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RESUMO 

 

O saneamento está intrinsecamente ligado à saúde e sua importância 

remonta às mais antigas culturas.  Estudos mostram que o saneamento é um dos 

determinantes da vulnerabilidade social e que o fornecimento de água tratada e 

coleta e tratamento de esgoto ainda são insuficientes no Brasil. Este trabalho 

apresenta uma pesquisa desenvolvida em duas etapas em uma comunidade de alta 

vulnerabilidade, com acesso precário à água tratada e sem coleta de esgoto. O 

objetivo foi verificar qual sua visão sobre o saneamento, antes e depois do acesso a 

esses serviços e propor uma linha de atuação para a empresa prestadora dos 

serviços de água e esgoto, para a maximização desses serviços. A análise 

estatística dos dados da pesquisa permite concluir que, ao contrário do esperado, os 

entrevistados não passaram a considerar os serviços de água e esgoto mais 

importantes após a implantação dos mesmos. Também chama a atenção o fato de 

100% dos entrevistados considerarem injusto o preço pago pelos serviços e as 

diferenças entre a opinião dos homens e das mulheres. A relevância deste trabalho 

reside na oportunidade de utilização desse conhecimento para o desenvolvimento 

de ações de educação sanitária e ambiental junto a comunidades, para que as 

mesmas reconheçam sua importância e sejam agentes ativos para sua conquista. 

Palavras-chave: Saneamento e saúde. Saneamento sob a ótica do usuário. 

Educação sanitária e ambiental.  Vulnerabilidade socioambiental. 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The sanitation is intrinsically linked to health and its importance dates back to 

ancient cultures. Studies show that sanitation is one of the determinants of social 

vulnerability and the provision of treated water, and the collection and treatment of 

sewage are still insufficient in Brazil. This paper presents a research carried out in 

two stages in a community of high vulnerability, with poor access to treated water 

and no sewage. The objective was to find what its view on the sanitation before and 

after the access to these services and propose to the company that provides water 

and sewer services, a new performance to maximize these services. The statistical 

analysis of the survey data support the conclusion that, contrary to expectations , 

respondents did not consider the water and sewage services more important after 

their implementation. It is worth mentioning the fact that 100% of respondents 

consider unfair the price paid for the services and the differences between the 

opinions of men and women. The relevance of this work lies in the opportunity to use 

this knowledge to develop actions of sanitary and environmental education for the 

communities, so that they recognize its importance and become active agents in their 

conquest. 

Keywords: Sanitation and health. Sanitation from the perspective of the user. 

Sanitary and environmental education. Environmental and social vulnerability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde as mais remotas culturas, o saneamento é reconhecido por sua importância 

para a saúde. Sistemas de coleta de esgoto sanitário e drenagem foram 

encontrados em ruínas na Índia, datando de mais de quatro mil anos. Os egípcios 

possuíam sistema de drenagem de água e grandes aquedutos. Micenas e Creta 

preocupavam-se com o destino dos dejetos. Os incas e outros povos indígenas da 

região andina já praticavam a engenharia sanitária (ROSEN, 1994). 

 

O saneamento é vital para a manutenção da saúde humana, para a diminuição da 

vulnerabilidade social e para a proteção do meio ambiente. No entanto, o 

fornecimento de água tratada e a coleta e tratamento do esgoto ainda são 

insatisfatórios no Brasil. Segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento – SNIS (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2010), 81,1% da população 

brasileira recebe água tratada e 46,2% tem o esgoto coletado. Do esgoto gerado, 

somente 37,9% recebe algum tipo de tratamento.  

 

Comunidades socialmente vulneráveis estão mais sujeitas à ausência de serviços de 

saneamento, estando expostas a diversos riscos ambientais, sociais, de saúde etc.  

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Segundo Palma (2005), o conhecimento da percepção ambiental é fundamental para 

entendermos a relação do homem com o meio ambiente. Fernandes et al. (2005) 

afirmam que a maior parte da população, apesar de perceber os problemas 

ambientais, não sabe sua procedência ou efeitos. Assim, torna-se indiferente aos 

impactos socioambientais, formando uma opinião que não condiz com a realidade. 

Tuan (2012) afirma que, sem conhecer a percepção, atitudes e valores, não será 

possível implantar soluções duradouras para os problemas ambientais.  

 

Sendo o saneamento, mais especificamente a água tratada e a coleta de esgoto, 

uma questão importante para a saúde humana e para o meio ambiente e 
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considerando os estudos que mostram que a população não conhece sua dimensão, 

surge a questão: 

 

Qual a visão de uma comunidade de alta vulnerabilidade socioambiental sobre o 

serviço de água e esgoto, antes e depois da implantação desses serviços?  

 

Assim, este estudo se justifica pela possibilidade de estabelecimento de políticas 

que colaborem na sensibilização sobre a importância desse serviço, além de permitir 

à comunidade beneficiada seu empoderamento. Essas políticas são essenciais para 

o Programa de Participação Comunitária, cujo foco é a comunidade de baixa renda, 

que também é a mais carente de serviços de saneamento básico. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo deste trabalho é descrever qual a visão de uma comunidade sem acesso 

a água tratada e coleta de esgoto sobre a importância desses serviços e compará-la 

com a visão dessa mesma comunidade após a implantação dos mesmos. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

-Caracterizar o perfil demográfico e socioeconômico da amostra nos aspectos: 

 faixa etária; 

 grau de instrução; 

 renda familiar. 

 

- Descrever a opinião dos entrevistados sobre os seguintes serviços públicos: 

 tratamento de água; 

 coleta e tratamento de esgoto; 

 prioridade dada aos serviços públicos. 

 

- Caracterizar a condição de saúde relatada pelos entrevistados, com relação a: 
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 doenças relacionadas à falta de saneaemento em membros da família; 

 faixa etária dos acometidos pelas referidas doenças. 

 

- Descrever a opinião dos entrevistados sobre: 

 melhoria da qualidade de vida em função da participação social; 

 disposição para participação social. 

 

1.3 ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 

 

Além da Introdução, o primeiro capítulo deste trabalho, apresenta um breve histórico 

do saneamento e sua disponibilidade atual no Brasil, além do problema de pesquisa 

e objetivos pretendidos. 

 

O capítulo 2, Fundamentação teórica, discorre sobre os conceitos dos temas 

abordados no trabalho: saneamento, Política Nacional de Saúde Ambiental e 

vulnerabilidade socioambiental.  

 

A Metodologia, capítulo 3, traz informações sobre o instrumento de pesquisa e 

testes estatísticos utilizados. 

 

O capítulo 4 caracteriza o universo da pesquisa, com dados sobre o município e o 

bairro onde a mesma foi aplicada. 

 

No capítulo 5 são apresentados os resultados obtidos, que são discutidos no 

capítulo 6. O capítulo 7 apresenta as conclusões e recomendações. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Para a construção do referencial teórico deste trabalho, foram consultadas as bases 

de dados Ebsco, ProQuest e Google Acadêmico, além da ferramenta de busca do 

Google para coleta de dados de sites oficiais sobre os temas. 

 

2.1 SANEAMENTO 

 

A definição de saneamento é direcionada pela formulação da Organização Mundial 

da Saúde: saneamento constitui o controle de todos os fatores do meio físico do 

homem, que exercem ou podem exercer efeitos nocivos sobre seu bem estar físico, 

mental ou social. 

 

2.1.1Concepções de saneamento 

 

As concepções de saneamento evoluíram de acordo com a interpretação dos 

diversos atores sociais, seguindo seus pontos de vista, visão de mundo e 

expectativas (DIAS; ROSSO; GIORDANO, 2012). As ações de saneamento no Brasil 

têm sua origem associada ao controle de doenças infectocontagiosas, a partir de 

meados do século XIX (COSTA, 1994).Desbordes (1987 apud SILVEIRA, 1999) 

caracteriza a evolução do saneamento nas abordagens: higienista; de racionalização 

e normalização dos cálculos hidrológicos; e científico-ambiental do ciclo hidrológico 

urbano. 

 

2.1.1.1 Abordagem higienista 

 

Os primeiros registros de estabelecimento de relação entre doenças e áreas 

pantanosas foram feitos por médicos gregos na Antiguidade (REZENDE; HELLER, 

2002). Na Europa, no século XVIII, após a constatação de que as águas de 

banhados e zonas alagadiças influenciavam a mortalidade, foi consolidada a Teoria 

dos Miasmas. Essa teoria supunha que as doenças eram transmitidas por gases 

provenientes da matéria orgânica em decomposição. A abordagem higienista 

iniciada nessa fase buscava garantir condições ambientais sadias, defendendo a 
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eliminação de alagados como medida de saúde pública. Assim teve início a 

organização de sistemas de esgoto, com o aterramento de valas e fossas e 

instalação de canalizações. 

 

Embora as soluções da abordagem higienista tenham contribuído para a melhoria da 

qualidade de vida nas cidades, foram insuficientes na medida em que a urbanização 

se intensificava (DIAS; ROSSO; GIORDANO, 2012).  

 

2.1.1.2 Abordagem da racionalização e normalização dos cálculos hidrológicos 

 

Esta abordagem teve início com as epidemias de cólera nas grandes cidades da 

Europa do século XIX. O princípio era fazer um dimensionamento adequado das 

obras hidráulicas, buscando afastar rapidamente o esgoto da cidade. Como não 

houve alteração conceitual, esta abordagem pode ser considerada uma melhoria da 

abordagem higienista (DIAS; ROSSO; GIORDANO, 2012). 

 

2.1.1.3 Abordagem científica e ambiental do ciclo hidrológico urbano 

 

A partir da década de 1960, a abordagem higienista passou a ser contestada, em 

virtude de fatores como: problemas com os ciclos hidrológicos nas cidades e rápidos 

avanços tecnológicos. A década de 1980 reforçou a preocupação ambiental, que já 

havia iniciado nos anos 60 (SILVEIRA, 1999).  

 

A abordagem vigente à época, de afastamento rápido das águas, sem considerar os 

possíveis impactos ambientais, mostrou-se ineficaz, fato retratado nas enchentes 

que assolavam os centros urbanos e no comprometimento dos recursos hídricos. 

 

Os conflitos ambientais, a complexidade dos ecossistemas e o início dos 

questionamentos quanto às dimensões das ações antrópicas motivaram o 

surgimento do ambientalismo e o desenvolvimento da Ecologia.  

 

Em 1972, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, foi 

criado o conceito de desenvolvimento sustentável (UNEP, 1972), consolidado na 
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Conferência Rio-92, que se apoia em três pilares: o respeito ao meio ambiente, a 

viabilidade econômico-financeira e a justiça social. Ele busca um novo modelo de 

desenvolvimento onde sejam garantidas as necessidades presentes, sem 

comprometer o atendimento das necessidades das futuras gerações. 

 

Em decorrência das características de consumo atuais, surge a necessidade de uma 

abordagem sistêmica no saneamento, que não exclua as demandas sanitárias, mas 

que considere a garantia da salubridade ambiental, derivando no conceito de 

saneamento ambiental (BRASIL, 2005): 

 

Saneamento ambiental envolve o conjunto de ações técnicas e sócio-
econômicas, entendidas fundamentalmente como de saúde pública, tendo 
por objetivo alcançar níveis crescentes de salubridade ambiental, 
compreendendo o abastecimento de água em quantidade e dentro dos 
padrões de potabilidade vigentes, o manejo de esgotos sanitários, de águas 
pluviais, de resíduos sólidos e emissões atmosféricas, o controle ambiental 
de vetores e reservatórios de doenças, a promoção sanitária e o controle 
ambiental do uso e ocupação do solo e prevenção e controle do excesso de 
ruídos, tendo como finalidade promover e melhorar as condições de vida 
urbana e rural. 

 

2.1.2 Saneamento e saúde 

 

A definição de saneamento é direcionada pela formulação da Organização Mundial 

da Saúde: saneamento constitui o controle de todos os fatores do meio físico do 

homem, que exercem ou podem exercer efeitos deletérios sobre seu estado de bem 

estar físico, mental ou social. Assim, o saneamento tem um papel importante para a 

saúde, principalmente para a população de baixa renda, que é a camada social que 

mais sofre pela privação desses serviços (HELLER, 1998). O autor aponta que a 

relação entre saneamento e desenvolvimento é explícita: países desenvolvidos têm 

melhor atendimento em saneamento e sua população é mais saudável. 

 

Na maior parte dos países latino-americanos, a pobreza e o crescimento 

populacional, principalmente nas áreas urbanas, são os maiores responsáveis pela 

deterioração da qualidade de vida.  A implantação de infraestrutura de saneamento 

que possibilite atender essa população mais pobre demanda grande investimento e 

nem sempre está entre as prioridades dos governos. Assim, o fornecimento de água 
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potável e a coleta e tratamento de esgoto, não acompanharam o ritmo de 

crescimento das metrópoles (NOYOLA, HELLER & OTTERSTETTER, 2011). 

 

No Brasil, apesar de não haver uma solução definitiva para o problema, alguns 

programas financiam melhorias para o saneamento (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2013). Para áreas urbanas, destacam-se os seguintes financiamentos: 

 O Ministério das Cidades financia projetos em: (i) municípios com população 

superior a 50 mil habitantes; (ii) em municípios integrantes de regiões 

metropolitanas; e (iii) consórcios públicos que atendam população acima de 

150 mil habitantes; 

 Municípios com menos de 50 mil habitantes podem obter financiamento do 

Ministério da Saúde, através da Funasa – Fundação Nacional da Saúde; 

 O Ministério da Integração Nacional, por meio da Codevasf – Companhia de 

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - financia 

intervenções multimunicipais na área de transposição do Rio São Francisco; 

 A ANA – Agência Nacional de Águas apoia projetos em municípios 

participantes de Comitê de Bacias Hidrográficas, com capacidade de 

investimento próprio, por meio de pagamento por resultado. 

 

Segundo Bartram e Cairncross (2010), a deficiência em higiene, esgotamento 

sanitário e fornecimento de água potável são as causas de grande parte das 

moléstias. Os autores apontam que a diarreia mata mais crianças anualmente do 

que as três doenças que recebem maior atenção da comunidade internacional de 

saúde pública: malária, HIV/AIDS e tuberculose. Os autores também afirmam que 

essas doenças seriam evitadas caso houvesse investimento e vontade política para 

tanto, assim como o envolvimento ativo dos profissionais da saúde. 

 

Noyola, Heller e Otterstetter (2011), destacam que a água contaminada transmite 

diversas doenças infecciosas e dividem essas doenças em quatro categorias: 

 

• Doenças causadas por consumo de água contaminada por resíduos 

humanos, animais ou químicos. Entre elas, merece especial atenção a 
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diarreia. A OMS calcula que cerca de 1,8 milhões de pessoas, principalmente 

crianças, morram a cada ano vítimas dessa doença. 

• Doenças causadas por organismos que passam parte de sua vida na água, 

como a esquistossomose. 

• Doenças transmitidas por vetores que utilizam a água como criadouro. Estas 

têm alta incidência no Brasil (malária, febre amarela, dengue e outras). 

• Doenças ligadas à falta de higiene, em decorrência da escassez da água, 

como o tétano, a conjuntivite e doenças de pele. 

 

2.1.3 Saneamento sob a ótica do usuário 

 

Os benefícios do saneamento não estão associados somente à questão da saúde 

física. Cairncross e Valdmanis (2006) destacam os benefícios sociais oferecidos 

pelo serviço de água encanada e esgotamento sanitário. As autoras afirmam que a 

percepção desses benefícios é diferente para homens e mulheres. Enquanto os 

homens valorizam o status social alcançado com os serviços de saneamento, as 

mulheres apontam como principais benefícios: segurança, conveniência e fatores 

estéticos. Tuan (2012) afirma que os mapas mentais dos homens e mulheres são 

diferentes em relação à percepção de questões ambientais. 

 

Em pesquisa realizada com 1.008 pessoas de 26 cidades, abrangendo todas as 

regiões do Brasil (ITB, 2012), os serviços de saneamento aparecem em quarto lugar 

em grau de importância dos serviços públicos, atrás de saúde, educação e 

segurança pública. Além disso, dos entrevistados que declararam não estarem 

conectados a uma rede coletora de esgoto, 50% afirmaram não estarem dispostos a 

pagar pelo serviço. 

 

2.1.4 Educação para a compreensão do saneamento 

 

A educação ambiental, segundo Jacobi (2003), configura-se como um ato político 

que tem como fim a transformação social. Ela deve ser crítica e inovadora, 

envolvendo os diversos sistemas de conhecimento e atuando de forma holística, 

com a integração do homem, da natureza e do universo.  
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Ribeiro e Günther (2002), em estudo realizado em comunidades carentes de 

saneamento, apontam que a educação ambiental é fundamental para a sustentação 

de programas e projetos relacionados ao saneamento. Como resultado de sua 

pesquisa, as autoras relatam que as ações educativas foram responsáveis pela 

conquista de melhores condições de saneamento e comunidades mais conscientes 

sobre seus direitos e deveres em relação às questões sanitário-ambientais.  

 

 

2.2 A CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE AMBIENTAL 

 

A promoção da saúde coletiva não é possível se não for considerada a relação entre 

saúde e ambiente. Assim, ela deve ser focada na saúde ambiental, que não 

considera o indivíduo de forma isolada, mas sim, integrado aos ecossistemas. Não é 

possível mais encarar a doença simplesmente como um estado fisiológico, 

ignorando suas dimensões éticas, sociais e culturais. 

 

Corroborando esse argumento, a “Carta de Ottawa” (WHO, 1986), produto da “I 

Conferência Internacional de Promoção da Saúde”, realizada no Canadá, em 1986, 

define promoção à saúde como: 

 

[…] the process of enabling people to increase control over, and to improve, 
their health. To reach a state of complete physical, mental and social well-
being, an individual or group must be able to identify and to realize 
aspirations, to satisfy needs, and to change or cope with the environment. 
Health is, therefore, seen as a resource for everyday life, not the objective of 
living. Health is a positive concept emphasizing social and personal 
resources, as well as physical capacities. Therefore, health promotion is not 
just the responsibility of the health sector, but goes beyond healthy life-styles 
to well-being.1 

 

                                                           
1 [...] o processo de capacitar as pessoas para aumentar o controle sobre e para melhorar a saúde. 
Para atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social, um indivíduo ou grupo deve ser 
capaz de identificar e realizar suas aspirações, satisfazer necessidades e lidar com o ambiente. A 
saúde é, portanto, vista como um recurso para a vida e não o objetivo de viver. A saúde é um 
conceito positivo que enfatiza recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas. Assim, 
a promoção da saúde não é apenas da responsabilidade do setor da saúde, mas vai além de um 
estilo de vida saudável buscando o bem-estar. (Tradução da autora). 
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Desta forma, o cuidado com a saúde deve ser uma prática social, que considere a 

interdependência entre indivíduos, grupos e organizações, considerando os conflitos 

que decorrem da interação com o meio ambiente (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). 

 

No Brasil, operacionalizar o sistema de saúde sob este prisma, tem se apresentado 

como um grande desafio, tornando necessária a criação de novos modelos e 

políticas públicas. 

 

A primeira iniciativa para a elaboração da Política Nacional de Saúde Ambiental data 

de 1994, quando o Brasil se preparava para a Conferência Pan-Americana sobre 

Saúde e Ambiente no Desenvolvimento Humano Sustentável, que se realizaria em 

1995, nos Estados Unidos da América. Desse esforço, surgiu o primeiro documento 

que inter-relacionava as áreas de saúde e ambiente: o Plano Nacional de Saúde e 

Ambiente (TAVARES et al, 2004). 

 

Após longo processo de construção coletiva, foi formulado, em 2007, o documento 

intitulado “Subsídios para a Construção da Política Nacional de Saúde Ambiental” 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). Atualmente, a responsabilidade pela condução 

desse processo está a cargo da Coordenação Geral de Vigilância em Saúde 

Ambiental, integrante da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. 

 

2.3 VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

 

Uma das maiores mazelas da sociedade, a pobreza é responsável, a cada ano, pela 

morte de mais de oito milhões de pessoas em todo mundo. Elas são vítimas de 

doenças, desnutrição e inúmeras outras causas associadas à pobreza (SACHS, 

2005). 

 

Segundo Yasbek (2003), a pobreza implica, de forma temporária ou permanente, na 

falta de acesso ao mínimo de bens ou recursos que garantam a subsistência. No 

Brasil, são consideradas “extremamente pobres” as famílias com renda domiciliar 

per capita de até R$ 70,00 por mês e “pobres”, aquelas com renda de até 

R$140,00por mês (IBGE, 2011). 
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Vulnerabilidade é um conceito complexo, já que para seu entendimento torna-se 

necessária a adoção de uma visão holística e multidisciplinar (FRASER, 2003). 

Dependendo da abordagem, foco de estudo e campo científico, o conceito de 

vulnerabilidade apresenta diferentes interpretações. Sendo assim, encontramos na 

literatura muitas e variadas definições (HOGAN; MARANDOLA JUNIOR, 2005). 

Alves (2006) apresenta um histórico da utilização do termo, sobretudo nas áreas de 

Geografia e Demografia. 

 

O termo vulnerabilidade define uma situação onde estão presentes três 

componentes: exposição a um risco (natural, de saúde, social, econômico etc.); 

capacidade/incapacidade de reação a esse risco; e dificuldade de adaptação a esse 

risco quando ele ocorre (MOSER, 1998). 

 

Existem basicamente duas linhas de análise sobre vulnerabilidade. A primeira 

refere-se à vulnerabilidade social. Esses estudos foram impulsionados em função da 

insatisfação com os enfoques tradicionais sobre pobreza, que mediam 

exclusivamente a renda monetária. Assim, a noção de vulnerabilidade social, 

considerando a exposição a riscos de mudança econômica, por exemplo, e a 

capacidade dos indivíduos de enfrentar esses impactos, possibilitaria uma visão 

amplificada das condições de vida dos grupos sociais mais pobres (ALVES, 2006). 

 

A segunda linha é a da vulnerabilidade ambiental, com origem nos estudos sobre 

desastres naturais e avaliação de risco. Cutter (1996) afirma que vulnerabilidade 

está relacionada a um risco biofísico e sua respectiva resposta social, dentro de uma 

área específica. 

 

A vulnerabilidade tem se tornado um foco importante para organismos 

internacionais, como o Pnud e o Banco Mundial, principalmente no que se refere aos 

recursos hídricos: escassez de água potável, falta de saneamento e exposição a 

doenças de veiculação hídrica (ALVES, 2006). 

 

Assim, a proposta de conceito de vulnerabilidade socioambiental a ser utilizada 

neste trabalho é: exposição aos riscos decorrentes da falta de saneamento (água 
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tratada e coleta de esgoto) e a consequente incapacidade de reação e adaptação a 

esses riscos decorrentes da falta de condições sociais (pobreza). 
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3 METODOLOGIA 

 

Para atender o objetivo deste estudo de verificar qual a visão de uma comunidade 

sem acesso aos serviços de água e esgoto sobre a importância desses serviços, foi 

utilizado o banco de dados da Sabesp, empresa de saneamento que atende 365 

municípios do Estado de São Paulo. 

 

Dentre os locais identificados, foi escolhido o bairro do Tanquinho, localizado no 

município de Ferraz de Vasconcelos, na Região Metropolitana de São Paulo. 

 

A pesquisa foi realizada por meio de uma parceria estabelecida entre: a Companhia 

de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp; a Associação Brasileira 

de Engenharia Sanitária e Ambiental– Abes e o Instituto Trata Brasil – ITB. 

 

O levantamento de dados e informações foi realizado por meio de pesquisa 

domiciliar com entrevistas pessoais, utilizando o método survey, que permite, como 

apontam Freitas et al. (2000), a descrição de uma população, utilizando um 

instrumento predefinido, no caso um questionário semiestruturado. Antes da primeira 

etapa da pesquisa, foi realizado pré-teste com 20 participantes, permitindo correção 

de possíveis dúvidas e ambiguidades das questões.  

 

Quanto ao seu propósito, a pesquisa foi descritiva, que, como definem Pinsonneault 

e Kraemer (1993), busca identificar quais opiniões estão presentes na população em 

estudo. 

 

Os dados foram coletados em dois momentos específicos, buscando estudar as 

mudanças ocorridas na opinião dos entrevistados, caracterizando uma pesquisa 

longitudinal (SAMPIERI et al, 1991): 

 

a) No período de setembro a dezembro de 2012, antes da implantação dos 

serviços de água e esgoto; 

b) De agosto a outubro de 2013, após a implantação dos serviços. 
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Foram entrevistadas 235 pessoas, uma por domicílio, presentes no período da 

primeira pesquisa. Uma condição estabelecida foi que os entrevistados deveriam ter 

idade igual ou superior a 16 anos. Na segunda pesquisa, somente 146 das 235 

pessoas entrevistadas na primeira pesquisa foram encontradas e se dispuseram a 

participar do estudo. Assim, a amostra caracteriza-se como não probabilística por 

conveniência (HENRY, 2007). 

 

Com o objetivo de obter melhor penetração e participação, os pesquisadores foram 

12 jovens recrutados na própria comunidade (Figura 1), com idade entre 16 e 18 

anos, cursando o ensino médio. Os mesmos foram capacitados em: (i) saneamento 

ambiental, ministrado pela Sabesp e Abes; (ii) doenças de veiculação hídrica, sob a 

responsabilidade da Secretaria da Saúde de Ferraz de Vasconcelos; e (iii) técnicas 

de aplicação de pesquisa social e tabulação de dados, ministrado pelo Instituto Trata 

Brasil. A supervisão do grupo é realizada pelo Instituto Trata Brasil. 

 

 

 
 

Figura 1 - Parte dos jovens que atuaram como pesquisadores 
Fonte: autora 

 
O questionário (Anexo A) foi composto por 53 questões, que abordaram os 

seguintes temas:  
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a) Identificação – perfil demográfico e socioeconômico; 

b) Opinião dos entrevistados sobre os serviços públicos; 

c) Questões relacionadas à qualidade de vida dos entrevistados; 

d) Caracterização socioeconômica do grupo familiar dos entrevistados; 

e) Opinião dos entrevistados sobre participação social e melhorias 

comunitárias. 

 

Esse questionário reproduz aquele utilizado pelo Instituto Trata Brasil em estudo 

semelhante realizado em Porto Alegre, na comunidade de Vila Dique. Ao 

questionário original, foram acrescentadas questões relativas aos resíduos sólidos, 

por interesse da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – Abes, 

também parceira no estudo. 

 

Para atender o objetivo deste trabalho, será considerada apenas uma parte do 

questionário. As demais questões serão utilizadas pelo Instituto Trata Brasil, 

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – Abes e Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp, em seus respectivos 

campos de atuação. 

 

Na análise dos resultados foi utilizada a metodologia descritiva e o Teste de 

Wilcoxon (Signed rank test), para dados não paramétricos, com amostras pareadas. 
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4 FERRAZ DE VASCONCELOS: UMA COMUNIDADE SOCIOAMBIENTALMENTE 

VULNERÁVEL 

 

Ferraz de Vasconcelos (Figura 2) é um município localizado no leste da Região 

Metropolitana de São Paulo, fazendo divisa com: Mauá e Suzano ao sul; ao leste, 

Poá e Suzano; e São Paulo ao norte e ao oeste. Sua área é de 30 km², com terreno 

acidentado, possuindo encostas íngremes e declividade acentuada. É um município 

intensamente irrigado, tendo como principais bacias: Ribeirão Três Pontes, Rio 

Guaió e Córrego Itaim (SABESP, 2013). 

 

 
 

Figura 2 - Localização de Ferraz de Vasconcelos 
Fonte: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp 

 

4.1 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E DE SAÚDE 

 

No princípio do século XX, as condições climáticas e a terra fértil, que favoreciam o 

cultivo de frutas, atraíram os primeiros moradores. Depois de apresentar altas taxas 

de crescimento até a década de 80 (mais de 7% ao ano) o município viu esse 

percentual se reduzir para 4,5% ao ano na década de 90 e 1,69% no período 

2000/2010 (Censo 2010), reduções significativas, que acompanharam o ritmo dos 

outros municípios do Alto Tietê, resultando em uma população de 168.000 

habitantes. Em 2012, o município contava com 173.043 habitantes, com taxa de 

crescimento de 1,47% ao ano. 
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A principal atividade econômica do município é a indústria, responsável por 50% dos 

empregos formais.  Os demais segmentos econômicos mais importantes são os de 

serviços e comércio. A agricultura é hoje pouco representativa e tem a exploração 

de eucalipto como principal atividade, concentrada na porção sul do município. A 

Tabela 1 apresenta o número de empregos por setor da economia. 

 

Tabela 1 - Distribuição de empregos formais em Ferraz de Vasconcelos 

 
Fonte: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados- SEADE 

 

Alguns indicadores de qualidade de vida (SEADE, 2013) para o município são 

apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Indicadores de qualidade de vida de Ferraz de Vasconcelos 

Indicador 
Ferraz de 

Vasconcelos 
Estado de São 

Paulo 

Taxa de Alfabetização 88,3% 94,4% 

IPRS - Índice Paulista de Responsabilidade Social Grupo 5 
Grupo 4 (maioria 
dos municípios) 

IDH - Índice de Desenvolvimento Humano 0,772 0,833 

Taxa de Mortalidade Infantil 16,3 11,6 

IES – Índice de Exclusão Social 1.789º - 

Fonte: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados -SEADE 
 

O IPRS é dividido em cinco grupos, em ordem decrescente quanto à 

responsabilidade social. Em 2006, Ferraz de Vasconcelos se encontrava no 5º 

grupo, o que aponta para uma situação de baixo desenvolvimento econômico e 

social. 

 

O IDH varia de 0 a 1, crescente conforme o nível de desenvolvimento humano; o 

valor 0,772 obtido pelo município indica uma situação de médio desenvolvimento. 

 

O IES classifica em ordem decrescente a situação dos municípios brasileiros quanto 

à exclusão social, que considera níveis de pobreza, desemprego, renda, 
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alfabetização, número de jovens na população e número de homicídios.  Ferraz de 

Vasconcelos se encontra, portanto, na posição de número 1.789, de um total de 

cerca de 5.560 municípios no Brasil. 

 

O IPVS – Índice Paulista de Vulnerabilidade Social indica os contingentes 

populacionais mais sensíveis aos efeitos negativos da segregação residencial, com 

a identificação e a localização espacial das áreas que abrigam os segmentos 

populacionais mais vulneráveis à pobreza. Os dados do IPVS são apresentados na 

Figura 3. 

 

 
 
Figura 3 – Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS – de Ferraz de Vasconcelos 
Fonte: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – SEADE 
 
 

O Índice de Gini da renda domiciliar per capita mede o grau de concentração de 

renda, apontando a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais 

ricos. Numericamente, varia de zero a um, sendo que o zero representa a máxima 

situação de igualdade e um, a máxima desigualdade (IPECE, 2013) (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Índice de Gini da renda domiciliar de Ferraz de Vasconcelos, medido nos anos de Censo 
IBGE 

Ano/local 
Ferraz de 

Vasconcelos 
Estado de São Paulo 

1991 0,4656 0,5598 

2000 0,4879 0,5925 

2010 0,4559 0,5768 

Fonte: Banco de Dados do Sistema Único da Saúde - DATASUS 

 

4.2 ASPECTOS URBANÍSTICOS 

 

A região apresenta dinâmica de crescimento diversificada, possuindo áreas com 

urbanização consolidada e áreas ainda em processo de ocupação, com alto índice 

Ciclo de vida 

(famílias)

muito alta jovens, adultas, idosas nenhuma 0,53

média ou alta idosas muito baixa 4,7

alta jovens, adultas baixa 20,38

média adultas média 42,84

baixa adultas, idosas alta 5,5

baixa jovens muito alta 26,05

Dimensões

IPVS % da população
Socioeconômica
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de lotes vagos na região sul. A parte urbanizada do município abrange, 

principalmente, a região norte e se encontra conurbada com o bairro de Guaianazes 

(São Paulo) a oeste. Salvo algumas residências de padrão médio situadas no bairro 

Romanópolis (região central), as edificações são geralmente térreas e de padrão 

popular, ocupadas em grande parte por população de baixa renda (SABESP, 2013). 

 

O município está inserido na grande área conurbada da RMSP, entre os populosos 

bairros da região leste do município de São Paulo e os municípios de 

Itaquaquecetuba, Suzano e Poá, o que lhe confere uma característica 

predominantemente urbana.  

 

Segundo a Sabesp (2013), empresa que tem a concessão dos serviços de 

distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto no município, as porções 

central e norte de Ferraz de Vasconcelos, na perspectiva urbana, necessitam de 

complementação da infraestrutura de saneamento e ordenação do processo de 

adensamento urbano. Já na porção sul, é necessário o controle e fiscalização da 

ocupação urbana e o desenvolvimento de atividades ambientalmente sustentáveis 

por tratar-se de área inadequada aos usos urbanos. A cidade é servida por trens de 

subúrbio da CPTM e conta com sistemas públicos de água, esgoto, energia elétrica, 

telefone e coleta de lixo. 

 

4.3 ASPECTOS AMBIENTAIS 

 

Ao sul de seu território, Ferraz de Vasconcelos possui 10 km² dentro da Área de 

Proteção e Recuperação dos Mananciais, o que representa 40% de toda a superfície 

do município com restrições à ocupação. 

 

Na sua área urbana, o município possui 97% dos domicílios atendidos por coleta de 

lixo, gerando um volume de cerca de 76 toneladas por dia, que é encaminhado a 

aterro conjunto com o município de Itaquaquecetuba. Segundo levantamento da 

Cetesb (2009), em 2009 o IQR – Índice de Qualidade de Aterro de Resíduo - do 

município foi de 7,9, numa escala de 1 a 10, o que o caracteriza como “condição 

controlada”.  
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4.4 SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO 

 

A Tabela 4 apresenta os principais dados relativos aos sistemas de água e esgoto 

no município. 

 

Tabela 4 - Sistemas de água e esgoto em Ferraz de Vasconcelos 

 
Fonte: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp 

 

 

4.5 A COMUNIDADE TANQUINHO 

 

Tanquinho (Figura 4) é um bairro do município de Ferraz de Vasconcelos, com 327 

moradias, localizado parte em encosta, parte em fundo de vale. 

 

 
Figura 4 - Comunidade Tanquinho – Ferraz de Vasconcelos 

Fonte: autora 
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Por se tratar de ocupação irregular, não contava com serviços de saneamento da 

empresa concessionária. Os moradores retiravam água da rede pública, de forma 

clandestina; o esgoto era encaminhado para o córrego que corta a comunidade, ou 

corria a céu aberto (Figura 5). Ambas as práticas representam grande risco à saúde 

e danos ao meio ambiente. Assim, conforme conceito apresentado em 2.3, podemos 

caracterizá-la como uma comunidade socioambientalmente vulnerável.  

 

 
 

Figura 5 - Esgoto correndo a céu aberto na Comunidade Tanquinho 
Fonte: autora 
 

Atendendo sua visão, que almeja a universalização dos serviços de água e esgoto 

até 2018, a empresa mapeia as áreas onde atuará a cada ano. A priorização se dá 

pela viabilidade técnica, impactos ambientais causados pela falta de saneamento e 

população atendida. Em virtude dessa diretriz empresarial, o Bairro do Tanquinho foi 

uma das áreas priorizadas e o projeto de implantação dos serviços beneficiou mais 

de duas mil pessoas. 

 

Mesmo com a ampla divulgação sobre os benefícios do saneamento para a saúde e 

para o meio ambiente, é importante termos conhecimento sobre a visão da 

sociedade a respeito da importância desse serviço. Assim, a relevância deste estudo 

reside no fato do mesmo apresentar a opinião dos entrevistados na comunidade 
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sobre o tema, permitindo a comparação de resultados e verificação de possível 

mudança após a implantação dos serviços. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 PERFIL DEMOGRÁFICO E SOCIOECONÔMICO DOS ENTREVISTADOS 

 

 

 
Figura 6 – Distribuição dos entrevistados por gênero. 
Fonte: Autora 

 

37%

63%

Homens

Mulheres
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Figura 7 – Distribuição dos entrevistados por faixa etária. 
Fonte: Autora 

 

A faixa etária dos entrevistados tem maior distribuição entre 21 e 50 anos, sendo a 

média de 39,5 anos. 

 

7%

20%

26%

30%

12%

5%

Até 20 anos

De 21 a 30 anos

De 31 a 40 anos

De 41 a 50 anos

De 51 a 60 anos

61 anos ou mais
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Figura 8 – Distribuição dos entrevistados por nível de escolaridade. 
Fonte: Autora 

 
 

 

 

Figura 9 - Renda familiar dos entrevistados. 
Fonte: Autora 
 

5%
3%

14%

38%

35%

1% 4%

Não estudou / não alfabetizado

Alfabetizado

Ensino Fundamental I (completo
ou incompleto)

Ensino Fundamental II (completo
ou incompleto)

Ensino Médio (completo ou
incompleto)

Ensino Médio Técnico (completo
ou incompleto)

Ensino Superior (completo ou
incompleto)

5%

14%

42%

31%

8%

Não houve/teve rendimento

Até 1 salário mínimo

Mais de 1 até 2 salários
mínimos

Mais de 2 até 5 salários
mínimos

Mais de 5 até 10 salários
mínimos
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Sessenta e um por cento dos entrevistados têm renda familiar de até dois salários 

mínimos, caracterizando a amostra como de baixa renda. 

 

5.2 OPINIÃO DOS ENTREVISTADOS SOBRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

5.2.1 Importância da água tratada 

 

 

 

Figura 10- Importância atribuída, pelos entrevistados, à água tratada, antes e depois da implantação 
dos serviços de água e esgoto. * Teste de Wilcoxon para amostras pareadas. 
Fonte: Autora 

 

 

9,6%

99,3%
90,4%

0,7%

Pré-serviços Pós-serviços

Não sabe

Muito importante

Pouco importante

Nada / Não é importante

* P < 0,001 
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Figura 11 - Importância atribuída à água tratada, antes da implantação dos serviços de água e 
esgoto, por gênero. 
Fonte: Autora 

 

 

Figura 12 - Importância atribuída à água tratada, depois da implantação dos serviços de água e 
esgoto, por gênero. 
Fonte: Autora 

 

100,0% 98,9%
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Homens Mulheres
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Muito importante

Pouco importante

Nada / Não é importante

3,7% 13,0%

96,3% 87,0%

Homens Mulheres
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Muito importante
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Nada / Não é importante
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Figura 13 - Importância atribuída pelos homens entrevistados à água tratada, antes e depois da 
implantação dos serviços de água e esgoto.* Teste de Wilcoxon para amostras pareadas. 
Fonte: Autora 
 
 
 

 

Figura 14 - Importância atribuída pelas mulheres entrevistadas à água tratada, antes e depois da 
implantação dos serviços de água e esgoto.* Teste de Wilcoxon para amostras pareadas. 
Fonte: Autora 
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* P = 0,157 

* P < 0,001 
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5.2.2 Importância da coleta e tratamento de esgoto 

 

 

Figura 15 - Importância atribuída à coleta e ao tratamento de esgoto, antes e depois da implantação 
dos serviços de água e esgoto. * Teste de Wilcoxon para amostras pareadas. 
Fonte: Autora 

 

 
Figura 16 - Importância atribuída à coleta e ao tratamento de esgoto, antes da implantação dos 
serviços de água e esgoto, por gênero. Fonte: Autora 
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Nada / Não é importante

* P =0,016 
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Figura 17 - Importância atribuída à coleta e ao tratamento de esgoto, depois da implantação dos 
serviços de água e esgoto, por gênero. 
Fonte: Autora 
 

 

Figura 18 - Importância atribuída pelos homens entrevistados à coleta e ao tratamento de esgoto, 
antes e depois da implantação dos serviços de água e esgoto. * Teste de Wilcoxon para amostras 
pareadas. 
Fonte: Autora 
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Figura 19 - Importância atribuída pelas mulheres entrevistadas à coleta e ao tratamento de esgoto, 
antes e depois da implantação dos serviços de água e esgoto. * Teste de Wilcoxon para amostras 
pareadas. 
Fonte: Autora 
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5.2.3 Primeiro serviço público a ser priorizado na comunidade 

 

 

Figura 20 – Primeiro serviço público a ser priorizado na comunidade, antes e depois da implantação 
dos serviços de água e esgoto. * Teste de Wilcoxon para amostras pareadas. 
Fonte: Autora 
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* P < 0,001 
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Figura 21 – Primeiro serviço público a ser priorizado na comunidade, antes da implantação dos 
serviços de água e esgoto, por gênero. 
Fonte: Autora 

 

 
Figura 22 – Primeiro serviço público a ser priorizado na comunidade, após a implantação dos serviços 
de água e esgoto, por gênero. 
Fonte: Autora 
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Figura 23 - Primeiro serviço público a ser priorizado na comunidade, segundo os homens 
entrevistados, antes e depois da implantação dos serviços de água e esgoto. * Teste de Wilcoxon 
para amostras pareadas. 
Fonte: Autora 
 
 

 

Figura 24 - Primeiro serviço público a ser priorizado na comunidade, segundo as mulheres 
entrevistadas, antes e depois da implantação dos serviços de água e esgoto. * Teste de Wilcoxon 
para amostras pareadas. 
Fonte: Autora 
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5.2.4 Segundo serviço público a ser priorizado na comunidade 

 

 
Figura 25 – Segundo serviço público a ser priorizado na comunidade, antes e depois da implantação 
dos serviços de água e esgoto. * Teste de Wilcoxon para amostras pareadas. 
Fonte: Autora 
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Figura 26 – Segundo serviço público a ser priorizado na comunidade, antes da implantação dos 
serviços de água e esgoto, por gênero. 
Fonte: Autora 

 

 
Figura 27 – Segundo serviço público a ser priorizado na comunidade, após a implantação dos 
serviços de água e esgoto, por gênero. 
Fonte: Autora 
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Figura 28 - Segundo serviço público a ser priorizado na comunidade, segundo os homens 
entrevistados, antes e depois da implantação dos serviços de água e esgoto. * Teste de Wilcoxon 
para amostras pareadas. 
Fonte: Autora 
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Figura 29 – Segundo serviço público a ser priorizado na comunidade, segundo as mulheres 
entrevistadas, antes e depois da implantação dos serviços de água e esgoto. * Teste de Wilcoxon 
para amostras pareadas. 
Fonte: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,7%

18,5%

3,3%

1,1%

6,5%
23,9%

8,7% 4,3%

21,7% 35,9%

15,2%
14,1%

9,8%
2,2%

1,1%

Pré-serviços Pós-serviços

Não soube responder

Esgoto (coleta e
tratamento)

Segurança pública

Saúde

Cultura e lazer

Água potável

Assistência social

Educação

* P = 0,505 



52 
 

 

 

 

5.2.5 Terceiro serviço público a ser priorizado na comunidade 

 

 
Figura 30 – Terceiro serviço público a ser priorizado na comunidade, antes e depois da implantação 
dos serviços de água e esgoto. 
* Teste de Wilcoxon para amostras pareadas. 
Fonte: Autora 
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Figura 31 – Terceiro serviço público a ser priorizado na comunidade, antes da implantação dos 
serviços de água e esgoto, por gênero. 
Fonte: Autora 
 

 
Figura 32 – Terceiro serviço público a ser priorizado na comunidade, após a implantação dos serviços 
de água e esgoto, por gênero. 
Fonte: Autora 
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Figura 33 – Terceiro serviço público a ser priorizado na comunidade, segundo os homens 
entrevistados, antes e depois da implantação dos serviços de água e esgoto. * Teste de Wilcoxon 
para amostras pareadas. 
Fonte: Autora 
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Figura 34 – Terceiro serviço público a ser priorizado na comunidade, segundo as mulheres 
entrevistadas, antes e depois da implantação dos serviços de água e esgoto. * Teste de Wilcoxon 
para amostras pareadas. 
Fonte: Autora 
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5.2.6 Relação custo x benefício dos serviços “água e esgoto” 

 

 

Figura 35 - Opinião dos entrevistados sobre a relação entre preço e benefícios dos serviços de água 
e esgoto, antes e depois da implantação desses serviços. * Teste de Wilcoxon para amostras 
pareadas. 
Fonte: Autora 
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Figura 36 - Opinião dos entrevistados sobre a relação entre preço e benefícios dos serviços de água 
e esgoto, antes da implantação desses serviços, por gênero.  
Fonte: Autora 
 

 

Figura 37 - Opinião dos entrevistados sobre a relação entre preço e benefícios dos serviços de água 
e esgoto, após a implantação desses serviços, por gênero.  
Fonte: Autora 
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Figura 38 - Opinião dos homens entrevistados sobre a relação entre preço e benefícios dos serviços 
de água e esgoto, antes e depois da implantação desses serviços. * Teste de Wilcoxon para 
amostras pareadas. 
Fonte: Autora  

 

 

  

Figura 39 - Opinião das mulheres entrevistadas sobre a relação entre preço e benefícios dos serviços 
de água e esgoto, antes e depois da implantação desses serviços. * Teste de Wilcoxon para 
amostras pareadas. 
Fonte: Autora 
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5.3 DOENÇAS NA COMUNIDADE 

 

5.3.1 Faixa etária de membros das famílias que estiveram doentes 

 

 

Figura 40 - Faixa etária dos membros das famílias dos entrevistados que estiveram doentes nos 12 
meses que antecederam a entrevista, em porcentagem. 
Fonte: Autora 
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5.3.2 Doenças de membros das famílias 

 

 

Figura 41 - Doenças associadas ao saneamento apresentadas por membros das famílias dos 
entrevistados nos 12 meses que antecederam a entrevista, em número de casos. * Teste de Wilcoxon 
para amostras pareadas. 
Fonte: Autora 
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5.4 PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

 

5.4.1 Melhoria da qualidade de vida através da participação social 

 

 

Figura 42 - Concordância com a melhoria da qualidade de vida, através de participação em palestras 
sobre saúde, saneamento básico etc., antes e depois da implantação dos serviços de água e esgoto. 
* Teste de Wilcoxon para amostras pareadas. 
Fonte: Autora 
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Figura 43 - Concordância com a melhoria da qualidade de vida, através de participação em palestras 
sobre saúde, saneamento básico etc., antes da implantação dos serviços, por gênero. 
Fonte: Autora  
 
 

 

Figura 44 - Concordância com a melhoria da qualidade de vida, através de participação em palestras 
sobre saúde, saneamento básico etc., após a implantação dos serviços, por gênero. 
Fonte: Autora 
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Figura 45 - Concordância dos homens entrevistados com a melhoria da qualidade de vida através de 
participação em palestras sobre saúde, saneamento básico etc., antes e depois da implantação dos 
serviços. * Teste de Wilcoxon para amostras pareadas. 
Fonte: Autora 
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Figura 46 - Concordância das mulheres entrevistadas com a melhoria da qualidade de vida através de 
participação em palestras sobre saúde, saneamento básico etc., antes e depois da implantação dos 
serviços. * Teste de Wilcoxon para amostras pareadas. 
Fonte: Autora 
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5.4.2 Disposição para participar de ações sociais como mutirões, palestras etc. 

 

 

Figura 47 - Disposição para participar de mutirões, palestras sobre saúde, saneamento básico etc., 
antes e depois da implantação dos serviços de água e esgoto. * Teste de Wilcoxon para amostras 
pareadas. 
Fonte: Autora 
 

 

 

59,6%

43,8%

11,6%

13,0%

18,5%

19,2%

2,7%

8,9%

7,5% 15,1%

Pré-serviços Pós-serviços

Com certeza não participaria

Provavelmente não participaria

Talvez participasse, talvez não

Provavelmente participaria

Com certeza participaria

* P = 0,003 



66 
 

 

 

 

Figura 48 - Disposição para participar de mutirões, palestras sobre saúde, saneamento básico etc., 
antes da implantação dos serviços de água e esgoto, por gênero. 
Fonte: Autora 

 

 
Figura 49 - Disposição para participar de mutirões, palestras sobre saúde, saneamento básico etc., 
depois da implantação dos serviços de água e esgoto, por gênero. 
Fonte: Autora 
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Figura 50 - Disposição dos homens entrevistados para participar de mutirões, palestras sobre saúde, 
saneamento básico etc., antes e depois da implantação dos serviços de água e esgoto. * Teste de 
Wilcoxon para amostras pareadas. 
Fonte: Autora 
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Figura 51 - Disposição das mulheres entrevistadas para participar de mutirões, palestras sobre saúde, 
saneamento básico etc., antes e depois da implantação dos serviços de água e esgoto. * Teste de 
Wilcoxon para amostras pareadas. 
Fonte: Autora 
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6 DISCUSSÃO 

 

Quando questionados sobre a importância da água tratada e da coleta e tratamento 

de esgoto, a maioria dos entrevistados os considera importantes. Comparando-se os 

resultados das pesquisas antes e após a implantação dos serviços de água e 

esgoto, nota-se um aumento da parcela de entrevistados que não considera esses 

serviços importantes. Enquanto na primeira pesquisa nenhum entrevistado dizia que 

a água tratada era pouco importante, na segunda pesquisa 9,6% deles tinham essa 

opinião. Essa alteração foi significativa no grupo de mulheres (p < 0,001). Em 

relação ao esgoto, também aumentou significativamente o número de pessoas que 

passaram a considerá-lo um serviço pouco importante (p = 0,016). Esses resultados 

corroboram Tuan (2012) quando diz que a visão das mulheres em relação ao 

ambiente é diferente da visão dos homens. 

 

Apesar da importância atribuída à água e ao esgoto, a saúde foi o serviço público 

mais priorizado pelos entrevistados na primeira pesquisa e a educação foi o mais 

priorizado na segunda pesquisa, apresentando significância tanto no grupo dos 

homens quanto no das mulheres. O segundo e o terceiro serviço a serem 

priorizados, não tiveram alteração significativa. Observa-se uma percepção de 

importância menor dada a aspectos fundamentais do saneamento como água 

potável e esgoto. Essa dissociação entre saúde e saneamento suscita a questão de 

qual conceito de saúde é entendido pelos entrevistados.  Pode-se inferir que: (i) não 

consideram o saneamento como um dos determinantes da saúde, ou (ii) os 

entrevistados consideram um conceito de saúde mais ligado à disponibilidade de 

rede assistencial (modelo assistencialista) e não o preventivo, diretamente 

associado com medidas sanitárias. 

 

Quanto à relação custo x benefício dos serviços de saneamento, 41,8% dos 

entrevistados afirmaram, na primeira pesquisa, que o preço cobrado pelos serviços 

era justo. Já a segunda pesquisa, 100% deles opinaram que o preço não é justo, 

ocorrendo uma mudança significativa de opinião (p < 0,001). Esses resultados 

podem ser atribuídos ao fato de que, somente após a implantação dos serviços pela 

empresa responsável, os moradores da comunidade passaram a pagar. Antes disso, 
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a água era retirada da rede distribuidora de forma irregular e o esgoto era despejado 

no córrego ou corria a céu aberto.  

 

Este estudo apresentou limitações que devem ser comentadas. Em primeiro lugar, 

temos um possível viés de informação. Não é possível descartar uma 

incompreensão parcial das perguntas feitas, bem como uso das respostas como 

instrumento político por parte dos entrevistados. Os dados sobre as doenças 

ocorridas na comunidade não provêm de fonte oficial, mas sim da percepção dos 

entrevistados. Esses dados podem ser errôneos, já que existe a possibilidade da 

não compreensão da pergunta ou de fornecimento de informação incorreta. Outro 

questionamento cabível é em relação ao entendimento que os entrevistados têm de 

saúde; dependendo do significado atribuído ao termo, pode haver influência nas 

respostas sobre a priorização dos serviços, por exemplo. Em segundo lugar, temos 

um viés de seleção, ou seja, a amostra pode não ter sido significativa. A intenção, no 

primeiro momento, era de entrevistar moradores de todos os domicílios da 

comunidade, o que foi inviabilizado em decorrência de ausência de moradores ou 

recusa em participar da pesquisa. Porém, este viés foi atenuado com a aplicação da 

segunda etapa da pesquisa aos mesmos entrevistados da primeira etapa e 

eliminação dos questionários dos entrevistados que só participaram da primeira 

pesquisa. Um fator que também pode ter influenciado nos resultados é relativo ao 

membro da família que respondeu o questionário; é possível que o mesmo não 

tivesse as informações necessárias para as questões apresentadas. 

 

Todas as doenças questionadas, relacionadas à falta de saneamento, apresentaram 

queda no número de casos da primeira para a segunda pesquisa (significância de 

0,007), com exceção da hepatite A. Esse resultado nos remete a Bartram e 

Cairncross (2010), que apontam a falta de higiene, esgotamento sanitário e água 

potável como as causas da maior parte das doenças. 

 

A faixa etária mais atingida por doenças nos 12 meses que antecederam as duas 

pesquisas foi de um a dez anos (53,3%). Isso pode ser explicado pelo fato de, entre 

outros fatores, essa faixa etária passar mais tempo na residência ou em suas 

imediações, além de ter mais contato direto com o solo, levar objetos e mãos sujas à 
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boca etc. Sendo a diarreia é uma das maiores causas de mortes em crianças 

(BARTRAM & CAIRNCROSS, 2010), a mudança relatada pelos moradores pode 

refletir uma mudança de indicadores de saúde ainda imperceptível pela população 

entrevistada. 

 

Em relação à caracterização da população dos entrevistados, observa-se uma baixa 

escolaridade, pois 8% não estudou ou é somente alfabetizado. Não foram 

encontrados dados na literatura que nos permitam estabelecer alguma relação entre 

a opinião manifestada em relação ao saneamento e o nível de escolaridade dessa 

população. Pode-se afirmar de acordo com qual critério?, que a população objeto da 

pesquisa é pobre. Sessenta e quatro por cento dos entrevistados têm renda familiar 

de até dois salários mínimos. Esse dado nos permite confirmar o que diz Alves 

(2006), quando afirma que as comunidades socialmente vulneráveis estão mais 

sujeitas à escassez de água potável e ausência de esgotamento sanitário, sendo, 

portanto, a prioridade de cobertura destes serviços por parte dos órgãos 

governamentais responsáveis. 

 

Na primeira pesquisa, 88% dos entrevistados afirmaram que a qualidade de vida 

pode melhorar por meio de participação em ações sociais, como: mutirões, palestras 

sobre saúde e saneamento etc., enquanto 63,4% se disseram dispostos a participar 

de tais ações. Apesar da diminuição significativa desta disponibilidade apresentada 

na segunda pesquisa, esses dados apontam uma possibilidade de atuação junto à 

comunidade, no sentido de sensibilizá-la em relação às questões ambientais, 

sanitárias e de saúde, colaborando para que seus habitantes assumam seus papeis 

de cidadãos (RIBEIRO & GÜNTHER, 2002; JACOBI, 2003). 
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7 CONCLUSÕES 

 

O problema que deu origem a esta pesquisa foi a necessidade de conhecer a 

opinião de uma comunidade socioambientalmente vulnerável sobre a importância 

dos serviços de água e esgoto, antes e depois da implantação desses serviços. 

 

Como produto deste trabalho, esperava-se obter uma linha de atuação para a 

empresa prestadora desses serviços junto à comunidade, para que os benefícios 

dos mesmos pudessem ser maximizados. 

 

Pode-se concluir que a metodologia utilizada na pesquisa, assim como na análise 

dos resultados, mostrou-se adequada, derivando num produto satisfatório para o 

prosseguimento das ações da prestadora dos serviços. 

 

Como dificultador, pode ser apontada a não participação de alguns moradores, o 

que impediu que o estudo fosse realizado em 100% dos domicílios. Isso aconteceu 

mesmo com a utilização de pesquisadores da própria comunidade, o que se 

esperava facilitar o acesso aos moradores. 

 

A análise das informações obtidas a partir dos dados da pesquisa permite concluir 

que, ao contrário do esperado, os entrevistados não passaram a considerar os 

serviços de água e esgoto mais importantes após a implantação dos mesmos. Vale 

lembrar que a comunidade já utilizava a água da rede pública de forma irregular e 

que despejava o esgoto no córrego ou deixava que o mesmo corresse a céu aberto. 

 

A única diferença positiva encontrada entre as duas pesquisas é relativa à opinião 

dos entrevistados de que a ocorrência de doenças ligadas à falta de saneamento 

diminuiu após a implantação das redes de água e esgoto. 

 

Assim, conclui-se que é fundamental para a empresa prestadora dos serviços de 

saneamento sensibilizar as comunidades em vulnerabilidade socioambiental quanto 

à importância da água tratada, da coleta do esgoto e do seu encaminhamento para 

tratamento. 
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Este trabalho tem as limitações relativas ao restrito universo da pesquisa, que foi 

realizada em uma comunidade que teve a implantação das redes de água e esgoto 

definida pela prestadora de serviços. 

 

Dessa forma, recomenda-se a replicação deste estudo em outras comunidades, 

principalmente naquelas que obtiverem os serviços por demanda e mobilização da 

própria comunidade, para que assim os resultados possam ser comparados. 
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