

limitações. Além na assessoria técnica, cabe ao Governo do Estado da Bahia, a captação de 

recursos para investimentos e desenvolvimentos de ações comunitárias (BAHIA, 2013). O 

governo federal auxilia por meio da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) na realização das 

análises físico-químicas e bacteriológicas das águas dos SAA. Existem algumas parcerias com 

instituições de ensino e organizações sociais com estudos, intercâmbio e divulgação do 

modelo (CENTRAL, 2016). 

A Central é presidida pela Assembleia Geral, formada por presidentes de todas as 

Associações filiadas, e possui os Conselhos fiscal e deliberativo, e Diretoria, além do corpo 

operacional, contando com a Gerencia geral, Coordenação administrativa, técnica e social 

(CENTRAL, 2016). Atualmente, a assistência técnica estadual é realizada, por meio da Cerb, 

pela Secretaria de Infraestrutura Hídrica e de Saneamento (SIHS) do Estado da Bahia (Figura 

5.2).  

  

                                                 
8 Pessoa da própria localidade que realizará apenas as leituras do consumo mensal de água dos hidrômetros e a 

entrega da conta mensal. Nos SAA que atendem mais de uma localidade, e que essas são muito dispersas, além 

do operador do sistema, houve a necessidade dessa função que decidida pela associação de moradores.  
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Figura 5.2 - Organograma do modelo Central 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de CENTRAL (2016) 

O modelo de autogestão realizado pela Central gerencia sistemas que apresentam unidade 

de tratamento, rede de distribuição, hidrometração e cobrança pelos serviços. Assim, por meio 

da cobrança das tarifas, a Central mantém e opera os serviços públicos de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário em 150 localidades, na Tabela 5.1 é descrito a cobertura do 

atendimento da Central, com sede nos municípios de Seabra e Jacobina.  

Tabela 5.1 - Informações da cobertura de atendimento da Central 

Sede Central Municípios Localidades SAA SES 
Nº de 

ligações 

Nº de 

Associações 

Seabra 15 96 49 - 9.679 61 

Jacobina 9 54 19 10 6.650 34 

Total 24 150 68 10 16.329 95 
Obs.: SAA: Sistema de abastecimento de água; SES: Sistema de Esgotamento Sanitário 
Fonte: Central (2016) 

Apesar da evolução da cobertura desde a sua fundação até os dias atuais, Ataíde, Moraes 

e Borja (2012), argumentam que existe uma problemática nesse modelo, pois quando ocorre 

uma necessidade de um aporte maior de recursos financeiros para solucionar problemas nos 

sistemas, como por exemplo a aquisição de um equipamento de maior porte e realização de 

um serviço mais complexo e de maior custo, a Central não dispõe de recursos, ficando 

dependentes das instituições do Governo do Estado, dificultando a prestação do serviço como 

também reduzindo a sua autonomia. Também foi constatado deficiências no controle quanto 

ao tratamento da água e fragilidades nos critérios de cobrança (BAHIA, 2013).  

Para Passos (2017), para que a Central garanta o funcionamento contínuo dos sistemas é 

fundamental estimular a participação dos usuários na administração, operação e manutenção 

dos sistemas e capacitar as localidades em educação sanitária e ambiental. Rocha (2013) cita 
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que na avaliação de dois sistemas da Central realizada pelo Banco Mundial em 2010, foram 

classificados como “precária sustentabilidade e estagnação”. No ano de 2016, em outro estudo 

desenvolvido pelo Banco Mundial, onde também foram avaliadas duas localidades, foi 

observada a estagnação e o pouco sucesso devido à falta de apoio institucional da Embasa e 

do Governo Estadual da Bahia, além da ausência de incentivos à expansão, porém vale 

ressaltar que cabe a Cerb os investimentos em infraestrutura de construção civil para 

manutenção e expansão de sistemas.  

Apesar das fragilidades destacadas, este modelo de autogestão tem conseguido atender 

populações de grande vulnerabilidade social e assim, melhorar suas condições de vida, 

mesmo com a omissão do poder público, ao longo dos anos. Central (2016) destaca os 

desafios e as ações necessárias ao fortalecimento deste modelo, sendo: mobilização das 

associações, arcabouço legal, apoio institucional, controle da qualidade, divulgação e 

replicação do modelo e participação em políticas públicas. 
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• Definição das comunidades

• Dados de:

• Consumos de água

• Quantidades domicílios ligados aos SAA

PRIMEIRA ETAPA - Coleta de dados secundários

•Questionário/entrevista

•Construção do questionário

•Pré-teste

•Apreciação do Comitê de ética

•Aplicação dos questionários/entrevista

•Observação em campo

•Características dos SAA e comunidades

•Informações em campo

SEGUNDA ETAPA - Coleta de dados primários

•Tratamento e análise dos dados quantitativos e qualitativos

TERCEIRA ETAPA

Figura 6.1 - Etapas desenvolvidas na pesquisa 

6 METODOLOGIA 

6.1 TIPO DE PESQUISA 

O presente trabalho classifica-se, quanto á natureza, como uma pesquisa aplicada, 

apresentando como objeto o consumo de água de localidades rurais. Quanto aos objetivos, a 

pesquisa desenvolvida se caracteriza como descritiva e exploratória, por trabalhar sobre 

dados, fatos e fenômenos colhidos da própria realidade (MANZATO; SANTOS, 2012; 

TRIVIÑOS, 1987), além de objetivar uma maior familiaridade com o problema, para torná-lo 

mais explícito (GERHARDT; SILVEIRA, 2009).  

Para alcançar os objetivos específicos foi utilizada uma abordagem qualitativa, para os 

aspectos da realidade que não podem ser quantificados, como as práticas de consumo de água 

nas localidades e condições operacionais nos SAA. Centrando-se na objetividade, também foi 

empregada uma abordagem quantitativa para descrever as relações entre variáveis, como o 

consumo de água e os fatores que podem influenciá-lo. De acordo com Fonseca (2002, p. 20) 

“a utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher mais 

informações do que se poderia conseguir isoladamente”.  

Com o objetivo de assegurar uma ordem lógica de como foi executada a pesquisa, na 

Figura 6.1 são exibidas as etapas desenvolvidas no trabalho, baseadas nos objetivos 

específicos que se desejava alcançar. 

Fonte: Próprio autor, 2019 
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6.2 DEFINIÇÃO DAS LOCALIDADES RURAIS 

As localidades rurais estudadas fazem parte do município de Seabra, este localizado nas 

coordenadas geográficas Latitude 12° 25' 17'' Sul, Longitude 41° 46' 0'' Oeste (Figura 6.2), 

sendo considerado a capital da Chapada Diamantina.  

Figura 6.2 - Limitação geográfica do município de Seabra/Ba 

 

Fonte: Machado (2018) 

A sede do município é atendida pela Embasa, já em algumas localidades rurais do 

município a gestão dos SAA, quando existem, é realizada pela Central ou prefeitura. As 

localidades rurais que tiveram os consumos de água estudados fazem parte do modelo de 

autogestão realizada pela Central. Foram escolhidas de acordo com os seguintes critérios: 

▪ Os domicílios abastecidos pelos SAA possuem medição individualizada; 

▪ Existência e disponibilidade no fornecimento dos dados de consumo de água, 

quantidade de serviços de cada localidade e informações técnicas sobre os SAA; 

▪ Auxilio na logística para realização das visitas em campo; 

▪ Proximidade com a sede da Central. 

Com base nos critérios supracitados, foi realizado junto à gerente e assistente social da 

Central, o levantamento prévio de alguns dados específicos dos SAA e localidades associadas, 

avaliando a existência ou não das informações, sendo elas: dados de consumo de água; 

quantidade de domicílios atendidos; característica do tratamento de água; e quantidade de 

serviços que compõe a tarifa de água. Dessa forma, foram pré-selecionados todos os SAA que 

atendem as localidades rurais do município de Seabra/BA.  
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Após a análise dos dados de consumo de água dessas localidades, no período pré-

estabelecido de dois anos (2016 e 2017), observou-se que um dos sistemas que atende três 

localidades rurais apresentava consumos de água zero em todo ano de 2016 e metade do ano 

de 2017, isso devido a troca de todos os hidrômetros e manutenção na rede ocorridos nesse 

período, não sendo contabilizado os consumos de água. Assim, os sistemas e as localidades 

que foram utilizados para a pesquisa totalizaram em 8 e 16, respectivamente, apresentados na 

Tabela 6.1. 

Tabela 6.1 – Localidades rurais atendidas pelos SAA da Central/Seabra no ano de 2018 

SAA Localidades rurais Ano de implantação 

1 Baixio da Aguada 2014 

2 Bebedouro 2007 

3 Campestre 2012 

4 Manduzinho 1996 

5 Mocambo 1995 

6 

Molha Gibão 
1996 

Alto da Estrela 

Mata Cachorro 2014 

7 

Fazenda Malhada 

2005 
Barreirinho 

Beco 

Saquinho 

8 

Poço Grande 

1996 
Pedra de Amolar 

Lagoinha 

Santana 
Fonte: Próprio autor, 2019 

Na Figura 6.3 é apresentado o mapa da localização das localidades rurais que tiverem o 

consumo de água avaliado na pesquisa desenvolvida. 

Figura 6.3 – Mapa da localização das localidades estudadas 

 

Fonte: Próprio autor, 2019 
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6.2.1 Caraterização dos SAA 

Os SAA que atendem as localidades rurais de Seabra, que foram estudadas, todas são 

abastecidas por manancial subterrâneo, se diferenciam na existência ou não de alternativas de 

tratamento (Quadro 6.1), isso variando de acordo com a qualidade da água captada.  

Quadro 6.1 – Tipo de tratamento utilizado nos SAA. Central/Seabra (2018) 

SAA Localidades rurais Etapa de tratamento Etapa de desinfecção 

1 Baixio da Aguada - Dosador automático de hipoclorito de sódio 

2 Bebedouro - Dosador de hipoclorito de sódio Lics Super Água 

3 Campestre 
Aeração, Coagulação 

e filtração 
Dosador automático de hipoclorito de sódio 

4 Manduzinho - * 

5 Mocambo - 

Dosador automático de hipoclorito de sódio 

6 

Molha Gibão 

Filtração ascendente Alto da Estrela 

Mata Cachorro 

7 

Fazenda Malhada 

- 
Barreirinho 

Beco 

Saquinho 

8 

Poço Grande 

- 
Pedra de Amolar 

Santana 

Lagoinha 

*No período da pesquisa em campo no SAA da localidade de Manduzinho, o dosador automático de hipoclorito de sódio não estava 
funcionando.  

Fonte: Próprio autor, 2019 

Os procedimentos operacionais, como adição de hipoclorito de sódio, manutenção na 

rede, controle de vazamentos são realizados pelo operador, podendo este, solicitar auxílio a 

equipe técnica de manutenção da Central, para situações que exijam um conhecimento mais 

específico, como problemas no painel elétrico da bomba ou procedimentos que necessitam 

uma equipe para realizar. Na etapa de desinfecção para os sistemas (SAA Baixio da Aguada; 

Campestre; Mocambo; Molha Gibão; Faz. Malhada; Poço Grande) que utilizam o dosador 

automático, o operador adiciona determinada quantidade de pastilhas de hipoclorito de sódio 

em um recipiente, no qual, as pastilhas são dissolvidas na água bruta. A água é lançada na 

tubulação, por meio de um dosador automático, para a unidade de reservação. Esse 

procedimento se diferencia, nos SAA, na quantidade de pastilhas de hipoclorito de sódio 

adicionadas, devido ao volume dos recipientes (Figura 6.4) utilizados serem diferentes para 

alguns sistemas.  
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Figura 6.4 – Dosadores automáticos e recipientes da etapa de desinfecção de alguns SAA 

   
Fonte: Próprio autor, 2019 

6.2.1.1 SAA Baixio da Aguada 

O SAA que atende a localidade de Baixio da Aguada, nos anos de 2016 – 2017 teve de 

112 a 118 domicílios ligados à rede, abastecendo aproximadamente 266 habitantes. Antes da 

filiação da localidade com a Central, o sistema já existia e era gerido pela própria 

comunidade, porém, por conta da ausência de manutenção ocorriam situações de 

desabastecimento constante. Assim, no ano de 2014 a localidade filiou-se à Central. O sistema 

é composto pela unidade de captação, tratamento e reservação, como ilustrado na Figura 6.5.  

Figura 6.5 – Croqui do SAA Baixio da Aguada 

 

Fonte: Próprio autor, 2019 

Na própria unidade de captação é realizada a desinfecção da água, com pastilhas de 

hipoclorito de sódio e o dosador automático. A unidade de reservação é composta por um 

reservatório apoiado de 20.000L, a distribuição da água é por gravidade. Nesse sistema os 

usuários, além de pagarem o metro cúbico de água utilizado, pagam por dois serviços, o 

auxílio do operador (R$ 2,20/domicílio) 9 e custo de energia elétrica do bombeamento e da 

                                                 
9 Valor referente ao ano de 2016 e 2017.  

Rede de distribuição 

Reservatório apoiado 

Poço de captação 

Unidade de tratamento e abrigo para o 
painel elétrico da bomba de captação  
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dosadora de hipoclorito de sódio, em média 895kWh, este sendo dividido de acordo com o 

consumo de água de cada usuário.  

6.2.1.2 SAA Bebedouro 

O SAA atende 434 habitantes da localidade Bebedouro, abastecendo de 142 a 146 

domicílios. A filiação da localidade com a Central ocorreu no ano de 2007, antes o sistema 

era gerido pelos moradores da localidade com apoio pontual da Prefeitura Municipal de 

Seabra. Na Figura 6.6 é ilustrado o sistema.  

Figura 6.6 - Croqui do SAA Bebedouro 

 

Fonte: Próprio autor, 2019 

Esse sistema se diferencia dos demais por utilizar um dosador de hipoclorito de sódio 

denominado Lics Super Água que não necessita de energia elétrica para o seu funcionamento, 

é um sistema mecânico e possibilita realizar simultaneamente no mesmo equipamento a 

aplicação de cloro ou cloro mais flúor (Figura 6.7).  

Figura 6.7 – Dosador de hipoclorito de sódio Lics Super Água 

  
Fonte: Próprio autor, 2019 

Reservatórios elevados 

Rede de distribuição 

Abrigo para o painel elétrico da 

bomba de captação  

Poço de captação 

Dosador Lics 

Super água 
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6.2.1.3 SAA Campestre 

O SAA atende em torno de 220 pessoas. Nos anos estudados, abastecia entre 76 a 92 

domicílios e é composto da etapa de captação, tratamento e reservação (Figura 6.8). Esse 

sistema é o único que utiliza, além do hipoclorito de sódio, o sulfato de alumínio e carbonato 

de sódio, pois a água captada apresenta teores elevados de ferro. 

Figura 6.8 – Croqui do SAA Campestre 

 

Fonte: Próprio autor, 2019 

Após a adução, a água é aerada (Figura 6.9) e no mesmo reservatório é bombeada para a 

unidade de reservação, porém antes da chegada ao reservatório, na água é adicionado o 

hipoclorito de sódio, sulfato de alumínio e carbonato de sódio, por meio das dosadoras 

automáticas (Figura 6.10).  

 

 

 

 

 

 

Na unidade de reservação a água passa por um filtro de fluxo ascendente e 

posteriormente, é reservada em um reservatório elevado de 20.000L para distribuição. O uso 

da energia elétrica (dois bombeamentos e duas dosadoras) é custeado pela Prefeitura 

Municipal de Seabra, assim, os usuários do sistema paga pelo consumo da água, auxílio do 

operador mais a taxa da associação.  

Figura 6.9 - Processo de aeração Figura 6.10 – Processo de desinfecção 

Poço de captação 

Aerador 

Reservatório elevado 

Rede de distribuição 
Filtro  

Unidade de tratamento  
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6.2.1.4 SAA Manduzinho 

Em outubro de 2017 o poço utilizado pelo sistema foi substituído, pois a vazão do poço 

antigo era baixa e a água possuía muito ferro. No sistema atual, no período da pesquisa em 

campo, não havia sido instalada a dosadora automática de hipoclorito de sódio, assim não 

existia nenhum processo de tratamento, contando apenas com a unidade de captação e 

reservação (reservatório apoiado de 10.000L), como ilustrados na Figura 6.11.  

Figura 6.11 – Croqui do SAA Manduzinho 

  

Fonte: Próprio autor, 2019 

O SAA atende 182 habitantes, abastecendo 65 a 69 domicílios. Dentre os sistemas 

estudados, o SAA da localidade de Manduzinho é o único que os usuários só pagam por um 

serviço (auxílio do operador, R$ 3,00/domicílio10), além do consumo de água micromedido.  

6.2.1.5 SAA Mocambo 

Estão ligados ao SAA da localidade de Mocambo em torno de 109 a 116 domicílios. É 

um sistema simplificado composto pela unidade de captação, desinfecção e reservação 

(Figura 6.12). Assim, como nos outros sistemas, é utilizada uma dosadora automática de 

hipoclorito de sódio. O reservatório apoiado de 10.000L abastece a localidade por gravidade.  

Figura 6.12 – Croqui do SAA Mocambo 

 

 

Fonte: Próprio autor, 2019 

                                                 
10 A partir de maio de 2017 passou a ser R$ 4,00. 

Rede de distribuição 

Reservatório apoiado 

Poço de captação 

Unidade de tratamento e abrigo para o 
painel elétrico da bomba de captação  

Rede de distribuição 

Poço de captação 

Abrigo para o painel 
elétrico da bomba  

Reservatório apoiado  
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Os usuários do sistema pagam por dois serviços, o auxílio do operador (R$3,00) mais a 

energia elétrica utilizada no bombeamento.  

6.2.1.6 SAA Fazenda Malhada 

O SAA é um sistema integrado abastecendo quatro localidades, Fazenda Malhada, 

Barreirinho, Beco e Saquinho, totalizando em 1.047 habitantes atendido. O sistema também é 

simplificado (unidade de captação, desinfecção e reservação) (Figura 6.13). A unidade de 

reservação conta com cinco reservatórios de 20.000L cada.  

Figura 6.13 - Croqui do SAA Fazenda Malhada 

 

Fonte: Próprio autor, 2019 

Por atender quatro localidades extensas a operação do sistema é realizada por um 

operador e um leiturista. O usuário paga pelo auxílio do operador (R$ 3,20) e leiturista (R$ 

4,00), juntamente com o custo de energia elétrica do sistema. Nos períodos de pouca chuva 

(agosto – setembro) ocorre manobra no sistema, três dias da semana abastece a localidade de 

Beco e Saquinho e três dias Faz. Malhada e Barreirinho.  

6.2.1.7 SAA Molha Gibão 

O sistema atende três localidades, Molha Gibão, Alto da Estrela e Mata Cachorro, 

abastecendo em torno de 586 habitantes. Dentre os sistemas estudados, este, é o que possui a 

unidade de captação mais distante dos locais de abastecimento, assim a água é aduzida para 

um reservatório de quebra de pressão para depois chegar na unidade de tratamento e 

reservação, como ilustrado na Figura 6.14.  

Unidade de tratamento e abrigo para o 
painel elétrico da bomba de captação  

Poço de captação  

Reservatórios apoiados  

Rede de distribuição  
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Figura 6.14 – Croqui do SAA Molha Gibão 

 

Fonte: Próprio autor, 2019 

O procedimento de tratamento é composto por dois filtros de fluxo ascendente, a cloração 

é feita por pastilhas de hipoclorito de sódio, adicionado a água por meio da dosadora 

automática. Nesta mesma unidade (Figura 6.15) há dois reservatórios apoiados de 20.000L e 

10.000L que irão abastecer, por meio de bombeamento um reservatório apoiado de 10.000L 

próximo a localidade de Mata Cachorro e por gravidade, um reservatório apoiado de 10.000L 

na localidade de Alto da Estrela. Os usuários do sistema além do pagamento pelo consumo de 

água, pagam pela energia elétrica e auxílio do operador.  

Figura 6.15 – Unidade de tratamento/desinfecção e reservação 

 

Obs.: No período da visita em campo o segundo filtro do sistema estava em manutenção na sede da Central/Seabra.  

Fonte: Próprio autor, 2019 

6.2.1.8 SAA Poço Grande 

O sistema integrado abastece quatro localidades, Poço Grande, Pedra de Amolar, Santana 

e Lagoinha, sendo um sistema simplificado (captação, desinfecção e reservação) (Figura 

6.16). Para abastecer as localidades, por gravidade, há dois reservatórios apoiados de 20.000L 

cada.  

Poço de captação Unidade de tratamento 

Rede de distribuição  

Alto da Estrela 

Rede de distribuição  

Mata Cachorro 

Rede de distribuição 
Molha Gibão 

Reservatório de 

quebra de pressão 
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Figura 6.16 – Croqui do SAA Poço Grande 

 

Fonte: Próprio autor, 2019 

Os usuários do sistema pagam por dois serviços, na remuneração do auxílio do operador 

(R$ 2,55) e o custo proporcional da energia elétrica. Análise geral das condições operacionais 

dos SAA 

6.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Após a definição das localidades que seriam pesquisadas foi realizada a coleta dos dados 

de consumos de água micromedidos por domicílio, quantidades dos domicílios ligados aos 

SAA e valor pago no faturamento dos consumos de água. A obtenção dessas informações 

ocorreu por intermédio da assistente social, coletando no sistema operacional da Central as 

planilhas de faturamento analítico dos anos de 2016 e 2017. Os registros das medições de 

consumo de água têm frequência mensal.  

A coleta de dados qualitativos para descrever e avaliar as práticas de consumo de água 

das localidades e as condições operacionais dos SAA foi realizada por meio de questionários 

semiestruturados (Apêndice A), entrevistas semiestruturadas e a observação de campo (nas 

localidades e no escritório).  

O questionário foi estruturado inicialmente nas seguintes seções: (i) Reservação; (ii) 

Intermitências no sistema; (iii) Ocupação domiciliar; (iv) Condições operacionais do sistema; 

(v) Tarifação; (vi) Uso da água. Foram elaboradas perguntas objetivas e de modo claro para 

evitar interpretações errôneas e dispensar explicações adicionais. Antes da aplicação em 

campo, foi realizada uma pesquisa-piloto para testar o questionário. Esse teste foi respondido 

pelos funcionários da sede da Central, que possuem características e percepções diferentes em 

relação os SAA. Alguns deles já foram presidentes da associação de moradores, ou são 

moradores ou tem parente que vive em alguma localidade, ou são prestadores de serviços 

relacionados ao SAA.  

Poço de captação 

Reservatórios apoiados 

Rede de distribuição 

Unidade de tratamento e abrigo para o 

painel elétrico da bomba 
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Após a aplicação do questionário teste, algumas perguntas foram reformuladas, 

suprimidas e adicionadas. Inicialmente foi planejado realizar a aplicação dos questionários 

aos moradores, operadores/leituristas e presidentes das associações de moradores das 

localidades, porém, devido às características distintas das localidades rurais, como 

distanciamento dos domicílios, e como as propostas do estudo seriam atendidas com as 

respostas dos operadores/leituristas e presidentes das associações, não foram aplicados os 

questionários aos moradores.  

Foram realizadas, também, entrevistas semiestruturadas com os operadores/leituristas dos 

SAA. As entrevistas semiestruturadas utilizam a combinação de perguntas fechadas e abertas, 

possibilitando ao entrevistado discorrer sobre o tema em questão sem se prender à indagação 

formulada (MINAYO, 2016). Para orientar e complementar foram realizadas as seguintes 

perguntas: 

▪ Qual o problema desse SAA? 

▪ Essa bomba dá muito problema? 

▪ Que problema é relatado pela localidade em relação a água do sistema? 

▪ Qual o procedimento de tratamento da água? O que você faz? 

▪ Como é realizado o manuseio dos produtos químicos? 

▪ Quando ocorre algum problema, os técnicos da CENTRAL atendem rápido 

quando solicitados? 

Em campo, além das perguntas dos questionários e entrevista, foi solicitado aos 

operadores/leituristas informações sobre o número de habitantes, quantidade de reservatórios 

domiciliares (caixa d’água, utilizados para armazenar a água oriunda do SAA) e cisternas de 

armazenamento de água de chuva por domicílio, porém em seis localidades (Poço Grande, 

Pedra de Amolar, Santana, Lagoinha e Mocambo) devido à falta de conhecimento dos 

operadores e presidentes não foi possível obter essas informações.  

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética da UEFS (CEP/UEFS) e aprovado com o 

Número do Parecer: 2.881.264 (Certificado de apresentação para Apreciação Ética – CAAE: 

89200318.5.0000.0053), conforme Anexo. Seguindo as exigências do CEP, foram lidos e 

esclarecidos os Termos de Consentimentos Livre e Esclarecido (Apêndice B). Foram 

seguidas, também, as sugestões de Minayo (2016) em relação à entrada do entrevistador em 

campo, sendo elas: (i) apresentação: “o princípio básico em relação a esse ponto é que uma 
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pessoa de confiança do entrevistado (líder da coletividade, pessoa conhecida e bem-aceita) 

faça a mediação entre ele e o pesquisador” (MINAYO, 2016, p.60). Dois funcionários da 

equipe de técnica de manutenção da Central mediaram nos encontros com os entrevistados; 

(ii) menção do interesse da pesquisa; (iii) apresentação de credencial institucional; (iv) 

explicação dos motivos da pesquisa; (iv) justificativa da escolha do entrevistado; (v) garantia 

de anonimato e de sigilo; (vi) conversa inicial.  

As entrevistas foram gravadas, com autorização, para garantia da fidedignidade da 

conversa. As informações básicas dos 18 entrevistados são descritas no Quadro 6.2, estando 

agrupados por SAA e não por localidade, pois três sistemas atendem mais de uma localidade. 

O código de identificação dos entrevistados foi estabelecido de acordo com a função que o 

entrevistado exerce e o SAA que é abastecido (Operador/Leiturista/Presidente + Baixio da 

Aguada + número).  

Quadro 6.2 - Identificação e informações básicas dos entrevistados por SAA 

SAA BAIXIO DA AGUADA 

OB1 Homem. 30 anos na localidade. 4 anos na função. 

LB2 Mulher. 15 anos na localidade. 4 anos na função. 

PB3 Homem.  26 anos na localidade. 6 meses na função. 

SAA BEBEDOURO 

OBE1 Homem. 34 anos na localidade. 10 anos na função.  

PBE2 Homem. Mais de 20 anos na localidade. 2 anos na função. 

SAA CAMPESTRE 

OC1 Homem. Mais de 20 anos na localidade. 1 ano e 7 meses na função. 

PC2 Homem. Mais de 20 anos na localidade. 1 ano e 5 meses na função. 

SAA MANDUZINHO 

OM1 Homem. Mais de 20 anos na localidade. Mais de 10 anos na função. 

PM2 Mulher. Mais de 20 anos na localidade. 1 ano e 6 meses na função. 

SAA MOCAMBO 

OMO1 Homem. Mais de 20 anos na localidade. 1 ano e 3 meses na função.  

SAA FAZENDA MALHADA 

OF1 Homem. 5 anos na localidade. 5 anos na função. 

LF2 Homem. Mais de 40 anos na localidade. 13 anos na função. 

PF3 Homem. 30 anos na localidade. 3 anos na função. 

PF4 Mulher. Mais de 20 anos na localidade. 1 ano na função.  

SAA MOLHA GIBÃO 

OMG1 Homem. 39 anos na localidade. 12 anos na função. 

PMG2 Mulher. Mais de 30 anos na localidade. 2 anos na função. 

SAA POÇO GRANDE 

OP1 Homem. Mais de 30 anos na localidade. 5 meses na função. 

PP2 Homem. 30 anos na localidade. 1 ano e 8 meses na função.  

Fonte: Próprio autor, 2019 
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Como uma técnica específica da pesquisa de campo foi utilizada a observação em campo. 

Na fase observacional ocorreu um reconhecimento de alguns elementos que compõem os 

SAA, como as unidades de captação, reservação e tratamento da água, como também, 

aspectos das condições operacionais dos SAA (Quadro 6.3).  

Quadro 6.3 - Aspectos observados em campo 
Aspecto Descrição 

Estrutura 

Manutenção das unidades do SAA 

Condições da casa do quadro de eletricidade e desinfecção 

Existência/funcionamento de macromedição 

Condições da bomba 

Procedimento 
Orientação para o manuseio dos produtos químicos 

Utilização de EPI  

Pessoal Treinamento técnico 
Fonte: Próprio autor, 2019 

6.4 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS  

6.4.1 Dados quantitativos 

Para a análise dos dados de consumo de água das localidades foram eliminados os 

consumos de água zero, como também os dados em que em algum mês, ou mais, da série de 

24 meses mostrou um consumo muito elevado e fora da tendência dos outros meses. Para as 

análises de consumo de água por habitante, não foi possível obter as informações de 

habitantes/domicílio das localidades de Poço Grande, Pedra de Amolar, Lagoinha, Santana e 

Mocambo, como também, a quantidade de reservatórios domiciliares (caixa d’água) e 

cisternas de armazenamento de água de chuva. O cálculo do consumo per capita não 

contabilizou domicílios sem moradores mesmo que tivesse consumo diferente de zero, mesmo 

o domicílio sendo categorizado por residencial.  

A análise dos dados quantitativos coletados foi realizada utilizando o software R versão 

3.5.1. Para análise dos dados de consumo de água total por residência e consumo per capita 

foram utilizadas medidas de estatística descritiva (média aritmética, desvio padrão, mediana, 

assimetria e curtose), além de exibir os dados utilizando os gráficos de boxplot e histogramas 

de frequência.  

Para a obtenção do consumo per capita foi utilizada a seguinte Equação (1). 

𝑞 =  
𝐶𝑀 ×  1000

30 × 𝑁
 (1) 
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Em que q é o consumo per capita, L/(hab.dia); CM é o consumo médio com base nos 

registros do hidrômetro das residências, em m³; N é o número de moradores do domicílio.  

A associação entre o consumo de água, mensal e per capita, e a taxa de ocupação 

domiciliar foi realizada por meio do ajustamento linear simples, a qual permite verificar a 

existência de uma relação entre uma variável dependente com uma ou mais variáveis 

independentes. Para a associação do consumo de água mensal com o número de reservatórios, 

além da análise descritiva, gráfica e o teste de correlação, foi realizado o teste não-

paramétrico Kruskal-Wallis, o qual trabalha com as diferenças entre os pontos médios para 

determinar se elas são tão discrepantes que, provavelmente, não tenham vindo de amostras 

oriundas da mesma população, teste adequado para três ou mais grupos.  

Para o teste de associação entre o consumo de água e o número de cisternas de 

armazenamento de água de chuva no domicílio utilizou-se o teste não-paramétrico Mann-

Whitney, pois este trabalha com dois grupos, independentes, apenas. A escolha por testes não 

– paramétricos ocorreu devido aos dados de consumo de água não apresentaram uma 

distribuição normal, sendo uma exigência à realização de teste paramétricos. Existe um 

consenso entre muitos autores no sentido de que as técnicas paramétricas possuem maior 

poder estatístico do que as não-paramétricas (COSTA, 2005), porém, em muitos casos, o teste 

não-paramétrico é a única alternativa disponível para análise dos dados e realização da 

inferência estatística (BARBETTA; REIS; BORNIA, 2004). O nível de significância adotado 

para os testes foi de 5%.  

6.4.2 Dados qualitativos 

Para o tratamento e análise dos dados qualitativos foi empregada a técnica análise de 

conteúdo, a qual objetiva “produzir inferências de um texto focal para seu contexto social de 

maneira objetivada” (BAUER, 2011, p.191), esta, que trabalha com materiais textuais 

escritos. Para Gomes (2016) os trabalhos que utilizam a técnica da análise de conteúdo 

costumam apresentar três etapas, sendo elas: Pré-análise, Exploração do material e 

Tratamento dos resultados/Inferências/Interpretação. Dessa forma, o presente trabalho seguiu 

essas três etapas, podendo ser descritos os aspectos realizados no Quadro 6.4. 

  

https://www.google.com.br/search?rlz=1C1AVNA_enBR796BR796&q=teste+n%C3%A3o+param%C3%A9trico+Mann-+Whitney&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjugbqk7YjfAhUHzlkKHbUoDlkQkeECCCkoAA
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1AVNA_enBR796BR796&q=teste+n%C3%A3o+param%C3%A9trico+Mann-+Whitney&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjugbqk7YjfAhUHzlkKHbUoDlkQkeECCCkoAA
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Quadro 6.4 - Etapas desenvolvidas para a análise de conteúdo dos dados qualitativos 

Etapa Descrição 

Pré-análise 

Inicialmente realizou-se a transcrição dos áudios, para posterior 

leitura de todo o conjunto, sendo possível conhecer as 

particularidades e assim classificá-los.  

Exploração do material 
Foi distribuído os trechos das falas em categorias e subcategorias 

para cada tema. 

Tratamento dos 

resultados/Inferências/Interpretação 

Síntese dos resultados em quadros, destacando e organizando as 

informações obtidas.  
Fonte: Próprio autor, 2019  
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados e discussões são apresentados seguindo a sequência dos objetivos 

específicos. Assim, são exibidos: 

(i) Quantificação do consumo de água total dos domicílios e consumo per capita por 

localidade; 

(ii) Avaliação dos fatores associados no consumo de água;  

(iii) Identificação das práticas de consumo de água das localidades rurais.  

7.1 QUANTIFICAÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA  

7.1.1 Consumo de água mensal  

Foram coletados 38.520 dados de consumo de água (m³/mês) e realizando o teste de 

normalidade Anderson-Darling observou-se que os dados de consumos de água mensais das 

localidades não seguem distribuição normal. A Tabela 7.1 apresenta os dados de consumo de 

água mensal em cada localidade. 

Tabela 7.1 - Consumos de água nas localidades rurais. Central/Seabra (2016-2017) 

SAA Localidade 
Média 

(m³/dom/mês) 

Desvio padrão 

(m³/mês) 

Mediana 

(m³/mês) 
Curtose 

1 Baixio da Aguada 9,00 5,25 8 0,25 

2 Bebedouro 8,30 6,27 7 6,58 

3 Campestre 12,43 11,02 10 11,27 

4 Manduzinho 12,58 8,94 11 6,46 

5 Mocambo 8,86 6,22 8 6,8 

6 

Molha Gibão 11,76 9,30 10 11,45 

Alto da Estrela 12,6 10,59 10 8,37 

Mata Cachorro 12,58 11,52 9 5,12 

7 

Faz. Malhada 7,19 4,85 6 2,45 

Barreirinho 7,53 5,25 6 4,57 

Beco 8,66 7,18 7 11,38 

Saquinho 8,37 5,30 7 9,70 

8 

 

Poço Grande 10,17 8,38 8 8,83 

Pedra de Amolar 10,97 9,62 9 13,98 

Santana 7,79 7,75 5 11,55 

Lagoinha 8,47 6,05 7 2,41 

Fonte: Próprio autor, 2019 
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As 16 localidades estudadas apresentaram um consumo de água por domicílio (m³/mês) 

médio na faixa de 7,19m³/mês a 12,6m³/mês, das quais 7 localidades tiveram um consumo de 

água médio acima de 10m³, este, estabelecido pela Central como consumo mínimo de água. 

Acima desse valor há um acréscimo na taxa mínima para cada metro cúbico consumido 

dentro das faixas de estabelecidas (Tabela 7.2).  

Tabela 7.2 – Faixas de consumo e tarifa da Central/Seabra (2016-2017) 
 Faixas de consumo 

 0-10m³ 11-15m³ 16-20m³ 21-25m³ ≥26m³ 

Valor 

cobrado* 

Taxa fixa de 

R$ 7,25/mês 

R$ 7,25 + 

R$1,18/m³ 

R$ 7,25 + 

R$1,55/m³ 

R$ 7,25 + 

R$2,00/m³ 

R$ 7,25 + 

R$2,6/m³ 
*Valores estabelecidos no ano de 2017. 

Fonte: Próprio autor, 2019 

As médias dos consumos residenciais quantificados se assemelham aos encontrados em 

domicílios de baixa renda em localidades urbanas, com tipologias de imóveis e práticas 

distintas, nas pesquisas de Almeida (2007), Garcia (2011), Botelho (2013). Em 12 localidades 

os consumos medianos de água apresentaram valores abaixo do consumo mínimo. Para um 

melhor conhecimento do consumo de água mensal por domicílio de cada localidade, foi 

inserida uma nova faixa de consumo (0 a 5m³), além das estabelecidas pela Central, 

apresentados na Figura 7.1.  

Figura 7.1 - Distribuição dos domicílios segundo as faixas de consumo de água. Central/Seabra 

(2016-2017) 

 

Fonte: Próprio autor, 2019 

Observa-se um maior percentual de residências na faixa de consumo de 0 a 5m³ de água, 

situação verificada em 14, das 16 localidades estudadas. Constata-se a necessidade de uma 

possível reestrutura tarifária na Central, já que 37% dos consumos mensais de água avaliados 
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estão abaixo de 5m³ e 66% são inferiores ou igual a 10m³, podendo trazer vantagens ao 

usuário e ao sistema quanto à conservação da água. Lavall, Zanatta e Trindade (2018) ao 

analisar o consumo de água residencial após restruturação tarifária na cidade de Curitiba, na 

qual houve uma redução da tarifa mínima de água de 10 para 5m³, observaram um decréscimo 

significativo para os consumidores com média superior a 10m³ (antes da restruturação), 

apresentando uma queda de 4,7% no volume médio. Além disso, os consumidores que 

utilizavam até 5m³ de água e pagavam pelo consumo mínimo, após a reestruturação 

apresentaram uma vantagem monetária, com uma redução de até 10,15% no valor pago. 

Prestadoras de serviço público de saneamento (Sabesp, Compesa, Caern, Casal, Deso, 

Cagece e Sanesul) no Brasil, utilizam um volume mínimo muito alto (10m³) e valores para os 

metros cúbicos adicionais relativamente baixos. Para Cohim et al. (2009) essa estrutura 

tarifária falha no objetivo de atuar como um instrumento econômico na gestão de demanda, 

ocorrendo um desestímulo nas medidas de conservação da água já que essa não irá ocasionar 

em um retorno econômico. Prestadoras como Embasa, Copasa e Sanear, já reestruturaram as 

tarifas, reduzindo o consumo mínimo para 5m³ (Copasa e Sanepar) e 6m³ (Embasa).  

Os valores de curtose apresentados, sendo uma medida que procura caracterizar a forma 

da distribuição quanto ao seu achatamento, assim, quanto maior o achatamento, maior a 

variabilidade dos dados e um valor maior da curtose (LARSON; FARBER, 2010), para os 

dados de consumo de água das residências de cada localidade, observa-se as maiores 

variações dos dados nas localidades de Pedra de Amolar, Santana, Molha Gibão, Beco, 

Campestre e Saquinho. A variabilidade dos dados também pode ser analisada pelo desvio 

padrão, as localidades que apresentaram os menores desvios padrão foram Faz. Malhada, 

Baixo da Aguada, Barreirinho e Saquinho. A maior variabilidade dos dados de consumo de 

água observada em determinadas localidades tanto relacionadas com as médias (desvio 

padrão) como em toda a distribuição (curtose) pode ser explicada por domicílios que 

consomem um volume de água maior que a maioria, podendo estes realizarem atividades 

produtivas de maior extensão ou possuírem uma tipologia do imóvel diferenciada dos demais.  

Para os dados de consumo de água mensal foi verificada uma distribuição assimétrica 

positiva, ou seja, a média aritmética, moda e mediana recaem em pontos diferentes da 

distribuição e a curva da frequência tem uma “cauda” mais longa à direita da ordenada e os 

dados estão deslocados à esquerda (LOPES, 2003). Essa análise permite concluir que os 

valores médios são maiores que os valores medianos, dessa forma a mediana se torna a 
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Figura 7.2 - Consumo de água total das localidades rurais. Central/Seabra (2016-2017) 
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melhor medida de tendência central que representa os dados de consumo de água total por 

domicílio. Os gráficos dos histogramas das frequências para cada localidade podem ser 

observados no Apêndice C. 

Na Figura 7.2 é apresentado o consumo de água total médio das localidades durante 2016 

e 2017, como também a média de consumo total das 16 localidades. Em cinco localidades o 

consumo médio de água foi superior à média das 16 localidades, podendo está relacionado 

com atividades produtivas nessas localidades.  

 

Fonte: Próprio autor, 2019 
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7.1.2 Consumo per capita de água 

A Tabela 7.3 apresenta os valores de consumo per capita das residências de cada 

localidade.  

Tabela 7.3 - Consumos de água per capita nas localidades rurais. Central/Seabra (2016-2017) 

SAA Localidade 
Média 

(L/(hab.dia) 

Desvio padrão 

(L/(hab.dia) 

Mediana 

(L/(hab.dia) 
Assimetria Curtose 

1 Baixio da Aguada 104,30 64,04 91,67 0,71 -0,25 

2 Bebedouro 94,11 60,49 80,00 1,05 0,55 

3 Campestre 113,04 66,51 100,00 0,72 -0,32 

4 Manduzinho 116,75 63,47 108,33 0,53 -0,23 

6 

Molha Gibão 105,47 62,89 91,67 0,90 0,20 

Alto da Estrela 115,79 64,73 106,67 0,46 -0,45 

Mata Cachorro 126,08 66,08 116,67 0,37 -0,6 

7 

Faz. Malhada 90,67 59,26 75,00 0,96 0,35 

Barreirinho 98,46 62,95 83,33 0,92 0,21 

Beco 97,78 56,04 83,33 0,94 0,62 

Saquinho 94,70 58,15 77,78 0,98 0,41 

Fonte: Próprio autor, 2019 

Assim como os dados de consumo de água total por domicílio, os valores de consumo per 

capita também assumem uma assimetria positiva, os dados se concentram na extremidade 

inferior da escala e se distribuem gradativamente em direção à extremidade superior. Nos 

dados de consumo per capita os valores de curtose encontrados, para 6 localidades, são 

superiores a zero, indicando uma distribuição maior variabilidade, podendo obter valores mais 

distantes da média (PINO, 2014). As localidades que apresentaram uma maior variabilidade 

na distribuição, e assim, um maior valor de curtose foram Beco, Bebedouro, Saquinho, 

Fazenda Malhada, Barreirinho e Molha Gibão, estas possuem alguns eventos mais distantes 

da média. Os desvios padrões elevados podem ser explicados pela dispersão dos dados, 

algumas residências indicam consumo de água elevado e uma ocupação habitacional pequena, 

o que pode sugerir que a residência apesar de ser classificada na categoria Residencial pela 

Central, faz uso da água não apenas domiciliar, podendo existir uma atividade direcionada 

apenas a atividades de irrigação e dessedentação animal.  
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A Figura 7.3 mostra o gráfico de boxplot com o consumo per capita por domicílio de 

cada localidade.  

Figura 7.3 - Consumo de água per capita nas residências por localidades rurais. Central/Seabra 

(2016-2017) 

Fonte: Próprio autor, 2019 

Os valores de consumo per capita médio se distanciam dos valores de alguns autores, 

como Orrico (2003), o qual encontrou um consumo per capita médio para localidades do 

semiárido baiano de 70L/(hab.dia) e Fan et al.(2013), para localidade chineses encontraram 

valores médios de 71,3L/(hab.dia) e 52L/(hab.dia). Porém, no Irã, Keshavarzi et al. (2006) 

acharam um valor de consumo per capita médio de 121,7L/(hab.dia). No Manual de 

Saneamento da Funasa (BRASIL, 2015) os valores recomendados para o consumo per capita 

de povoados rurais com população menor que 5 mil habitantes, estão entre 90 a 

140L/(hab.dia). Os valores médios encontrados para as localidades rurais estudadas se 

encontram nessa faixa de consumo.  

Apesar dos valores elevados nos consumos per capita médio, as medianas das 

localidades se apresentam entre os valores 77,78L/(hab.dia) e 116,67L/(hab.dia), nos quais 5 

localidades obtiveram um consumo per capita inferior a 90L/(hab.dia), valores fora da faixa 

recomendada pela Funasa. Assim, como para o consumo mensal de água, a mediana é a 
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melhor medida de tendência central que representa os consumos per capita de água por 

residência nas localidades.  

7.2 FATORES ASSOCIADOS AO CONSUMO DE ÁGUA 

7.2.1  Taxa de ocupação domiciliar e consumo de água 

Na Figura 7.4 é exibida a distribuição da frequência da taxa de ocupação domiciliar das 

localidades.  

Figura 7.4 - Distribuição da frequência da taxa de ocupação domiciliar.  

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Próprio autor, 2019 

A taxa de ocupação domiciliar das localidades variou de 1 a 10 habitantes. Observa-se 

que a proporção de domicílios com 2 a 4 habitantes representa 68,9% da distribuição. Com 

apenas um habitante o percentual é de 17,2%. As demais taxas de ocupação os percentuais 

estão abaixo de 10%, nos quais domicílios com mais de 7 habitantes representam apenas 2%. 

Para a análise descritiva dos consumos de água, mensal e per capita, em função da taxa de 

ocupação foi encontrado os valores apresentados na Tabela 7.4.  
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Figura 7.5 - Consumo médio de água mensal em função a taxa de ocupação domiciliar 

Tabela 7.4 - Consumo de água (mensal e per capita) e taxa de ocupação domiciliar. Central/Seabra 

(2016-2017) 

Taxa de ocupação 

(hab./dom) 

Consumo mensal (m³/mês) Consumo per capita (L/(hab.dia)) 

Média Desvio padrão Mediana Média Desvio padrão Mediana 

1 6,86 4,14 6,04 146,74 70,96 139,58 

2 8,09 3,84 7,08 134,02 53,57 126,04 

3 9,26 4,65 8,13 104,72 43,63 95,37 

4 10,45 4,30 9,79 91,21 35,89 82,99 

5 11,57 4,01 11,38 77,34 26,45 74,31 

6 14,33 6,08 14,79 83,42 35,72 87,96 

7 18,57 9,33 13,46 91,87 48,36 64,09 

>8 13,52 3,85 13,88 60,03 15,41 56,94 

Fonte: Próprio autor, 2019 

O consumo de água mensal médio de um domicílio aumenta com o número de habitantes, 

porém na amostra estudada os domicílios com 7 e mais de 8 habitantes o consumo médio 

mensal de água se afasta da linha de tendência (Figura 7.5). 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio 

autor, 2019 

Utilizando as medianas dos consumos mensais de água para associar com a taxa de 

ocupação domiciliar (hab./dom) observa-se uma forte aderência dos pontos amostrais à linha 

de tendência, evidenciada pelo elevado coeficiente de determinação, R²= 0,9068 (Figura 7.6), 

porém para a taxa de ocupação 6 hab./dom há um afastamento do ponto.  
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Figura 7.6 - Consumo mediano de água mensal em função da taxa de ocupação domiciliar 
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Fonte: Próprio autor, 2019 

Os pontos amostrais que se distanciam mais da linha de tendência são explicados pelas 

influências que acontecem ao acaso no fenômeno estudado.  

No que se refere ao consumo per capita de água há uma tendência de diminuição do 

consumo com o aumento da taxa de ocupação domiciliar. Utilizando a equação da curva 

ajustada com os dados mensais de consumo médio per capita de água associado a taxa de 

ocupação domiciliar, o valor do coeficiente de determinação mostra uma aderência a curva 

(Figura 7.7). 

Figura 7.7 - Consumo médio per capita em função da taxa de ocupação domiciliar 

 

Fonte: Próprio autor, 2019 
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Utilizando os dados das medianas dos consumos per capitas associados as taxas de 

ocupação, o coeficiente de determinação da curva de tendência ocorre uma pequena elevação, 

em comparação com o coeficiente encontrado com os dados médio de consumo per capita de 

água (Figura 7.8).  

Figura 7.8 - Consumo mediano per capita em função da taxa de ocupação domiciliar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor, 2019 

Os resultados encontrados reafirmam o que foi encontrado nos trabalhos de Cohim, 

Meireles e Silva (2012) e Lima (2017), observando que o número de moradores por domicílio 

irá influenciar no consumo mensal de água, este diminuindo com a redução da taxa de 

ocupação, influenciando em consumos per capitas cada vez maiores. Os dados demográficos 

do município de Seabra, assim como no Brasil, indicam uma taxa de ocupação declinante, não 

apenas para a população urbana, mas também rural (Figura 7.9), situação explicada pela 

diminuição da fecundidade e o aumento da perspectiva de vida da população. A tendência na 

diminuição da taxa de ocupação domiciliar e assim elevação do consumo per capita se mostra 

um desafio para os gestores de recursos hídricos, pois existirá uma demanda maior para uma 

oferta cada vez menor.  
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Figura 7.9 - Taxa de ocupação domiciliar no município de Seabra 

Figura 7.10 - Distribuição da frequência do número de reservatórios 
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Fonte: IBGE (1971;1981;1992;2001;2011) 

7.2.2 Reservação e consumo de água 

O número de reservatórios domiciliares das localidades estudadas apresenta uma variação 

de 0 a 4 reservatórios, como pode ser observado na Figura 7.10.  

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor, 2019 

A maior representativa foi de domicílios que continham apenas um reservatório 

domiciliar (52,9%), 19,6% são de domicílios com mais de um reservatório domiciliar, 

variando de 2 a 4 reservatórios. Os que não possuem reservação, o percentual foi igual a 5,4% 

e os domicílios que não foi obtida essa informação representaram 22%. Valor que, devido ao 

tamanho da amostra, não influencia na representatividade da quantidade de reservatórios nas 

localidades.  
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A associação do consumo médio de água mensal com a quantidade de reservatórios 

domiciliares apresentou um acréscimo do consumo de água em 9 das 11 localidades. Em 

apenas duas localidades o consumo de água foi menor com o aumento do número de 

reservatórios domiciliares (R0: sem reservatório; R1: um reservatório; R2: dois reservatórios; 

R3:três reservatórios; R4: quatro reservatórios) de água (Tabela 7.5).  

Tabela 7.5 - Consumo médio de água (m³/mês) segundo a quantidade de reservatórios domiciliares no 

domicílio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor, 2019 

Com a representação dos dados por meio do boxplot existe uma indicação que os 

consumos não diferenciam com o número de reservatórios, de 0 a 2 reservatórios. Observa-se 

que as medianas e as médias são próximas nessas quantidades de reservatórios e apenas a 

partir de 3 reservatórios há um aumento do consumo (Figura 7.11). Porém a quantidade de 

domicílios com 3 ou 4 reservatórios é pouca comparada com a quantidade de domicílios com 

2 ou menos reservatórios (Figura 7.12).  

SAA Localidade 
Consumo médio de água (m³/mês) 

R0 R1 R2 R3 R4 

1 Baixio da Aguada 8,48 8,79 8,95 16,38 21,54 

2 Bebedouro 10,51 12,62 13,29 - - 

3 Campestre 9,67 11,32 12,04 16,16 - 

4 Manduzinho 10,54 7,16 6,85 3,15 - 

5 

Molha Gibão 8,36 8,37 11,11 - - 

Alto da Estrela 16,54 8,92 - - - 

Mata Cachorro 6,29 7,72 - - - 

6 

Fazenda Malhada 14,97 10,91 13,27 16,53 - 

Barreirinho 8,35 11,43 12,68 15,54 19,17 

Beco 6,82 8,98 - - - 

Saquinho 1,83 8,97 8,50 - - 
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Figura 7.11 – Representação do consumo médio de água (m³/mês) em função da quantidade de 

reservatórios domiciliares 

 

Figura 7.12 - Representação do consumo médio de água (m³/mês) em função da quantidade de 

reservatórios domiciliares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor, 2019 

Não foi possível fazer o teste de comparação entre os consumos de água por reservatório 

por localidades, devido à quantidade de pontos reduzidos para cada quantidade de 

reservatório. Para avaliar se existe diferença significativa na relação do consumo de água com 

a quantidade de reservatórios domiciliares foi considerada três categorias ⎯ R0, sem 

reservatório; R1, um reservatório; R2+, dois ou mais reservatórios ⎯ para todos os dados das 

localidades, sendo possível realizar o teste Kruskal-Wallis que indiretamente é um teste de 

comparação de medidas e assim, concluiu-se que existe uma diferença significativa da 

associação do consumo de água entre os números de reservatórios, assim, quanto maior o 

número de reservatórios domiciliares maior o consumo de água.  
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7.2.3 Cisterna de armazenamento de água de chuva e consumo de água  

A Figura 7.13 apresenta as proporções de domicílios de acordo com a presença de 

cisternas, como também o percentual que não foi possível obter essa informação.  

Figura 7.13 - Distribuição da frequência do número de cisternas 

 

Fonte: Próprio autor, 2019 

Agrupou-se os números de cisternas em C0 (não possui cisterna) e C1+ (possui 1 ou mais 

cisternas), encontrando uma redução do consumo de água médio e mediano (Tabela 7.6). 

Tabela 7.6 - Consumo de água nas localidades segundo a quantidade de cisterna 

Quantidade de 

cisterna 

Consumo de água 

(m³/mês) 

Médio Mediana 

C0 10,84 9,75 

C1+ 9,02 8,94 

Fonte: Próprio autor, 2019 

Assim, como na relação do consumo de água com o número de reservatórios, não foi 

realizado o teste Mann-Whitney entre as localidades, devido também, a quantidade de pontos 

reduzidos para cada quantidade de cisterna, além de não existir variação em algumas 

localidades. O teste de Mann-Whitney identificou uma diferença significativa do consumo de 

água com a ausência/presença de cisterna. Assim, é possível estimar uma queda no consumo 

de água dos domicílios com cisternas.  
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https://www.google.com.br/search?rlz=1C1AVNA_enBR796BR796&q=teste+n%C3%A3o+param%C3%A9trico+Mann-+Whitney&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjugbqk7YjfAhUHzlkKHbUoDlkQkeECCCkoAA
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7.3 PRÁTICAS DE CONSUMO DE ÁGUA  

O Quadro 7.1 apresenta os resultados da análise de conteúdo das referentes as práticas de 

consumo de água, tema abordado nas entrevistas realizadas com 18 entrevistados (Presidentes 

das associações de moradores e Operadores/Leituristas dos SAA).  

Quadro 7.1 - Resultados da codificação referente as práticas de consumo de água 

Tema Categoria Subcategorias 

P
rá

ti
ca

s 
d

e 
co

n
su

m
o
 d

e 
á
g
u

a
 

Uso da água do SAA 

Molhar plantação 
Paga pela água  

Molhar quintal 

Única fonte e disponível na torneira Lavar carro/moto 

Molhar passeio 

Apenas doméstico 

Uso da água do SAA, 

para atividades 

produtivas 

Consumo próprio 

Gado 
Poucas casas 

Hortaliças 

Outras fontes  

Poço artesiano (privado)  Irrigação  

Poço e cisternas de 

armazenamento de água 

de chuva  Dessedentação  

Cisterna  Beber e cozinhar  

Apenas a do SAA  

Uso racional 

Não economiza  
Paga pela água  

Economiza  

Consumir menos  

Restrição do uso 

Usa para tudo  
No início da instalação do SAA  

Dessedentação  

Horta grande  

Períodos de seca  
Apenas doméstico  

Fonte: Próprio autor, 2019 

No que se refere ao uso da água do SAA, além dos usos domésticos, foi identificado 

outros usos: irrigação de plantação e quintal, lavagem de carro/moto e passeio, usos 

justificados pelo pagamento da água, como relatado nos trechos da entrevista descritos 

abaixo.  

[...] aqui o povo não conscientiza que a água vai acabar não. Faz uso de molhar 

plantação, de tudo, agora nem tanto, mais no começo. Mas ainda tem gente que tem 

o consumo muito alto, exagerado. Tem gente que têm duas pessoas na casa, gasta 20 
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mil litros de água por mês. O quintal é grande aí fica lá moiando, porque paga e não 

tá nem aí. (LB2) 

É mais água pra plantação, água pra animal, lavar carro, lavar moto. Tem gente que 

molha a frente da casa...aqui, o povo fica tudo doido quando falta água, mas quando 

é pra abusar quando tem água, ninguém liga. (PF3) 

Outra justificativa é a água do SAA ser a única fonte e estar disponível na torneira, como 

relatado nos seguintes trechos. 

[...] é a única fonte de água que tem é essa né? Então a pessoa usa muito, pra lavar 

carro, agora pra plantação não, é mais pra molhar assim...as plantinhas do fundo da 

casa. (PBE2) 

As vez a pessoa lava, as vez molha um pé de planta, as vez molha um pé de 

remédio, essas coisas...não deixa de não molhar, porque só tem ela né? Então não 

tem outra. (LF2) 

Se a água tá na torneira, usa pra tudo. Principalmente, lavagem de carro e plantação. 

(OP1) 

O uso da água dos SAA para atividades comerciais, como venda de hortaliças e animais é 

relatado, porém destacando o uso em poucos domicílios e apresentarem uma dimensão 

pequena. Apesar dos discursos, que enfatizam o uso da água dos SAA para outras atividades, 

além do uso doméstico, ou de modo não racional, com a quantificação dos consumos mensais 

dos domicílios nos anos de 2016 e 2017, não foi observado um consumo elevado. Das 16 

localidades estudadas o consumo médio variou entre 7,19m³/mês a 12,6m³/mês. As faixas de 

consumo de 21m³ a valores maiores que 26m³ exibiram os menores percentuais de domicílios. 

As médias dos consumos residenciais quantificados se assemelham aos encontrados em 

domicílios de baixa renda em localidades urbanas, com tipologias de imóveis e práticas 

distintas, nas pesquisas de Almeida (2007), Garcia (2011), Botelho (2013). 

Existe uma priorização do uso da água para apenas atividades domésticas, estabelecida 

pela Central, devido à baixa disponibilidade hídrica na região. Em localidades rurais do norte 

do Estado de Minas Gerais, região do semiárido, por conta da escassez qualitativa e 

quantitativa, famílias rurais criam normas definidas de hierarquização do consumo de água e 

priorização da supressão de atividades, assim, em períodos de escassez as famílias 

reorganizam as atividades a partir de necessidades específicas (GALIZONI et al. 2008), 

porém, entre algumas famílias dessas localidades existem conflitos entre a necessidade de 

água para beber e para produzir. Assim, para Galizoni et al. (2008) é necessário ter 

disponibilidade de água tanto para beber como para produzir, pois a impossibilidade de 

produzir ou criar animais devido à falta de água é um fator de empobrecimento para famílias 

rurais.  
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Além da restrição ou hierarquização do uso, por parte da Central, seria importante 

incentivar a população aos usos de outras fontes de água. Apenas 42,8% dos domicílios das 

localidades estudadas também utilizam cisternas como fonte de abastecimento. Em uma das 

localidades foi relatado pelo presidente da associação de moradores a resistência quanto a 

implementação de cisternas nos domicílios. 

PBE1: [...] acredito que aqui por causa da água do sistema ser um sistema que 

funciona sempre e não falta, o pessoal veio dar a cisterna e poucas quiseram. 

ENT: Nessa época já tinha água do sistema da Central? 

PBE1: Já tinha, então muita gente não quis a cisterna, porque tinha muito trabalho 

pra fazer e tinha que dá alimentação pra quem vinha trabalhar. Acharam melhor não 

querer, que aí tava livre de tudo isso. Acho que na localidade, umas 15 ou 20 

pessoas que quiserem. Eles queriam que colocasse na frente da casa, o pessoal não 

quiseram. Aí ficou essa polêmica e acharam melhor descartar. 

Ainda sobre o uso de outras fontes de abastecimento, evidencia-se nos discursos a 

hierarquização do uso da água de acordo com a fonte, e assim, a qualidade da água. Observa-

se que a água da cisterna é utilizada para beber e cozinhar, entendendo que a água pluvial tem 

uma melhor qualidade. Os poços artesianos particulares são usados para irrigação, como 

relatado nos discursos abaixo. 

Usam poço privado, mas também usa água da Central mesmo. Não bebem a água 

não, desse poço. É mais para molhar roça, tomate, pimentão. (OBE1) 

Tem poço tem, mas a maioria do povo não aguentou usar não, disse que tem hora 

que a água é salgada demais...só pra roça. [...] cisterna pra consumo e a do poço pra 

roça...tomate essas coisas assim. (OF1) 

A fala do leiturista das localidades Beco e Saquinho, atendidas pelo SAA Faz. Malhada, 

quando perguntado sobre outros tipos de fontes de abastecimento, traz um relato quanto a 

utilização de água superficial como fonte e a escassez ao longo dos anos na região.  

[...] quando é época que chove, a água da cisterna que o pessoal junta serve para o 

consumo de beber, e quanto tem, que chove, que o ano é bom que o rio corre a água, 

o povo usa pra lavar roupa, lavar prato no rio né? Mas agora pelo período de 6 pra 4 

ano pra cá nós não vimos mais água dentro do rio não. Mas antigamente era todo 

mundo no rio, aí tinha água pra todo mundo...gostava de lavar roupa no rio, lavar 

prato no rio, muitos até tomava banho no rio, era sempre assim. (LF2) 

Situação também relatada pela presidente da associação de moradores, a qual, também 

informa sobre a quantidade de poços artesianos perfurados na localidade para uso particular.  

Só nessa região aqui, uma vez nós contamos...tinha mais de 23 poços. Então é muito 

poço. Aqui tinha um rio, o rio secou. Aí a maioria do povo trabalha assim com 

hortaliça pra vender na cidade né? Então todo mundo tem uma hortinha né? Aí se 

não tem água no rio, vai fazer o que? Ou pega água do riozinho mais próximo ou 

abrir seu próprio poço. (PF4) 
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A utilização de fontes alternativas, quando possíveis na localidade, está relacionada a 

diversas razões, dentre elas, o custo, conveniência, tradição e preferência ou adequação para 

os usos domésticos (KOSINSKI et al., 2016), por exemplo, em algumas das localidades 

estudadas o gosto salgado da água do sistema, estimula a preferência da água de cisterna para 

beber e cozinhar e em outras localidades a água de poços privados, que também apresem 

teores de sal elevados, é utilizada para irrigação. Situação, também, observada por Hopkins, 

Lauria e Kolb (2004) em Ruanda, onde 41% das famílias rurais usavam a água da chuva para 

usos mais nobres, em comparação com 27% que usavam água subterrânea. Em campo foi 

observado uma grande dependência da água oriunda dos SAA, apesar de algumas localidades 

também fazerem uso de outras fontes de abastecimento, podendo ser justificada pela forma de 

abastecimento realizada. Na maioria dos sistemas o fornecimento é contínuo, apenas em dois 

sistemas, SAA Faz. Malhada e SAA Poço Grande, ocorrem intermitências.  

Dos 18 entrevistados, 10 acreditam que sua localidade economize no uso da água e 8 que 

não. Diante dos resultados codificados percebe-se que a condição do pagamento do uso da 

água proporciona dois tipos de atitudes divergentes ao que foi questionado, ou seja, para 

alguns (11) dos entrevistados os usuários não economizam porque acreditam que têm o direito 

de uso pois “paga”, outros já relatam que o usuário economiza pois “pesa no bolso”.  

Acredito. Antes quando era da prefeitura...oh! meu Deus...não dava não. O dá 

prefeitura não pagava nada, era uso discriminado, molhavam a planta, tinha gente 

que deixava a noite toda a torneira aberta. Com isso, não servia pra todo mundo né?. 

(PBE2) 

Eu acredito, porque gasta muito vai pesar no bolso. (PB3) 

Não. Porque eu tô diariamente vendo, onde eu passo que o que tá aberto eu tô vendo 

nico ou se não com mangueira aberta...e tem vez que fica molhando o pé de planta e 

jogando tudo ou molhando o quintal que não tem nada. As vez porque pensa que tá 

pagando, que eles têm direito de ficar desperdiçando água. (OC1) 

A presidente da associação de moradores das localidades Molha Gibão, Alto da Estrela e 

Mata Cachorro, que antes dessa função participou como membro da Diretoria da Central 

descreve em sua fala sobre o conhecimento de quanto a localidade consome de água e a 

importância da comunicação e esclarecimento dos moradores sobre o uso racional.  

Esse conhecimento da quantidade de água que a gente consome, tanto a Central 

deixa isso claro, como nas reuniões que a gente incentiva, a gente sempre fala de 

consumir menos, a gente não tem ambição da pessoa consumir mais pra pagar mais. 

A gente tem esse cuidado de tá sempre comunicando, sempre pedindo de novo pra 

consumir menos, então a média das famílias aqui é sempre o mínimo. (PMG2)  
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As localidades supracitadas, na quantificação realizada do consumo de água foram as que 

tiveram maiores médias de consumo per capita, variando entre 105,47L/(hab.dia) a 

126L/(hab.dia). Ao que se refere a categoria restrição do uso 50% dos entrevistados 

responderam que existe restrição e outra não. Quatro entrevistados relataram que a restrição 

só foi dita no período da instalação do sistema, como é o caso descrito abaixo.  

Quando instalou disse que isso era pra consumo humano, mas o povo não liga não, 

não ouviu isso não. Ouviu mas não colocou em prática. O povo usa pra tudo, tem 

aquelas pessoas que usa só pra consumo, outras que tem o seu gado e dá água ao 

gado e não tá nem aí. Aqui tem muito isso, quando foi cadastrar é pra casa, depois 

puxa pra o gado. (LB2) 

[...] na época que colocou, o povo falou que não queria que desse água a animal, que 

era só pra molhar as plantas, não molhar essas hortas. Agora quem tivesse uma 

plantinha assim, no quintal, podia molhar. (PF4) 

Doze entrevistados relataram que existia uma restrição para uso da água na dessedentação 

animal. Em algumas, esse uso não é permitido de forma exclusiva, como é o caso da 

localidade de Bebedouro, situação relatada abaixo.  

PBE2: [...] o pessoal aqui tinha suas propriedades e queria colocar um cocho de 

água pra o gado beber. Aí a gente restringiu essa questão.  

ENT: E o pessoal respeita? 

PBE2: Respeita, eles respeita. Na verdade, eles colocam, também com autorização 

até da gente, a gente não autoriza assim, ligar um hidrômetro em uma propriedade só 

exclusiva pro gado, mas se você tem sua casa e no fundo da casa tem seu gado, aí a 

gente não cria esse problema, a pessoa pode colocar seu cochozinho de pneu de 

bacia, uma coisa assim...pouca também, que não compromete o funcionamento. Mas 

assim, pra ligar um cocho lá, exclusivamente só pro gado de cimento, pra pegar 

1000 – 2000 litros de água a gente não deixa ligar não. Já teve caso que a 

CENTRAL mandou ligar, e eu como presidente não deixei ligar.  

Porém em outras localidades o uso da água do SAA não é permitido em nenhuma 

situação, como é relatado por PMG1, “[...] a gente não permite ligação pra uso animal, pra 

hortaliça pra venda. Só pode só pra uso de consumo”. Para quatro dos entrevistados, as 

restrições só ocorrem ou ocorreram em períodos de seca, quando a vazão do poço está baixa.  

Na época que tava faltando bastante, a gente comunicou pra não ficar usando a água 

pra lavar calçada, lavar moto, pra economizar. (PM2) 

Foi proibido pra animal e o pessoal sempre tava acostumado a fazer lera de fumo, 

pra molhar...foi proibido também, porque sempre faz nessa época de seca, setembro 

– agosto, e é o tempo que a água fica mais franca e tava prejudicando a localidade. 

Aí proibiram, teve reunião pra proibir de fazer isso. (OMG1) 

Para alguns dos entrevistados não pode existir restrições, pois em algumas localidades é a 

única fonte de abastecimento.  
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Na verdade, não pode nem falar isso. Porque se tiver um animal não vai deixar 

morrer de sede. Não tem água no rio, então não tem como impedir de usar a única 

água. (OP1) 

Eles sempre falam quando tem reunião assim, pra usar água só pra consumo de casa. 

Mas antes tinha água no rio, mas agora na seca não tem, porque é a única água que 

tem é essa...então o pessoal tá usando. (LF2) 

A restrição do uso da água deve ser repensada e analisada em sua complexibilidade, pois 

apesar de existir singularidades, de forma hegemônica existe uma relação produtiva nas 

localidades estudadas.  
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8 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

Para as localidades rurais estudadas, o consumo mensal mediano variou de 6 a 11m³/mês 

e o per capita entre os valores 77,78L/(hab.dia) e 116,67L/(hab.dia). Quanto aos fatores 

associados ao consumo de água conclui-se que, quando a taxa de ocupação domiciliar diminui 

esta irá influenciar na redução do consumo mensal, causando um aumento do consumo per 

capita. Houve diferença significativa do consumo de água entre o número de reservatórios de 

0 a 2 e observou-se que existe uma tendência na redução do consumo da água oriundo do 

SAA com a utilização de cisternas de armazenamento de água de chuva. Mesmo em 

localidades rurais que apresentam um abastecimento de água com rede de distribuição é 

necessário incentivar e investir em outras alternativas de fonte de água, ainda mais em áreas 

com baixa disponibilidade hídrica como é o caso do semiárido.  

A identificação das práticas de consumo de água nas localidades estudadas permitiu 

concluir que existe uma hierarquização no consumo em localidades que utilizam de outras 

fontes, além da água oriunda dos sistemas: a água da cisterna é priorizada para beber e 

cozinhar enquanto que a água de poços privados são usadas na irrigação. Estas definições, 

estão relacionadas ao conhecimento dos usuários na qualidade da água. Existe também uma 

forte dependência da água dos SAA, podendo ser justificada pelo abastecimento contínuo na 

maioria das localidades.  

Outro aspecto, quanto as práticas de uso, é a restrição do consumo da água dos sistemas 

apenas para humano e doméstico; observou-se que esta restrição é insatisfatória pois, devido 

às características das localidades rurais, o uso se mostra prioritário também em atividades 

produtivas. Todavia, por meio da quantificação dos consumos estudados, não foi observado 

consumos de água residenciais e per capita elevados.  

No cenário onde existe um aumento de sistemas de abastecimento de água em localidades 

rurais com redes de distribuição, quantificar e analisar o consumo de água permite um 

planejamento mais eficiente e coerente com a realidade local, voltado para a sustentabilidade 

desses sistemas, principalmente em áreas com grande vulnerabilidade social e baixa 

disponibilidade hídrica, como a região do semiárido, bem como a ampliação de informações 

voltadas para essas localidades. Como a pesquisa avaliou o consumo de água potável, 

independente do ponto de utilização, recomenda-se aplicação de questionários ou entrevistas 

aos usuários dos sistemas, envolvendo perguntas sobre atividades domésticas e produtivas, 
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práticas de uso racional, qualidade da água, utilização de diferentes fontes de água e seus usos 

e outros aspectos mais específicos, ampliando dessa forma a caracterização das localidades e 

suas práticas de consumo.  
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APÊNDICE A: QUESTIONÁRIO 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA 
PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA 

CIVIL E AMBIENTAL 
Nº quest.  

Conferido I Conferido II 

Pesquisa da caracterização do SAA e do consumo de água nas comunidades 

Data____/____/2018                                                      

Localidade:_________________________________                Função:__________________________________________________ 

QUESTIONÁRIO PARA O OPERADOR/LEITURISTA/PRES. DA 
ASSOCIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
1. Vive há quanto tempo na comunidade? 
(  )Mais de 20 anos    (  )10 anos    (  )5 anos   (  )Menos de 5 anos 
2. Com que frequência acompanha os acontecimentos 
relacionados a CENTRAL, da sua comunidade? 
(  )Diariamente    (  )Semanalmente    (  )Mensalmente   
(  )Anualmente 
ASSUNTO 1: RESERVAÇÃO  
3. Sua comunidade faz uso de reservatórios/tanques para 
armazenar água da CENTRAL? 
(  )Sim      (  )Não      (  )Não quis/soube informar 

3.1. Se SIM, qual o percentual estimado de casas que têm 
reservatórios/tanques de armazenamento de água? 
(  )Menos de 10%       (  )25%    (  )50%    (  )75%    (  )100%            
(  )Não quis/soube informar 
ASSUNTO 2: INTERMITÊNCIAS NO SISTEMA  
4. Na sua comunidade costuma faltar água da  CENTRAL? 
(  )Sim    (  )Não  (  )Não quis/Não soube informar 

4.1. Se, SIM, qual o motivo da falta de água? 
(  )Nível de água baixo do poço   (  )Manutenção na rede (  
)Bomba quebrada    (  )Falta de energia  (  )Manobra no sistema 

4.2. Com que frequência falta água da CENTRAL na sua 
comunidade? 
(  )Semanalmente     (  )Mensalmente    (  )2 vezes no ano    (  )1 
vez no ano (  )Não quis/Não soube informar 
ASSUNTO 3: CONDIÇÕES OPERACIONAIS DO SISTEMA  
5. Todas as casas da sua comunidade utilizam água da 
CENTRAL? 
(  ) SIM     (  )Não  

5.1. Se, NÃO, qual a quantidade de casas que não utiliza água 
da CENTRAL?  

____casas                          (  )Não quis/soube informar 
6. Todas as casas que utilizam água da CENTRAL possuem 
hidrômetros? 
(  )Sim     (  )Não       (  )Não quis/soube informar 
6.1. Se, NÃO, qual a quantidade de casas que não tem 

hidrômetros? 
_____ casas                           (  )Não quis/soube informar 
7. Existem na comunidade casas que fazem ligações não 
autorizadas (gato) na rede de água da CENTRAL? 
(  )Sim     (  )Não (  )Não quis/Não soube informar 

7.1. Se, SIM, qual a quantidade de casas? 
_____ casas                         (  )Não quis/soube informar 

8. Sobre a qualidade da água fornecida pela CENTRAL, 
existem reclamações por parte da comunidade? 

(  )Sim     (  )Não    (  )Não quis/soube informar 
8.1. Se, SIM, com que frequência ocorrem essas reclamações? 

(  )Semanalmente     (  )Mensalmente  (  )Trimestralmente  (  )2 
vezes no ano    (  )1 vez no ano  
(  )Não quis/Não soube informar 
8.2. Qual o principal motivo da reclamação? 

___________________________ 

9. Com qual frequência o reservatório do sistema é lavado? 
(  )Mensalmente      (  )Trimestralmente      (  )Semestralmente     (  
)Anualmente  
10. A quanto tempo é operador/leiturista/Presidente da 

Associação?________ 
11. Recebeu algum treinamento técnico da CENTRAL para 
realizar os procedimentos técnicos (ex. leitura do hidrômetro, 
adição dos produtos químico)? (Pergunta para o 
operador/leiturista) 

(  )SIM     (   )Não 
ASSUNTO 4: TARIFAÇÃO  
12. Acha justo o valor cobrado pelo uso da água da 
CENTRAL? 
(  )Sim      (  )Não     (  )Não quis/soube informar 
13. Sobre o valor cobrado pelo uso da água da CENTRAL, 
existem reclamações por parte da comunidade? 
(  )Sim     (  )Não     (  )Não quis/soube informar 
13.1. Se, SIM, qual o percentual estimado de casas que 
reclamam sobre o valor cobrado? 
(  )Menos de 10%       (  )25%    (  )50%    (  )75%    (  )100%       (  ) 
Não quis/soube informar 
ASSUNTO 5: USO DA ÁGUA 
14. Com a água da CENTRAL, além dos usos da casa, faz-se 
outros, como: molhar plantação, lavagens de carro?  
(  )Sim. Quais?____________________     (  )Não       
(  )Não quis/soube informar 
15. Existem casas na sua comunidade, que utilizam da água 
da CENTRAL para cultivo de plantações ou criação de animais para 
venda? 
(  )Sim     (  )Não      (  )Não quis/soube informar 

15.1. Se, SIM, qual o percentual estimado de casas? 
(  )Menos de 10%    (  )  Menos de 20%    (  )25%    (  )50%    (  
)75%    (  )100%       (  ) Não quis/soube informar 
16. A comunidade utiliza outra fonte de água, além da água da 

CENTRAL? 
(  )Sim. Quais?______________________(  )Não 
Qual o percentual estimado de casas que utilizam outro tipo de 
fonte de água? 
(  )Menos de 10%      (  )Menos de 20%     (  )25%    (  )50%    (  
)75%    (  )100%       (  )Não quis/soube informar 
17. Caso a resposta anterior tenha sido SIM, qual o PRINCIPAL 

uso atendido com essa fonte? 
(  )Uso nas atividades domésticas  (  )Beber      (  )Molhar 
plantas/quintal      (  )Lavar carros/bicicleta      (  )Irrigação       
(  )Criação de animais  (  )Lavagem de roupa 
(  )Outro. Qual?____________________ 
18. Acredita que sua comunidade economize na utilização da 

água da CENTRAL? 
(  )Sim    (  )Não     (  )Não quis/soube informar 
19. Existe alguma restrição/impedimento, estabelecida pela 

comunidade, na utilização da água da CENTRAL? 
(  )Sim. Quais?  (  )Não (  )Não quis/ soube informar
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APÊNDICE B: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Pesquisador Responsável: 
POLIANA BRANDAO MACHADO 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Engenharia Ambiental - PPGECEA 
Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS 
Av. Transnordestina, s/n - Novo Horizonte, Feira de Santana - BA, 44036-900 
E-mail: polianabrandaom@gmail.com telefone: (71) 99186-5100 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Este é um convite para Sr.(a) participar como voluntário(a) da pesquisa AVALIAÇÃO DO 

CONSUMO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO ESTADO DA BAHIA. Neste 

estudo pretendemos conhecer as características sobre o uso da água e as características do 

sistema de abastecimento de água da comunidade. A realização desta pesquisa possibilitará um 

conhecimento sobre o consumo de água e os fatores intervenientes, como também a percepção e 

os usos da água em comunidades rurais, podendo assim, auxiliar na gestão desses sistemas como 

também, no planejamento e dimensionamento de futuros sistemas a serem implementados.  

Este documento, chamado de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), contém 

explicações sobre esta pesquisa que você está sendo convidado a participar. Você deve ler e 

compreender o seu conteúdo antes de assinar o aceite. Caso ainda tenha dúvidas após a leitura e 

ao término da aplicação do questionário, você deve fazer todas as perguntas sobre o que não 

entendeu e a equipe da pesquisa responderá às suas perguntas. Sua participação é voluntária, 

você pode desistir a qualquer momento e retirar seu consentimento, sem que seja penalizado ou 

tenha qualquer prejuízo. Se o Sr. (a) não for alfabetizado tem o direito de pedir a alguém de sua 

confiança para ler esse documento.  

Caso decida aceitar o convite, serão realizados os seguintes procedimentos: 

a. Caso seja o Presidente da Associação da Comunidade ou Operador do sistema: será 

aplicado um questionário onde lhe serão perguntados aspectos relacionados a sua participação e 

da sua comunidade nos assuntos referentes ao sistema de abastecimento de água, características 

da sua comunidade quanto ao uso da água, características mais específicas do sistema (como, 

tarifa, falta de água, qualidade da água, manutenção na rede); 

b. Caso seja apenas um Morador da comunidade: número de moradores, característica do 

imóvel (como, número reservatórios, cisternas) como também conhecimento sobre a tarifa 

cobrada pelo uso da água e uso racional da água. 

A coleta dessas informações será por meio de um questionário com perguntas abertas e 

fechadas, com tempo de duração entre 10 a 15 minutos.  

Com os resultados obtidos na pesquisa será realizado um tratamento de dados e análise 

estatística e assim poderão ser divulgados em eventos técnicos científicos, publicados em 

revistas e congressos nacionais e internacionais, sem divulgar o nome e localidade do Sr.(a).  

Os riscos envolvidos com a sua participação são limitados ao desconforto de declarar sua forma 

de abastecimento de água de sua residência, usos da água oriunda do sistema de abastecimento 

na sua comunidade e existência de cisternas. Para diminuir este desconforto, os questionários 

serão aplicados na sua residência, de forma individualizada, apenas com a sua presença e do 

pesquisador. Além disso, o Sr.(a) tem a garantia de que nenhuma das suas respostas será 

divulgada de forma individualizada, com exposição do seu nome, ou da sua família.  

Ao participar desta pesquisa você terá o benefício de tomar conhecimento sobre o consumo de 

água e os fatores intervenientes, como também a percepção e os usos da água na sua residência e 

na comunidades onde o Sr.(a) vive, podendo assim, auxiliar na gestão desses sistemas como 

também, no planejamento e dimensionamento de futuros sistemas a serem implementados, além 
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de possibilitar medidas de uso mais racional da água, ocasionando assim uma segurança hídrica 

na sua comunidade, preservando um recurso natural que pode se tornar escasso na sua localidade 

devido ao mal uso.  

Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição e serão entregues quando finalizada, através 

da divulgação pela CENTRAL. Seu nome ou o material que indique sua participação não será 

liberado sem a sua permissão. Todos os dados obtidos serão arquivados por um período de 5 

anos após o encerramento do estudo. O (A) Sr.(a) não será identificado em nenhuma publicação 

que possa resultar deste estudo, ou seja, seus dados pessoais não serão revelados.  

Apesar da aceitação voluntaria na pesquisa, no quesito ressarcimento de despesas, o (a) Sr.(a) 

não terá custo ao participar deste estudo, como também não receberá pagamento ou qualquer 

incentivo ou gratificação financeira. A ocorrência de eventuais danos que sejam 

comprovadamente relacionados a sua participação na pesquisa, será assegurado indenização nos 

termos da lei.  

 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será 

arquivada pelo pesquisador responsável, no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e 

Engenharia Ambiental – PPGECEA e a outra será entregue a você. Declaramos nosso 

compromisso em acatar os aspectos éticos determinados pelas Resoluções n° 466/12 e nº 510/16, 

do Conselho Nacional de Saúde. A pesquisadora responsável está à disposição no Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia Civil e Engenharia Ambiental – PPGECEA, localizado no 

Campus Universitário da Universidade Estadual de Feira de Santana na Av. Transnordestina, s/n 

- Novo Horizonte, Feira de Santana - BA, 44036-900 e telefone (75) 3161-8310, e-

mail:ppgecea.uefs@gmail.com, horário de funcionamento de segunda a sexta-feira das 8h ás 

18h.  

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar o CEP 

UEFS – Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Feira de Santana. O Comitê 

de Ética da UEFS foi criado para defender os interesses dos sujeitos, sua integridade e 

dignidade, que possam vir a contribuir no desenvolvimento de pesquisas dentro dos padrões 

éticos. Este comitê se localiza na Av. Transnordestina, s/n - Novo Horizonte, Feira de Santana - 

BA, 44036-900, com horário de funcionamento de segunda a sexta-feira das 13h30 ás 17h30.  

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

__________________, _________ de __________________________ de 20__. 

 

 

___________________________________ 

Nome – Assinatura do participante - Data 

 

 

___________________________________

Nome- Assinatura do pesquisador - Data 

 

 

Nome - Assinatura da testemunha - Data 

 

 

 

 

  

mailto:ppgecea.uefs@gmail.com


90 

 

 

APÊNDICE C: DISTRIBUIÇÃO DOS DADOS DE CONSUMO MENSAL 

Localidade Baixio da Aguada 

 

 

Localidade Bebedouro 

 

Localidade Campestre 
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Localidade Manduzinho 

 

 

Localidade Mocambo 

 

Localidade Molha Gibão 
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Localidade Alto da Estrela 

 

 

 

Localidade Mata Cachorro 

 

Localidade Faz.Malhada 
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Localidade Barreirinho 

 

Localidade Beco 

 

Localidade Saquinho 
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Localidade Poço Grande 

 
 

 

Localidade Pedra de Amolar 

 
 

Localidade Santana 
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Localidade Lagoinha 
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APÊNDICE D: DISTRIBUIÇÃO DOS DADOS DE CONSUMO PER CAPITA DE ÁGUA 

Localidade Baixio da Aguada  

 

 

 

 

 

 

 

Localidade Bebedouro 

 

 

 

Localidade Campestre 
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Localidade Manduzinho 

 
 

 
 

 

 

 

Localidade Molha Gibão 

 
 

 

Localidade Alto da Estrela 
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Localidade Mata Cachorro 

 

 
 

 

 

 

 

 

Localidade Barreirinho 
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Localidade Beco 

 

 

 

 

Localidade Saquinho 
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