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A busca por soluções sustentáveis através de uma gestão ambiental adequada dos recursos 

naturais disponíveis, que venha de encontro às aspirações de preservação do meio 

ambiente e do ser humano, de maneira a equacionar e solucionar os problemas ambientais 

e sociais com o menor impacto possível à natureza e ao homem é o grande desafio, tanto 

para essa geração, como para as futuras gerações. O estudo das problemáticas ambientais 

da água e a participação e conscientização ambiental dos atores sociais como um todo, se 

insere no campo da temática ambiental internacional, contemplando a necessidade 

estratégica de uma gestão apropriada desse bem natural, através de um programa voltado 

ao diagnóstico dos problemas e na procura de soluções sustentáveis compatíveis, em uma 

política social e ambiental de planejamento e educação ambiental, centrada acima de tudo 

na “voz do cidadão”, usuário desse sistema. A presente tese visa estudar a problemática da 

gestão sustentável da água, enfocando a participação e a conscientização ambiental do 

cidadão no uso desse bem natural para atividades residenciais urbanas, no que concerne a 

abordagem e análises de variáveis que tratam da mensuração de conhecimentos gerais e 

ambientais, do senso de comunidade, do acesso aos meios de informação e das atitudes e 

comportamentos ambientais, além das variáveis de caracterização sócio-demográfica ou 

identificação pessoal dos entrevistados de uma pesquisa exploratória do tipo “survey", 

realizada através de uma amostragem aleatória estratificada, sendo os estratos cada uma 

das 4 (quatro) Regiões Político-Administrativas da cidade do Natal, tendo ocorrido a coleta 

dos dados no período de fevereiro a abril/2002. A metodologia empregada neste trabalho 

constitui na aplicação de questionários com escalas do tipo Likert para medir as eco-

variáveis do estudo, além de uma escala sócio-demográfica para a caracterização da 

amostra estudada. Para a análise dos resultados, foi inicialmente feito um estudo descritivo 

exploratório, seguido da utilização de técnicas estatísticas multivariadas, tais como, análise 

fatorial por meio da aplicação de componentes principais, além da realização de estudos de 

regressão linear múltipla. Para complementar este estudo, procedeu-se a realização de 

Testes de Independência através do Qui-Quadrado de Pearson, de modo a verificar a 

dependência das associações entre as variáveis Sociodemográficas e as principais variáveis 

selecionadas e presentes nos fatores resultantes da análise fatorial. Os resultados apontam 

para um baixo nível de conhecimento ambiental, de acesso à informação e senso de 

comunidade, além da constatação de que os principais fatores resultantes remetem para a 

necessidade de se dar ênfase nos programas e ações de gestão direcionada para a 

conscientização ambiental, os comportamentos e atitudes que abordam as informações e a 

educação ambiental, além do reuso da água.  
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The search for sustainable solutions through an appropriate environmental administration 

of the available natural resources, that comes from encounter to the aspirations of 

preservation of the environment and of the human being, in way to diagnose and to solve 

the environmental and social problems with the smallest possible impact to the nature and 

the man, it is the great challenge, so much for that generation, as for the future generations. 

The study of the environmental problems of the water and the participation and the social 

actors' environmental understanding as a whole, interferes in the field of the thematic 

environmental international, contemplating the strategic need of an appropriate 

administration of that very natural one, through a program returned to the diagnosis of the 

problems and in the search of compatible maintainable solutions, in a social and 

environmental politics of planning and environmental education, centered above all in the 

“citizen's voice”, user of that system. The present thesis she seeks to study the problem of 

the maintainable administration of the water, focusing the participation and the citizen's 

environmental understanding in the use of that very natural one for urban residential 

activities, in what concerns the approach and analyses of variables that treat of the 

measurement of general knowledge and you adapt, sense of community of the access to the 

means of information and of the attitudes and environmental behaviors, besides the 

variables of partner-demographic characterization or personal identification of the 

interviewed ones of an exploratory research of the type " survey ", accomplished through a 

stratified aleatory sampling, being the strata each one of the 4 (four) Political-

Administrative Areas of the  Natal city, having happened the collection of the data in the 

period of february to april/2002. The methodology used in this work it constitutes in the 

application of questionnaires with scales of the type Likert to measure the echo-varied of 

the study, besides a partner-demographic scale for the characterization of the studied 

sample. For the analysis of the results, it was made an exploratory descriptive study 

initially, followed by the use of techniques statistical multivariate’s, such as, factorial 

analysis through the application of main components, besides the accomplishment of 

studies of multiple lineal regression. To complement this study, the accomplishment of 

Tests of Independence was proceeded through the Qui-square of Pearson, in way to verify 

the dependence of the associations between the partner-demographic variables and the 

principal selected variables and presents in the resulting factors of the factorial analysis. 

The results appear for a low level of environmental knowledge, of access to the 

information and community's sense, besides the verification that the principal factors 

resultants send for the need of feeling emphasis in the programs and administration actions 

addressed for the environmental understanding, the behaviors and attitudes that approach 

the information and the environmental education, besides the reuse of the water. 
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Capítulo 1 Introdução 

 

 

 

 

 

O presente estudo faz uma abordagem exploratória da conscientização ambiental no 

que se refere ao uso da água em atividades residenciais urbanas, enfocando a gestão 

sustentável desse bem natural, em uma perspectiva voltada a minimização desse recurso e 

a sua conservação de forma sustentável. 

Também tem este estudo, o propósito de contribuir para fornecer subsídios para 

estratégias de políticas públicas sustentáveis, bem como, fornecer subsídios para a 

elaboração de ações a serem inseridas na definição de diretrizes e metas de planejamento 

na gestão da água, que leve em conta a participação do cidadão e os preceitos da cidadania 

participativa. 

Este capítulo é composto por cinco seções na formação de sua estrutura 

organizativa: Contextualização, Objetivo, Relevância, Metodologia Geral e Organização 

da Tese.  

 

1.1 Contextualização 

 

As buscas por soluções que se mostrem ambientalmente sustentáveis, através de 

uma gestão ambiental adequada dos recursos naturais disponíveis, e que venha de encontro 

às aspirações de preservação do meio ambiente e do ser humano, de maneira a equacionar 

e solucionar os problemas ambientais e sociais, com o menor impacto possível à natureza e 

ao homem é um dos desafios, tanto para essa geração, como para as futuras. 

Nessa direção, o nível de conscientização ambiental do cidadão tem aumentado de 

forma acentuada nos últimos anos, sendo que cada vez mais pessoas passam a perceber a 

necessidade de se preservar o meio ambiente. O crescente desequilíbrio ocasionado pelo 

binômio crescimento demográfico mundial e a intensificação das atividades econômicas 

gera o aumento das desigualdades sociais e pobreza, com um aumento dos problemas 
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ambientais e sociais, ocasionando implicações na qualidade de vida, principalmente nos 

aglomerados urbanos e na esfera dos ecossistemas mais frágeis. 

Tais problemas também ocorrem em razão do uso indiscriminado dos recursos 

naturais, aliado a uma grande geração de resíduos, e crescente demanda energética, de 

forma que determinadas práticas levam o meio ambiente a um processo de deterioração 

dos ecossistemas e poluição com contaminação dos solos, das águas e do ar, possivelmente 

devido a gestões públicas e privadas inadequadas ou insuficientes para resolver os graves 

problemas ambientais. 

No entanto, registram-se nos últimos tempos um significativo acréscimo no número 

de pessoas interessadas na temática ambiental e que acreditam serem os recursos naturais 

finitos e que seu uso deve ser feito de forma racional e parcimoniosa, de forma que o 

desenvolvimento das nações se faça dentro dos princípios da harmonia do meio ambiente e 

o homem baseado na sustentabilidade ecológica. 

A preocupação com as questões que envolvem as problemáticas ambientais é 

historicamente nova, bem como a conscientização ambiental, na visão de Brügger (1994), 

sendo praticamente inexistente até meados da década 60.  

Dentro dessa concepção é que se insere o estudo de eco-conhecimentos, eco-

comportamentos e eco-atitudes de consumidores e usuários de serviços e produtos, bem 

como de gestores, tanto públicos, quanto privados, de maneira que esses estudos se 

enquadram como ferramentas de análise cognitivas, sociais e culturais, que são tratadas na 

Psicologia Ambiental por meio de análises estatísticas qualitativas, que auxiliam a gestão 

ambiental nas tomadas de decisões estratégicas, no diagnóstico de situações referente à 

problemática ambiental e na identificação das influências dos conhecimentos, atitudes e 

comportamentos ambientais dos setores e atores sociais (stakeholders) envolvidos na 

questão, particularmente no gerenciamento da água. 

A Agenda 21 coloca a necessidade de se elaborar uma política de meio ambiente 

voltada, sobretudo para a conservação e a proteção dos recursos naturais da terra, 

considerando devidamente aquelas populações que dependem dos recursos para sua 

sobrevivência, gerenciando esses recursos de forma sustentável. Sendo assim é de 

fundamental importância a priorização de ações estratégicas voltadas especificamente para 

o combate à pobreza, como requisito básico para a existência de desenvolvimento 

sustentável. 

Para que essa estratégia possa abranger simultaneamente, as soluções que 

equacione os problemas da pobreza, do desenvolvimento e do meio ambiente, é necessário 
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que se comece por considerar os recursos, a produção e as pessoas, bem como, 

simultaneamente, questões demográficas, o aperfeiçoamento dos cuidados com a saúde e a 

educação, os direitos da mulher, o papel dos jovens, dos indígenas e das comunidades 

locais, e, ao mesmo tempo, um processo democrático de participação, associado a um 

aperfeiçoamento da gestão dos recursos naturais (UNCED, 1992). 

No estado do Rio Grande do Norte, para a Agenda 21 – Estadual foi definida como 

o próprio Plano de Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Norte (PDS – RN), 

sendo que tal fato resulta em alguns contratempos e problemas que envolvem a falta da 

participação da sociedade nas discussões desse importante instrumento de 

desenvolvimento sustentável.  Sobre tal situação, adotada pelo Governo do Estado do Rio 

Grande do Norte, é da opinião de Pinheiro (2002), que: 

“Em que pese à crítica de alguns que consideram não ter sido atendido o requisito da 

ampla discussão com a sociedade para a configuração dessa Agenda 21, há os que 

entendem que o PDS – RN contou com a contribuição de técnicos envolvidos com as 

mais diversas áreas temáticas, o que o respalda, se não pela participação quantitativa 

dos segmentos da sociedade, mas pela participação qualitativa de importantes setores. 

De qualquer forma, considerando que o PDS – RN foi elaborado em 1997, é 

fundamental que passe por um processo de avaliação e, consequentemente, de 

atualização. Esta poderá ser sem dúvida, a oportunidade para o amplo debate com a 

sociedade que terá faltado”.  
 

O estudo de diagnósticos, avaliações de impactos ambientais e soluções 

ambientalmente adequadas, que integrem um amplo leque de alternativas sustentáveis 

visando um equilíbrio entre o meio ambiente e o ser humano, é hoje o objeto ciência em 

todo o mundo, sendo que este equilíbrio no nível da busca de soluções práticas que 

contemplem o uso racional dos recursos naturais passa necessariamente pela formação de 

uma consciência ambiental cidadã e participativa que seja sensível à problemática 

ambiental e que deve ser portadora de um razoável grau de conhecimento adquirido a partir 

da construção do saber ambiental.  

Neste contexto, enquadra-se a oferta adequada da água com um padrão de boa 

qualidade para toda a população do planeta e a preservação das funções hidrológicas, 

biológicas e químicas dos ecossistemas, ajustando as atividades humanas aos limites da 

capacidade do meio ambiente e a prevenção e combate de doenças relacionadas com a 

água. 

A pesquisa e implementação de novas tecnologias que inovem, inclusive com o 

aprimoramento de tecnologias nativas, devem ser estimuladas no combate a poluição das 

fontes e mananciais e no aproveitamento racional dos recursos hídricos limitados.  
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Dentro dessa concepção, a gestão pública estratégica dos recursos hídricos se faz 

necessária para a conservação e bom uso da água e deve ser encarada como prioridade 

pelos órgãos gestores que tratam dessa temática.  

Por se tratar de um bem natural, único, essencial ao ser humano e a vida e que está 

distribuído de forma desigual no planeta, além de apresentar atualmente em todo o mundo, 

sinais evidentes de crescente escassez e deterioração, a gestão dos recursos hídricos é 

tratada de forma preponderante na gestão ambiental, devendo ter no âmbito do 

desenvolvimento socioeconômico um caráter multissetorial que considere a multiplicidade 

de interesses na utilização desses recursos para o abastecimento de água potável e 

saneamento, agricultura, indústria, desenvolvimento urbano, geração de energia 

hidroelétrica, pesqueiros de águas interiores, transporte, recreação, manejo de terras baixas 

e planícies e outras atividades. 

Nesse contexto, se enquadram os estudos de Percepção Ambiental, enquanto 

instrumentos que permitem identificar os mecanismos que formam a consciência ambiental 

do cidadão e o grau ou nível de explicação e caracterização desses fenômenos, bem como a 

feição ambiental e social da população pesquisada. 

Neste trabalho, coloca-se como problema central à seguinte questão: como é a 

percepção ambiental informacional da população em cidades, no que trata da 

conscientização ambiental na gestão da água através do estudo manifesto em práticas 

ambientais de uso desse bem natural, no momento atual (2001/2002), e de que forma as 

variáveis de eco-atitudes e eco-comportamentos atuam na situação atual e se inter-

relacionam e por que razões elas internalizam suas questões ambientais? 

Para que fique evidenciado todo esse questionamento é necessário contextualizar a 

problemática ambiental, que servirá de matéria para o estudo em lide. 

Com 90% do seu território localizado na região do semi-árido nordestino, o Rio 

Grande do Norte sofre com os constantes problemas de escassez de água doce. A cidade do 

Natal, pela sua localização, é uma das poucas exceções no Estado no tocante ao acesso à 

água.  

Na cidade têm-se água em abundância, devido a esta ser edificada sobre um 

manancial de águas subterrâneas, os habitantes da cidade sentem-se privilegiados em 

utilizar água em grande quantidade e com qualidade. No entanto, este privilégio vem 

constantemente sendo agredido, pela falta de preservação da natureza local, 

principalmente, através da contaminação dos aquíferos que abastece toda a cidade. 
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Soma-se a isto a falta de equidade no acesso à água no século 21, que aumenta 

proporcionalmente à escassez, o comprometimento dos mananciais pelo lançamento de 

esgoto e lixo. A poluição dos mananciais na cidade de Natal é o principal problema 

ambiental do Estado. Derivado da falta de saneamento acarreta graves prejuízos à saúde 

pública, ao meio ambiente, à indústria turística e a qualidade de vida em geral. As duas 

determinações do problema da escassez da água, apropriação privada e poluição tornam-se 

de responsabilidade direta e indelegável do Estado, dependendo, suas soluções, da maior 

ou menor eficácia dos mecanismos de controle social existentes. 

De fato, em termos quantitativos a cidade do Natal apresenta uma boa cobertura do 

serviço de abastecimento de água, que atualmente atinge 98% de sua área. De acordo com 

o Governo do Estado, cerca de 65% da população natalense é servida com águas 

provenientes das fontes subterrâneas, e os demais 35% são atendidos por águas retiradas 

das lagoas localizadas na periferia da cidade. 

Na zona mais pobre, 30% dos abastecimentos são realizados por águas subterrâneas 

e 70% por águas de lagoas adjacentes. Segundo dados da CAERN (2000), para uma 

população de 709.422 habitantes, o Sistema de Abastecimento de Água de Natal possuía 

170.786 ligações cadastradas, das quais 144.519 ativas e 26.267 desligadas, com 

percentuais respectivos de 84,6 e 15,4%. 

Além disso, algumas informações podem ainda ser citadas acerca dos mananciais 

responsáveis pelo sistema de abastecimento de água, segundo MINEIRO (2001), tem-se 

que: 

“[...] em 1994 a demanda das zonas sul, leste e oeste da cidade eram de 56.000.000 

m³; o bombeamento subterrâneo e superficial de 64.000.000 m³, com perda de 17%; o 

manancial subterrâneo respondia por 74% e a lagoa do Jiqui com 26%; a lagoa já 

estaria perto do limite máximo de exploração”. 

 

Quanto aos serviços de saneamento, o índice de atendimento da rede coletora de 

esgotos na cidade do Natal, atinge aproximadamente um terço da população, ou seja, 

206.220 habitantes contados no Censo demográfico de 2000, realizado pelo IBGE - 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Como consequência direta da ausência de saneamento básico leva a contaminação 

das águas dos principais mananciais que abastecem a cidade, condicionando ao surgimento 

de surtos de doenças veiculadas hidricamente. Além desse fato, pode-se citar o inicio do 

processo de contaminação por metais pesados, causadores de diversos males se em contato 

com o organismo humano.  
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A presença de nitratos e nitritos em grandes quantidades também preocupa, pois 

contaminam os poços que contribuem com um grande percentual para o abastecimento de 

água potável da cidade, inclusive com a retirada do sistema de abastecimento de um 

significativo número de poços contaminados por esses elementos químicos. 

 

1.2 Objetivo 

 

Estudar a problemática da gestão sustentável da água, enfocando a participação e a 

conscientização ambiental do cidadão no uso desse bem natural para atividades 

residenciais urbanas.  

 

1.3  Relevância 

 

A realização desse estudo é relevante e se justifica pela importância acadêmica de 

seus objetivos e pelos seguintes aspectos: 

a)  Da inclusão desse tema nas pesquisas ambientais a nível mundial depois 

do enfoque da ECO – 92;   

b)  Contribuir para a formulação e aplicação de ações estratégicas de gestão 

ambiental da água através da Política Nacional dos Recursos Hídricos; 

c)  Do atendimento as metas e recomendações preconizadas na Agenda 21, 

e que visam a partir de ações ambientais planejadas, se alcançarem o 

Desenvolvimento sustentável para as Nações e seus povos; 

d)  Contribuir para a formulação e aplicação de ações estratégicas de gestão 

ambiental da água através da Política Nacional dos Recursos Hídricos; 

e)  Fornecer apoio a estruturação do poder público baseadas em avaliações 

realizadas pelo World Bank para a sustentabilidade das Nações; 

f)  Participar e colaborar na evolução da Política Estadual de Recursos 

Hídricos no Rio Grande do Norte ou outro Estado do Brasil; 

g)  Necessidade de pesquisar a temática da conscientização ambiental do 

cidadão na cidade do Natal, fornecendo informações para a tomada de 

decisões de gestores públicos da água no planejamento de ações 

estratégicas ambientais; 

h)  Fornecer informações a pesquisadores, educadores e ao poder público 

para atuar em ações estratégicas de Educação Ambiental, através das 

informações disponibilizadas nesse estudo; 

i)  Contribuir para o incremento da quantidade de estudos que abordam a 

temática da gestão sustentável da água, percepção e conscientização 

ambiental. 
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1.4  Metodologia Geral  

 

A proposta elaborada para o presente estudo contempla a pesquisa exploratória 

descritiva tipo Survey com a utilização, como instrumento de pesquisa, de um questionário 

estruturado para entrevistar elementos da amostra recolhida da população. 

Para viabilizar a realização da pesquisa, delimitou-se a área de abrangência como as 

quatro regiões administrativas da cidade do Natal, todas elas classificadas como urbanas, e 

a definição de uma amostra, através de um levantamento por amostragem com observância 

em uma metodologia adequada e fundamentada em técnicas estatísticas da teoria da 

amostragem, tornando assim possível a realização de resultados amostrais que sejam 

representativos e reflitam as características do universo populacional pesquisado. 

Este trabalho constará de três etapas distintas: 

 Pesquisa bibliográfica para fundamentar o estudo por intermédio de uma 

revisão teórica buscando alcançar os objetivos do estudo; 

 Na realização da pesquisa de campo, com utilização de um questionário 

que visa a identificação das características demográficas, sociais, 

econômicas e a percepção da participação e conscientização ambiental 

da população da cidade do Natal, no uso da água em atividades 

residenciais urbanas, no contexto da gestão sustentável desse recurso 

natural, e; 

 Análise de Dados para buscar os resultados esperados em consonância 

com o objetivo da pesquisa, sendo viabilizada através do uso de métodos 

de estatística descritiva e inferência estatística. Esta etapa prioriza 

inicialmente uma Análise Descritiva e Exploratória, seguindo-se da 

Análise Fatorial e da Análise de Regressão Linear Múltipla; 

 

A revisão sobre a temática situada neste estudo de pesquisa encontra lastro 

fundamentado em duas modalidades de pesquisa: a pesquisa bibliográfica - caracterizada 

como um estudo teórico sobre a temática abordada e a pesquisa de campo - caracterizada 

por uma avaliação particular ou estudo de caso.  

 Para LAKATOS & MARCONI (1986), a pesquisa bibliográfica é considerada o 

primeiro passo de toda pesquisa científica que consiste no levantamento em bibliografia 

publicada na forma de livros, revistas, publicações avulsas, imprensa escrita, além de 

artigos técnicos (papers) encontrados em periódicos na internet. 
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A presente tese é direcionada na análise dos dados a determinação do 

relacionamento existente entre as variáveis que expressam o conhecimento ambiental, 

atitude ambiental, comportamento ambiental, senso de comunidade e acesso a 

informações, além de outras variáveis de caracterização demográfica, econômicas e 

sociais.  

Nessa direção TRIPODI et al. (1981), relata estudos com essa natureza e que elege 

como principal finalidade o delineamento ou análise das características dos fenômenos ou 

o isolamento de variáveis chaves. 

 

1.5  Organização da Tese 

 

O presente trabalho de pesquisa está estruturado em cinco capítulos, onde o 

primeiro apresenta uma contextualização do tema abordado, o objetivo do estudo e a 

relevância do estudo. Para finalizar o capítulo a estruturação geral do trabalho em tela. 

No segundo capítulo é possível se visualizar um cenário de abordagens teóricas, em 

que a literatura técnica relativa à Gestão Sustentável da Água e a Conscientização 

Ambiental são revistas, partindo de uma discussão que aborda a atividades residenciais 

urbana de uso do recurso hídrico, num enfoque que contempla a participação popular e a 

cidadania participativa. Também se aborda, nesse segundo capítulo, mais especificamente 

as variáveis do campo da Psicologia Ambiental: conhecimentos ambientais (eco-

conhecimentos), atitudes ambientais (eco-atitudes) e comportamentos ambientais (eco-

comportamentos). Além dessas variáveis, esse capítulo ainda apresenta de forma rápida, 

comentários acerca de outras variáveis ambientais, sociais, econômicas e demográficas 

importantes para a compreensão dos fenômenos levantados nessa pesquisa.  

Ainda no segundo capítulo é feita uma abordagem que trata da gestão sustentável 

da água e a participação do cidadão sob a ótica da Agenda 21, e aspectos e impactos 

relativos ao uso da água, apresentando os problemas ambientais no uso da água local e 

global. Para finalizar esse capítulo apresenta-se um breve relato das experiências nacionais 

e internacionais na temática dos estudos de Gestão Sustentável da Água e Conscientização 

Ambiental do cidadão. 

O terceiro capítulo examina a metodologia utilizada, tratando da pesquisa 

qualitativa, dos procedimentos para coleta e análise de dados fundamentados em um plano 

amostral e que apresenta, inicialmente, uma análise descritiva e exploratória, seguida de 
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uma abordagem das técnicas estatísticas multivariadas utilizadas para a inferência das 

informações na população da cidade pesquisada. 

O quarto capítulo dedica-se a uma investigação no sentido de se colher os 

resultados do estudo, abordando inicialmente a validação da pesquisa, no que trata de uma 

apresentação crítica da amostra e das variáveis, sendo que a seguir, com as informações 

colhidas e analisadas de forma descritiva e exploratória é possível se traçar um perfil dos 

respondentes partindo mais adiante para os resultados das análises multivariadas, 

utilizando as técnicas estatísticas de Análise Fatorial (Factor Analysis) e Análise de 

Regressão Múltipla (Multiple Regression Analysis), além de contemplar uma análise 

bivariada visando a identificação de relações de dependência entre variáveis, através do 

Teste de Qui-Quadrado de Pearson. 

Já o quinto capítulo fecha o trabalho tratando das Conclusões e Recomendações, 

onde são apresentadas as Conclusões Finais do trabalho e as Direções de Pesquisa para 

futuros trabalhos, finalizando com as Recomendações dirigidas às instituições e atores 

sociais que estão envolvidos na temática enfocada. 
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Capítulo 2 Gestão Sustentável da Água e 

Conscientização Ambiental 
 

 

 

 

 

Este capítulo apresenta uma revisão do referencial bibliográfico referente à temática 

da Gestão Sustentável da Água e a Conscientização Ambiental, como forma de 

fundamentar e fornecer informações importantes para o embasamento das análises, 

referente ao trabalho abordado mais adiante no Capítulo 4, desse estudo de pesquisa. 

A estrutura organizativa desse capítulo é formada por duas seções: 

Conscientização Ambiental e Gestão Sustentável da Água.  

A primeira seção – Conscientização Ambiental é formada por três subseções: 

Antecedentes, Agenda 21, Percepção Ambiental e Conscientização Ambiental, sendo que 

nesta última subseção são abordadas em cinco itens, as principais variáveis pesquisadas 

nessa tese, a saber: Conhecimento Ambiental, Atitude Ambiental, Comportamento 

Ambiental, Senso de Comunidade e Acesso a Informação. Já a segunda seção – Gestão 

Sustentável da Água é formada por três subseções: Antecedentes, Conceituação, Aspectos 

e Impactos Ambientais, na temática do uso da água urbana. 

 

2.1 Gestão Sustentável da Água 

 

A água sempre foi tida como abundante e disponível, e de boa qualidade. Esta 

percepção continua até hoje em muitas partes do mundo, onde a escassez da água é uma 

realidade ou a qualidade deteriora a um nível que inviabiliza o uso desse bem natural. 

Os gestores e tomadores de decisão, no decorrer dos anos que se passaram, 

concederam para a água uma baixa prioridade que levaram a políticas públicas 

inadequadas. Tais atos de fraqueza são resultantes de investimentos insuficientes e falta de 

planejamento visando o futuro. Em consequência, devido a esse descaso, que cada vez 

mais leva a escassez da água em muitas partes do mundo, a sustentabilidade do planeta é 

ameaçada devido a falta de ações efetivas voltada a preservação e uso racional dos recursos 

naturais e dos ecossistemas (ABU – ZEID, 1998). 
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A implementação de uma política estratégica de gestão sustentável da água traz aos 

gestores, tanto públicos como da iniciativa privada, desafios complexos na definição do 

planejamento em busca das melhores alternativas para os problemas ambientais nessa 

temática. Nesse contexto, a procura de novas soluções tecnológicas e a capacitação aliada 

ao compromisso dos diversos segmentos da sociedade, na direção de um desenvolvimento 

sustentável que tenha por meta o bem estar da humanidade. 

Tais soluções devem ser centradas nas pessoas e não na produção, mas por fazer 

parte de um complexo sistema holístico, deve estar em plena harmonia com o meio 

ambiente e com as forças produtivas, coexistindo de forma necessária, compatíveis e 

interdependentes a alta produtividade, a tecnologia moderna e o desenvolvimento 

econômico com um meio ambiente saudável.  

Algumas definições, bem como a figura 2-4 transcrita de DIAS (2000) apresenta de 

forma clara o que é Desenvolvimento Sustentável.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DIAS (2000) 

Figura 2-1. O que é Desenvolvimento Sustentável (DS)? 

 

O Desenvolvimento Sustentável é o resultado do equilíbrio das três dimensões que 

contemplam o Desenvolvimento Econômico com Desenvolvimento Social e 

Desenvolvimento Ambiental. Para tanto o Desenvolvimento Econômico deve se realizar na 

forma do manejo racional e harmônico dos recursos naturais, contemplando a Justiça e o 

Desenvolvimento Social e consequentemente preservando os bens naturais para estas e as 

futuras gerações. 

O equilíbrio entre a utilização dos recursos naturais e a preservação e reposição 

desses recursos para garantir a subsistência e sobrevivência futura, só será alcançada 
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quando o processo de conscientização ambiental estiver em um estágio de plena 

consolidação em todas as camadas da sociedade, sendo necessário um enorme esforço de 

Educação Ambiental (PINHEIRO, R., 2002). 

A questão ambiental é enfocada por LEEF (1999) como uma crise de civilização 

que emerge a partir do pensamento da complexidade como resposta ao projeto 

epistemológico positivista unificador do conhecimento e homogeneizador do mundo, 

caracterizando-se na forma de três aspectos fundamentais de fratura e renovação: 

 Os limites do crescimento e a construção de novo paradigma de produção 

sustentável; 

 O fracionamento do conhecimento e a emergência da teoria de sistemas e 

o pensamento da complexidade; 

 As reivindicações da cidadania por democracia, equidade, justiça, 

participação e autonomia, como forma de se questionar à concentração 

do poder do Estado e do mercado. 

Os pontos de ruptura, ainda conforme LEFF (1994 a) questionam os paradigmas do 

conhecimento e os modelos societários da modernidade, a partir da defesa da necessidade 

de construir outra racionalidade social, numa orientação de novos valores e saberes, além 

de modos de produção sustentada em bases ecológicas e com significados culturais, 

guiados por novas formas de organização democrática. 

 

2.1.1 Antecedentes 

 

O desenvolvimento da gestão dos recursos hídricos se desenvolveu mais ativamente 

depois da segunda guerra mundial, com um significativo acréscimo no desenvolvimento 

econômico e a construção de obras hidráulicas de pequeno porte. A partir do período 

compreendido entre os anos de 1945 a 1960, ocorreram no país, o inventário relativo aos 

recursos hídricos existentes e o inicio da construção de empreendimentos hidrelétricos e 

projetos de grandes sistemas. 

Somente a partir da década de 60 é que a pressão ambiental passa a fazer parte da 

gestão da água no Brasil, refletindo a situação pela qual passa o mundo na época, diante da 

preocupação ambiental expressa no livro Silent Spring (Primavera Silenciosa) de Raquel 

Carson, e a situação de degradação da qualidade da água de rios e lagos próximo às zonas 

urbanas das principais cidades brasileiras.  
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A situação institucional da gestão dos recursos hídricos de um país reflete as 

múltiplas demandas para o uso e gestão da água, sendo que, cada país tem suas 

peculiaridades individuais, que são geradas no decorrer do tempo e conforme a sua 

evolução histórica.  As diversas instituições envolvidas com a gestão dos recursos hídricos 

têm o seu campo de atuação nos vários níveis da administração pública com o 

envolvimento tanto de organizações públicas como privadas. 

No que se refere à questão atual da gestão da água e do saneamento no Brasil, o que 

se observa é um cenário em que a água é um dos fatores ambientais que têm suscitado 

grande preocupação dos planejadores, de maneira que são muitos os desafios para 

consolidar os aspectos institucionais do gerenciamento dos recursos hídricos, com um 

controle racional do uso da água nas grandes metrópoles, bem como nos aspectos de 

preservação ambiental, uso e controle do solo rural e o controle da poluição difusa que 

ameaça a qualidade de vida e preservação do meio ambiente (TUCCI et al., 1998).  

Vale salientar que a problemática da questão da gestão sustentável da água tem um 

espectro muito amplo, que engloba todo o globo terrestre e nesta concepção prioridades 

precisam ser definidas a fim de resolver os graves problemas que afligem o uso racional da 

água e a realização de ações efetivas que contemple o saneamento básico das áreas 

urbanas. 

Nesta direção os governos precisam definir objetivos dentro da realidade e 

instrumentos que sejam os mais adequados a situação da região enfocada, de forma que se 

façam as escolhas mais adequadas para se enfrentar as questões diagnosticadas como 

prioritárias, bem como as suas causas. Nesta visão o WORLD BANK (1995), cita que: 

“(...) as duas partes do processo estão interligadas. Antes de decidir quais são os 

objetivos mais realistas, os formuladores das políticas precisam estar familiarizados 

com os instrumentos disponíveis para refrear a poluição e a degradação dos recursos 

naturais, e avaliar a viabilidade administrativa e financeira de modos alternativos de 

atingir os resultados desejados em termos de qualidade e controle do meio ambiente. 

A formulação de metas e objetivos ambientais de ordem prática também é um 

processo de construção de consenso que requer a consulta aos interessados 

pertinentes.” 
 

No Brasil, estas questões de prioridades na gestão dos recursos hídricos estão 

diretamente relacionadas com os avanços nos aspectos da pressão ambiental e dos aspectos 

institucionais e legais da gestão da água. 

Segundo ASSUNÇÃO & BURSZTYN (2001), a partir do início dos anos oitenta, 

ocorre no Brasil um amplo processo de discussão, envolvendo diferentes níveis de 

governo, representantes de ONGs e dos usuários, que reinvidicavam a elaboração de uma 
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nova política para tratar dos recursos hídricos, devido a uma nova tomada de consciência 

causada pela constatação da vulnerabilidade no trato das questões que abordam os recursos 

hídricos, principalmente no que concerne ao excesso de lançamento de carga poluidora e 

do aumento significativo das captações de água. 

Como consequência desse processo de discussão e diante da necessidade de se 

regulamentar os dispositivos constitucionais previstos na Constituição Federal de 1988, 

que introduziu novos conceitos e atribuições relacionadas com o gerenciamento dos 

recursos hídricos, então, em janeiro de 1997, foi sancionada a Lei Federal N.º 9.433/97, 

conhecida por Lei das Águas, que cria a Política Nacional de Recursos Hídricos e institui o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Nesta Lei, pode-se detectar 

como principal mudança, segundo KETTELHUT & BARROS (2001) e também 

ASSUNÇÃO & BURSZTYN (2001), a forma de gerenciamento, que passou de um 

modelo centralizado, para outro que estabelece a gestão descentralizada e participativa na 

gestão das águas, de uma forma conjunta que prioriza no processo de decisão, tanto os 

segmentos governamentais como os segmentos não governamentais, sendo que tais 

processos se estendem inclusive a vários instrumentos, dentre eles o de cobrança, que 

deverá viabilizar a gestão com autonomia financeira. 

Como consequência da elaboração das legislações estaduais e nacional que 

tornaram possível a formulação das Políticas Nacional e Estaduais de Recursos Hídricos, é 

relevante ressaltar alguns instrumentos de gestão importantes para alcançar os objetivos 

previstos na chamada “Lei das Águas”, tais como: Cobrança pelo Uso de Recursos 

Hídricos, Enquadramento dos Corpos D’água, Outorga de Direito de Uso de Recursos 

Hídricos, Planos de Recursos Hídricos e Sistema Nacional de Informações sobre Recursos 

Hídricos. 

Esses instrumentos da legislação dos recursos hídricos fizeram com que o país 

avançasse bastante no disciplinamento do uso, conservação e preservação da água, de 

forma que a partir da edição dessas leis, a gestão dos recursos hídricos ganhou grande 

impulso, mas não o suficiente, em todo o território nacional. Falta, entretanto a vontade de 

se fazer gestão de forma participativa e democrática, com controle social para que se 

avance no disciplinamento e na efetiva realização das ações ambientais em prol do uso 

adequado, preservação e conservação da água no país.  

A evolução histórica dos fatos referentes ao desenvolvimento da gestão dos 

recursos hídricos no Brasil é apresentada sucintamente no Quadro 2-1. 
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Quadro 2-1. Evolução histórica do uso da água em países desenvolvidos e no Brasil 
 

Período Países desenvolvidos Brasil 

1960 – 1970 

Inicio da Pressão 

Ambiental 

 Controle de efluentes; 

 Medidas não estruturais para 

enchentes; 

 Legislação para qualidade da água 

dos rios. 

 Início da construção de 

grandes empreendimentos 

hidrelétricos; 

 Degradação da qualidade das 

águas dos rios e lagos 

próximo a centros urbanos. 

 

 

1970 – 1980 

Controle Ambiental 

 Usos múltiplos; 

 Contaminação de aquíferos; 

 Deterioração ambiental de grandes 

áreas metropolitanas; 

 Controle na fonte de drenagem 

urbana; 

 Controle da poluição doméstica e 

industrial; 

 Legislação ambiental 

 Ênfase na construção de 

hidrelétricas e abastecimento 

de água; 

 Início da pressão ambiental; 

 Deterioração da qualidade da 

água dos rios devido ao 

aumento da produção 

industrial e concentração 

urbana. 

 

1980 - 1990 

Interações do 

Ambiente 

Global 

 

 Impactos Climáticos Globais; 

 Preocupação com conservação das 

florestas; 

 Fontes pontuais e não pontuais; 

 Prevenção de desastres; 

 Poluição rural; 

 Controle dos impactos da 

urbanização sobre o ambiente; 

 Contaminação de aquíferos. 

 Redução do investimento em 

hidrelétricas devido à crise 

fiscal e econômica; 

 Piora das condições urbanas; 

 Enchentes e qualidade da 

água; 

 Fortes impactos das secas do 

Nordeste; 

 Aumento de investimentos em 

irrigação; 

 Legislação ambiental. 

1990 - 2000 

Desenvolvimento 

Sustentável 

 

 Desenvolvimento Sustentável; 

 Aumento do conhecimento sobre o 

comportamento ambiental causado 

pelas atividades humanas; 

 Controle ambiental das grandes 

metrópoles; 

 Pressão para controle da emissão 

de gases, preservação da camada de 

ozônio; 

 Controle da contaminação dos 

aquíferos das fontes não pontuais; 

 Início da privatização dos serviços 

de energia e saneamento. 

 Legislação de recursos 

hídricos; 

 Investimento no controle 

sanitário das grandes cidades; 

 Aumento do impacto das 

enchentes urbanas; 

 Programas de conservação 

dos biomas nacionais: 

Amazônia, Pantanal, Cerrado 

e Costeiro. 

2000- 2002 

Ênfase na 

Água 

 Desenvolvimento da Visão 

Mundial da Água; 

 Uso integrado dos Recursos 

Hídricos; 

 Melhora da qualidade da água das 

fontes não pontuais: rural e urbana; 

 Busca de solução para os conflitos 

transfronteiriços; 

 Desenvolvimento do 

gerenciamento dos recursos 

hídricos dentro de bases 

sustentáveis 

 Avanço do desenvolvimento 

dos aspectos institucionais da 

água; 

 Privatização do setor 

energético; 

 Aumento de usinas térmicas 

para produção de energia; 

 Privatização do setor de 

saneamento; 

 Aumento da disponibilidade 

de água no Nordeste; 

 Desenvolvimento de Planos 

de drenagem urbana para as 

cidades. 
 

Fonte: Adaptado de TUCCI (1994) 
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O Quadro 2-2 explicita alguns dos principais preceitos legais estabelecidos no 

Código de Águas e na Constituição Federal do Brasil. 

Quadro 2-2 Gestão da água e os preceitos legais no Código de Águas e Constituição Federal 
 

Arcabouço 

Legal 

Amparo Legal 

 
Principais preceitos em destaques 

Código de 

Águas 

Decreto Federal 

n.º 24.643, de 

10/7/34 

 Uso gratuito de qualquer corrente ou nascente de água para as 

primeiras necessidades da vida 

 Uso das águas públicas, conformando-se com os regulamentos 

administrativos. 

 Impedimento de derivação das águas públicas para aplicação na 

agricultura, indústria e higiene, sem a existência de concessão, no 

caso de utilidade pública, e de autorização nos outros casos. 

 Opção preferencial à derivação para abastecimento das populações. 

 A concessão ou a autorização deve ser feita sem prejuízo da 

navegação, salvo nos casos de uso para as primeiras necessidades 

da vida ou previstos em lei especial. 

 A ninguém é lícito conspurcar ou contaminar as águas que não 

consome, com prejuízo a terceiros. 

 Os trabalhos para a salubridade das águas serão realizados à custa 

dos infratores que, além da responsabilidade criminal, se houver, 

responderão pelas perdas e danos que causarem e por multas que 

lhes forem impostas pelos regulamentos administrativos. 

Constituição 

Federal 

 

Constituição 

Federal do 

Brasil - 10/1988 

 Compete privativamente à União legislar sobre águas. 

 É de competência da União de explorar diretamente ou mediante 

autorização, concessão ou permissão, o aproveitamento energético 

dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam 

os potenciais hidroenergéticos, os serviços de transporte aquaviário 

entre portos brasileiros e fronteiras nacionais ou que transponham 

os limites de Estado ou Território; e definir critérios de outorga de 

direito de uso das águas. 

 Constituem competência comum da União, dos Estados e dos 

Municípios protegerem o meio ambiente e combater a poluição em 

qualquer de suas formas; promover a melhoria das condições e 

fiscalizar as concessões de direitos de exploração de recursos 

hídricos em seus territórios, e legislar concorrentemente sobre 

defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e 

controle da poluição, responsabilidade por dano ao meio ambiente 

e proteção e defesa da saúde. 

 São bens da União os lagos, rios e quaisquer correntes em terrenos 

de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado da federação, 

sirvam de limite com outros países, ou se estendam a território 

estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e 

as praias fluviais. 

 São bens dos Estados, as águas superficiais ou subterrâneas, 

fluentes, emergentes ou em depósito, ressalvadas, neste caso, na 

forma da lei, as decorrentes de obras da União. 
 

Fonte: Adaptado de MMA/ SRH (1998) 

 

Além desses instrumentos, outra questão relevante que deve ser discutida e 

implementada, conjuntamente com a sociedade organizada, é a formação e funcionamento 

dos comitês de bacia hidrográfica, como também o pleno funcionamento das Agências 

Reguladoras Estaduais e Municipais, de forma autônoma, com eficiência e que seja 
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representativa de todo o conjunto de usuários que compõem o sistema hídrico que esta 

representa. 

No Brasil, os aspectos institucionais e legais foram criados a partir das necessidades 

demandadas pelos gestores e a população. No que trata do arcabouço legal que aborda a 

questão da gestão dos recursos hídricos pode-se citar: o Código de Águas, a Política 

Nacional do Meio Ambiente, a Constituição Federal e a Política Nacional de Recursos 

Hídricos. 

No entanto, ASSUNÇÃO & BURSZTYN (2001, p. 1), ao comentar sobre a 

necessidade de regulamentar, os três primeiros instrumentos de gestão previstos na “Lei 

das Águas”, diz que:  

“A falta de “vontade política” para proceder à regulamentação e implementação de 

políticas ambientais no país, em especial, a das águas vem se repetindo em relação à 

nova Política Nacional de Recursos Hídricos, aprovada em 1997. Até o momento os 

instrumentos desta política não foram regulamentados, o que poderá vir a 

comprometer o esforço feito para formular e aprovar a lei que o institui.” 
 

O estabelecimento de uma Política Nacional do Meio Ambiente, criada pela Lei 

Federal nº. 6.938, de 31
 

de agosto de 1981, objetivou a compatibilização do 

desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente e 

do equilíbrio ecológico, de forma que definiu áreas prioritárias de ação governamental 

relativa à qualidade ambiental e de equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Esse dispositivo legal, também estabeleceu os critérios e padrões de qualidade 

ambiental e de normas relativas ao uso e manejo dos recursos ambientais, estimulando o 

desenvolvimento de pesquisas e tecnologias nacionais orientadas para o uso sustentável 

dos recursos ambientais e a difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente. No que se 

refere ao livre acesso da população a divulgação de dados e informações ambientais tal 

temática também foi considerada e se faz presente nesta lei.   

Um ponto relevante abordado na lei que institui a Política Nacional do Meio 

Ambiente é a imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar ou indenizar 

os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais 

com fins econômicos. (MMA/SRH, 1998). 

Diante da necessidade de se avançar na implementação do Capítulo 18 da Agenda 

21 no país, a Lei Federal nº.  9.433, de 8 de janeiro de 1997,  institui a Política Nacional de 

Recursos Hídricos cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.  
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A Política Nacional do Meio Ambiente e a Política Nacional de Recursos Hídricos, 

também são motivos de explanação nesse estudo, no que se refere aos principais preceitos 

legais em destaque no Quadro 2-3. 

Quadro 2-3 – A gestão da água e os preceitos legais da Política Nacional do Meio Ambiente e da 

Política Nacional de Recursos Hídricos 
 

Arcabouço 

Legal 

Amparo 

Legal 
Principais preceitos em destaques 

Política 

Nacional 

do Meio 

Ambiente 

Lei Federal 

nº. 6.938, de 

31/8/81 

 Considera o meio ambiente como patrimônio público, a ser 

necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo e 

sustentável da água, assim como de outros recursos ambientais. 

 Destaca o planejamento e a fiscalização do uso de recursos ambientais, 

o controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras 

e os incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso 

sustentável e à proteção dos recursos ambientais. 

 Destaca o acompanhamento do estado da qualidade ambiental, a 

recuperação de áreas degradadas; a proteção de áreas ameaçadas de 

degradação e a educação ambiental em todos os níveis de ensino, inclusive a 

educação da comunidade. 

 

Política 

Nacional de 

Recursos 

Hídricos 

 

Lei Federal 

n.º 9.433, de 

8/1/97 

 Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e regulamenta o inciso 

XIX do art. 21 da Constituição Federal. 

 A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se no fundamento de 

que a água é um bem de domínio público. 

 Estabelece que a água é um recurso natural limitado, dotado de valor 

econômico. 

 Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é para 

o consumo humano e de animais. 

 A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso 

múltiplo das águas. 

 Estabelece que a bacia hidrográfica é a unidade territorial para 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

 A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 

participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades. 

 Estabelece as seguintes diretrizes gerais: a gestão sistemática dos 

recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade, a 

adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, 

demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do País, a 

integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental, a   

articulação do planejamento de recursos hídricos com o dos setores usuários 

e com os planejamentos regional, estadual e nacional; a articulação da gestão 

de recursos hídricos com a do uso do solo, a integração da gestão das bacias 

hidrográficas com a dos sistemas estuarinos e zonas costeiras. 
 

Fonte: Adaptado de MMA/ SRH (1998) 

 

De acordo com MMA/SRH (1998), essa lei veio para contribuir de forma 

significativa no avanço do arcabouço legal e institucional para o setor de recursos hídricos, 

de forma, que forneceu e fornece mecanismos institucionais aperfeiçoados, em favor de 

uma gestão racional compartilhada para a água. 
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Para viabilizar a implementação dos já citados instrumentos legais de políticas 

públicas, foi criado o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, que foi 

regulamentado pelo Decreto nº.  99.274, de 06 de junho de 1990 e o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, e do qual fazem parte os órgãos e entidades da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e Fundações instituídas pelo 

Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. 

No âmbito desses dois sistemas, atuam os diversos órgãos responsáveis pela 

implementação dessas políticas públicas ambientais, sendo que na esfera do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com o Conselho Nacional do Meio Ambiente -

CONAMA, que é o órgão consultivo e deliberativo desse sistema e é presidido pelo 

Ministro de Meio Ambiente e sua Secretaria Executiva é o Instituto Brasileiro de Meio 

Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.  

Já o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, tem na sua 

estrutura o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, os Conselhos de Recursos Hídricos 

dos Estados e do Distrito Federal, os Comitês de Bacia Hidrográfica e os órgãos dos 

poderes públicos federal, estaduais e municipais que exercem uma relação de competência 

com a gestão de recursos hídricos.  

Também faz parte dessa estrutura, as Agências de Água, tanto a nível federal como 

estaduais, que tem um papel relevante na fiscalização e gestão sustentável dos sistemas 

hídricos, nacional e estaduais. A Agência Nacional de Águas – ANA foi criada 

recentemente para regular a gestão dos recursos hídricos no Brasil, por intermédio da Lei 

nº 9.984/2000, de 17 de julho de 2000, e aos poucos os Estados já começam a dotar em 

suas estruturas dos instrumentos das Agências Estaduais de Água, como forma de poderem 

melhor gerenciar os seus recursos hídricos. 

Os usos da água estão sujeitos pela lei vigente, a um controle da administração 

pública e conforme TUCCI et al. (2000), são: 

“... os usos passíveis de outorga: derivação ou captação de parcela de água existente 

em um corpo de água para consumo final, insumo de processo produtivo; extração de 

água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo; 

lançamento em corpo d’água de esgotos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, 

transporte ou disposição final; aproveitamentos dos potenciais hidrelétricos e outros 

usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um 

corpo d’água”. 
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No que se refere às questões que envolvem as formulações de políticas públicas de 

saneamento no âmbito da gestão sustentável da água, se encontra no Congresso Nacional, 

já em avançado processo de discussão, a Política Nacional de Saneamento.  

Para que esse instrumento de ação estratégica de política pública surta os seus 

efeitos benéficos, contribuindo para uma melhor qualidade de vida para as populações das 

regiões urbanas, é necessário que a Política Nacional de Saneamento se desenvolva em 

plena sintonia com a Política Nacional de Saúde, Política Nacional de Recursos Hídricos e 

a Política Nacional de Meio Ambiente, contemplando assim, de forma integrada, ações 

efetivas em busca da sustentabilidade para as todas as áreas envolvidas. 

Além das leis que originaram os já propagados instrumentos de políticas públicas, é 

relevante complementar a discussão citando a Legislação que trata das questões referentes 

à Água e Saneamento, tanto no nível da Legislação Federal, Estadual e do Município do 

Natal. 

Sendo assim, é relevante ressaltar a criação, na esfera de atuação do Governo 

Estadual do Rio Grande do Norte, a criação do Instituto de Gestão das Águas do Rio 

Grande do Norte – IGARN, por intermédio da Lei nº 8.086/2002, de 15 de abril de 2002. 

A seguir o Quadro 2-4 apresenta a Legislação Federal e Estadual que trata das 

questões referentes à gestão da água e do saneamento básico. 

Quadro 2-4. Legislação Federal e Estadual correlata sobre água e saneamento 
 

Abrangência 

da Legislação 

Descrição da Lei ou Decreto 

(Nº. / data) 
Conteúdo 

FEDERAL 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL Art. 23, VI; 24, VI e VII; 129, II; 170, VI e 225; 

DECRETO Nº.24.643 de 

10/07/1934; 
Institui o Código Nacional das Águas; 

DECRETO Nº.  78.171 de 

02/08/1976; 

Dispõe sobre o controle e a fiscalização sanitária 

das águas minerais destinadas ao consumo 

humano; 

LEI Nº. 9. 433 de 08/01/1997; 
Estabelece a Política Nacional de Recursos 

Hídricos; 

LEI  Nº.  9. 605 de 12/02/1998; 

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao 

Meio Ambiente (Lei dos Crimes Ambientais); 

DECRETO Nº.  3.179 de 

21/09/1999; 
Regulamenta a Lei  nº. 9.605/98. 

ESTADUAL 

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL Art. 150 a 154; 

LEI Nº. 6.908 de 01/07/1996; 
Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos 

Hídricos e institui o Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos – CONERH; 
DECRETOS Nº

s
. 13.283/97, 

13.284/97, 13.285/97; 
Regulamentam a Lei nº.  6.908/96; 

LEI  Nº.  6. 950 de 20/08/1996; 
Institui o Plano Estadual de Gerenciamento 

Costeiro; 

Fonte: Adaptado de MMA/ SRH (1998) 
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No tocante ao âmbito estadual, ASSUNÇÃO & BURSZTYN (2001, p. 1), comenta que: 
“(...) os governos elaboraram suas políticas, criaram seus sistemas de gerenciamento 

dos recursos hídricos e os respectivos órgãos gestores. Os estados da federação que, 

ainda, não conseguiram proceder à estruturação político-institucional de gestão de 

suas águas são aqueles que convivem com relativa abundância desse recurso, é o caso 

dos estados da Região Norte”. 
 

O Quadro 2-5 explicita a Legislação Municipal que trata da Gestão da Água e do 

Saneamento Básico. 

Quadro 2-5. Legislação Municipal correlata sobre água e saneamento 
 

Abrangência 

da Legislação 

Descrição da Lei ou Decreto 

(Nº. / data) 

Conteúdo 

MUNICIPAL 

LEI ORGANICA DO 

MUNICÍPIO DO NATAL; 
 Arts. 135, VI a VIII; 

LEI COMPLEMENTAR Nº. 07 

DE 05/08/1994; 
 Institui o Plano Diretor do Município do Natal; 

LEI  Nº. 4.100  DE  19/06/1992;  Institui o Código de Meio Ambiente do 

Município do Natal – Arts. 7º, VI, XII, 17 a 29, 

55, II, 69, I e 105 a 132; 

LEI  Nº. 4.041  DE  13/11/1991;  Dispõe sobre as atribuições do Município do 

Natal e dá outras providências – Arts. 79 a 89;  

LEI  Nº. 4.842  DE  19/07/1997;  Determina a obrigação da fluoração da água 

potável fornecida em Natal; 

LEI  Nº. 4.867  DE  27/08/1997;  Obriga as empresas a manterem sistemas de 

lagoas de estabilização; 

LEI  Nº.  5.250  DE  10/01/2001;  Dispõe sobre a autorização do Executivo 

Municipal a outorgar concessão exclusiva à 

Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande 

do Norte – CAERN, para a prestação dos 

serviços públicos locais de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário e dá outras 

providências;  

LEI  Nº. 5.284  DE  24/07/2001;  Dispõe sobre a obrigatoriedade da CAERN 

fazer constar das contas de águas, no âmbito 

Municipal, a composição total do produto final 

fornecido aos consumidores, bem como dá 

outras providências; 

DECRETO Nº. 6.834,  DE  

30/01/2001; 
 Regulamenta a Lei nº.  5.284/01, definindo a 

forma de disposição das informações que 

deverão constar nas contas de águas; 

LEI  Nº. 5.346  DE  29/12/2001;  Cria a Agência Reguladora de Serviços de 

Saneamento Básico do Município do Natal – 

ARSBAN e dá  outras providências; 

DECRETO Nº. 6.877,  DE  

19/12/2001 
 Regulamenta o Conselho Municipal de 

Saneamento Básico e dá outras providências; 

LEI  Nº. 5.347  DE  07/01/2002;  Regulamenta a perfuração e o uso de poços 

tubulares em Natal. 
 

Fonte: Adaptado de MMA/ SRH (1998) 

 

A Legislação Municipal que trata da questão da Gestão da Água, inicialmente é 

embasada a partir de dispositivos previstos na Lei Orgânica do Município do Natal, e em 
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seguida, na Lei que institui o Plano Diretor do Município do Natal, auxiliado ainda pelo 

Código de Meio Ambiente do Município do Natal, que disciplina as questões que 

envolvem as problemáticas ambientais.  

É importante ressaltar a ocorrência na Legislação Municipal de dispositivos legais 

que tratam de questões relevantes à preservação da qualidade da água da cidade do Natal, 

tais como informações sobre a composição da água fornecida ao cidadão, obrigação de que 

as empresas devem manter lagoas de estabilização, bem como de mecanismos que 

beneficiem com a fluoração a saúde da população da cidade. 

É fácil notar a colocação de dispositivos legais, tais como a criação da Agência 

Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Município do Natal – ARSBAN e a 

criação e regulamentação do Conselho Municipal de Saneamento Básico – COMSAB, 

visando a regulação da concessionária da prestação dos serviços de água e esgotos, de 

forma à disciplinar a perfuração de poços, a outorga do direito de concessão exclusiva para 

a prestação dos serviços públicos locais de abastecimento de água e esgotos sanitários, a 

qualidade da água fornecida e controle regulatório de tarifas e prestação de serviços com 

eficiência e modicidade para os usuários desses serviços.  

No entanto, apesar do avanço na formulação das leis, infelizmente o que se observa 

é a inobservância na maioria das vezes dos preceitos legais na cidade do Natal. Sobre esta 

questão, MINEIRO (2001) comenta que, apesar do invejável manancial de águas 

subterrâneas que Natal possuí, entretanto nos últimos anos, diversos estudos têm registrado 

um crescente processo de contaminação das águas destinadas ao consumo humano, sendo 

que tal problemática tem mobilizado uma razoável parcela da sociedade e inúmeras 

discussões sobre estas questões, em vários fóruns e com a participação de amplos setores e 

atores sociais.   

A questão da gestão do uso da água em atividades residenciais urbanas, com as 

implicações resultantes do uso não racional, com o consequente desperdício e impactos 

ambientais, e a prática da economia de água, bem como a compreensão do valor desse 

recurso, como um bem natural que pode ser utilizado de uma maneira sustentável, carecem 

de estudos como o que aborda esta tese, pois durante a pesquisa bibliográfica para este 

estudo, não foi possível localizar nenhum trabalho que abordasse de maneira especifica tal 

assunto.   

 

 



 23 

2.1.2 Conceituações 

 

No contexto de uma abordagem da gestão sustentável da água, considerações 

acerca de alguns conceitos são explicitadas nesse tópico, tais como gestão sustentável da 

água, gestão integrada dos recursos hídricos e gestão ambiental da água. 

No que se refere à gestão sustentável da água, esta consiste na forma de 

gerenciamento que aborda de uma maneira sistêmica os aspectos e impactos referentes aos 

setores econômico, social e ambiental, numa concepção que privilegia o desenvolvimento 

sustentável levando-se em conta a viabilização da adequação racional para as diversas 

finalidades de aplicação desse recurso natural.    

A definição da gestão sustentável da água é referenciada por KAHLENBORN & 

KRAEMER (1999), como a gestão integrada da água que engloba todos os ciclos artificiais 

e naturais deste bem natural e que levam em consideração três objetivos principais: 

1. A proteção em longo prazo, da água como o espaço vital, isto é, como o 

elemento central dos espaços vitais; 

2. A preservação da água sob seus diferentes aspectos como um recurso para 

as atuais e futuras gerações, e; 

3. A criação de opções para um desenvolvimento econômico e social 

sustentável que conviva em harmonia com a natureza.   

A gestão integrada dos recursos hídricos trata do gerenciamento de forma ampla 

dos recursos, sendo assim considerada a parcela deste elemento, levando-se em conta os 

aspectos, tanto de uso como de não uso e preservação da água no estado natural.  Este tipo 

de gestão contempla a administração de forma eficiente e adequada de conflitos no uso, 

oferta, controle e conservação com ênfase na preservação dos recursos hídricos. 

A gestão ambiental da água tem como fundamento principal, o seu uso racional 

através de um sistemático combate ao desperdício e ao mau manejo de fontes e 

mananciais, bem como, procurar formas de evitar danos e impactos ambientais que possam 

causar perda da capacidade de renovação desse recurso hídrico e também da qualidade 

desse bem natural quando afetado pela ação do homem. 

Segundo LANNA (2000, p.3): 

“Gestão ambiental é o processo de articulação das ações dos diferentes agentes 

sociais que interagem em um dado espaço, com vistas a garantir a adequação dos 

meios de exploração dos recursos ambientais - naturais econômicos e socioculturais - 

às especificidades do meio ambiente, com base em princípios e diretrizes previamente 

acordados/definidos”. 
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Sendo assim, a gestão ambiental constitui-se em um processo contínuo de análise 

com tomada de decisão, organização, controle das atividades de desenvolvimento e 

avaliação dos resultados que visam melhorar a formulação de políticas ambientais 

compatíveis com o meio ambiente, e passíveis de implementação no futuro, sem causar 

danos e riscos significativos ao sistema ambiental no qual se encontra inserido. 

Para este estudo, o termo a ser considerado e utilizado a partir desse ponto, será o 

referente à gestão sustentável da água, conforme citação de LANNA (2000), que considera 

a gestão referente ao elemento natural, e não da parcela deste elemento que pode ser 

considerada recurso (recursos hídricos). Essa abordagem, ainda segundo o citado autor, 

visa diferenciar de uma conotação utilitária e econômica, que ignore os aspectos de 

proteção ambiental que podem levar à decisão de não uso e preservação da água no estado 

natural. 

A gestão integrada e sustentável da água deve ao mesmo tempo considerar e 

procurar mecanismos que atendam as necessidades de um manejo e uma oferta desse 

recurso de maneira sustentável e que contemple as exigências de quantidade e qualidade, 

aliada a uma distribuição espacial ampla, além de considerar todos os fatores naturais, 

sociais, econômicos ou ambientais envolvidos no seu gerenciamento.   

É neste contexto que o gerenciamento público estratégico da água se faz necessário 

para a conservação e bom uso desse elemento natural, devendo ser encarado como 

prioridade pelos órgãos gestores que tratam dessa temática. Por se tratar de um bem 

natural, único, essencial ao ser humano e a vida e que está distribuído de forma desigual no 

planeta, além de apresentar atualmente em todo o mundo, sinais evidentes de crescente 

escassez e deterioração, a gestão da água é tratada de forma preponderante na gestão 

ambiental.  

Em um contexto sustentável, o planejamento estratégico da água, conforme o 

WORLD BANK (1994) e SALVADOR & SERRA (1999), deve tratar da criação de um 

modelo de gestão baseado na construção de capacidades direcionadas a planificação das 

gestões referente à água em países, assumindo dimensões que abrangem três componentes 

estratégicos importantes, tais como: 

 A geração de um meio ambiente com amparo legal e a criação de políticas 

adequadas para preservação do mesmo; 

 O desenvolvimento institucional e a participação da comunidade, e; 

 O desenvolvimento de recursos humanos e o fortalecimento dos sistemas de 

gestão. 
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Vale salientar, que através do ciclo da água ocorre uma renovação permanente que 

tem a possibilidade de ser disponibilizada de maneira sustentável no consumo humano e 

em diversas atividades laborais. Porém, essa disponibilidade hídrica sofre de problemas 

que dificultam o seu pronto uso, tais como: 

 A água doce não se distribui uniformemente sobre o nosso planeta, 

existindo localidades com grande escassez, desertos onde chove apenas 

eventualmente, ou zonas de alta pluviosidade e umidade elevada que 

recebem uma grande quantidade de água; 

 Fontes e mananciais mal gerenciados que com o decorrer do tempo perdem 

a sua capacidade de renovação hídrica; 

 Contaminação de aquíferos por diversas ações humanas, tais como 

lançamentos de sedimentos de metais pesados nocivos ao homem e dejetos 

orgânicos, que levam a perda da qualidade e até a inviabilização dessa água 

no seu uso e gestão, causando ainda adicionalmente outros problemas 

ambientais, necessitando de tratamentos para os efluentes gerados. 

A discussão dos problemas relativos aos recursos hídricos, pela importância que a 

água tem para a vida, e no caso específico do setor de distribuição da água, com 

consequências para o futuro da gestão desses serviços, não deve ser privatizada.  Reforça 

essa ideia o comentário de GRABOW (2002), que na condição de representante da R. H. 

Alemanha opina existir um consenso neste país, de que a propriedade da água deve ficar na 

mão do setor público, pela sua importância estratégica para as populações das cidades 

beneficiadas por esses serviços. 

 

2.1.3 Aspectos e impactos ambientais no uso da água urbana 

 

 O processo de urbanização desenfreada nas cidades, ocasionados pela falta de 

planejamento e pelo aparente descaso na adoção de políticas públicas adequadas que gere 

soluções compatíveis com as necessidades e anseios das populações dessas localidades, 

tem como consequências os efeitos adversos da degradação ambiental e da pobreza nos 

meios urbanos, principalmente em regiões densamente povoadas, carentes de infraestrutura 

hídrica e em áreas onde se situam ecossistemas hídricos importantes, tais como rios, lagoas 

e mananciais de águas subterrâneas. 

Os processos de ocupação e assentamentos urbanos em áreas de dunas de aquíferos 

e mananciais, feitas sem uma infraestrutura adequada e sem planejamento têm resultado 
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em sérios prejuízos para a sociedade. A construção de habitações e outros equipamentos 

comunitários nessas áreas de preservação levam a problemas que causam impactos 

ambientais, tais como: o aumento das quantidades de águas, com consequente acréscimo 

da produção de sedimentos, infiltração de águas residuárias e efluentes e desenvolvimento 

de doenças de caráter hídrico.  

Um fator agravante dos conflitos ambientais hídricos nas cidades é a concentração 

da população, principalmente em áreas urbanas, o que implica em demanda tanto por 

disponibilidade de água para o abastecimento público quanto para dissolução de cargas 

poluidoras urbanas.   

Pode-se ainda, citar o alto nível de desperdício no uso da água em atividades 

residenciais urbanas e a geração de águas residuárias, referenciado em TUCCI (2000), 

sendo que na grande maioria das cidades brasileiras são despejadas in natura em canais e 

valas que desembocam em rios e lagoas ou em áreas inadequadas, com um alto potencial 

de infiltração e consequente contaminação de lençóis freáticos de abastecimentos de água.  

A falta de uma rede de saneamento básico e de um tratamento adequado para as 

águas residuárias, só faz agravar o quadro ambiental urbano, haja vista, que também a 

questão da inadequada deposição final de resíduos sólidos também ocasiona problemas ao 

sistema de drenagem urbana de águas pluviais, gerando desse modo graves problemas de 

alagamentos e enchentes em áreas residenciais.  

Afora esse problema, acrescente-se o agravamento de se encontrar em alguns 

cursos de galerias de drenagem urbana, as chamadas ligações clandestinas, que mesmo em 

períodos de falta de chuvas, contribuem para a contaminação do solo da área da lagoa de 

captação de águas pluviais. 

A deposição de resíduos dos setores de saúde e resíduos industriais com altos teores 

de materiais pesados quando despejados ou depositados próximos a rios e outros cursos de 

águas que cortam as cidades, também é um perigoso fator de agravamento da degradação 

ambiental dos ecossistemas e da poluição hídrica. 

A falta de uma estrutura de esgotamento sanitário e saneamento básico ocasionam a 

poluição dos mananciais de água, tanto de superfície como lençóis freáticos subterrâneos, 

sendo que a contaminação desses aquíferos pode ocorrer através de componentes tóxicos e 

biológicos, tais como: contaminação por nitratos, nitritos, metais pesados, radioativos e por 

coliformes fecais. 

Uma relevante forma de contaminação em regiões de aquíferos que ocorrem nas 

cidades são as referentes à utilização de fossas sépticas, como destino final do esgoto 
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doméstico, em grande parte das cidades brasileiras, o que pode levar a contaminação de 

uma parte superior do aquífero e com o passar do tempo pode evoluir para o 

comprometimento da água ali existente, devido à presença inicial de nitratos e depois de 

nitritos como resultado da decomposição dos materiais orgânicos.  

Outras formas são as referentes à contaminação das águas subterrâneas devido aos 

resíduos de aterros sanitários, seja através do processo natural de precipitação ou através da 

infiltração do chorume, resultante da decomposição orgânica ou de metais pesados 

presentes em tintas de sacos plásticos, latas e outros objetos presentes em lixões e aterros 

sanitários. 

A rede de galerias de águas pluviais pode também contaminar o solo, haja vista, 

que uma parcela significativa das residências, por inexistir um sistema de esgoto 

disponível joga a água nas ruas, ocasionando assim um aumento na contribuição do 

volume da galeria. A contaminação do solo pode ocorrer pelas perdas de volume no 

decorrer do transporte e também por entupimento de trechos na rede de galerias e bocas de 

lobo, seja por problemas de falta de manutenção ou por acumulo de lixo que pressionam a 

água contaminada para fora dos tubos da galeria de águas pluviais. 

Agregado aos problemas ambientais, a grande concentração demográfica nas 

cidades gera o acirramento dos conflitos, devido à pobreza e aos malefícios ocasionados 

por esses problemas, resultantes da degradação do meio ambiente.  No tocante a questão da 

água, tais situações se agravam a partir da ausência da consciência ambiental voltada a 

preservação desses recursos, o que leva a degradação ambiental dos mananciais e ao 

aumento dos riscos das áreas de abastecimento com a poluição orgânica e química.  

  A utilização da água, para fins relacionados a atividades residenciais, no âmbito 

das áreas urbanas das cidades, conforme TUCCI et al. (2000) apresentam condições 

críticas de sustentabilidade, ocasionadas pelas elevadas cargas de poluição doméstica e 

industrial, aliadas a forte demanda de água e à ocorrência de enchentes urbanas, que 

contaminam os mananciais, sendo que tais fatores levam a tendência de redução da 

disponibilidade hídrica dessas áreas.  

É nesse cenário urbano das cidades, que se insere o estudo do uso da água em 

atividades residenciais, no âmbito de uma abordagem inerente a gestão sustentável da 

água.  Sendo assim, alguns aspectos e impactos ambientais no uso da água passam a ser 

considerados e abordados, sem a pretensão do aprofundamento na avaliação de impactos, 

mas, simplesmente com a finalidade de apresentar um quadro geral da situação da 
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problemática de uso da água para fins domésticos e os impactos ambientais que resultam 

de tais tarefas cotidianas. 

Para tanto, vale expressar alguns conceitos, tais como: Meio Ambiente,  Aspecto 

Ambiental e Impacto Ambiental.  A norma ISO 14001 (1996), fundamenta os conceitos 

referentes a Meio ambiente, Aspecto Ambiental e Impacto Ambiental, onde define que: 

 O Meio ambiente são os arredores no qual uma organização opera, 

incluindo ar, água, terra, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e 

suas inter-relações; 

 Aspecto ambiental é o elemento das atividades, produtos e/ou serviços de 

uma organização que possa interagir com o meio ambiente. Um aspecto 

ambiental significativo é aquele que tenha ou que possa ter um impacto 

ambiental significativo; 

 Impacto ambiental é qualquer mudança no ambiente seja adversa ou 

benéfica, resultante total ou parcialmente das atividades, produtos e/ou 

serviços de uma organização.  

 

Dentro da concepção traçada pela ISO 14001, basta fazer uma analogia, onde se 

pode definir e assumir como papel de organização, os cidadãos devidamente situados em 

comunidades de residências urbanas e no caso dos aspectos ambientais podem ser vistos 

como produtos e/ou serviços, as atividades residenciais urbanas, sendo que estas atividades 

ou práticas ambientais são passiveis de causarem danos e impactos significativos ao meio 

ambiente e seu entorno.  

Nas atividades residenciais urbanas, onde o cidadão utiliza cotidianamente o 

recurso natural da água, ocorre no consumo diário desse bem, sob os vários aspectos 

ambientais de uso desse elemento, impactos que afetam ao meio ambiente, seja através da 

produção de resíduos (águas residuárias ou efluentes) e consequente contaminação química 

e biológica e/ou principalmente através do desperdício de água e de energia. 

Sobre o prisma do Desenvolvimento Sustentável, a gestão da água pode ser 

analisada dentro dos princípios que norteiam a sustentabilidade, em três áreas de atuação, o 

ambiental, o social e o econômico. Para tanto se faz necessário equalizar harmonicamente 

as ações desenvolvidas nestas áreas, priorizando assim o meio ambiente, o homem e o 

desenvolvimento econômico de forma equilibrada. 

Quanto ao grande desperdício de água destinada ao abastecimento humano, 

GUIMARÃES JÚNIOR (2002), ao ser questionado a cerca das principais razões da falta 



 29 

de mecanismos de políticas públicas voltadas para um maior respeito ao consumo da água, 

comenta que: 

“O que falta, principalmente, é uma maior adequação dos estudos à nossa realidade. E 

um exemplo disso está no próprio projeto de transposição do Rio São Francisco. Um 

estudo encomendado a uma empresa escandinava não teve em conta perdas 

comprovadas, por evaporação e outras, de até 30 por cento. E foi em cima desse que 

surgiu a versão oficial. Pura decisão política. E, então, surgem as distorções. Onde há 

muita água é mais desperdício, mas esse desperdício é compensado pelos mecanismos 

inerentes a um espaço econômico mais forte. Você paga mais pela água que consome. 

Mas, essa realidade aceita nos Estados Unidos, por exemplo, não se pode aplicar no 

nosso Nordeste. Nós temos no sertão um nível de desperdício comparável ao de 

regiões ricas em água. È o caso de Natal, onde o desperdício chega a 50 por cento, 

mas, em tese, Natal tem abundância de água. Mas Caicó já não pode ter desperdício 

desse nível. Em conclusão: políticas de racionalização do uso da água precisam estar 

de acordo com a nossa realidade”. 
 

Para vencer os problemas ambientais, sociais e econômicos, inerentes à gestão 

integrada da água em uma abordagem sustentável, os governos precisam estabelecer 

estratégias que estabeleçam objetivos realistas e ações baseadas em instrumentos 

adequados de gerenciamento para o enfrentamento das problemáticas dos recursos hídricos 

e as suas causas, sendo que de acordo com o WORLD BANK (1995): 

“... as duas partes do processo estão interligadas. Antes de decidir quais são os 

objetivos mais realistas, os formuladores das políticas precisam estar familiarizados 

com os instrumentos disponíveis para refrear a poluição e a degradação dos recursos 

naturais, e avaliar a viabilidade administrativa e financeira de modos alternativos de 

atingir os resultados desejados em termos de qualidade e controle do meio ambiente. 

A formulação de metas e objetivos ambientais de ordem prática também é um 

processo de construção de consenso que requer a consulta aos interessados 

pertinentes.” 
 

Para que o gerenciamento da água possa resultar em benefícios sustentáveis para 

toda a sociedade envolvida, é necessária a integração das boas práticas do desenvolvimento 

sustentável com a conservação ambiental, bem como a utilização de mecanismos de 

política econômica que tratem eficazmente as questões referentes à sustentação dos 

ecossistemas e dos recursos naturais. Sendo assim, as políticas e legislações que tem por 

objetivos a proteção do meio ambiente e que leva em conta a conservação de recursos 

naturais podem contribuir para a sustentabilidade, na forma de incentivos econômicos ou 

através de instrumentos fiscais de punição ou de regulação. 

Na gestão sustentável da água urbana, também se faz necessário à geração de 

soluções que permitam o equacionamento e a gestão adequada das águas residuárias, bem 

como medidas que visem à diminuição no desperdício do uso do recurso hídrico e um 
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eficiente combate aos problemas que afligem, degradam e poluem as fontes e mananciais 

de água, especialmente as que se enquadram nos critérios de potabilidade.  

É nessa concepção, que a apresentação de alguns dados estimados da quantidade de 

água usada em algumas atividades residenciais passa a ter relevância, quando se analisam 

aspectos ambientais e impactos ambientais causados pelo uso desse elemento natural. O 

Quadro 2.6, a seguir apresenta exemplos de algumas atividades residenciais e a quantidade 

de água usada, inclusive com algumas medidas em função do tempo em minutos.    

 

Quadro 2-6. Estimativa da quantidade de água usada em diversas atividades residenciais urbanas. 
 

Atividades residenciais 
Tempo 

(minutos) 
Quantidade (litros) 

Um banho de chuveiro  90 

Banho de banheira  350 

Escovar os dentes sem fechar a torneira 1 6 

Lavagem de 10 kg de roupa  140 

Lavagem de louça sem fechar a torneira 15 90 

Lavagem de automóvel sem fechar a torneira 25 150 

Lavagem das mãos 1 6 

Fazer a barba sem fechar a torneira 3 18 

Descarga do vaso sanitário (1 vez)  15- 20 

 

Fonte: Adaptado de SOLIS (2001). 

 

Tal análise não deve ser associada dos aspectos sociais e econômicos, de forma que 

é possível se prever que o alto desperdício no uso da água ocasiona além dos impactos 

ambientais referentes ao desperdício de energia, também tem um impacto nas questões 

econômicas, e o acréscimo de cargas poluidoras que poderão contaminar os solos e 

mananciais. 

A questão da deposição de resíduos sólidos e derramamento de efluentes químicos 

e biológicos, com altos teores de substâncias contaminantes, bem como a infiltração de 

chorumes de lixões a céu aberto e aterros sanitários de construção inadequada, passam a 

contribuir com elevados níveis de contaminação para as águas do lençol freático, seja 

através do fornecimento de nitratos e nitritos, ou por meio de metais pesados com elevado 

poder de nocividade ao ser humano. 

O uso sustentável da água tem que levar em conta o ritmo de renovação das 

reservas naturais e os aspectos referentes a uma adequada gestão integrada desse recurso 



 31 

natural, exigindo, conforme relata SOLIS (2001), a partir de um enfoque macro, que atue e 

privilegie: 

“[...] a realização de atividades relacionadas mutuamente, entre elas: 

O ordenamento dos usos do solo nas bacias e microbacias hidrográficas. 

 A proteção dos aquíferos, pantanais e outros reservatórios de água. 

 A proteção e recuperação das zonas de nascentes das águas. 

 A diminuição da contaminação e a recuperação da qualidade das fontes segundo os 

usos requeridos. 

 A orientação da população sobre o uso eficiente e racional da água através de 

mecanismos educativos, de difusão e conscientização. 

 A adoção de tecnologias adequadas às condições naturais e sociais do lugar, 

considerando os processos históricos e culturais. 

 A criação de hábitos que permitam racionalizar o consumo, eliminar o desperdício e 

diminuir a contaminação da água.  

 A definição do tipo de infraestrutura necessária e adequada para o armazenamento 

artificial da água, para regular os excessos em períodos de abundância e garantir o 

abastecimento em períodos de carência. 

 A realização de estudos interdisciplinares locais, regionais e nacionais sobre o 

recurso água para apoiar a tomada de decisões. 

 A proteção, recuperação e melhorias das zonas costeiras e dos portos. 

 A “recuperação e proteção de ecossistemas terrestres e aquáticos para garantir o 

equilíbrio ecossistêmico.” 
 

A ausência de uma forma de valoração econômica da água e com frequência o 

inadequado uso e valoração social desse recurso natural ensejam um aproveitamento 

ineficiente e por vezes estimula usos abusivos, os quais por sua vez, fazem com que as 

populações sofram com a escassez e falta no serviço de abastecimento de água potável.  

Para que situações de escassez e falta d’água não venha penalizar as populações 

das cidades, é necessário segundo documento do GLOBAL WATER PATNERSHIP 

(2000), uma adequada valoração econômica, social e ambiental que contemple a garantia 

de formulação de mecanismos sociais e solidários e a implementação de meios legais e 

institucionais que estabeleça preços e incentivos para assegurar que toda a população tenha 

direito e acesso ao uso e serviços da água. 

Todas as economias, no entendimento de MATTOS & FERRETTI (2000) têm 

uma relação de dependência com o meio ambiente, de forma que essa relação se dá: 

“(...) como fonte de serviços de sustentação da vida e de matérias-primas, portanto, os 

mercados e as economias planejadas deverão se conscientizar do valor desses bens e 

serviços, ou dos custos que a sociedade terá, caso os recursos ambientais sejam 

reduzidos ou os serviços, prejudicados”. 
 

Em um enfoque econômico, MARQUES & COMUNE (1996) relata a relevância 

de se observar o princípio básico de que o meio ambiente e o sistema econômico 

apresentam interações, seja por meio de impactos que o sistema econômico provoca no 



 32 

meio ambiente, ou através dos impactos que a utilização e manejo dos recursos naturais 

causam na economia. 

A utilização da água em residências urbanas, em especial a água potável, tem uma 

especial conotação em estudos que enfocam a sustentabilidade na gestão da água. São nas 

residências que se consomem um significativo volume de água, nas diversas atividades 

domésticas.  

É por não se levar em conta a importância de se cuidar desse bem natural, ou 

simplesmente por descuido e/ou falta de informação, que se desperdiça uma significativa 

parte do volume de água que chega aos lares urbanos (SOLIS, 1998). 

Para que as populações urbanas em suas residências possam usufruir um bom 

abastecimento e preservar esse recurso para o futuro, se faz necessário a adoção de ações 

que tenha por objetivo o uso racional da água e a priorização no tratamento de águas 

residuárias, contemplando assim, um conjunto de ações voltadas para a gestão integrada da 

água e do saneamento. 

Ainda é relevante salientar alguns estudos importantes, tais como o Programa 

Nacional para o Uso Eficiente da Água de Portugal e que objetiva avaliar a eficiência com 

que a água é utilizada nesse país, nos setores urbanos, agrícola e industrial, propondo um 

conjunto de medidas que permitam uma melhor utilização desse bem natural, além de 

identificar as vantagens adicionais da redução das águas residuais resultantes e os 

consumos energéticos associados ao uso racional da água. (LNEC & ISA, 2001). 

O estudo de HAWTHORNE & ALABASTER (1999) e experiências de gestão 

sustentável em países europeus tais como a Inglaterra e a Alemanha sinalizam para a 

necessidade de se buscar mecanismos estratégicos que privilegiem a conscientização da 

população envolvida nas problemáticas ambientais, na forma de “Diagnósticos dos 

cidadãos” para que assim se possam planejar as ações mais adequadas tanto no campo da 

operação do sistema como nos processos de Educação Ambiental. 

 

2.2 Conscientização Ambiental 

 

A necessidade de se priorizar na gestão ambiental a participação popular e 

democrática da sociedade, quanto à utilização sustentável dos recursos naturais, ensejou a 

partir das demandas ambientais e sociais a construção de novos modelos de 

desenvolvimento, centrados na sustentabilidade ecológica, equidade social, diversidade 

étnica e autonomia cultural.  
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Assim, em plena era da globalização, segundo LEFF (2001), a cidadania surge 

questionando a ordem atual estabelecida, legitimando novos valores e direitos do homem, 

de maneira que os movimentos de cidadania, mesmo sem uma clara condução estratégica 

de suas ações, aparecem no cenário das ações ambientais moldando novos atores sociais, 

fora do foco de atração das burocracias estatais e dos círculos empresarias, forjando assim, 

através de ações pró-ambientais, que reivindicam a autodeterminação de suas condições de 

existência e a autogestão de seus modos de vida, uma nova consciência no exercício da 

plena cidadania. 

Sendo assim, HAWTHORNE & ALABASTER (1999, p. 26) comenta que: 

“A consciência deve ser mais do que mera familiaridade - a maioria dos povos tem 

ouvido falar do aquecimento global, mas não podem percebê-lo como ameaça porque 

não compreendem as consequências”. 
 

O processo de conscientização ambiental, na verdade ocorre quando as pessoas se 

sensibilizam a partir da percepção da importância e da necessidade de se tomar uma 

posição ou decisão frente a questão ambiental enfocada, ou seja, no instante em que as 

pessoas percebem as consequências advinda da ameaça eminente, então se concretiza, a 

partir da percepção ambiental atuando como elemento sensibilizador, a ação proativa 

favorável na busca das soluções ambientais adequadas que levam a sustentabilidade.  

   

2.2.1  Antecedentes 

 

O movimento em favor de uma consciência ambiental atuante na gestão ambiental 

dos recursos naturais tem segundo DIAS (2000), como marco histórico relevante, a 

publicação em 1962, do livro Silent Spring (Primavera Silenciosa), da bióloga Raquel 

Carson, que reunia narrativas sobre desastres ambientais que estavam causando graves 

problemas em várias partes do mundo, promovidos pelo modelo de “desenvolvimento” 

econômico vigente na época.  

Essas narrativas, que tem o caráter de trabalho-denúncia, retratando rios mortos, o 

ar da cidade envenenado pela poluição, destruição de florestas, solos contaminados por 

biocidas, águas contaminadas e outras tantas mazelas, fez dessa publicação um clássico na 

história do movimento ambientalista e com suas 44 edições passou a fazer parte das 

inquietações políticas internacionais, dando um grande impulso no debate sobre a perda da 

qualidade ambiental, tais como o surgimento dos movimentos ambientais contra a 

contaminação das águas referente à poluição do rio Tâmisa e da Baía de Minamata no 
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Japão, e em consequência, fazendo com que uma série de eventos fosse realizada, a partir 

da publicação desse importante livro.  

Um importante evento decorrente da publicação de Raquel Carson foi à realização 

na cidade de Estocolmo da Conferencia das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano que 

reuniu representantes de 113 países.  

A importância desse evento se deve a busca de soluções dos problemas ambientais, 

surgindo das discussões à visão da necessidade de se estudar mudanças profundas nos 

modelos de desenvolvimento, nos hábitos e comportamentos das pessoas e da sociedade, 

sendo que, isso só seria possível através da educação.  

Esse evento também reconheceu que a educação vigente na época, não seria capaz 

de promover as mudanças necessárias, devido as suas características de rigidez, 

distanciamento das realidades da sociedade e também pela situação ambiental, social e 

econômica em que passava o mundo naquele tempo. Um desafio foi posto na ocasião, na 

forma da construção de um novo processo educacional voltado à definição de bases 

conceituais do que seria a educação ambiental, o instrumento idealizado como capaz de 

executar a tarefa de modificar as realidades ambientais, eivadas de problemas ambientais e 

de danos ao homem e o meio ambiente. 

A Conferência de Estocolmo gerou a “Declaração sobre o Ambiente Humano” e o 

estabelecimento de um “Plano de Ação Mundial”, bem como, a recomendação de um 

Programa Internacional de Educação Ambiental, para combater a grave crise ambiental 

mundial. Esse evento também causou controvérsias, pois os países em desenvolvimento 

acusaram os países industrializados de quererem limitar os seus programas de 

desenvolvimento, usando instrumentos de políticas ambientais de controle de poluição, 

como forma de inibir a sua competitividade no mercado internacional.  

Vale salientar, conforme cita DIAS (2000), que a delegação brasileira chegou a 

afirmar na ocasião que não se importaria em pagar o preço da degradação ambiental, 

contanto que o resultado fosse o aumento do Produto Interno Bruto brasileiro. 

Em 1975, no período de 14 a 26 de outubro, foi realizada na cidade de Tbilisi na 

Geórgia (ex-União Soviética), a Primeira Conferência Intergovernamental sobre Educação 

Ambiental, organizada pela UNESCO em colaboração com o Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente – PNUMA.  Essa conferência reuniu especialistas de todo o mundo, 

onde se discutiram em vários encontros sub-regionais diversas propostas que contribuíram 

para definir a natureza da educação ambiental, seus princípios, objetivos e características, 
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bem como, também fornecendo meios necessários à formulação de recomendações e 

estratégias adequadas a cada situação, seja no plano regional, nacional e internacional. 

A importância da Conferencia de Tbilisi, foi à convocação aos estados membros 

para que incluíssem a educação ambiental em suas políticas de educação, seja na adoção de 

medidas que incorporem conteúdos, diretrizes e atividades ambientais em seus sistemas ou 

na solicitação de intercâmbio de experiências. Os documentos resultantes desse evento 

constituem-se em importantes subsídios para o desenvolvimento da educação ambiental.  

No Brasil, após uma década da realização da conferência, o que o país produziu em 

termos de educação ambiental foi muito mais devido à atuação de alguns órgãos 

ambientais de forma isolada, e a iniciativa de alguns centros acadêmicos abnegados no 

desenvolvimento da temática. 

No ano de 1988, foi criada pela ONU, a chamada Comissão de Brundtland, nome 

dado em homenagem a então ministra de meio ambiente da Noruega, sendo que um dos 

principais resultados dos estudos realizados por essa comissão foi à conceituação sobre 

Desenvolvimento Sustentável (DS), que de acordo com documento do PNUMA (1992), é 

aquele que “contempla o crescimento econômico, atendendo à satisfação das necessidades 

das gerações atuais, sem comprometer a das futuras”. Ainda segundo DIAS (2000, p. 120): 

“O DS busca compatibilizar as necessidades de desenvolvimento das atividades 

econômicas e sociais com as necessidades de preservação ambiental” 

Já no ano de 1992, alguns meses antes da Conferência RIO – 92, no Rio de Janeiro, 

o World Bank produz um relatório que contempla em suas conclusões a necessidade de se 

unir as questões ambientais e ecológicas com o tratamento das questões econômicas e 

sociais, de maneira que esse relatório apresentava uma íntima relação da degradação 

ambiental com a pobreza, ao invés de colocar esses temas em campos antagônicos, como 

se pensava até então e principalmente, com um entendimento majoritário nesta direção nas 

décadas de 70 e 80.  Este relatório serviu de subsídios para as discussões da Conferência 

RIO – 92. 

A realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento – UNCED ou ainda Earth Summit, na cidade do Rio de Janeiro, 

conhecida como RIO-92 (também conhecida como ECO – 92) e que trouxe como grande 

contribuição, à elaboração da chamada Agenda 21, sendo esta, um conjunto de ações 

detalhadas e que contempla um exame global, nacional e local a serem implantadas por 

organizações do sistema unido das nações, dos governos, e dos grupos principais em cada 
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área em que impactos humanos ocorram no meio ambiente e o entorno dos centros 

urbanos. 

 

2.2.2  Agenda 21 – A participação do cidadão 

 

A Agenda 21 Global está direcionada em seus objetivos para a busca do 

desenvolvimento sustentável, de forma a contemplar a necessidade de crescimento 

econômico respeitando o meio ambiente, com o uso racional dos recursos naturais, no caso 

particular do nosso estudo – a água, através de uma gestão participativa dos governos e 

parcerias em todos os níveis (inclusive internacional).  

Para alcançar tais objetivos é necessário o envolvimento de todos os segmentos 

representativos da sociedade, inclusive os chamados grupos minoritários na construção de 

um modelo de desenvolvimento que seja economicamente eficiente e ambientalmente 

saudável e humanamente justo e equitativo (MENDONÇA, 2001). 

A Agenda 21 Global composta por 40 capítulos tem a conformação de 4 (quatro) 

secções e aborda na Secção I – As Dimensões Sociais e Econômicas;  Secção II – 

Conservação e  Gestão dos Recursos para o Desenvolvimento;  Secção III – 

Fortalecimento do papel dos  Grupos Principais e  Secção IV –  Meios de Execução.   

É proposto no capítulo 28 da Agenda 21 Global - UNCED (1992) e citado também 

em PNUMA (1992), a realização de um processo de consultas, por parte das autoridades 

locais de cada país signatário as suas populações visando alcançar um nível de participação 

e sensibilização sobre uma "Agenda 21 Local" para a comunidade. 

É importante citar ainda, que esse importante instrumento de gestão sustentável, 

coloca como de vital importância à erradicação da pobreza e da fome, como forma de gerar 

uma maior eqüidade na distribuição da renda e desenvolvimento de recursos humanos, 

sendo que o combate à pobreza é uma responsabilidade conjunta de todos os países. 

Portanto, a definição de uma estratégia que trate especificamente do combate à pobreza, é 

requisito básico para a existência de desenvolvimento sustentável, e se faz presente como 

elemento norteador na elaboração das “Agendas 21”, tanto a nível local como global.  

Para se repensar o desenvolvimento econômico na procura de alternativas que 

tenham em vista a obtenção de um processo de desenvolvimento sustentável, as 

problemáticas inerentes ao meio ambiente e a pobreza, podem no entender de SACHS 

(1993) ter soluções ou serem evitados danos, pois não existem quaisquer limites ecológicos 
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ou falta de tecnologia que evitem a superação desses problemas, concluindo-se que seus 

obstáculos são de origem social e política.  

De acordo com documento produzido no evento RIO-92, e nas discussões da 

Agenda 21 Global - UNCED (1992, Cap. 1): 

“A Agenda 21 está voltada para os problemas prementes de hoje e tem o objetivo, 

ainda, de preparar o mundo para os desafios do próximo século. Reflete um consenso 

mundial e um compromisso político no nível mais alto no que diz respeito a 

desenvolvimento e cooperação ambiental. O êxito de sua execução é 

responsabilidade, antes de tudo, dos Governos. Para concretizá-la, são cruciais as 

estratégias, os planos, as políticas e os processos nacionais”. 
 

Para que uma estratégia baseada na sustentabilidade possa ter sucesso e ao mesmo 

tempo possa contemplar simultaneamente, as soluções que visam o combate à pobreza, 

aliada ao desenvolvimento e as respostas aos problemas que afetam o meio ambiente, é 

necessário que se leve em conta os recursos, a produção e as pessoas, bem como, 

simultaneamente questões demográficas, o aperfeiçoamento dos cuidados com a saúde e a 

educação, os direitos da mulher, o papel dos jovens, dos indígenas e das comunidades 

locais e, ao mesmo tempo, um processo democrático de participação, associado a um 

aperfeiçoamento de sua gestão (UNCED, 1992). 

A Agenda 21 propõe para o setor de água doce, a adoção de 7 (sete) áreas de 

programas, que devem serem priorizadas na implementação de ações que visem os 

objetivos da sustentabilidade para as populações envolvidas e receptoras dos avanços 

oriundos da gestão sustentável desse recurso natural.  

As 7 (sete) áreas de programas a serem implementadas pelas nações em busca do 

desenvolvimento sustentável para a gestão da água doce, são segundo UNCED (1992, Cap 

18): 

a)  Desenvolvimento e manejo integrado dos recursos hídricos; 

b)  Avaliação dos recursos hídricos; 

c)  Proteção dos recursos hídricos, da qualidade da água e dos ecossistemas 

aquáticos; 

d)  Abastecimento de água potável e saneamento; 

e)  Água e desenvolvimento urbano sustentável; 

f)  Água para produção sustentável de alimentos e desenvolvimento rural 

sustentável;e, 

g)  Impactos da mudança do clima sobre os recursos hídricos. 
 

Ainda dentro dos princípios que norteiam a Agenda 21, o estudo das problemáticas 

ambientais dos recursos hídricos, em especial no fornecimento, distribuição e uso da água 

potável para consumo em áreas urbanas, passa a ter uma conotação de suma importância, 

haja vista, a necessidade estratégica de uma gestão apropriada desse bem natural. 
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Neste sentido a Agenda 21 – UNCED (1992, Cap. 18) coloca a necessidade de que: 
 

“Os planos racionais de utilização da água para o desenvolvimento de fontes de 

suprimento de água subterrâneas ou de superfície e de outras fontes potenciais têm de 

contar com o apoio de medidas concomitantes de conservação e minimização do 

desperdício”. 
 

A elaboração de um programa sustentável voltado ao diagnóstico dos problemas, na 

procura de soluções compatíveis, em uma política social, econômica e ambiental de 

planejamento e educação ambiental, centrada acima de tudo na participação do cidadão, 

usuário desse sistema deve ser a prioridade dos Governos, para que a gestão da água possa 

trazer uma melhor qualidade de vida do cidadão aliada à qualidade ambiental e o progresso 

com sustentabilidade. 

Esse cidadão ambientalmente consciente deve possuir o compromisso da formação 

dessa consciência para gerações futuras, através de ações de educação ambiental e social e 

também deve na rotina diária exercitar tanto as atitudes como os comportamentos pró-

ambientais, de maneira a preservar e melhorar cada vez mais o meio ambiente que o cerca. 

Dentro desse contexto GRABOW (2002), define que a Agenda 21 deve ter os 

objetivos definidos de acordo com o equilíbrio entre as três relevantes dimensões: 

econômica, social e ambiental, explicitadas na Figura 2-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de GRABOW (2002) 

Figura 2-2. Agenda 21: Quais são os objetivos? 
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Tanto os aumentos da consciência pública como o ensino e o treinamento estão 

interligados a todas as áreas de programa da Agenda 21 e ainda mais próxima das que se 

referem à satisfação das necessidades básicas, fortalecimento institucional e técnica, dados 

e informação, ciência e papel dos principais grupos (UNCED, 1992).  

Para tanto se faz necessárias ações importantes, baseadas também em princípios 

estabelecidos na Conferencia de Tbilisi, expresso em DIAS (2000) e ainda na Agenda 21 - 

(UNCED, 1992), que sinaliza na direção de programas que se baseiem na reorientação do 

ensino, no sentido do desenvolvimento sustentável, aumento da consciência do cidadão e 

na promoção do treinamento dirigido a profissões determinadas.  

Esses programas devem visar à aquisição do conhecimento e das habilidades que 

ajudarão os indivíduos na busca do emprego e na participação de atividades de meio 

ambiente e desenvolvimento. 

É necessário, no entanto, a elaboração de planos que contemplem o uso racional da 

água para o desenvolvimento de fontes de suprimento de água subterrâneas ou de 

superfície e de outras fontes potenciais, sendo que, para se alcançar os objetivos da 

sustentabilidade desse líquido tão precioso ao ser humano, deve-se contar com o apoio de 

medidas que leve em conta a conservação, de forma concomitante com a minimização do 

desperdício (UNCED, 1992). 

O desenvolvimento sustentável só existe com a dimensão ambiental permeando 

todas as áreas da vida social e do governo, de forma que é no entendimento do componente 

econômico que deve se levar em conta à preocupação social e com o meio ambiente.   

Para o desenvolvimento local sustentável, a sua construção só ocorre através da 

participação ativa das lideranças da comunidade, de forma integrada com todas as áreas de 

governo e da vida social e entendendo que no componente econômico deve haver a 

preocupação social e ambiental, em uma visão sistêmica e que considera ações transversais 

nos campos sócio-cultural, econômico e político-institucional sob a gestão de equipes 

multidisciplinares e interdisciplinares (MENDONÇA, 2001). 

No Brasil existe um documento-base do MMA - MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE (1999) para discussão da Agenda 21 – Brasileira, tendo este sido submetido a 

todas as unidades da federação, através da participação dos governos, empresários e 

representantes da sociedade civil organizada e o meio acadêmico, no caso as universidades. 

Para tanto foram realizadas diversas discussões, por meio de seminários e conferências, 

inclusive servindo de subsídios para a elaboração das Agendas 21- Local, de modo que 

após uma série de estudos sob a coordenação da Comissão de Políticas de 
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Desenvolvimento Sustentável, esse documento foi submetido ao Congresso Nacional, 

constituindo-se em uma diretriz para se transformar em política pública.  

A construção da Agenda 21 Local deve prioriza o processo democrático da consulta 

popular, de maneira a viabilizar os meios necessários ao direcionamento de ações voltadas 

à formulação de uma política pública de desenvolvimento sustentável para o país, para os 

estados e para os municípios, seja através da mobilização e participação das populações 

envolvidas na conscientização e nas ações voltadas para a construção dos seus próprios 

caminhos em busca da sustentabilidade e da cidadania.  

Um processo de construção de políticas públicas necessita estar balizado na 

mobilização social e na participação pública, no seu mais amplo sentido (MENDONÇA, 

2001).  Neste sentido, é interessante citar GRABOW (2002), que comenta o fato de que na 

Alemanha foi a pressão popular através dos protestos dos cidadãos, e os investimentos em 

programas e projetos sustentáveis que reverteram o quadro de contaminação das águas, o 

que levou esse país a um índice de apenas 8% de perdas de águas em contrapartida ao 

percentual de 25% na Inglaterra, sendo que no Brasil, conforme dados relatados por 

SURIANÍ (2002) e reforçado pelo IBGE (2002), chega-se ao significativo percentual de 35 

% de perda desse recurso natural. 

Para tanto, o desenvolvimento de políticas públicas com um significativo padrão de 

conscientização ambiental e social crítico que busque na compreensão dos problemas que 

afligem o meio ambiente e na postura atitudinal e comportamental voltada à identificação 

dessas questões ambientais, pode contribuir para o acréscimo de soluções sustentáveis que 

priorizem o cidadão e o seu habitat, minimizando assim os problemas ambientais, sociais e 

econômicos referentes à pobreza e a preservação dos ecossistemas no qual se encontra 

inserido. 

 

2.2.3  Percepção Ambiental e Conscientização Ambiental 

 

Nos estudos que tratam da conscientização ambiental do cidadão no âmbito da 

gestão sustentável da água, segundo PINHEIRO et al. (2002), as pesquisas de percepção 

ambiental, analisando conhecimentos ambientais (com uso de escalas de eco-

conhecimentos), atitudes ambientais (eco-atitudes), comportamentos ambientais (eco-

comportamentos) e suas relações com variáveis demográficas, sociais e econômicas, se 

enquadram como instrumentos que permitem identificar os mecanismos que levam a 
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conscientização ambiental do cidadão e o grau ou nível de explicação e caracterização 

desses fenômenos, bem como a feição ambiental e social da população pesquisada. 

Na gestão sustentável da água, a percepção ambiental funciona como uma 

importante ferramenta para traçar um perfil da população da área pesquisada, fornecendo 

subsídios relevantes na identificação de possíveis entraves a atuação do gestor, e a partir da 

opinião do cidadão é possível identificar através de análises do comportamento ambiental, 

o seu nível de conhecimento, atitudes, senso de comunidade, acesso à informação e grau de 

alienação referente à problemática ambiental abordada, o que facilita a elaboração 

planejada de estratégias ambientais compatíveis e adequadas na solução e 

encaminhamentos de medidas sustentáveis que contribuam para a melhoria ambiental e a 

qualidade de vida do cidadão. 

A percepção ambiental, segundo CASTELLO (1996), pode ser sintetizada como 

sendo a representação dos códigos de leitura dos valores presentes no ambiente e a partir 

da qual são estabelecidas as relações do homem com os lugares. 

O processo perceptivo de acordo com DEL RIO (1999), atua a partir dos 

mecanismos cognitivos que incluem sensações, motivações, humores, necessidades, 

conhecimentos prévios, valores, julgamentos e expectativas e nesse sentido a mente exerce 

parte ativa na construção da realidade percebida, na definição da conduta e na 

representação dessa realidade, que é assimilada através de esquemas perceptivos e imagens 

mentais, com atributos específicos, expresso na Figura 2-2, a seguir apresentada. 

 

 

 

 

       

  

 

 

Fonte: DEL RIO (1999) 

Figura 2-3. Esquema teórico do processo perceptivo 

 

Neste contexto, a percepção ambiental informacional, assim definida por 

FERRARA (1999), procura expressar a consciência do cidadão em busca da cidadania e da 

qualidade ambiental, na abordagem dos problemas ambientais e seu gerenciamento, 
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fornecendo ao gestor ambiental, a visão e o entendimento da população pesquisada e 

representada por uma amostragem aleatória representativa do universo estudado, bem 

como, as inter-relações ou associações entre as diversas variáveis explicitadas na pesquisa 

aplicada na área ambiental de interesse. 

No tocante ao registro de estudos que abordam a percepção ambiental na gestão da 

água e a conscientização dos cidadãos, são relevantes os estudos conduzidos na Austrália 

por SYME & NANCARROW (1996: 1997) e TUNSTALL (1998), além de trabalhos 

desenvolvidos na Inglaterra por CRAIG (2000), que realizou estudos abordando a 

percepção ambiental na gestão para o reuso da água. Vale ainda o registro dos trabalhos 

referente à criação e estudos de escalas ambientais tais como o NEP – New Environmental 

Paradigm, desenvolvida por  DUNLAP & VAN LIERE (1978). 

Também comenta SEN GUPTA apud BORGES (1993), que esses estudos centram-

se no fato de que a "percepção dos moradores está estreitamente associada ao ambiente 

particular no qual vivem às suas práticas socioeconômicas e às suas exposições a esses 

conjuntos". 

A importância de estudos de percepção centra-se no fato de que a percepção dos 

moradores está estreitamente associada ao ambiente particular no qual vivem, e às suas 

práticas socioeconômicas e às suas exposições a esses conjuntos. A percepção pode, 

também, ser entendida como o reconhecimento do meio e o significado que lhe é atribuído, 

como o conjunto de processos pelos quais o indivíduo mantém contato com o ambiente 

para sobreviver. 

Estudos de percepção ambiental na gestão da água são relatados por SYME & 

NANCAROW (1996; 1997), GREEN (1998) e TUNSTALL (1998), que consideram estar 

ainda na "infância" esta nova linha de pesquisa, de grande valia no atual quadro ambiental, 

social e econômico.  

Devido ao fato de se preocuparem com a importância de uma política de água justa 

em sua região, SYME & NANCARROW (1996) investigaram quais são, para esses grupos 

que disputam pelo seu uso, as prioridades em distribuição da água, revelando, assim, por 

intermédio da percepção de vários grupos sociais que habitam e competem pelo uso desse 

escasso recurso, uma série de atitudes leigas de planejamento que revelam o que a 

população considera ético na distribuição da água. 

No chamado “triângulo da Ecologia Humana”, presente em DIAS apud PINHEIRO 

(2001a) e expresso na Figura 2-3 pode-se observar que as condições sociais afetam o 

ambiente e vice-versa, logo, além de outra possível variável cultural, que pode interferir, as 
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condições sociais e o ambiente natural são afetados pelo modelo de desenvolvimento 

econômico e formam a qualidade da experiência humana da pessoa ou do seu grupo social. 

 

 

 
 

Fonte: DIAS (2000) 

Figura 2-4. O “Triângulo da Ecologia Humana” 

 

Algumas pessoas acreditam que entre os mais variados problemas de 

abastecimento, são de fundamental importância os princípios filosóficos, para que haja 

justiça na tomada de decisão, em alocação de água para vários usos.  

Assim, discriminada a área de estudo, nota-se que cada comunidade apresenta certa 

percepção do que seja justo e equitativo em distribuição de água, o que, por sua vez, 

deverá fazer com que a tomada de decisão, em processos desse tipo tenha que se abarcarem 

de atitudes filosóficas e éticas, para que possa abranger a satisfação dos desejos e 

necessidades de todos. 

Para TUNSTALL (1998), a importância de estudos de percepção pública sobre os 

usos da água lembra que as agências responsáveis pelas águas no ambiente necessitam de 

suporte político e público para o implemento de suas atividades, daí a importância de 

estudos desse tipo que priorizem a participação do público local. Por outro lado, as 

agências e órgãos de gestão hídrica ou de saneamento ambiental necessitam do 

envolvimento ativo dos membros da sociedade local, para a proteção e conservação da 

água do ambiente.  

Sendo assim, fica clara a necessidade de educar e informar mais as pessoas da 

região, do processo que está afetando a água e as ações que a sociedade pode empregar 

para diminuir a pressão sobre o recurso, uma vez que os mesmos apresentaram uma 
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percepção distorcida do que seja justa ao distribuir-se o recurso, como também se 

apresentaram mal informados sobre os recursos hídricos locais.  

A partir da identificação do nível de percepção ambiental da comunidade ou grupo 

envolvido na temática da gestão ambiental da água, os gestores públicos devem buscar 

esforços na definição de um modelo de desenvolvimento sustentável diretamente 

relacionado com as transformações que caracterizam o mundo, e em especial, as diversas 

organizações produtivas, numa intensa relação do ser humano com o meio ambiente, de 

maneira que tal modelo exija do homem uma constante avaliação dessas relações com o 

seu semelhante e o seu habitat (PINHEIRO et al., 2001a). 

A percepção ambiental pode contribuir de forma relevante, como um instrumento 

balizador na formulação das ações estratégicas de planejamento ambiental e execução de 

políticas públicas na gestão da água e do saneamento. Mas, também contribui na geração 

de subsídios que irão nortear ações estratégicas que visem melhorias na qualidade 

operacional do sistema e nas práticas de educação ambiental na gestão da água. 

Os estudos de compreensão sociológica são considerados métodos valiosos para o 

gerenciamento da água, tanto no planejamento, como na operacionalização dos 

procedimentos de captação e oferta desse bem, sendo ainda relevante nas ações da 

educação ambiental, uma vez que a percepção, no entendimento de GREEN (1998): 

“[...] é significantemente determinada pelo seu contexto cultural e seu escopo para o 

comportamento pelo seu papel social. Consequentemente há significantes diferenças 

dentro da sociedade como percepção de temas e como para o acesso de indivíduos a 

água". 
 

É no processo de ouvir a “voz do cidadão”, que é possível identificar as lideranças 

representativas da comunidade ou grupo analisado, podendo assim traçar possíveis 

parcerias estratégicas fundamentais ao desenvolvimento de ações no planejamento e nas 

práticas para o planejamento e funcionamento do sistema hídrico no dia a dia. 

 

2.2.3.1 Conhecimentos Ambientais (Eco-conhecimentos) 

 

A formação de uma consciência ambiental cidadã e participativa sensível à 

problemática ambiental devem ser portadoras, de um razoável grau de conhecimento 

adquirido a partir da construção do saber ambiental. Esse cidadão ambientalmente 

consciente deve possuir o compromisso da formação dessa consciência para gerações 

futuras, através de ações de educação ambiental e social, de modo que possa exercitar as 
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atitudes e os comportamentos pró-ambientais, com o compromisso de preservar e melhorar 

cada vez mais o meio ambiente que o cerca. 

O processo de conscientização ambiental é gerado a partir do saber ambiental 

dentro de um processo de educação ambiental voltado para uma escalada que elegem a 

reeducação da sociedade humana, como forças polissêmicas do desenvolvimento humano 

sustentável, imprescindível como transformadora força nessa sociedade e no mundo 

corporativo (DIAS, 2000).  Nesta visão, a Agenda 21 - UNCED (1992) identifica o valor 

da educação, incluindo a educação informal, a consciência ambiental e o ensino.  

O conhecimento ambiental de acordo com DIAS (2000) e HAWTHORNE & 

ALABASTER (1999), pode ser compreendido através da subdivisão que engloba a 

apreensão do saber ambiental referente ao conhecimento dos temas de todo o globo 

terrestre, identificado como conhecimento global e os temas que tratam das questões mais 

restritas ao nível local, sendo assim identificada como conhecimento local.  

Neste contexto, as ações estratégicas, tanto no planejamento da gestão, como nas 

ações da educação ambiental, conforme LAYRARGUES (1999a), enquanto fator de 

conscientização e compreensão da complexa interação dos aspectos ecológicos, que se 

misturam com questões políticas e econômicas, bem como sócio-culturais, devem ser 

priorizadas dentro de um contexto, que além de trabalhar pontualmente temas ambientais 

globais que afetam todo o planeta, tais como a redução da camada de ozônio, as queimadas 

nas florestas tropicais, as chuvas ácidas e o comércio do lixo radioativo, também deve 

priorizar o estudo dos problemas ambientais locais que se encontram na ordem do dia e 

que afetam as suas comunidades, trabalhando a assimilação do conhecimento ambiental, 

social e econômico.  

É nesta ótica que TUCCI et al. (2000, p. 3) comenta que na gestão sustentável da 

água: “De nada adiantam projetos e estudos sem que a sociedade local participe e leve 

adiante os mecanismos e o conhecimento para tornar a região economicamente 

sustentável”. 

Aconselha HAWTHORNE & ALABASTER (1999), que se o conhecimento tiver 

alguma relação com a preocupação ambiental e comportamentos ambientais são relevantes 

o estudo e apreciação das diferenças das consequências da compreensão pública (e sobre a 

preocupação) de temas globais, tais como as mudanças climáticas em comparação com os 

temas locais, como o tratamento e reuso de águas residuárias, a eliminação de resíduos 

sólidos e planejamento do uso da água e da terra. 
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2.2.3.2 Atitudes Ambientais (Eco-atitudes) 

 

Um novo paradigma ambiental emerge como uma nova visão de mundo e tem a sua 

origem como processo ideológico no desenvolvimento e na difusão da informação do 

conhecimento científico referente ao meio ambiente e a ecologia no âmbito acadêmico e 

intelectual da sociedade e dos grupos organizados. 

Esta nova visão se contrapõe ao paradigma social dominante antiecológico e 

emerge relacionando diferentes aspectos ambientais, tais como a inevitabilidade dos 

limites do crescimento, a importância da conservação do equilíbrio natural, a necessidade 

de desenvolver uma economia sustentável e a necessidade de se rever à noção 

antropocêntrica, de que a natureza existe somente para servir ao uso do homem (DUNLAP 

& VAN LIERE, 1978). 

Nesta concepção de mundo, ARAGONÉS & AMÉRIGO (1998) enquadra as 

investigações que envolvem atitudes ambientais, sendo que essas têm exercido certo 

fascínio nos pesquisadores que atuam com essa temática, tanto pelo efeito das mesmas na 

situação ambiental, como também na relação existente entre a vivência de um problema 

ambiental, a expressão das atitudes e o comportamento pró-ambiental das pessoas.  

As pesquisas que visam à investigação das atitudes ambientais têm demonstrado 

segundo ARAGONÉS & AMÉRIGO (1998), um interesse nos efeitos exercidos pela 

situação ambiental no individuo, ou seja, mais concretamente na relação entre a vivência 

de um problema ambiental, as atitudes ambientais e como estas se relacionam com o 

comportamento.   

Na gestão sustentável do saneamento básico (águas residuárias), CRAIG (2000), 

cita que além da influência de procedimentos de participação e orientações individuais 

relativos ao valor da água, ainda podem vários fatores influenciar o grau de aceitação de 

tecnologias inovadoras para a água e para águas residuárias, no que concerne inclusive ao 

reuso dessas águas residuais, para os mais diversos fins.    

Ao abordar esses fatores, OLSON & BRUVOLD apud CRAIG (2000), cita que a 

qualidade atual da água, dependendo das diferenças geográficas e de testes padrões local 

para o uso da água, pode ter influências na aceitabilidade de tecnologias inovadoras. Ainda 

reforça essa aceitabilidade, o conhecimento e a experiência passada no que trata de 

sistemas de reciclagem de águas servidas transformando essas em águas renovadas, 

embora estudos levem a crer na hipótese de que essa influência é superestimada.  
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Fatores tais como, idade, gênero e o nível de instrução são outros fatores que 

podem influenciar a aceitabilidade, sendo que vários estudos, entre eles, OLSON & 

BRUVOLD (1982), apresentaram evidências de que a idade está correlacionada 

negativamente com a aceitação do reuso de águas residuárias. 

Dentre as análises, referente à relação entre variáveis Sociodemográficas e atitudes 

pró-ambientais, a grande maioria dos estudos revela que possivelmente a variável de 

gênero tem sido a que mais se foi investigada.   

Resultados de pesquisas demonstram que as mulheres têm valores de atitudes pró-

ambientais superiores as atitudes dos homens, como também apresenta uma maior 

preocupação com as consequências da degradação ambiental. Tais afirmativas são 

referendadas na maioria dos estudos que demonstram um maior nível de pró-

ambientalismo nas mulheres, conforme citações de HINES et al. (1986 –1987) e STERN et 

al. (1993). 

Sendo assim, vários trabalhos que tratam de estudos de aceitação de reuso de águas, 

demonstram que geralmente as mulheres, a exemplo de outros temas ambientais, parecem 

aceitar mais, que o homem, o reúso de águas, apesar da restrição concreta, de que esses 

resultados são específicos das populações estudadas, de forma que tais fatores são 

influenciados por outras variáveis, sejam sociais, culturais, econômicas ou ambientais. 

Também ARAGONÉS & AMÉRIGO (1998) levanta a hipótese de que o maior 

nível de pró-ambientalismo atribuído às mulheres, se deve ao fato de freqüentemente 

homens e mulheres submetidos a processos socializadores diferentes, além da 

familiaridade das mulheres com as tarefas e com o jeito com que as maiorias dessas 

atividades ambientalmente relevantes avaliadas foram realizadas, permitindo assim uma 

influência no desenvolvimento de um maior nível de conscientização ambiental.  

Para DAVIDSON & FREUDENBURG (1996) e STERN et al. (1993), o que causa 

um maior pró-ambientalismo nas mulheres é o fato de que o processo de socialização para 

elas ocorre com uma maior preocupação por outras pessoas e também na perspectiva de 

benefícios para gerações futuras. 

A reutilização de águas residuárias depois de submetidas a um tratamento químico 

e biológico mínimo, que ateste um padrão de qualidade para uso, inclusive potável, 

segundo ADAMS & TEMPLER (1980), tem uma maior aceitação nas pessoas que estão 

em contato com profissões que lidam com resíduos humanos, como por exemplo, 

trabalhadores de saúde e enfermeiras, que apresentam menos aversão e consequentemente 

menos restrições a reutilização de águas para usos potáveis, do que aquelas pessoas 
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possuidoras de ocupações que não tem contato com esses resíduos, como por exemplo, 

banqueiros. 

Os fatores culturais, tais como a religião, podem também ter uma participação 

relevante na determinação da atitude de aceitação do reuso da água para fins potáveis. 

 

2.2.3.3 Comportamentos Ambientais (Eco-comportamentos) 

 

A formação de uma consciência cidadã que efetivamente busque uma melhoria na 

qualidade de vida dos indivíduos, é condição primordial para a procura de um processo de 

conscientização ambiental de qualidade em sintonia com os conceitos de desenvolvimento 

sustentável. Para tanto se faz necessário, uma plena harmonia do homem com o meio 

ambiente e com as forças produtivas através de uma coexistência onde a alta 

produtividade, a tecnologia moderna e o desenvolvimento econômico se inter-relacionam 

de forma necessária, compatíveis e interdependentes com um meio ambiente saudável, de 

maneira que a educação e a consciência pública apropriada devem ser vistas como um dos 

pilares da sustentabilidade em conjunto com a legislação, a tecnologia e a economia. 

De acordo com CRAIG (2000), pesquisas têm revelado que ligações entre atitudes 

e comportamentos sugerem que ações ou motivações para agir sofrem influências 

principalmente por convicções sobre uma situação em qualquer determinado contexto.  

O comportamento ambiental relevante, segundo CONE & HAYES apud 

ARAGONÉS & AMÉRIGO (1998), engloba todas as atividades humanas que influenciam 

negativamente ou positivamente no caráter e na medida dos problemas ambientais. A 

diferença entre o comportamento ambiental de efeito protecionista e o de efeito destrutivo, 

está na amplitude das medidas, no que trata da melhoria das condições ambientais ou na 

piora de tais condições, ocasionadas por ações danosas ao meio ambiente.  

A consciência dos impactos ambientais causados pelo homem, e suas 

consequências relativas aos danos ambientais causados a outros, é tratado por 

HAWTHORNE & ALABASTER (1999), através de modelos que procuram 

relacionamentos entre componentes da cidadania ambiental, sendo frequentemente usados 

no desenvolvimento do modelo de cidadania ambiental, que transferem esses valores em 

prol da preservação do meio ambiente. 

Estudos de HOPPER & NEILSEN (1991) demonstram que a percepção de uma 

norma social influencia o comportamento quando se transforma em uma norma pessoal, 

sendo que esta tem que ser acompanhada por uma consciência elevada das consequências.   
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Essa consciência sobre as consequências é lembrada ainda por HAWTHORNE & 

ALABASTER (1999), na Teoria do altruísmo de Schwart’s, na qual a situação desse 

comportamento pró-ambiental se torna mais provável, quando o individuo está ciente das 

consequências que causam danos para outras pessoas, e a situação do meio ambiente, 

quando essa pessoa relaciona responsabilidades a si mesmo, para mudanças ofensivas na 

situação ambiental.  

Também relata HOPPER & NIELSEN (1991), que a compreensão de modelos 

sociais percebe as influências sobre os comportamentos, quando esses se tornam modelos 

particulares e possuem associação de alta consciência com as consequências de danos ao 

meio ambiente. Esses modelos particulares motivam ações para o melhoramento de 

problemas ambientais (STERN et al., 1993). 

O comportamento ambiental responsável é o objetivo final da educação ambiental, 

e como tal, é sinônimo de alfabetização ambiental (SIA et al., 1985).  Também, GROB 

apud ARAGONÉS & AMÉRIGO (1998), define comportamento ambiental responsável 

como o conjunto de atividades humanas que tem por intenção contribuir para a redução da 

degradação do meio ambiente e para a proteção dos recursos naturais.  

 

2.2.3.4 Senso de Comunidade 

 

O senso de comunidade trata da interação do individuo com a comunidade através 

da participação nas discussões acerca dos problemas que afligem a sua comunidade e na 

interação com as pessoas que vivenciam a sua realidade, seja como vizinhos na moradia ou 

no convívio das atividades do trabalho, do lazer ou as relativas ao estudo e aprendizagem. 

Neste contexto, CORNWELL & SCHWEPKER JR. (1995) comentam que 

indivíduos que tem senso de comunidade e se consideram socialmente responsável são 

influenciados por valores sociais previamente aceitos. Esses indivíduos que têm um alto 

envolvimento em atividades comunitárias e/ou são socialmente responsáveis respondem a 

bens e regras ambientalmente amigáveis, se tal comportamento, no seu entendimento, é 

passível de se tornar uma regra aceitável.  

É interessante ressaltar, que o incremento da preocupação ambiental e a da 

sensibilidade para assuntos referentes às questões ambientais, parecem demonstrar que 

essa preocupação ambiental está se transformando em normas sociais aceitáveis.  

Senso de responsabilidade social é definido por HAWTHORNE & ALABASTER 

(1999), como o desejo de ajudar a outras pessoas, mesmo quando não há nada a ser ganho 
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dessas pessoas receptoras desse benefício, e está relacionado também com a identificação 

da variável da personalidade identificada por ARBUTHNOT & LINNG (1975) como a 

orientação futura, isto é, as preocupações sobre os custos ambientais futuros dos 

comportamentos atuais.  

Pessoas que possuem um mais forte sentido da responsabilidade social são 

provavelmente os indivíduos mais preparados para fazerem sacrifícios em prol da causa de 

outras pessoas, nações ou até na intenção de benefícios para gerações futuras. Tais atitudes 

são usadas em WEIGEL & WEIGEL (1978), geralmente como indicadores da preocupação 

ambiental.  

O que se observa na sociedade, na maioria das vezes, é um quadro de passividade 

diante dos danos causados ao meio ambiente, sendo que pontualmente, certos setores dessa 

mesma sociedade, ainda que timidamente se sentem indignados com o cenário da 

degradação ambiental, e assim passam a reivindicar melhorias ambientais e até aderem à 

defesa judicial do meio ambiente.  

Na opinião de FUKS (1996), a lógica da ação coletiva leva a suposição de que, 

geralmente determinado grupo de pessoas que tem a mesma linha de pensamento, e que 

compartilhem valores ou interesses comuns, tendem a não agir enquanto individualmente, 

mas sim, em benefício de uma ação que priorize o bem estar público.  

 

2.2.3.5 Acesso à Informação 

 

Em estudos perceptivos que tratam da mensuração de eco-variáveis na procura de 

inter-relações entre essas variáveis e demais variáveis sociais, econômicas e demográficas, 

é interessante e relevante a pesquisa da influência de variáveis que visem mensurar o nível 

de informações acessadas pelos entrevistados, seja por meio da televisão, jornais da 

imprensa escrita, rádios AM e FM e pela rede mundial de computadores – internet. 

O acesso às informações ambientais em uma sociedade que procura se desenvolver 

de uma forma sustentável precisa da criação imprescindível de mecanismos que forneçam 

instrumentos para acesso ao cidadão, tendo como premissa a Declaração da Conferência do 

Rio – 92 - UNCED (1992), onde coloca que a nível nacional cada pessoa terá acesso 

adequado às informações relativas ao ambiente detidas pelas autoridades, incluindo 

informações sobre produtos e atividades perigosas nas suas comunidades, facultando a 

estes a oportunidade de participar em processos de tomada de decisão. 
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Também consta do documento a necessidade de facilitar e incentivar a 

sensibilização e participação do público, através dos Estados, de forma que as informações 

sejam amplamente disponibilizadas. O fácil acesso de forma efetiva aos processos judiciais 

e administrativos, incluindo os de recuperação e de reparação, deve ser garantido. 

Concomitante, com esse quadro cresce o nível de conscientização ambiental devido 

principalmente ao fluxo crescente de informações dentro de um processo de globalização 

que gera uma massiva expansão dos valores pós-materialista da chamada classe média 

(HANNIGAN apud LOUREIRO, 2000).   

A situação do acesso à informação ambiental sofre influências da mídia, e 

LOUREIRO (2000, p. 25) comenta que: 

“A mídia, que desempenha fundamental papel na era da informação, não tem 

proporcionado o devido espaço à problemática, situando-a isoladamente, em uma 

narrativa que tende a expressar-se como dramática romântica e apolítica. Além disso, 

incorre no equívoco de trazer para o indivíduo e para o plano comportamental a 

responsabilidade pela crise ecológica”. 
 

No entanto, de acordo com ORTIZ apud NOAL (2000), o processo de globalização 

vigente faz com que a cultura consumista tenha um papel de destaque no cenário atual, de 

modo que esta já se transformou numa das principais instâncias de legitimização dos 

comportamentos e dos valores.  Sendo assim, tem-se que em uma sociedade capitalista, as 

pessoas na maioria das vezes recebem a influencia dos meios de comunicações que ditam 

as informações. 

As informações ambientais e de caráter geral passam a ter uma relevante 

importância no estudo das temáticas que tratam da gestão sustentável de recursos naturais, 

em especial na gestão da água, por trata de uma temática que prima pela essencialidade 

desse recurso natural e a necessidade de se trabalhar de forma eficiente, principalmente 

com as populações mais pobres e carentes de informação acerca dos benefícios que podem 

trazer a gestão sustentável resultante do manejo eficiente da água.  

A compreensão e conscientização dos mecanismos e fatores sistêmicos que 

influenciam o uso do recurso hídrico, tanto a nível econômico, como social e ambiental 

está diretamente associado à vivência do indivíduo em seu habitat natural, ou seja, o meio 

ambiente no qual está inserido. Esse processo de compreensão e conscientização está 

relacionado à qualidade e quantidade de informações adquiridas por esse indivíduo, seja 

através dos meios de comunicação, no contato com outros indivíduos ou nos processos de 

aprendizagem da educação formal e educação ambiental. 
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No tocante a disponibilidade e acesso à informação para a conscientização 

ambiental na gestão sustentável da água, a Agenda 21 – UNCED (1992) trata da 

Informação para a Tomada de Decisões da seguinte forma: 

“No desenvolvimento sustentável, cada pessoa é usuário e provedor de informação 

considerada em sentido amplo, o que inclui dados, informações e experiências e 

conhecimentos adequadamente apresentados. A necessidade de informação surge em 

todos os níveis, desde o de tomada de decisões superiores, nos planos nacional e 

internacional, ao comunitário e individual. As duas áreas de programas seguintes 

necessitam serem implementadas para assegurar que as decisões se baseiem cada vez 

mais em informação consistente: 

(a) Redução das diferenças em matéria de dados; 

(b) Melhoria da disponibilidade da informação.” 
 

Alguns fracassos em programas e ações da gestão ambiental, que levaram a 

degradação ambiental, são segundo MARGULIS (1996) resultantes de uma carência de 

dados e informações sobre a natureza e a extensão das fontes poluidoras dos ecossistemas 

hídricos, sendo que tal fato leva as comunidades locais, a situação de não ter consciência 

dos riscos potenciais e do que pode ser feito para reduzi-los.  

Para que a gestão da água alcance resultados que satisfaçam a sustentabilidade no 

uso desses recursos é necessária à participação do cidadão no gerenciamento da água. Para 

tanto, se faz necessário uma abordagem que privilegie em um enfoque eqüitativo e 

transparente, a publicidade, disponibilidade de informação e troca de dados e que tenha 

como finalidade a instrumentalização e fortalecimento do processo compartilhado de 

tomadas de decisões, em um eficiente planejamento e gestão da água. 
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Capítulo 3 Metodologia da Pesquisa 

 

 

 

 

 

Este capítulo apresenta a metodologia utilizada na elaboração da tese em pauta, 

descrevendo todo o delineamento do trabalho, a partir da tipologia da pesquisa, plano 

amostral com a área de abrangência, período histórico, instrumento de pesquisa, descrição 

da população, método amostral para a coleta dos dados e a aplicação da pesquisa. A seguir 

é apresentada uma abordagem das técnicas estatísticas multivariadas utilizadas para gerar a 

interpretação dos dados da pesquisa em destaque. 

No tocante à estruturação desse capítulo, o mesmo é composto de seis seções: 

Tipologia da pesquisa, Área de abrangência e Período histórico, Técnica de coleta de dados 

e Instrumento de Pesquisa, Plano Amostral, Tabulação dos Dados e Técnicas de Análises 

dos Dados. 

 

3.1 Tipologia da pesquisa 

 

Este estudo de pesquisa classifica-se como do tipo survey (pesquisa de opinião 

pública), tendo um caráter exploratório/descritivo. Na opinião de TRIVINÕS apud 

CAMPOS (2001) e reforçado por GIL apud KLÖCKNER (1994), esse tipo de pesquisa 

visa fornecer um maior conhecimento para o pesquisador a cerca do assunto estudado, 

levantando questões e possíveis hipóteses para futuros trabalhos através de uma avaliação 

de dados qualitativos. Também SELLTIZ (1979), quando aborda a pesquisa do tipo survey, 

cita que esse método “possibilita a mensuração das opiniões descritas na pesquisa 

permitindo apresentar precisamente as características de uma situação, grupo ou um 

indivíduo específico e verificar a frequência com que algo ocorre ou está ligado a alguma 

coisa”. 

A utilização do método descritivo tem a proposta de apresentar a descrição e a 

avaliação de determinadas características de certa situação particular em um ou vários 

pontos ao longo do tempo. Vale salientar, que na visão de HAYMAN (1969), o método 
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descritivo não contempla o envolvimento, o manejo e o controle das variáveis tratadas no 

que se refere a participação do pesquisador. 

Ainda segundo MCGRATH apud PREVIDELLI (1996), um estudo exploratório é 

indicado quando existe pouco conhecimento sobre o fenômeno objeto do trabalho de 

pesquisa e mesmo que o pesquisador, na visão de GODOY (1995), inicie o estudo a partir 

de algum esquema teórico já pré-definido, o mesmo deve estar sempre alerta aos novos 

elementos ou dimensões que poderão surgir no decorrer do trabalho, descortinando novos 

caminhos e opções de interpretações e análises diversas das imaginadas inicialmente. 

Desta forma é colocada a proposta de construto metodológico deste trabalho, 

optando-se pela abordagem com o objetivo de pesquisar dentro do campo da gestão 

sustentável da água, a percepção e a conscientização ambiental em atividades residenciais 

urbanas de uso desse recurso hídrico, que elege a cidade do Natal / RN – Brasil.  

É assim, no entendimento de GIL (1994), na procura de possíveis relações entre 

variáveis e o referencial teórico da pesquisa bibliográfica, que os resultados da pesquisa de 

campo serão confrontados a fim de buscar uma resposta para o problema da pesquisa. 

É na escolha da tipologia que se permite alcançar os objetivos traçados para a 

pesquisa em questão, numa visão que priorize a gestão sustentável da água, a busca de uma 

maior participação do cidadão no gerenciamento desse bem natural e uma melhor 

conscientização ambiental, resultando daí, a partir dos resultados almejados e da 

formulação de conclusões, na aquisição do saber sobre o assunto enfocado, de maneira que 

seja possível contribuir com esse estudo, nas ações estratégicas de planejamento e 

conscientização ambiental para os setores e atores sociais envolvidos com essa temática. 

 

3.2 Área de abrangência e Período histórico 

 

Como forma de se alcançar os objetivos presentes nesse estudo, optou-se por 

escolher a cidade do Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, localizada na região 

Nordeste do Brasil, como área de abrangência geográfica para a pesquisa de caso do estudo 

em tela. A cidade do Natal, de acordo com o seu Plano Diretor Municipal (2001), é 

dividida em 04 (quatro) Regiões Político-Administrativas, denominadas popularmente por 

Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste e Zona Leste. O conjunto das quatro regiões 

administrativas é a referência no tocante à área de abrangência geográfica utilizada nesse 

trabalho. 
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No que se refere ao período de aplicação da pesquisa de campo, a coleta das 

informações se processou no período de fevereiro a abril / 2002, ocorrendo uma 

interrupção na coleta dos dados durante o período de 15 a 28 de fevereiro, devido a 

problemas de disponibilidade de entrevistadores e também diante da impossibilidade de 

aplicação no período do Carnaval. 

 

3.3  Técnica de coleta de dados e instrumento de pesquisa 

 

Para a coleta de dados necessários à consecução desse trabalho foi utilizada a 

técnica da observação direta extensiva (MARCONI & LAKATOS, 1988), que é realizada 

através de questionários, formulários e medições de opinião. 

O instrumento de pesquisa utilizado constou da aplicação de questionários 

estruturados a partir de discussões aprofundadas com o professor orientador do estudo e 

fundamentado na teoria pertinente ao tema abordado. Sobre este instrumento de pesquisa, 

LAKATOS & MARCONI (1988), conceitua que “o questionário é um instrumento de 

coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que pode ser preenchido 

pelo entrevistador ou pelo próprio entrevistado”. 

Com a intenção de se ter uma melhor operacionalização, na forma de se chegar aos 

objetivos propostos do questionário, foi utilizada a aplicação de questões referentes a dois 

tipos distintos de coleta de dados: 

a) Perguntas fechadas, definidas por LAKATOS & MARCONI (1990), como 

“aquelas que admitem a opção por uma única resposta entre várias alternativas 

possíveis”, e; 

b)  Perguntas de escala, que segundo PARASUMARAN apud OLIVEIRA (2002), 

trata da abordagem através de respostas que quando quantificadas, devem ser 

analisadas dentro de um tipo de escala de mensuração, pois as prioridades 

variam de acordo com o posicionamento do entrevistado. 

 Com a finalidade de utilizar um instrumento de mensuração, para as questões 

envolvendo perguntas de escalas, no questionário da pesquisa de campo, optou-se por 

escolher como instrumento, a escala do diferencial semântico de LIKERT (1932), onde são 

propostos a configuração de uma escala de cinco pontos, com um ponto médio para 

registro da manifestação de situação intermediária, de situação de indiferença ou de 

nulidade, tendo como exemplo a escala do tipo “ótimo”, “bom”, “regular”, “ruim”, 

“péssimo”.  
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Na visão de PEREIRA (1999), esse tipo de escala deve levar em conta o universo 

de conhecimento disponível sobre a temática pesquisada, concepção e a sensibilidade de 

recuperar conceitos aristotélicos da manifestação de atributos de qualidade. A opinião de 

OLIVEIRA (2002), é que a escala de Likert “se baseia na premissa de que a atitude geral 

se remete às crenças sobre o desejo da atitude, à força que mantém essas crenças e aos 

valores ligados aos desejos”. 

Autor como CHISNALL (1973), comenta que: 

“As escalas de Likert são mais populares que as escalas de Thurstone porque além de 

serem confiáveis, são mais simples de construir e permitem obter informações sobre o 

nível dos sentimentos dos respondentes, o que dá mais liberdade a eles, que não 

precisam se restringir ao simples concordo/discordo, usado pela escala de Thurstone”. 

 

A vantagem de usar a escala do tipo Likert, de acordo com HAYES (1996), reside 

na variabilidade que resulta de tal escala que admite que os entrevistados se expressem em 

termos de graus de opinião sobre a questão tratada no questionário de pesquisa.  

Inserido neste contexto, utilizou-se no questionário as escalas referentes à 

sondagem das informações dos respondentes pesquisados, e que tratam do conhecimento 

ambiental (eco-conhecimento), atitude ambiental (eco-atitude), comportamento ambiental 

(eco-comportamento), senso de comunidade e acesso a informações, de acordo com o 

quadro de escalas explicitado no Anexo I, desta tese.  

Na aplicação dos questionários de pesquisas ao se interpelar o entrevistado 

respondente foi apresentado indexado com as escalas, uma referência numérica 

relacionando as formulações qualitativas e os pontos de valores que variam de 1 a 5, 

facilitando as respostas dos entrevistados e a identificação da magnitude da sua resposta 

em relação aos atributos qualitativos postos nas escalas solicitadas. 

Em casos de episódios de desinteresse do entrevistado selecionado, ou quando da 

ocorrência de casos em que o entrevistador verificava que o entrevistado não respondia 

coerentemente, ou até mesmo quando, o entrevistado parava de responder no meio da 

aplicação do questionário, estes questionários foram devidamente expurgados, sendo 

sorteado um novo domicílio para a reposição da entrevista, tomando-se como base o 

delineamento amostral previsto. 

O delineamento amostral teve como base o plano amostral que priorizou a 

amostragem aleatória estratificada, auxiliada pela sistematização após o sorteio das 

quadras e ruas dos setores censitários enfocados, de maneira que apenas o erro referente à 
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casualidade na escolha dos domicílios dos respondentes fizesse parte do modelo, evitando 

assim possíveis erros operacionais.  

 

3.4   Plano Amostral 

 

O plano amostral constitui-se em um instrumento para guiar a pesquisa de campo, 

que se processa através de entrevistas, previamente sorteadas e definidas nesse instrumento 

técnico de pesquisa, com aplicação de questionários para um público-alvo de uma pessoa 

com residência fixa no domicilio sorteado e que tenha idade superior ou igual a 16 anos. 

 A cidade do Natal foi escolhida como campo para o estudo, devido à importância 

que exerce como capital do RN e por se tratar de uma cidade que, nos últimos tempos, vem 

num crescente processo de comprometimento nos padrões da qualidade ambiental, do 

desperdício dos recursos hídricos e da poluição de mananciais, relevantes para o 

abastecimento da cidade, além da problemática das águas subterrâneas, onde ocorre um 

avanço na contaminação por nitratos e nitritos em significativos números de poços de 

abastecimento da cidade. 

 

3.4.1 População e Amostra 

 

O público alvo da pesquisa de campo é a população residente na cidade do Natal, 

sendo que, para efeito de inferências estatísticas, se considera como elemento para a 

amostragem, a população de domicílios familiares habitados nas quatro regiões 

administrativas da cidade. A conceituação de população é explicitada por KERLINGER 

(1980) como o total dos objetos sob o qual o estudo será realizado, sendo entendida como 

o conjunto de todos os elementos que possuem características homogêneas e definidas para 

a pesquisa em pauta.  

Na seleção da amostra foi ainda considerada a adoção do procedimento de escolha 

das entrevistas por setores censitários definidos pelo Censo Demográfico do IBGE 

realizado no ano 2000. Neste censo, conforme IBGE (2001), a cidade do Natal contava, em 

suas quatro regiões administrativas, com um total de 573 setores censitários devidamente 

demarcados em mapas digitalizados.  

Os mapas dos setores censitários consistem na elaboração gráfica de uma fotografia 

aérea digitalizada e redefinida em um software (Auto Cad), que apresenta detalhes com 

uma significativa precisão das quadras, ruas, praças, vilas e outras regiões importantes de 
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serem visualizadas, sendo delimitada nesse mapa a área do setor censitário, de acordo com 

critérios técnicos referentes à estimativas populacionais e outras características sócio-

econômicas e demográficas definidas pelo IBGE. 

 

3.4.2  Delineamento do plano amostral 

 

Para efeito de definição amostral e análise dos dados, o procedimento utilizado para 

cada seleção da amostra é a amostragem aleatória estratificada com base no número de 

domicílios estimados, a partir da média de domicílios por setores censitários urbanos do 

município do Natal, considerando-se a área de abrangência e como estratos, em número de 

4 (quatro) - as Regiões Político-Administrativas (RPA): Norte, Sul, Oeste e Leste,  

A unidade amostral para esse estudo é definida como a pessoa com idade igual ou 

superior a 16 anos e com residência fixa no domicílio selecionado no setor censitário, 

quadra e rua em questão e de conformidade com as regras definidas no corpo desse plano 

amostral. 

Do total de setores censitários da cidade do Natal, se extraiu a partir do sistema de 

referência ordenado, uma amostra aleatória de setores censitários denominada por espelho 

amostral e definida em cima de um percentual de 10 % de todos os setores, o que resultou 

em um número aproximado de 57 setores, distribuídas proporcionalmente para as 4 

(quatro) regiões administrativas.  

Todo setor censitário integrante do espelho amostral é sorteado aleatoriamente, com 

probabilidade proporcional ao tamanho destes setores. Este processo garante uma 

estratificação implícita na contribuição dos dados dos estratos em referencia ao universo 

populacional de domicílios familiares ocupados.   

Após o sorteio dos setores parte-se para a aquisição dos mapas, que recebe a 

numeração das quadras e a definição do domicilio inicial na quadra em foco, seguindo-se 

um novo sorteio aleatório para indicar o número da quadra a ser pesquisada, repetindo-se o 

processo para os 57 setores selecionados nas respectivas regiões administrativas.  

Desta forma os setores censitários sorteados foram enquadrados de acordo com as 

Regiões Político-Administrativas da cidade e seus respectivos estratos, de acordo com a 

Tabela 3-1 do Anexo I. 

A amostragem aleatória, segundo RICHARDSON et al. (1985), fornece mais 

representatividade e traz uma maior aproximação da realidade da população a ser 

pesquisada, gerando menor variabilidade dos dados e um nível de confiabilidade maior.  
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O delineamento amostral considerou como estratos as 4 (quatro) Regiões 

Administrativas do Município do Natal, conforme se pode ver na Figura 3-1, adiante 

apresentada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
   Fonte: IPLANAT/ PMN 

 

Figura 3-1 - Regiões Político-Administrativas do Município do Natal (RPA) 
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Como os setores censitários estão organizados de acordo com os limites do 

município de Natal, que compõe a população alvo para a pesquisa, e por estes 

apresentarem características sócio-econômicas diferentes entre si, utiliza-se a técnica da 

Amostragem Aleatória Estratificada para os cálculos do tamanho da amostra, 

considerando-se custos iguais com alocação ótima de Neyman, para cálculo do número de 

domicílios para cada estrato na amostra, de acordo com a seguinte fórmula, transcrita de 

COCHRAN (1963): 

Equação 3-1 Cálculo do tamanho da amostra com alocação ótima de Neyman 

 

Onde, 

 

A amostra selecionada aleatoriamente aceita para o cálculo do tamanho da 

amostra, um valor estimado para o erro amostral em aproximadamente 4,0 %, ao nível de 

confiança de 95%, tomando-se como unidade amostral os domicílios ocupados e estimados 

a partir de dados do Censo de 2000 realizado pelo IBGE. 

O tamanho total amostral resultante do cálculo foi de 469 domicílios, sendo 

definidos os valores do planejamento amostral, conforme a Tabela 3-1, a seguir 

apresentada. 
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Tabela 3-1 Demonstrativo das estimativas dos valores referentes aos tamanhos amostrais 

dos estratos da Pesquisa de campo realizada em Natal RN 

o
rd

em
 

es
tr

a
to

s 
(i

) 
Regiões Político- 

Administrativas 

(Estratos) 

Quantidade total 

de setores 

censitários por 

estratos (SCi) 

Estimativa total 

de domicílios por 

estratos (Ni) 

Quantidade de 

entrevistas por 

estratos (ni) 

Quantidade de 

setores censitários 

estimados por 

estratos (sci) 

1 1 Norte 170 52.685 124 17 

2 2 Sul 129 39.979 94 13 

3 3 Oeste 152 47.106 111 15 

4 4 Leste 122 37.809 89 12 

  Total -- Natal 573 177.579 420 57 

Fonte: IBGE (2001); Pesquisa de Campo. 

 

A distribuição das entrevistas varia na proporção de seis a nove residências 

dependendo do tamanho do setor censitário e sua respectiva aleatorização, onde se escolhe 

1 (uma) pessoa maior de 16 anos e com residência fixa no domicilio para ser entrevistada. 

A escolha da primeira unidade amostral de cada setor censitário segue a um 

processo de aleatorização baseado em uma sistematização com passo de tamanho igual a 

quatro, a partir do domicílio sorteado, seguindo a ordem da quadra sorteada, conforme 

Figura 3-2, a seguir apresentada. 

 

X 1 2 3 X 1 2 3

X

X 3 2 1

Quadra 7

Domicílio 

sorteado

 

Figura 3-2 Ordem de sistematização, utilizando o passo de tamanho 4 

 

Caso não se conclua todas as entrevistas previstas numa mesma quadra, procedem-

se as entrevistas restantes na quadra seguinte, obedecendo ao mesmo procedimento 

seguindo-se a ordem de arrolamento das quadras, com um novo sorteio de domicílio 

inicial. 

 

 

 



 62 

3.5 Tabulação dos dados 

 

Ao término da coleta de dados, partiu-se para a fase de codificação e interpretação 

dos mesmos. A codificação consiste num processo técnico pelo qual os dados são 

categorizados, transformando-se dados brutos em símbolos que podem ser tabulados e 

contados (SELLTIZ, 1979). Vencida essa fase parte-se para a análise e interpretação dos 

resultados, daí se tirando conclusões sobre os dados em lide. 

 

3.6 Técnicas de Análises dos dados 

 

A fase da análise dos dados, de acordo com SELLTIZ (1967, p 123), representa o 

ato de “sumariar as observações completadas, de forma que estas permitam responder às 

perguntas da pesquisa”. Para tanto, utilizou-se, para auxiliar essas análises, o software 

estatístico STATISTICAL FOR WINDOWS (1997) - versão 5.1, no qual foram realizadas 

as seguintes análises: 

a) Análise Descritiva e Exploratória; 

b) Análise Fatorial; 

c) Análise de Regressão Linear Múltipla; 

d) Análise de Qui-Quadrado – Teste de Independência de Pearson. 

 

3.6.1 Análises Descritiva e Exploratória 

 

As técnicas de Análises Descritivas e Exploratórias consistem em ferramentas úteis 

na produção de tabelas, gráficos, diagramas e medidas estatísticas, a partir dos dados 

coletas na pesquisa de campo, depois de checados e tabulados.  

Dentro dessa concepção a Análise Descritiva e Exploratória dos valores absolutos e 

dos percentuais obtidos, procura apresentar a percepção dos cidadãos no que trata da 

conscientização ambiental e na participação popular na gestão sustentável da água, 

abordando na forma de tabelas, gráficos e diagramas adequados e baseados em dados da 

amostra coletada, considerando os vários atributos e suas dimensões.  

Os dados primários resultantes da pesquisa de campo foram utilizados para 

descrever através dessas técnicas o perfil sócio-demográfico dos respondentes, bem como 

explicitar através de gráficos, diagramas e tabelas de cruzamentos de variáveis - sociais, 
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demográficas, econômicas e ambientais - os fenômenos e indícios de inter-relações que 

envolvem essas variáveis pesquisadas. 

 

3.6.2 Análise de Qui-Quadrado ( 
2 

) 

 

A análise de Qui-Quadrado através do Teste de Independência de Pearson permite 

uma análise conjunta dos dados categorizados, expressos em tabelas de contingências, de 

forma que o objeto do estudo fixa-se basicamente na procura de relações de dependência 

estatística entre variáveis e não entre categorias, a partir da amostra analisada.  

A aplicação do Qui-Quadrado (
2
) por intermédio dos testes de independência 

envolve a utilização de duas variáveis, de modo que a hipótese a ser testada é a de que as 

duas variáveis são estatisticamente independentes, sendo que as observações são 

classificadas segundo os atributos definidos nos questionários, e assim são colocados em 

uma tabela de contingência.   

O teste de independência é definido por TRIOLA (1998, p. 153), como aquele que: 

“... testa a hipótese nula de que a variável linha e a variável coluna em uma tabela de 

contingência não estão relacionadas, isto é, são independentes”. 

Na interpretação dos dados de uma tabela de contingência a formulação da hipótese 

de independência é definida a partir da hipótese de nulidade: não há associação entre as 

variáveis estudadas. As hipóteses são assim definidas: 

Ho: Há independência entre variáveis 

Ha: Há associação entre as variáveis. 

O critério para se quantificar descritivamente o grau de dependência entre duas 

variáveis, por meio do teste de Qui-Quadrado de Pearson, é definido pela equação 3.2. 

 

Equação 3-2  Cálculo do Qui-Quadrado de Pearson  
 


2
 =   [( fo – fe )

2
 / fo ] 

 

Quando o valor de 
2
 calculado for maior que o valor crítico de 

2
(g.l.), para o nível 

de significância escolhido (), então se faz a opção pela alternativa de associação entre as 

variáveis (Ha), sendo que também se pode chegar a essa mesma alternativa,  quando ao se 

analisar o valor de probabilidade (p-value), se constatar que tal valor é inferior ao nível de 

significância escolhido (). 
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De acordo com PEREIRA (2001), para se examinar e assim detectar possíveis 

relações de dependência estatística entre variáveis, ou seja, a existência de associação entre 

as variáveis testadas é usual a aplicação do teste de Qui-Quadrado (
2
), sendo que a análise 

de resíduos, por intermédio do estudo das frequências observadas e frequências esperadas, 

deve ser encarada como um complemento da análise do teste.  

A não existência de indícios de dependência, ou seja, a constatação de 

independência estatística entre as variáveis torna desnecessária a análise de resíduos para 

essa situação. 

 

3.6.3 Análise Fatorial 

 

A Análise Fatorial é uma técnica de análise estatística multivariada e que consiste 

de um conjunto de processos aplicáveis à busca de identificação de fatores num conjunto 

de medidas.  

Frequentemente, quando se coleta dados para um grande número de variáveis 

medidas em cada unidade amostral, e acontece dessas variáveis serem correlacionadas 

umas com as outras, pode ocorrer de que o pesquisador tenha várias medidas e não se 

aperceba de que estas medidas indicam um caminho para a análise, na forma de um fator 

ou um indicador que congregue ou sintetize a natureza das relações ou informações nelas 

inseridas. Na direção dessa constatação, SOUSA (2001) cita que, diferentemente de outras 

técnicas multivariadas, que consideram uma variável dependente ou resposta e as outras 

variáveis independentes ou explicativas, na Análise Fatorial não ocorrem essas distinções, 

por se tratar de uma técnica que aborda todo o conjunto de relações interdependentes.  

É neste contexto que JOHNSON (1998), define Análise Fatorial como um conjunto 

de processos utilizados essencialmente para reduzir e sumarizar dados, sendo que o modelo 

matemático associado a essa técnica, tem como formulação conceitual à expressão de que 

cada variável pode ser escrita como uma combinação linear dos fatores subjacentes. 

Para SOUZA (2001), “A Análise Fatorial presume que existe de um conjunto 

menor de variáveis não correlacionadas, que em algum sentido direciona e controla os 

valores das variáveis originalmente medidas”.  

São os fatores que representam esse conjunto menor de variáveis, que são 

resultantes da composição de diversas variáveis originais que podem ser reunidas em um 

fator. 
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Este método de análise multivariada é de acordo com MALHOTRA (2001), muito 

utilizado quando se pretende encontrar um número mínimo de fatores para o emprego em 

análises subsequentes.   

No caso de padronização das variáveis, o modelo que expressa a análise fatorial 

tem a seguinte representação: 

Equação 3-3 Modelo de Análise Fatorial 
 

Xi = Ai1F1 + Ai2F2 + Ai3F3 +. . . + AijFj + . . . + AimFm + ViUi 

De forma que: 

Xi =  i
-ésima 

 variável padronizada; 

Aij = coeficiente padronizado de regressão múltipla da variável i sobre o fator comum j; 

Fi =   j-
ésimo 

fator comum; 

Vi = coeficiente padronizado de regressão múltipla da variável i sobre o fator único i; 

Ui =  fator único para a variável i; 

M =   número de fatores comuns.  
 

Quanto aos fatores únicos, não existe correlação entre eles, bem como também 

inexiste correlação com os fatores comuns.  

A representação que apresenta a ortogonalidade, na forma de uma função dos 

fatores comuns, é expressa como combinações lineares das variáveis observáveis, ou seja: 

Equação 3-4 Modelo de Análise Fatorial – Função dos fatores comuns 
 

Fi = Wi1X1 + Wi2X2 + Wi3X3 +. . . + WikXk 

De forma que: 

Fi =  estimativa do i
-ésimo 

fator;
 
  

Wik = peso ou coeficiente do escore fatorial; 

K = número de variáveis. 

 

Os fatores se assemelham aos indicadores, com a diferença que o indicador é criado 

a partir de uma composição de variáveis arbitradas pelo pesquisador, enquanto o fator (ou 

fatores) resulta da descoberta, a partir de um conjunto de dados contendo um grande 

número de variáveis originais submetidas a um processo de cálculo de Análise Fatorial, 

que apresenta essa agregação de medidas. 

A identificação de novas dimensões aponta para a Análise Fatorial através do 

método de Análise de Componentes Principais, que leva em conta a dispersão dos dados, 

por meio da variância total dos dados. Conforme entendimento de MALHOTRA apud 

SOUZA (2001), “este método é usual quando se pretende determinar o número mínimo de 

fatores para utilização em análises subsequentes”. 
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Com a finalidade de contribuir na interpretação satisfatória da técnica estatística da 

Análise Fatorial, onde de acordo com OLIVEIRA (2001), alguns conceitos relevantes são 

apresentados, com nomenclatura em língua inglesa nos seus títulos, pois deve se levar em 

conta que a grande maioria dos softwares estatísticos são editados nesse idioma, inclusive 

o STATISTICAL FOR WINDOWS, versão 5.1: 

 O factor loading (carga fatorial) – medida de correlação entre a função 

derivada referente aos possíveis fatores e as medidas originais, sendo que o 

quadrado do factor loading expressa a proporção referente a variabilidade 

da variável original que é explicada pelo fator; 

 O factor score (escore fatorial) – medida absorvida pelas variáveis 

estudadas na função derivada, onde esta pode ser entendida como as 

coordenadas de cada variável estudada;  

 O eigenvalue (autovalor) – medida da quantidade ou intensidade na 

interpretação referente a quanto da variância total das medidas das variáveis 

estudadas pode ser explicada pelo fator; 

 A communality (comunalidade) – medida de quanto da variância de uma 

variável original é explicada pelos fatores derivados pela Análise Fatorial, 

sendo que esta medida corresponde a soma dos quadrados dos factor 

loadings (cargas fatoriais) da variável em cada um destes fatores e avalia a 

contribuição da variável ao modelo elaborado pela Análise Fatorial; 

 O factor matrix (matriz de fatores) – é a matriz de correlação entre as 

variáveis originais e os fatores encontrados, tratando-se de uma matriz de 

descrição dos factor loadings (cargas fatoriais) para cada variável original. 

Neste estudo, o procedimento aplicado na redução das variáveis e determinação dos 

fatores foi o de Componentes Principais que leva em conta a variância total dos dados. No 

que se trata do método de rotação escolhido, optou-se pelo VARIMAX. 

O método de rotação VARIMAX tem segundo HAIR et al (1998) apresentado 

resultados de sucesso como uma aproximação analítica para obter uma rotação ortogonal 

de fatores e como tal maximiza a soma das variâncias dos factors loadings (cargas 

fatoriais) necessários a matriz de fatores resultantes. Este método de rotação faz com que o 

factor loading (carga fatorial) assuma um valor no intervalo entre - 1 e +1, para cada 

coluna da matriz, ou seja, para cada fator resultante da análise fatorial.  

A lógica desta rotação tem uma interpretação fácil, similar a análise de correlação 

entre variáveis, sendo que no caso da análise fatorial multivariada, quando as correlações 
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da variável-fator forem perto de qualquer valor + 1, indicando uma clara associação 

positiva e – 1, o que representa uma indicação de associação negativa entre a variável e o 

fator em questão e ainda quando tal resultado se localizar nas proximidades do 0, 

indicando uma clara falta de associação.  

 

3.6.4  Análise de Regressão Linear Múltipla 

 

A Análise de Regressão é a técnica estatística que pode ser utilizada com o auxílio 

de um software estatístico para buscar resultados que tenha como proposta, a discrição do 

relacionamento existente entre uma determinada variável, dita como variável resposta ou 

variável dependente e um conjunto de variáveis explicativas, também conhecidas como 

variáveis independentes (DRAPER & SMITH, 1998).   

Este tipo de análise vem sendo bastante utilizado nos estudos que tratam da 

percepção e conscientização ambiental dentro de novas visões cientificas denominadas por 

NEP (New Environmental Paradigm), ou seja, Novo Paradigma Ambiental, onde 

DUNLAP & VAN LIERE (1978) desenvolveram instrumentos para mensurar a aceitação 

pública diante de uma série de 12 itens de atitudes e comportamentos ambientais 

englobando conceitos como a preservação dos recursos naturais, os limites de crescimento 

e o estado estacionário da economia.  

Abordam a mesma temática, com outro formato na metodologia de mensuração de 

atitudes, a visão denominada por ECS (Environmental Concern Scale), ou seja, Escala de 

Preocupação Ambiental idealizada por WEIGEL & WEIGEL (1978), entre outras, 

direcionadas para a mesma linha de trabalho. 

Para MONTGOMERY & PECK (1992), uma equação de regressão linear múltipla 

apresenta o relacionamento entre uma determinada variável dependente, denominada por y, 

e duas ou mais variáveis independentes (x1 x2 x2 ... xk ). 

A análise de regressão é utilizada como ferramenta útil para a construção de uma 

formulação que tenha segundo SOUSA (2001), por objetivos as seguintes metas: 

 Predições para valores da variável dependente; 

 Determinação referente à estrutura ou forma da relação, buscando na 

concepção da equação matemática que sintetiza o modelo de regressão, a 

explicitação analítica que apresenta a relação entre variáveis dependentes e 

independentes;  
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 Determinação para se descobrir se as variáveis independentes explicam uma 

variação significativa na variável dependente, em caso de existência de 

relação. 

  Determinação para se descobrir quanto da variação referente à variável 

dependente pode ser explicada pelas variáveis independentes, ou seja, qual a 

intensidade da relação medida e a contribuição de cada variável 

independente em termos de variação para a variável dependente, 

consequentemente o modelo; 

 Controle de outras variáveis independentes, quando da ocorrência das 

avaliações referentes às contribuições de uma variável ou conjunto de 

variáveis especificas.   

O modelo que expressa a análise de regressão múltipla tem a seguinte 

representação: 

 

Equação 3-5 Modelo Geral de Regressão Linear Múltipla 
 

y =  0 +  1 X1 + 2 X2 + 3 X3 +. . . + k Xk 

 

De modo que a equação de estimação de Regressão Linear Múltipla é dada por: 

 

Equação 3-6 Modelo Geral de Regressão Linear Múltipla – Equação de estimação 
 

y
est

   =  b0 +  b1 x1 + b2 x2 + b3 x3 +. . . + bk xk 

De forma que: 

k = número de variáveis independentes; 

y
est

 = valor predito da variável dependente; 

x1 x2 x2 ... xk = variáveis independentes; 

0 = intercepto da variável dependente, ou valor para a variável dependente quando 

todas as variáveis independentes são iguais a 0; 

b0 = estimativa amostral para o intercepto da variável dependente, ou valor para a 

variável dependente quando todas as variáveis independentes são iguais a 0; 

1  2  3 ... k  = coeficientes das variáveis independentes; 

b1  b2  b3 ... bk  = estimativas amostrais para os coeficientes das variáveis independentes. 

 

Dentre alguns preceitos básicos para o modelo de Regressão Linear múltipla pode-

se citar a observância da normalidade dos erros, ou seja, a suposição de que os erros 

observados tenham Distribuição Normal, de forma que o fenômeno da homocedasticidade, 
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que é definida como a ocorrência de que o termo de erro tenha uma variância homogênea, 

ou seja, constante. Quando tal fato não acontece, então ocorre o fenômeno estatístico da 

heterocedasticidade, ou heterogeneidade da variância do erro observado na variável. 

De acordo com HAIR JR et al. (1998), a heterocedasticidade é causada quando a 

resposta em um modelo de Análise de Regressão Linear obedece a uma distribuição que 

caracteriza a não aleatoriedade dos erros das observações, ou seja a não normalidade, que é 

caracterizada quando a variância para a variável estudada se modifica de acordo com a 

média.  Ainda segundo MEDEIROS (2000), o fenômeno estatístico da heterocedasticidade 

é a observação nos resíduos dos dados de variâncias não constante dos erros, 

caracterizando assim a não normalidade das informações para a variável que está sendo 

analisada.  

Para detectar esse problema deve-se proceder a uma análise de resíduos, e em caso 

de ocorrência de tal situação, como forma de reduzir a heterocedasticidade na distribuição 

de um modelo de regressão, deve-se utilizar a transformação de variáveis, com a utilização 

de transformações do tipo logarítmicas, inversas ou exponenciais de acordo com as 

tendências apresentadas nas análises de resíduos. 
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Capítulo 4 Resultados e Discussões 

 

 

 

 

 

Este capítulo apresenta os resultados e discussões da pesquisa de campo realizada 

na cidade do Natal / RN - Brasil. Inicialmente, é feita uma abordagem das características 

técnicas no processo de execução do estudo, através da validação da pesquisa. Em seguida, 

é apresentada a análise descritiva dos resultados obtidos na aplicação do instrumento de 

pesquisa, a partir das variáveis estudadas.  

Por fim, apresenta-se o resultado da aplicação das técnicas estatísticas 

multivariadas de análise fatorial e de análise de regressão linear múltipla, culminando com 

uma análise bivariada utilizando o Teste de Independência do Qui-Quadrado de Pearson. 

A utilização de tais técnicas multivariadas tem por finalidade determinar a natureza 

das relações existentes entre as variáveis abordadas (eco-conhecimentos, eco-atitudes, eco-

comportamentos, senso de comunidade, acesso a informação e as variáveis de 

caracterização sócio-demográfica).  Já a Análise de Qui-Quadrado, visa avaliar a existência 

de relacionamento de algumas variáveis relevantes no estudo, e selecionadas em duplas, 

sendo analisadas a partir da composição do construto dos principais fatores, resultantes dos 

blocos estudados. 

 

4.1 Validação da Pesquisa 

 

Na validação da pesquisa observa-se a diferença do que foi inicialmente proposto 

na formulação da metodologia e os resultados efetivamente alcançados na pesquisa de 

campo. Para tanto se busca avaliar os seguintes itens, determinando assim os aspectos 

cientifico dessas validações, no que concerne à amostra; a adequação das questões 

utilizadas no instrumento de pesquisa, das escalas de Likert, das respostas, e das análises 

utilizadas no estudo. 
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4.1.1 Amostra 

 

A amostra para o presente estudo foi inicialmente prevista para abranger um total 

amostral de 475 casos (questionários aplicados), com um erro amostral de 3,9 %. Após 

uma análise crítica dos mesmos, constataram-se falhas que ocasionaram a exclusão de 06 

questionários, devido ao padrão de dados discrepantes e de respostas incompletas, de 

maneira que a amostra efetivamente analisada foi de 469 unidades amostrais.  

Sendo assim, com um novo tamanho amostral válido para análise, igual a 469 

questionários válidos, foi realizado um novo cálculo para se estimar o tamanho e o erro 

amostral, que resultou em 452 questionários e 4,0 % de erro. Tais resultados demonstram 

uma relativa sobra no tocante ao número de questionários aplicados a mais, em torno de 17 

questionários, o que valida à amostragem empregada nesse estudo.  

Os critérios pré-estabelecidos para a pesquisa de campo forneceram subsídios para 

uma caracterização sócio-demográfica que foi confrontada com os dados do Censo 2000 

(IBGE, 2001), de maneira que se pode avaliar a representatividade no que se refere a 

inferência dos dados para a população da cidade do Natal. 

Quanto à questão que aborda a variável sexo (gênero do entrevistado), aqui 

apresentada na Tabela 4.1, é possível notar que essa variável apresenta diferenças 

significativas entre os resultados obtidos na aplicação do instrumento de pesquisa e os 

dados apresentados no Censo 2000 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE. Tal variação ocorre por não ser possível entrevistar uma pessoa com 

idade acima de 16 anos sorteada dentre as residentes no domicílio, ou exclusivamente os 

conjugues do domicílio nos horários em que eram aplicados os questionários (horário 

comercial), devido às restrições de tempo e recursos disponíveis para a elaboração do 

estudo acadêmico proposto. 

 

Tabela 4-1 Gênero dos entrevistados 
 

 

Gênero 
Pesquisa CENSO 2000 

Frequência Percentual Percentual 

Masculino 

Feminino 

162 

307 

34,5 

65,5 

46,9 

53,1 

Total 410 100 100 
 

Fonte: Pesquisa, IBGE (2001) 

 

Na avaliação da variável “idade” que se encontra distribuída por faixas etárias dos 

entrevistados na pesquisa e no Censo 2000, apesar da distribuição dos dados da pesquisa 
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apresentar as faixas etárias diferentes das fornecidas pelo Censo 2000. No entanto, ao se 

fazer uma verificação através dos gráficos de histogramas para as duas distribuições 

presentes nas Tabelas 4.2 e 4.3, chega-se à conclusão de que os resultados também 

apresentam significativas variações conjunturais, principalmente na primeira faixa etária, o 

que corrobora com o fato anteriormente citado, no que se refere às restrições devido a 

impossibilidade de acesso em horários não comercial a todos os ocupantes do domicílio.  

A seguir é apresentada a Tabela 4.2,
 

que explicita a idade por faixas etárias dos 

entrevistados. 
 

Tabela 4-2 Faixa etária dos entrevistados conforme a pesquisa 
 

Faixas etárias 
Pesquisa 

Frequência Percentual 

De 16 até 24 anos 

Mais de 24 até 32 anos 

Mais de 32 até 40 anos 

Mais de 40 até 48 anos 

Mais de 48 até 56 anos 

Mais de 56 até 64 anos 

Mais de 64 até 72 anos 

Mais de 72 anos 

101 

80 

100 

70 

55 

31 

20 

12 

21,5 

17,1 

21,3 

14,9 

11,7 

6,6 

4,3 

2,6 

Total 469 100 
 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

O gráfico do tipo histograma, referente aos dados da pesquisa de campo, explicitado na 

Figura 4.1 apresenta uma distribuição de dados que se adapta à maior parte esperada da 

distribuição normal, exceto na ocorrência de assimetria na primeira faixa etária pesquisada, 

que enfoca os respondentes com idade de 16 a 24 anos. 
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-1 - Histograma referente a faixas etárias dos entrevistados 
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A tabela 4.3 apresenta os percentuais referentes à distribuição populacional por faixas 

etárias da cidade do Natal, de acordo com o Censo 2000. 
 

 Tabela 4-3 - Faixa etária da população da cidade do Natal – Censo 2000 
 

Faixas etárias 
CENSO 2000 

Percentual 

Até 24 anos 

Entre 25 e 34 anos 

Entre 35 e 44 anos 

Entre 45 e 54 anos 

Entre 55 e 64 anos 

Mais de 65 anos 

20,8 

23,9 

20,3 

14,0 

8,9 

8,8 

Total 100 
 

 Fonte: IBGE (2001) 

 

O Histograma para a distribuição populacional é também apresentado a seguir. 
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Fonte: IBGE (2001) 

Figura 4-2 Histograma das idades por faixas etárias da população de Natal – Censo 2000 
 

Ao comparar as informações referentes às idades dos entrevistados com as 

informações do Censo 2000, tomando-se como base às faixas etárias descritas nos dois 

histogramas (Pesquisa de campo x Censo 2000), deve-se levar em consideração a distinção 

de diferentes faixas etárias que medem a Pesquisa de campo em questão e o Censo 2000, 

de modo que ao se analisar e comparar os desenhos dos dois histogramas pode-se perceber 

visível semelhança entre as duas distribuições, exceto na primeira e na segunda faixa, de 

forma que esses apresentam traços de similaridade que apontam na direção de uma mesma 

distribuição populacional.  

Ao se analisar o nível de escolaridade dos entrevistados na pesquisa, nota-se que os 

valores amostrais obtidos na pesquisa, que estão explicitados na Tabela 4.4, não 
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apresentam a indicação de similaridade com os mesmos resultados descritos no Censo 

2000.  É relevante destacar que os percentuais obtidos na amostra, apesar de evidenciarem 

as diferenças entre o Censo e a Pesquisa ad hoc, segue uma tendência uniforme de 

decréscimo dos valores percentuais, na medida em que aumenta o nível de escolaridade do 

indivíduo. 

 

Tabela 4-4 - Nível escolar dos entrevistados 

Nível escolar 
Pesquisa CENSO 2000 

Frequência Percentual Percentual 

Até o fundamental completo ou incompleto 

Médio completo ou incompleto 

Superior completo ou incompleto 

259 

165 

45 

55,2 

35,2 

9,6 

80,30 

16,05 

3,25 

Total 410 100 100 
 

Fonte: Pesquisa de Campo; IBGE (2001). 

 

Quando se trata da variável demográfica - “estado civil” (Tabela 4.5), esta apresenta 

valores que não se diferenciam da distribuição populacional do Censo 2000, uma vez que, 

nos casados encontrou-se uma diferença de 1,3 % e nos solteiros constatou-se uma 

diferença de -1,3 %. Ao considerar a margem de erro do da pesquisa em 4,0 %, pode-se 

afirmar que a amostra está de acordo com o Censo 2000. 

 

Tabela 4-5 - Estado Civil dos entrevistados 

Estado civil 
Pesquisa CENSO 2000 

Frequência Percentual Percentual 

Casado 

Solteiro 

287 

182 

61,2 

38,8 

59,9 

40,1 

Total 410 100 100 
 

Fonte: Pesquisa de campo; IBGE (2001) 

 

Para a variável “renda familiar” (Tabela 4.5) foi possível identificar que os 

resultados obedecem à mesma tendência da distribuição encontrada na variável “estado 

civil”. Ou seja, não existem diferenças entre os resultados da pesquisa e do Censo 2000, 

pois está dentro da margem de erro amostral estimado para a amostra que é de 4,0%.  

Tal constatação é visualizada, quando se nota que as diferenças entre os percentuais 

por faixa de Renda familiar da pesquisa e os percentuais respectivos do Censo 2000, 

resultam em 1,4 % para a faixa de até R$ 540,00, no valor de – 2,2 % para a faixa Entre R$ 

541,00 e R$ 1260,00 e o valor de 0,8 % para mais de R$ 1261,00. 
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Tabela 4-6 - Renda Familiar dos entrevistados 
 

Renda familiar 
Pesquisa CENSO 2000 

Frequência Percentual Percentual 

Até R$ 540,00 

Entre R$ 541,00 e R$ 1260,00 

Mais de R$ 1261,00 

283 

117 

69 

60,3 

25,0 

14,7 

58,9 

27,2 

13,9 

Total 469 100 100 
 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Assim, verificou-se que as variáveis que caracterizam “gênero” e “escolaridade” 

apresentam diferenças e as variáveis que tratam do “estado civil” e da “renda familiar” não 

apresentaram diferenças estatisticamente significativas.  

No caso da variável “idade”, que apesar de possuir intervalos de classes na pesquisa 

diferentes da distribuição do Censo 2000, no entanto, possui um desenho que quando se faz 

a comparação dos histogramas (Pesquisa de campo X Censo 2000) apresenta alguns traços 

indicativos na direção de uma mesma distribuição, o que valida essa variável para a 

amostra pesquisada.  

A partir da constatação de que as variáveis representativas para questões 

individuais descrevem o perfil exclusivamente da amostra, enquanto que as variáveis 

representativas da unidade família descrevem o perfil de toda a população da cidade, pode-

se validar a amostra, de acordo com o planejamento amostral idealizado, que previa a 

aplicação de questionários em unidades residenciais com a escolha de uma pessoa do 

núcleo familiar do domicílio sorteado, com idade igual ou superior a 16 anos. 

É ainda relevante observar que os resultados da análise fatorial para as variáveis de 

caracterização Sociodemográficas ou de informações pessoais (CSD/IP), indicam a mesma 

tendência de construção de fatores agrupando as variáveis que abordam as características 

referentes a “escolaridade” e “renda familiar” no primeiro fator, “posição na família” e 

“idade” no segundo fator e “número de filhos” e “número de pessoas residentes no 

domicílio” no terceiro fator.  

Tais configurações nesses fatores sinalizam na direção indicativa de sumarização 

das informações desse bloco, como resultados majoritários das características da família, 

agregando influências relativas a algumas importantes variáveis de informações pessoais, o 

que reforça a validação da pesquisa de campo, objeto dessa análise. 
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4.1.2 Questões, Escalas e Respostas. 

 

No decorrer do processo de aplicação do questionário em determinadas questões, 

foi possível observar que o entrevistado não obtinha o entendimento total da pergunta e, 

em alguns casos, solicitavam do entrevistador que repetissem o questionamento. 

Verificou-se que tal procedimento poderia vir a influenciar nas respostas dos 

entrevistados, pois variavam de acordo com a explicação dada pelo entrevistador. Assim, 

para que as respostas obedecessem somente aos critérios estabelecidos na metodologia do 

trabalho, foram determinadas as exclusões das seguintes variáveis relativas ao bloco que 

mede o Senso de Comunidade (SC) e Caracterização Sócio-demográfica ou Informações 

Pessoais (IP): 

 SC51F_AB – Defendo a ideia de que a água é um bem social e que deve 

ser compartilhada com todos. 

 IP4_OCUP - ocupação profissional do entrevistado. 

De maneira geral, essas questões ao ser analisadas no conjunto do instrumento de 

pesquisa, pouco representavam nas observações requeridas para a compreensão do grupo 

de respostas do entrevistado, seja quanto às variáveis ou no tocante às escalas utilizadas, 

tanto devido a um vício na formulação da variável SC51F_AB, que leva os entrevistados a 

respostas óbvias (sempre ou quase sempre) ou no caso da variável IP4_OCUP, que 

resultou em grande quantidade de respostas que omitiam a ocupação profissional do 

entrevistado ou de difícil classificação em classes profissionais para as informações que 

foram coletadas. 

No que se refere às escalas escolhidas para as variáveis de conhecimentos gerais e 

ambientais, atitudes ambientais, comportamentos ambientais, senso de comunidade e 

acesso à informação pode-se avaliar que estas representaram de maneira satisfatória as 

expectativas das respostas obtidas por permitir ao entrevistado exprimir os níveis de 

respostas requeridos do conjunto da população. 

No entanto, observou-se que em alguns casos, o nível socioeconômico do 

entrevistado permitia uma amplitude maior das escalas, provavelmente uma escala 

percentual de 0 a 100%, enquanto que em questionários aplicados em regiões mais pobres, 

uma escala mais detalhada certamente iria facilitar a maneira como o entrevistado percebe 

a temática abordada.  

Como forma de validar os questionários aplicados, devido às ocorrências pontuais 

de entendimento das escalas utilizadas, em algumas variáveis do instrumento de pesquisa 
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optou-se em alguns casos pela utilização de agrupamentos de níveis próximos das escalas, 

como forma de dirimir qualquer dúvida quanto à validade dos questionários aplicados. 

 

4.1.3 Análise de Qui-Quadrado ( 
2 

) 

 

Na análise de Qui-Quadrado ( 
2 

) com aplicação do Teste de Hipóteses pelo 

método de Pearson, para determinação de relações de dependência entre duas variáveis  

verificou-se que alguns cruzamentos não se encaixavam nas exigências para a validação 

dos mesmos. Tal teoria estatística é abordada por SIEGEL (1975, p.72), 

“[...] a prova 
2
 exige que as frequências esperadas (Eĳ) em cada célula não sejam 

muito pequenas (...). Quando elas são inferiores ao mínimo exigido, a aplicação da 

prova pode se tornar inadequada ou até inútil.” 
 

A utilização do método de Qui-Quadrado, no que concerne a análise de resíduos 

das frequências esperadas, aponta para um exame cuidadoso que leva em conta a questão 

do tamanho da amostra utilizada no estudo.   

O uso de uma pequena amostra, mesmo um pouco acima de 30 unidades amostrais 

pode não garantir a casualidade na coleta das informações, e assim restringir a análise 

através da exigência de frequências esperadas não inferiores a 5.  Já no caso de uma 

significativa amostra acima de 100 unidades, como neste estudo, é possível estabelecer um 

plano de aleatorização. O bom senso, no entanto aponta para a necessidade de uma análise 

que aborde alguns fatores tais como, o percentual de frequências esperadas que possa ser 

consideradas pequenas não pode exceder a 20% do total das caselas, bem como não pode 

existir frequências esperadas iguais à zero.  

O ideal para a análise do Qui-Quadrado é a existência de frequências esperadas 

com valores superiores a 5 (cinco), entretanto YARNOLD apud VALLE SILVA (1990, p. 

55) mostra que “[...] essa aproximação é boa mesmo com frequências esperadas tão baixas 

quanto 3, e mesmo esse valor pode ser restritivo.” 

Ao se deparar nesse estudo com situações que comprometiam o trabalho, a 

validação do teste proposto no trabalho passou a fundamentar-se na teoria presente em 

COCHRAN apud SIEGEL (1975), para tabelas de contingência de duas entradas com grau 

de liberdade superior a 1, sendo que quando k > 2 (e conseqüentemente gl >1), a prova 
2 

pode ser aplicada somente se o número de células com frequência inferior a cinco é 

inferior a 20% do total de células e se nenhuma célula tem frequência esperada inferior a 1. 
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Tendo assim o objetivo de resolver os casos onde foram verificadas caselas que não 

acatavam a validação proposta, foi executado um método de agrupamento das variáveis em 

análises.  Em caso de não adequação ao processo de análise e na persistência de erros, os 

cruzamentos para essas variáveis foram descartados.  

 

4.1.4 Análise Fatorial e Análise de Regressão Linear Múltipla 

 

No processo de composição dos fatores para cada bloco de variáveis foi utilizado o 

resultado dos autovalores superiores a 1,00 para determinação do número de fatores para 

cada bloco. Para a avaliação das variáveis que fazem parte de cada fator do bloco, para 

assim definir a nova dimensão foram utilizados, como parâmetros de significância, os 

valores das cargas fatoriais superiores a 0,600 (60 %). 

Essa técnica foi utilizada com a finalidade de reduzir o número de variáveis para 

cada grupo estudado, de forma que, segundo JOHNSON (1998), a identificação de novas 

dimensões por meio da determinação dos Componentes Principais por ser na sua essência 

uma técnica de interdependência, examina todas as possíveis relações interdependentes 

para assim reduzir e sumarizar as informações através da determinação de um novo 

conjunto de variáveis substitutas (fatores).  

No que concerne a Análise de Regressão Linear Múltipla, durante o processo de 

busca de resultados foi detectado, quando do uso das variáveis fatores, alguns problemas 

devido ao fenômeno da heterocedasticidade dos dados.  Ao se deparar com esse fenômeno, 

quando da análise do fator de Comportamento Ambiental, foi feita uma análise de 

resíduos, após a identificação da variável original afetada.  

Em seguida diante da não possibilidade de se fazer transformações para solucionar 

o fenômeno da heterocedasticidade, as variáveis afetadas foram expurgadas do modelo, 

pois a inclusão de tais variáveis levaria a um viés para o modelo em análise. 

Os modelos de Regressão Linear Múltipla encontrado são úteis para identificar as 

interdependências entre as variáveis que trata dos fatores de Comportamento e os demais 

blocos de fatores encontrados.   

Vale salientar, que devido à complexidade do modelo pesquisado e a necessidade 

de abordagem de outras variáveis, que também contribuem para o modelo, a aplicação 

dessa técnica resultou em coeficientes de determinação (R
2
) modestos, sendo citados 

exemplos na literatura cientifica em AMERIGO & ARAGONÉS (1998) e CORNWELL & 

SCHWEPKER (1995, p. 134), citando que “Pesquisas indicam que as atitudes de 
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preocupação ecológica são relacionadas, mas não apresentam alta correlação com o 

comportamento de consumo”. 

 

4.2  Resultados da Pesquisa 

 

Os resultados gerados a partir da aplicação dos questionários conforme estabelecido 

no delineamento da amostragem estratificada para a pesquisa em tela passa a ser descritos 

e analisados conformes as técnicas de análises estatísticas já citadas anteriormente, e 

conforme os grupos de variáveis característicos abordados no presente estudo.  

Inicialmente será apresentada uma Análise Estatística Descritiva, e em seguida o 

estudo registra as análises multivariadas, com abordagem de análise fatorial, regressão 

linear múltipla e também análise de Qui-Quadrado.  

Todas essas análises estatísticas trabalham com os diversos grupos de variáveis 

situadas no campo do diagnóstico da percepção sócio-ambiental, já explicitado 

anteriormente, e que visa à explicação na forma de um modelo ou um conjunto de 

conclusões e considerações sobre a população estudada. 

No decorrer das análises é possível se vislumbrar, em alguns momentos, a 

utilização de comentários de outros estudos amostrais realizados que tratam da temática, 

bem como a comparação ou citação de estudos correlatos ocorridos em outros países. Tais 

comentários visam enriquecer o debate sobre a temática abordada e ao mesmo tempo fazer 

um paralelo sobre a percepção das populações enfocadas, ou situar a ocorrência dos 

fenômenos de sensibilização e conscientização ambiental registrados, no contexto dos 

estudos trabalhados em outros países.  

 

4.2.1 Análise Estatística Descritiva 

 

A Análise Estatística Descritiva das informações coletadas na pesquisa de campo 

compreende as questões que tratam dos dados da Caracterização Sócio-Demográfica ou 

Informações Pessoais (CSD/IP), do nível de Conhecimentos Gerais e Ambientais (C), das 

Atitudes Ambientais (AT) – englobando além das Atitudes Ambientais gerais, os 

subgrupos das Atitudes de Compreensão de Causas de Impactos Ambientais (AC) e 

Atitudes de Expectativas com Ações Governamentais (AG), dos Comportamentos 

Ambientais (CP), de Senso de Comunidade do Cidadão (SC) e de Acesso a Informação 
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(AI) sobre as questões referentes à temática da gestão sustentável da água em uma 

abordagem que enfoca o uso desse recurso natural em atividades residenciais urbanas. 

 

4.1.1.1 Questões de Caracterização Sócio-Demográfica ou Informações Pessoais 
 

Tabela 4-7 – Perfil de caracterização sócio-demográfica dos entrevistados 

 

Fonte: Pesquisa de campo 
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A distribuição dos entrevistados no que concerne ao gênero (sexo) apresenta os 

percentuais de 34,5 % dos questionários aplicados a pessoas do sexo Masculino e 65,5 % a 

pessoas do sexo Feminino. 

 

4.1.1.2  Questões de Conhecimentos Gerais e Ambientais (C) 

 

De acordo com o que preconiza Dias (2000), que coloca a necessidade de se estudar 

as questões relativas à temática do Conhecimento Ambiental numa visão que contemple o 

“pensar global” para “agir local”, então se faz necessária a compreensão do chamado saber 

ambiental através da assimilação dos Conhecimentos Gerais e Ambientais de uma forma 

holística, de maneira a contemplar os preceitos da sustentabilidade e da busca de uma 

melhor qualidade de vida para o ser humano em harmonia com o meio ambiente.  

Sendo assim, no tratamento das informações para esse bloco de questões, foram 

definidos dois subgrupos de perguntas, de forma que na primeira parte se abordou as 

questões relativas aos Conhecimentos Gerais e Globais e numa segunda parte, as questões 

que versam sobre os Conhecimentos Ambientais voltados para a gestão sustentável da água 

em atividades domiciliares na região urbana da cidade do Natal.  

Este estudo apresenta na Figura 4-3, o gráfico que trata do nível de conhecimento a 

cerca da temática do “Racionamento de Energia Elétrica (C21A_REE)”. 
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Fonte: Pesquisa de campo 

           Figura 4-3 Conhecimento sobre o Racionamento de Energia Elétrica 
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Com relação a essa variável, verifica-se que 11,5% dos respondentes afirmam 

desconhecer o assunto abordado na questão, enquanto 13,2 % afirmam ter um ótimo 

conhecimento sobre a temática do Racionamento de Energia Elétrica. Portanto, é possível 

visualizar um relativo equilíbrio entre os extremos – não conhecer e ter um ótimo 

conhecimento, de forma que se pode classificar o conhecimento sobre o assunto em pauta, 

como mediano.  

Vale salientar que esse estudo foi realizado ainda em plena vigência do chamado 

período de “racionamento de energia elétrica”, onde vigorava a chamada campanha do 

“apagão”, com divulgação maciça nos meios de comunicação de massa.  

A figura 4-4 trata do conhecimento relativo ao conflito da chamada “Guerra do 

Afeganistão”, que na época da aplicação dos questionários, fazia parte dos noticiários dos 

meios de comunicação e informação. 
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Fonte: Pesquisa de campo 

            Figura 4-4 Conhecimento sobre a Guerra do Afeganistão 

 

Essa variável apresenta como a soma referente ao não conhecimento e o pouco 

conhecimento dos entrevistados o percentual de 58,6% em contraponto com as respostas 

relativas a um bom e ótimo conhecimento que na soma alcança a marca de 21,3 %. Em 

síntese, as respostas demonstram um minoritário percentual no nível de assimilação do 

conhecimento sobre a temática enfocada nesta questão, apesar de na época ter sido um 

tema bastante enfocado pela mídia, principalmente nas redes de televisão. 

O tema da “Eleição para Presidente do Brasil” é apresentado através das respostas 

concernentes ao conhecimento sobre o assunto, sendo focalizado na Figura 4-5, a seguir. 
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Fonte: Pesquisa de campo 

           Figura 4-5 Conhecimento sobre Eleição para Presidente do Brasil 

 

Nessa variável a soma referente ao não conhecimento e o pouco conhecimento dos 

entrevistados assumem o percentual de 55,5%, sendo que as respostas relativas a um bom e 

ótimo conhecimento alcançam quando somadas a marca de 23,3 %. Em síntese, as 

respostas demonstram na época da pesquisa uma minoritária marca no nível de assimilação 

do conhecimento sobre o assunto abordado. Vale salientar que na época, o assunto das 

eleições apresentava um quadro indefinido, no que concerne aos candidatos e regras para o 

pleito, além de uma clara indiferença dos eleitores, visto que o cenário ainda se encontra 

cheio de indecisões e de golpes de marketing eleitoral nos bastidores da política nacional. 

A abordagem sobre o nível de conhecimentos das “Normas Ambientais ISO 14000” 

é apresentada no gráfico da Figura 4-6, adiante explicitado. 

Essa questão relativa ao conhecimento de tais normas é sintetizada no gráfico 

através da majoritária resposta dos entrevistados que afirmam desconhecer tais normas. A 

opção que classifica como “não conheço” foi escolhida pelo significativo percentual de 

70,1 % em contraponto a opção “ótimo conhecimento” escolhido por apenas 0,9 % do total 

dos entrevistados.  

A falta de informação sobre o que é a norma ISO 14000 e os benefícios tanto para 

os cidadãos como para a busca da preservação do meio ambiente e para as empresas na 

forma do aumento da competitividade desta, leva a população a desconhecer tal 

instrumento de gestão sustentável. 
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Fonte: Pesquisa de campo 

            Figura 4-6 Conhecimento sobre Normas Ambientais ISO 14000 
 

É relevante indagar, que no cenário atual, o que ocorre na cidade do Natal é que as 

empresas, na sua grande maioria não priorizam a implementação de tais normas, tanto por 

desconhecimento da maioria dos seus gestores como também pela falta de uma pressão da 

população consumidora, que desconhece o que trata a ISO 14000, o seu funcionamento e 

os benefícios da implantação de um Sistema de Gestão Ambiental baseado em tais normas.  

 Já o conhecimento relativo aos atos de “Terrorismo em New York” abordado na 

Figura 4-7, tem análise similar à questão referente à “Guerra do Afeganistão”.  
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Fonte: Pesquisa de campo 

            Figura 4-7 Conhecimento sobre Terrorismo em New York. 

 

Tal fato ainda estava sendo destacado na mídia, mas mesmo assim é relevante o 

percentual de 56,5 % de pessoas que “não conhecem” ou “conhecem pouco” esse fato.  O 
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percentual de respondentes que afirmaram ter “um bom conhecimento” e um “ótimo 

conhecimento” totalizou 27,5 %.  

Dando seqüência a análise descritiva, a Figura 4-8 apresenta o nível de 

Conhecimento Ambiental acerca do Uso e Distribuição de Água, sendo que 42,4% dos 

respondentes afirmam “desconhecer” ou “conhecer pouco” o assunto questionado, 

enquanto 35,2 % afirmam ter um “bom conhecimento” ou um “ótimo conhecimento” sobre 

o Uso e Distribuição da Água.  
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Fonte: Pesquisa de campo 

            Figura 4-8 Conhecimento Ambiental sobre Uso e Distribuição de Água 
 

A partir do agrupamento das respostas na escala utilizada, é possível visualizar um 

relativo equilíbrio entre os extremos – “não conhecer” e “conhecer pouco” em um lado e 

no outro as respostas relativas a “bom conhecimento” e “ótimo conhecimento”, de modo 

que o nível de conhecimento ambiental para essa questão pode ser classificado como 

mediano ou regular. 

O Conhecimento Ambiental que questiona o nível de entendimento sobre a 

Reutilização da Água é abordado na Figura 4-9, e em síntese apresenta um baixo nível de 

assimilação do conhecimento ambiental para o assunto do reuso da água, haja vista, que a 

soma dos valores referentes às opções relativas ao “não conhecimento” e o “pouco 

conhecimento” dos entrevistados tem o valor de 58,8 %, e no que trata das opções “bom 

conhecimento” e “ótimo conhecimento” alcançam quando somadas a marca de 23,8 %.  
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Fonte: Pesquisa de campo 

            Figura 4-9 Conhecimento Ambiental sobre Reutilização da Água 

 

A Economia da Água no que concerne a avaliação do nível de Conhecimento 

Ambiental deste tema é explicitado no gráfico da Figura 4-10.   É interessante observar que 

as respostas dos entrevistados apontam um significativo nível de entendimento sobre a 

questão de se economizar esse recurso natural.   
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Fonte: Pesquisa de campo 

            Figura 4-10 Conhecimento Ambiental sobre Economia de Água 

 

“O que demonstra tal nível de entendimento é a análise referente à soma das opções 

“bom conhecimento” e ótimo conhecimento” chegando à soma das opções, a marca de 

60,6 %.  Tal entendimento sobre Economia de Água foi entendido como uma expressão, 

principalmente nas faixas de renda menos favorecidas, do conhecimento para diminuir o 
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valor da conta de água, tendo em vista que o excesso de água demanda um custo maior 

cobrado pela empresa concessionária dos serviços.  

A Figura 4-11 apresenta o resultado do nível de entendimento do Conhecimento 

Ambiental sobre o tema da Contaminação da Água através de Fossas domiciliares, 

principalmente por nitratos e nitritos, sendo que o gráfico desta questão acusa um baixo 

nível de conhecimento sobre o assunto abordado. Este resultado pode ser visto, quando se 

faz a adição dos percentuais referente às opções “não conheço” e “pouco conhecimento” 

que juntas representam o valor de 59,5 % das pessoas entrevistadas, enquanto apenas 

31,2% afirmam ter, somadas as opções, um “bom conhecimento” ou um “ótimo 

conhecimento”.  
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-11 Conhecimento Ambiental sobre Contaminação da Água através de 

Fossas domiciliares 

 

A Contaminação da água por Lixões é uma realidade que na maioria das vezes 

passa despercebida ou é menosprezada pela população e pelas autoridades executivas e 

gestores do sistema hídrico.  

A Figura 4-12 aponta para um majoritário nível de desconhecimento dessa 

problemática, de modo que ao se adicionar os percentuais das opções “não conheço” e 

“pouco conhecimento”, tem-se como resultado o valor de 54,8 %, o que comprova o 

relevante nível de desconhecimento desse fenômeno.   

No que consta das opções referentes a medição do nível de conhecimento 

analisado, a soma das opções “bom conhecimento” e “ótimo conhecimento” totaliza o 

percentual de 28,4 %, o significa dizer que o nível de conhecimento dessa situação é 
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atualmente insatisfatório, tendo em vista a necessidade premente de se tomar medidas 

preventivas de combate a deposição dos resíduos sólidos em locais de depósitos de águas. 
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-12 Conhecimento Ambiental sobre Contaminação da Água por meio de 

Lixões 

 

No que se refere à variável que busca saber o nível de Conhecimento Ambiental da 

ação de se efetuar Ligações Clandestinas de Esgotos em galerias de águas pluviais, a 

Figura 4-13 mostra que é baixo o nível de conhecimento sobre a temática, haja vista que 

66,3 % dos respondentes opinaram pelas opções “não conheço” ou “conheço pouco”. O 

gráfico também apresenta que apenas 17,2 % opinaram ter um “bom conhecimento” ou um 

“ótimo conhecimento”.  

A questão problemática das ligações clandestinas de esgotos em galerias de 

drenagem de águas pluviais ocorre ainda na cidade do Natal, com um nível de frequências 

bastante relevante, e se pode dar tanto através do despejo de águas servidas domésticas 

como de dejetos orgânicos.  

Tal atividade é de difícil diagnóstico, pois na maioria das vezes ocorre ainda no 

processo de construção da galeria ou no reparo de parte da rede, de forma que fica difícil 

encontrar a ligação, como também fazer a fiscalização para coibir tal fato. Essa atividade, 

até pela natureza dos componentes das águas residuárias que chegam à galeria e ao solo, 

vão fornecer um significativo volume de material potencialmente danoso para a 

contaminação do solo e sequencialmente do lençol freático que abastece com suas águas 

subterrâneas a maior parte da cidade.  
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-13 Conhecimento Ambiental sobre Contaminação da Água pela ação de 

Ligações Clandestinas de Esgotos em galerias de água de chuva 

 

A contribuição devida às águas residuárias coletadas nessas ligações, geralmente 

tem como destino às chamadas lagoas de águas pluviais, e em alguns casos, a destinação 

para canais e o Rio Potengi ou Rio Pitimbu, que já se encontram bastante comprometido no 

seu nível de poluição das águas. 

Para a questão que aborda a Contaminação da Água a partir de Cemitérios, a Figura 

4-14 apresenta o significativo percentual de 78,4 %, para expressar o relevante nível de 

desconhecimento da temática enfocada na questão.  
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Figura 4-14 Conhecimento Ambiental sobre Contaminação da Água a partir de 

Cemitérios 
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Vale salientar que apenas 11,5 % dos respondentes fizeram a opção pelas 

alternativas que expressam ter “bom conhecimento” e “ótimo conhecimento”. 

No tocante a Contaminação do Lençol Freático, ou seja, o processo de 

contaminação de poços de fornecimento de águas subterrâneas, a Figura 4-15 proporciona 

uma análise que acusa um baixo nível de conhecimento ambiental do assunto em tela. 

C22H_CLF

P
e
rc

e
n
ta

g
e
m

 d
e
 o

b
s
e
rv

a
ç
õ
e
s

58,2%

13,0% 12,2% 11,5%

5,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Não Conheço

Pouco Conhecimento

Regular Conhecimento

Bom Conhecimento

Ótimo Conhecimento

 
Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-15 Conhecimento Ambiental sobre Contaminação de poços de 

fornecimento de águas subterrâneas 

 

Tal nível de relevante desconhecimento é demonstrado quando se somam as opções 

“não conheço” e “pouco conhecimento” que totaliza o valor significativo de 71,2 % dos 

entrevistados em contrapondo ao valor da soma correspondente a “bom conhecimento” e 

“ótimo conhecimento” que alcançou apenas o valor de 16,6 % dos respondentes. 

O nível de desconhecimento das problemáticas da contaminação da água através de 

fossas domiciliares, por meio de lixões, contaminação a partir de poços de fornecimento de 

águas subterrâneas e contaminação a partir de cemitérios, que ocorre principalmente pela 

formação de nitratos e nitritos, além de metais pesados, o que se configura como 

preocupante, em razão da cidade do Natal possuir uma cobertura de saneamento básico 

insuficiente. 

Segundo MINEIRO (2001), a falta de saneamento básico ocasionado pela baixa 

taxa de cobertura desses serviços tem levado a contaminação das águas dos principais 

mananciais que abastecem a cidade, condicionando ao surgimento de surtos de doenças 

veiculadas hidricamente. 
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Tal processo de contaminação já alcança na cidade do Natal as águas de poços que 

coletam esse precioso líquido em lençóis freáticos subterrâneos, sendo que de acordo com 

estudos da CAERN (2000), vários poços públicos controlados pela empresa já acusam a 

presença de nitratos e nitritos em grandes quantidades. As fossas domiciliares e de prédios 

condominiais também preocupa, pois contaminam os poços que contribuem de forma 

relevante para o abastecimento de água potável da cidade. 

O fato do Conhecimento Ambiental da população da cidade do Natal sobre os 

Acidentes Ambientais com a Petrobras é apresentado na Figura 4-16, sendo que os 

percentuais relativos à soma das alternativas, “não conhecem” e “pouco conhecimento” 

alcançam a marca dos 61,8 % das respostas dos respondentes pesquisados. Na outra ponta 

da escala, a soma das opções que explicita “bom conhecimento” e “ótimo conhecimento” 

totaliza o valor de 20,5 % das pessoas que responderam ao questionário aplicado na 

pesquisa de campo.  

Este resultado demonstra que apesar da divulgação pela televisão e pela imprensa 

dos fatos concernentes aos acidentes ambientais com a Petrobras, principalmente o 

afundamento da plataforma de exploração de petróleo no litoral do Rio de Janeiro e outros 

acidentes com derramamento de petróleo em rios e no mar, mesmo assim o que ocorre é 

um significativo nível de desconhecimento desses fatos. 
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-16 Conhecimento Ambiental sobre Acidentes Ambientais com a 

Petrobras 
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Quanto à mensuração do conhecimento ambiental do cidadão sobre o Lixão de 

Natal, o que se nota na Figura 4-17 é o mesmo fenômeno em que o nível de 

desconhecimento ou pouco conhecimento é maior que a soma dos outros percentuais. Para 

ilustrar bem essa situação é relevante mostrar que 53 % do total das pessoas da amostra 

responderam “não conheço” ou optaram pela alternativa “pouco conhecimento”. A soma 

das opções que sinaliza na direção de um “bom conhecimento” e “ótimo conhecimento” 

totaliza o valor de 25,5 % dos respondentes no estudo em lide. 
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            Figura 4-17 Conhecimento Ambiental sobre o Lixão da cidade do Natal 

 

Em síntese, o que se observa na análise descritiva para as variáveis do bloco dos 

conhecimentos gerais e ambientais são ocorrências de valores de frequências que 

demonstram um baixo nível de conhecimentos tanto de conotação da temática geral, global 

e ambiental, exceto a variável que trata do “conhecimento acerca da temática do 

“racionamento de Energia Elétrica (C21A_REE )”, considerado como de nível regular ou 

mediano e o “conhecimento ambiental sobre Economia de Água (C22C_ECA)”, que 

apresenta um nível elevado de assimilação do conhecimento desse assunto.   

Muito provavelmente, tal nível elevado de conhecimento sobre a economia de água, 

se deve a instrumentos de multa e de penalização monetária, tais como a questão da 

existência de uma taxa por excesso de consumo de água residencial, que incide após a 

delimitação de volumes de águas consumidos e pré-estabelecidos, conforme padrões de 

consumos previstos. 
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4.1.1.3 Questões de Atitudes Ambientais (AT) 

 

Na análise das variáveis desse bloco, inicialmente serão apresentadas as variáveis 

que fazem parte do subgrupo das Atitudes de compreensão de Causas de impactos 

ambientais.  

Neste contexto a primeira variável abordada é a referente à atitude acerca da 

Compreensão da população, no que concerne ao entendimento de classificação do impacto 

ambiental da ação de “Tomar banhos demorado”, definido assim a partir da escala de cinco 

itens, respondendo se essa atividade “causa ou não impacto” e qual a intensidade a 

localizar na escala apresentada.  

 O gráfico da Figura 4-18 descreve essa variável, de forma que é possível 

identificar que 72,5 % dos respondentes classificam essa ação como uma atividade que 

“provavelmente causa” ou “certamente causa” impacto ambiental, enquanto 17,9 % dos 

entrevistados acreditam que essa atividade “provavelmente não causa” ou “certamente não 

causa impacto”.  
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-18 Atitudes Ambientais de Compreensão de Causa de Impactos 

ambientais referente à ação de tomar Banhos Demorados 

 

O gráfico apresentado na Figura 4-19 explicita para a variável de Atitudes de 

compreensão de Causas de impactos ambientais, que aborda a “Lavagem de Carros”, de 

forma que 80,2 % assumem ter uma postura atitudinal pró-ambiental de entendimento de 

que tal atividade “provavelmente causa” ou “certamente causa” impactos ambientais que 

afetam o meio ambiente.  
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-19 Atitudes Ambientais de Compreensão de Causa de Impactos 

ambientais referente à ação de Lavagem de Carros 
 

As Atitudes de Compreensão de Causas de Impactos Ambientais em ações de 

“Aguar Jardins”, “Lavagens de Garagens/Calçadas”, “Jogar Água servida na linha d’água 

da Rua”, “Canos Furados na rede hidráulica da rua”, “Ligações Clandestinas de Esgotos 

em galerias de águas de chuva”, apresentam uma tendência que demonstra um significativo 

nível de atitude no entendimento de que essas atividades de uso da água e saneamento 

causam impactos ao meio ambiente. 
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Figura 4-20 Atitudes Ambientais de Compreensão de Causa de Impactos 

ambientais referente à ação de Aguar Jardins 
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A Figura 4-20, acima, apresenta a variável atitudinal de compreensão de causa de 

impactos ambientais que trata da ação de “Aguar Jardins” e descreve um majoritário nível 

de atitudes pró-ambiental de 56,9 %. 

A variável que aborda a compreensão de causa de impactos ambientais referente à 

ação de “Lavagens de Garagens/Calçadas” apresenta na Figura 4-21, um significativo valor 

de 71,3 % de respondentes, que assumem uma atitude pró-ambiental de entendimento de 

que essa atividade causa impactos ambientais. 
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Figura 4-21 Atitudes Ambientais de Compreensão de Causa de Impactos 

ambientais referente à ação de Lavar Garagens/Calçadas 
 

A Atitude de Compreensão de causa de impactos ambientais devido à ação de 

“jogar água servida na rua” se faz presente no gráfico da Figura 4-22.  
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Figura 4-22 Atitudes Ambientais de Compreensão de Causa de Impactos 

ambientais referente à ação de lançamento de Água servida na linha 

d’água da Rua. 
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Os resultados para a atitude ambiental de compreensão de causa de impactos ambientais 

referente à ação de lançamento de água servida na linha d’água da rua, na opinião dos 

entrevistados apresenta o significativo valor de 85,9 % dos indivíduos que responderam 

que a tal ação “provavelmente causa” ou “certamente causa” impactos ambientais.  

A ocorrência de vazamentos de água devido a canos furados na rede hidráulica, 

também é abordada neste estudo, quando se questiona aos pesquisados, se tal fato causa 

impacto ambiental. O resultado desta variável demonstrou um alto percentual para a soma 

das opções “provavelmente causa” e “certamente causa”. Vale ainda salientar que a 

convicção dos respondentes de que a ocorrência de certeza de que canos furados e 

tubulações danificadas causam impactos chega ao significativo valor de 77,6 %, conforme 

se visualiza no gráfico da Figura 4-23. 

CI28F_CF

P
er

ce
nt

ag
em

 d
e 

ob
se

rv
aç

õe
s

4,5%
1,7% 2,1%

14,1%

77,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Certamente não causa

Provavelmente não ca

Talvez causa

Provavelmente causa

Certamente causa

 
Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-23 Atitudes Ambientais de Compreensão de Causa de Impactos 

ambientais referente a Canos Furados na rede hidráulica da rua 

 

A Figura 4-24 trata do gráfico relativo à Atitude de Compreensão de Causa de 

Impactos Ambientais devido a ação de se fazer “Ligações Clandestinas de Esgotos” em 

galerias de águas pluviais.  Ainda é possível visualizar no gráfico a mesma tendência 

apresentada nas questões anteriores, onde a soma dos valores devido às alternativas 

“provavelmente causa” e “certamente causa” aparece com o significativo valor de 85,3 % 

do total amostral pesquisado.  

Tal resultado demonstra que a população tem consciência de que as ligações 

clandestinas de esgotos sanitários e domésticos causam sérios impactos ao meio ambiente. 

No entanto, devido a carência de uma rede de esgotos na maioria das áreas urbanas da 

cidade, faz com que essa prática de ligar a rede residencial de águas residuárias seja uma 
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realidade em regiões que dispõe de redes de galerias de águas pluviais. Os efeitos danosos 

ao meio ambiente são a contaminação do solo e das águas subterrâneas, tanto na forma de 

contaminação biológica como química através de componentes químicos, tais como 

detergentes e substâncias nocivas ao ser humano. 
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-24 Atitudes Ambientais de Compreensão de Causa de Impactos 

ambientais devido a Ligações Clandestinas de Esgotos em galerias 

de águas pluviais. 
 

O simples Consumo de Água em uma residência, também é entendido como uma 

atividade causadora de impactos ambientais pelos entrevistados, quando se constata que 

78,7 % das pessoas ouvidas pelos pesquisadores assumem que “provavelmente causa” ou 

“certamente causa” impactos ao meio ambiente, a utilização de água para consumo 

residencial.  
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Figura 4-25 Atitudes Ambientais de Compreensão de Causa de Impactos 

ambientais referente à Consumo de Água 
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O gráfico da Figura 4-25 menciona essa constatação, inclusive mostrando que a 

convicção dos respondentes de que o consumo de água causa impacto ambiental chega ao 

significativo valor de 63,1 %. 

Mesmo sabendo que é necessário o uso da água, essencial para a vida humana, e 

para as atividades domésticas diárias, é relevante ressaltar que se faz necessário utilizar 

esse recurso natural de forma planejada e racional, evitando assim o desperdício e a 

contaminação desse bem, de maneira que a gestão desse recurso ocorra de forma 

sustentável, numa perfeita sintonia do homem com o meio ambiente. 

A Atitude de Compreensão de Causa de Impactos Ambientais devido a ação de 

“Torneiras Pingando Constantemente”, cujo gráfico se encontra presente na Figura 4-26, 

logo abaixo, também foi entendida pelos entrevistados como causadora de impactos 

ambientais por 85,9 % dos pesquisados que responderam que tal atividade “provavelmente 

causa” ou “certamente causa” impactos ao meio ambiente.  

No que concerne à convicção plena da afirmativa de que torneiras abertas ou 

danificadas que se encontrem pingando constantemente, 70,1 % dos entrevistados 

assumem que tal fato “certamente causa” impacto ambiental.  
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-26 Atitudes Ambientais de Compreensão de Causa de Impactos 

ambientais referente a Torneiras Pingando Constantemente 

 

A ocorrência de Casa não Saneada, que possua somente fossas sanitárias, também é 

entendida como um motivo para causar impactos que afetam o meio ambiente, sendo que 

81,9 % dos respondentes identificam que tal ocorrência “provavelmente causa” ou 

“certamente causa” impactos que afetam o equilíbrio e a qualidade ambiental.  
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No que trata da convicção plena da afirmativa de que casa não saneada, somente 

com fossas sanitárias, “certamente causa” impacto ambiental apresenta 64,2 % dos 

entrevistados afirmando o entendimento de que tal situação pode vir a afetar o meio 

ambiente. O gráfico da Figura 4-27 ilustra essa situação. 
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Figura 4-27 Atitudes Ambientais de Compreensão de Causa de Impactos 

ambientais referente à Casa Não Saneada  (somente com fossas) 

 

A construção de uma Lagoa de Estabilização de esgotos domésticos é entendida 

como causadora de impacto ambiental por 61,1% dos entrevistados, conforme o gráfico da 

Figura 4-28, abaixo. 

CI28L_LE

P
e
rc

e
n
ta

g
e
m

 d
e
 o

b
s
e
rv

a
ç
õ
e
s

7,0%
10,0%

11,7%

16,2%

55,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Certamente não causa

Provavelmente não ca

Talvez causa

Provavelmente causa

Certamente causa

 

Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-28 Atitudes Ambientais de Compreensão de Causa de Impactos 

ambientais referente à construção de Lagoa de Estabilização de 

esgotos domésticos 
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A situação presente na Figura 4-29, em que se encontra numa residência a “bóia da 

caixa d’água quebrada e a água jorrando”, é entendida com convicção por 72,1 % das 

pessoas que fizeram parte da amostra válida. Ainda pode-se analisar tal situação, através da 

soma das alternativas “provavelmente causa” e “certamente causa” impacto ambiental, que 

resulta na confirmação de 86,6 % dos respondentes, que optaram por tais opções.  
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-29 Atitudes ambientais de compreensão de causas de impactos ambientais 

referente à bóia da caixa d’água quebrada e água jorrando 
 

A Atitude de Compreensão de Causa de Impactos Ambientais, relativa à ação de 

ocorrências de “Banhos em Animais”, descrita no gráfico da Figura 4-30 mostra que 85,9 

% dos entrevistados acreditam que essa atividade “provavelmente causa” ou “certamente 

causa” impacto ao meio ambiente.  
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-30 Atitudes Ambientais de Compreensão de Causa de Impactos 

ambientais referente à Bóia da Caixa d’água Quebrada e água 

jorrando 
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É interessante observar que em todas as variáveis de Atitudes de Compreensão de 

Causa de Impactos Ambientais abordadas no presente estudo, fornecem via de regra, uma 

mesma tendência de análise, onde as opções que acusam pela positividade demonstram um 

caráter majoritário em termos percentuais, sempre acima dos 50 %, inclusive para a 

alternativa que mostra a convicção plena de que a questão focada “certamente causa” 

impacto ambiental. 

Este entendimento é relevante para se planejar uma ação estratégica de 

Planejamento e de Educação Ambiental, onde se possa atuar na prevenção de impactos em 

atividades residenciais urbanas, bem como atuar em ações voltadas para a elaboração de 

um plano de eficiência e combate ao desperdício de água na forma da otimização dos 

recursos hídricos e/ou no uso racional desse bem natural, nos moldes do PLANO 

NACIONAL PARA O USO EFICIENTE DA ÁGUA DE PORTUGAL (INSTITUTO DA 

ÁGUA, 2001). 

As atitudes referentes a disposição em pagar mais caro na conta de água para que a 

rua do entrevistado seja saneada, é enfocada no estudo apresentando um percentual de 

discordância, englobando as opções “discordo completamente” e “discordo parcialmente” 

que somados totalizam 49,4 % dos entrevistados. Para visualizar esses dados basta 

observar o gráfico da Figura 4-31. 

 

ATO31_PS

P
er

ce
nt

ag
em

 d
e 

ob
se

rv
aç

õe
s

39,2%

10,2%

5,5%

20,0%

24,9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

DIS COMPL

DIS PARCIAL

NEUTRO

CON PARCIAL

CON COMPL

           Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-31 Atitudes Ambientais relativas à disposição em pagar mais caro na 

conta de água para que a rua do pesquisado seja saneada 

 

Deste total 39,2 % não aceitam pagar mais do que o valor atualmente pago pela 

água consumida e “discorda completamente” do aumento proposto. Enquanto isto, 44,9 % 
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dos entrevistados optou pelas alternativas “concorda parcialmente” ou “concorda 

completamente”, notando-se assim um relativo equilíbrio entre os dois extremos, apesar do 

alto percentual dos que não concordam com a cobrança adicional ventilada pelo estudo.  

 Já a questão seguinte referente ao pagamento de um acréscimo para a implantação 

de esgotamento sanitário na rua e no bairro é tratada no gráfico da Figura 4-32, 

apresentando um quadro onde os entrevistados no total de 58,6 % são da opinião de “Não 

pagar nenhum acréscimo” e 36,7 % dos respondentes só concordam com um acréscimo 

estipulado de 50 % sobre o valor da tarifa atualmente vigente.  
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-32 Atitudes Ambientais referentes à disposição em pagar um acréscimo 

percentual para ter esgotamento sanitário no bairro e na rua do 

pesquisado 

 

As outras opções estipuladas nos percentuais de 100%, 150% e 200 % de 

acréscimo, obtiveram percentuais pequenos que somados chegam a apenas 4,6 % das 

preferências.  

As Atitudes Ambientais que buscam identificar o nível de importância para 

melhorar a proteção do Meio Ambiente são abordadas no presente estudo, e o gráfico da 

Figura 4-33 descreve que para a prática de “Aguar jardim com água reutilizada”, pode-se 

visualizar na soma das opções “importante” e “muito importante” o percentual de 59,9 % 

dos respondentes, o que significa dizer que um majoritário total das pessoas entrevistadas 

acredita na importância de aguar jardins com água reutilizada, como forma de contribuir 

para a proteção do Meio Ambiente. 
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-33 Atitudes Ambientais referentes à importância para melhorar a proteção 

do Meio Ambiente da prática de Aguar Jardim reutilizando água. 
 

A alternativa que atribui que tal prática é “sem importância”, alcançou o valor de 

22,2 %. 

O gráfico da Figura 4-34 trata da prática de “Diminuir a frequência e a quantidade 

de água nas lavagens de carros” e apresenta a tendência de que a população acredita que 

tais práticas ou são “importantes” ou “muito importantes” para se buscar uma melhor 

estratégia de proteção do meio ambiente.  
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-34 Atitudes Ambientais relativas à importância para melhorar a proteção 

do Meio Ambiente da prática de diminuir a frequência e a quantidade 

de água nas lavagens de carros. 
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Para as práticas apresentadas nos gráficos da Figura 4-35 - “Diminuir a frequência e 

a quantidade de água em banhos de animais” e Figura 4-36 - “Diminuir a frequência e a 

quantidade de água nas lavagens de calçadas e/ou garagens”, a exemplo do gráfico anterior 

também apresentam a mesma tendência, na direção de que a população acha que tais 

práticas ou são “importantes” ou “muito importantes” para se buscar uma melhor estratégia 

de proteção do meio ambiente.  

A soma das duas alternativas (“importante” e “muito importante”) registra o quanto 

são importantes tais práticas ambientais, e os percentuais demonstram respectivamente que 

90,6 % para a Figura 4-34, 88,5 % para a Figura 4-35 e 88,3 % para a Figura 4-36, das 

pessoas entrevistadas consideram de alta relevância essas estratégias para proteção do meio 

ambiente.  
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-35 Atitudes Ambientais relativas à importância para melhorar a proteção 

do Meio Ambiente da prática de diminuir a frequência e a quantidade 

de água em banhos de animais. 

 

Para as atividades de “Diminuir a frequência e a quantidade de água nas lavagens 

de carros” e “Diminuir a frequência e a quantidade de água em banhos de animais” apenas 

3,2 % dos respondentes optaram em escolher a alternativa que acredita ser “sem 

importância” a adoção de tais práticas ambientais.  
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-36 Atitudes Ambientais relativas à importância para melhorar a proteção 

do Meio Ambiente da prática de diminuir a frequência e a quantidade 

de água em lavagens de calçadas e/ou garagens. 

 

Já para a atividade que estuda a atitude de “Diminuir a frequência e a quantidade de 

água nas lavagens de calçadas e/ou garagens”, o que se pode dizer das respostas que 

mensuram ser “sem importância” a eleição de tal prática para melhorar a proteção do meio 

ambiente, é que o percentual encontrado foi de 4,1 % dos questionários efetivamente 

computados. 

As Atitudes Ambientais que tratam da identificação do nível de importância para 

melhorar a proteção do Meio Ambiente através de atividades residenciais de limpeza 

preventiva, tais como “limpar caixas d’água periodicamente” e “limpar caixas de gordura 

periodicamente”, presentes nos gráficos das Figuras 4-38 e 4-39, a exemplo das questões 

anteriores, também obedece a uma mesma tendência, onde a soma das opções “muito 

importante” e “importante”, assumem os valores de 91,3 % e 90,4 % dos entrevistados 

para as duas atividades, respectivamente. 

A atitude expressa no gráfico da Figura 4-37, referente a “Limpar caixas d’água 

periodicamente” resultou em apenas 3,0 % dos entrevistados que optaram em escolher a 

alternativa que acredita ser “sem importância” a adoção de tais práticas ambientais.  
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-37 Atitudes Ambientais relativas à importância para melhorar a proteção 

do Meio Ambiente da prática de limpar caixas d’água periodicamente 
 

O gráfico da Figura 4-38 fornece subsídios para a análise sobre importância para 

melhorar a proteção do Meio Ambiente da prática de limpar caixas de gordura 

periodicamente. 
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-38 Atitudes Ambientais relativas à importância para melhorar a proteção 

do Meio Ambiente da prática de limpar caixas de gordura 

periodicamente 
 

Já quando se aborda a atitude que estuda a importância de “Limpar caixas de 

gordura”, o resultado que afirma ser “sem importância” a realização dessa atividade, foi de 

apenas 2,8 % dos questionários válidos para a pesquisa.  
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As atitudes ambientais que versa sobre a realização de manutenção de torneiras, 

válvulas de descargas, chuveiros e canos apresentam na Figura 4-39, a mesma tendência 

das questões anteriores. A soma das opções “muito importante” e “importante” resultou no 

valor de 90,4 % dos entrevistados. A alternativa que identifica a atitude como “sem 

importância” apresenta o valor de apenas 3,0 % dos respondentes da pesquisa. 
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-39 Atitudes Ambientais relativas à importância para melhorar a proteção 

do Meio Ambiente da prática de realizar manutenção de torneiras, 

válvulas de descargas, chuveiros e canos. 

 

Este resultado demonstra na população, o relevante nível percentual da atitude 

ambiental, voltada para a preocupação ambiental na realização de tarefas, que tem como 

finalidade principal à manutenção preventiva do desperdício de água.  

Esta atitude demonstra que a população estudada se preocupa com a redução no 

consumo da água, seja por motivos de economia monetária, pois na tarifa, em caso de 

excesso de consumo de água, é cobrado um valor adicional ou pela preocupação dos 

impactos que essa atividade causa ao meio ambiente, acreditando que a realização dessas 

práticas tem importância na melhoria das ações de proteção ambiental e consequentemente 

na elevação da qualidade de vida do cidadão. 

O lançamento de águas servidas na rua, devido principalmente a carência de uma 

rede de saneamento nas áreas urbanas das cidades brasileiras, leva a população que não 

dispõe desse serviço ao lançamento de águas servidas na superfície das ruas, seja através 

de tubulações que jogam a água na linha d’água da rua, ou através de lançamento direto 

pelo próprio morador.  
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A Figura 4-40 apresenta as Atitudes Ambientais relativas à importância para 

melhorar a proteção do Meio Ambiente da prática de evitar jogar água servida na rua, o 

gráfico que trata dessas atitudes, mostra que a soma das opções “muito importante” e 

“importante” resulta em um percentual de 90,6 % dos entrevistados.  
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-40 Atitudes Ambientais relativas à importância para melhorar a proteção 

do Meio Ambiente da prática de evitar jogar água servida na rua. 
 

A alternativa que identifica a atitude como “sem importância” apresenta o valor de 

apenas 4,1 % dos entrevistados da pesquisa. 
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-41 Atitudes Ambientais relativas à importância para melhorar a proteção 

do Meio Ambiente da prática de participar de palestras e cursos sobre 

Meio Ambiente 
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As atitudes frente à questão da disposição em participação de palestras e cursos 

sobre Meio Ambiente são abordadas na Figura 4-41 e apresenta para a soma das 

alternativas “muito importante” e “importante” o percentual de 85,3 % dos entrevistados. 

A Figura 4-42 apresenta as Atitudes Ambientais relativas à importância para 

melhorar a proteção do Meio Ambiente da prática economizar água.  
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-42 Atitudes Ambientais relativas à importância para melhorar a proteção 

do Meio Ambiente da prática de Economizar água 

 

O gráfico que trata dessas atitudes apresenta na soma das alternativas “muito 

importante” e “importante” o percentual de 90,6 % dos entrevistados. Isto demonstra um 

significativo nível de atitude voltado para a preocupação em economizar água, de forma 

que a economia desse bem natural tem repercussões na questão da economia no pagamento 

da tarifa da água, demonstrada inclusive por um significativo número de pessoas 

entrevistadas.  

Também foi demonstrada a preocupação de se economizar água visando à proteção 

do meio ambiente, na forma da redução dos impactos ambientais. A opção que identifica a 

atitude como “sem importância” apresenta o valor de apenas 2,1 % dos respondentes da 

pesquisa de campo. 

De forma similar, as atitudes relativas ao nível de importância em termos de 

melhoria para proteger o Meio Ambiente no exercício da prática de se buscar 

conhecimentos sobre problemas ambientais relacionados à questão da água, tem uma 

tendência na distribuição parecida com a da questão anterior.   
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No que concerne ao estudo das atitudes relativas à importância para melhorar a 

proteção do Meio Ambiente da prática de buscar conhecimentos em jornais, revistas e 

televisão, sobre problemas ambientais relacionados à questão da água, que aparece na 

Figura 4-43, nota-se que os 90,9% dos entrevistados consideram como “importante” e 

“muito importante” a atitude da busca do conhecimento nas fontes questionadas na 

pesquisa.  
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-43 Atitudes Ambientais relativas à importância para melhorar a proteção 

do Meio Ambiente da prática de buscar conhecimentos em jornais, 

revistas e televisão, sobre problemas ambientais relacionados à 

questão da água  
 

Na mesma figura, a opção que identifica a atitude em tela como “sem importância” 

alcançou a irrelevante marca percentual de 1,9 % das respostas tabuladas para essa 

questão. 

As três últimas análises descritivas demonstram o alto interesse da população da 

cidade do Natal, através do reconhecimento da importância em participar de palestras e 

cursos que abordem a temática ambiental e na busca dos conhecimentos dos problemas 

ambientais que se relacionam com as questões hídricas, sendo que esse conhecimento pode 

se dar através do acesso à informação ambiental em jornais, revistas e televisão. Também o 

reconhecimento da importância de se economizar água é confirmado através de um alto 

nível de importância, o que reforça a necessidade do uso racional do recurso hídrico. 

As atitudes ambientais que abordam a importância para a melhoria da proteção ao 

meio ambiente da prática de reutilização de parte da água servida que foi utilizada na 

residência, têm os resultados apresentado no gráfico da Figura 4-44, e descreve as 
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alternativas ressaltando como atitudes “importante” ou “muito importante”, de forma que a 

soma desses valores resulta no percentual de 73,0 %, enquanto que para a opção “sem 

importância”, o valor foi de 11,1 %.  
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-44 Atitudes Ambientais relativas à importância para melhorar a proteção 

do Meio Ambiente da prática de reutilizar parte da água servida  

 

A falta de conhecimentos sobre essa temática, aparentemente não influiu no 

resultado expressivo que classifica a questão do reuso de parte da água servida como um 

tema de relevante importância para a melhoria da proteção ambiental.  

Vale salientar que em algumas residências, principalmente em bairros periféricos e 

carentes de infraestrutura de saneamento, onde mulheres utilizam a água para a lavagem de 

roupas ou louças, o que se presencia e foi relatado na pesquisa, é a utilização dessa água 

servida para regar plantas ou na lavagem de calçadas e também no lançamento dessa  água 

diretamente  na rua. Tais fatos são comumente presenciados em vilas e becos de bairros 

periféricos da cidade. 

Os problemas ambientais resultantes do uso da água, bem como a problemática da 

carência de uma satisfatória rede de esgotamento sanitário (saneamento básico) na cidade 

do Natal, é abordada em estudo por PINHEIRO et al. (2000), que identifica na Tabela 4-8 , 

os seguintes problemas ambientais referentes a gestão da água e saneamento básico: 
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Tabela 4-8 Principais Problemas Ambientais com relação à água nos bairros da cidade do 

Natal,  segundo a opinião de  entrevistados em pesquisa realizada em maio/2002. 
 

Problemas Frequências % 

Falta d'água 73 17,5 

Má qualidade da água 75 18,0 

Muito caro (Preço da tarifa) 21 5,0 

Grande Desperdício 26 6,3 

Falta de Esgotamento Sanitário 103 24,8 

Nenhum problema 89 21,4 

Não opinaram 29 7,0 

Total 416 100,0 

 

Fonte: Adaptado de PINHEIRO et al. (2000) 

 

O estudo de PINHEIRO et al. (2000) foi o resultado de uma pesquisa de campo 

(tipo survey), realizada no período de 27 a 30 de maio de 2000, com a aplicação de 

entrevistas em domicílio junto à população residente em Natal e com idade superior a 16 

anos. A amostragem utilizada foi à técnica da aleatória estratificada para uma alocação 

ótima de Neyman com custos iguais, abrangendo as 4 (quatro) Regiões Políticas 

Administrativas da cidade do Natal, sendo que foram realizadas 416 entrevistas, que 

fornecem um erro de 2,2 % e uma margem de confiabilidade de 95,7 %.   

A partir da identificação dos principais problemas ambientais relativos à questão da 

gestão da água e do saneamento, este estudo buscou trabalhar as atitudes referentes à 

importância de se debater esses problemas, identificando assim nesse conjunto de questões, 

os níveis de prioridade, expresso nos percentuais para cada faixa de importância.  

Deste modo, a Figura 4-45 apresenta no gráfico uma significativa resposta da 

população, através dos respondentes da pesquisa, no sentido de que é “importante” e 

“muito importante” a discussão da temática da falta d’água na cidade do Natal, haja vista o 

relevante percentual de 87,2 %.  

No que se refere à opinião dos respondentes que assumem ser a temática em 

questão “sem importância” para efeito de debates, o percentual registrado é de apenas 3,0 

%, coincidindo com o mesmo valor percentual, para aqueles respondentes que afirmam a 

“pouca importância” do tema para o debate público. 
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-45 Atitudes Ambientais relativas à importância de se estudar os 

problemas referentes à água e saneamento na cidade do Natal: Falta 

d’água. 

 

A temática da qualidade da água é outro relevante problema ambiental abordado na 

Figura 4-46, de modo que 96,0 % dos respondentes consideram que é “importante” ou 

“muito importante” a discussão da problemática da qualidade da água na cidade, enquanto 

apenas 1,1 % dos pesquisados acreditam que o assunto da qualidade da água é “sem 

importância” e 0,4 % afirmam ser “pouco importante” esta questão para o debate. 
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-46 Atitudes Ambientais relativas à importância de se estudar os 

problemas referente a água e saneamento na cidade do Natal: 

Qualidade da água. 
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O preço da tarifa dos serviços de distribuição da água, entendido pela grande 

maioria da população da cidade como o preço da água que chega às residências dos 

cidadãos, é na opinião de 80 % dos cidadãos natalenses, um assunto “importante” ou 

“muito importante”, conforme o gráfico da Figura 4-47.   
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-47 Atitudes Ambientais relativas à importância de se estudar os 

problemas referentes à água e saneamento na cidade do Natal: Preço 

da água (tarifa mínima + tarifa de excesso) 
 

Para 2,1 % dos respondentes, o tema é considerado como “sem importância” e 

apenas 4,2 % assumem que essa temática é “pouco importante” para o debate dos 

problemas ambientais da gestão da água. 

O proeminente problema do desperdício de água na cidade do Natal é apresentado 

neste estudo como forma de procurar identificar a importância de se debater e estudar este 

assunto, de modo que a Figura 4-48 apresenta como a soma das opções “importante” e 

“muito importante” um contingente de 86,4 % de respondentes.  

Para 3,6 % dos respondentes, o assunto é assumido como “sem importância” e 

apenas 3,0 % assumem que o problema do desperdício de água é “pouco importante” para 

a discussão dos problemas ambientais referentes ao uso da água. 

O problema ambiental mais significativo, na concepção de PINHEIRO et al. 

(2000), e que é passível de identificação na Tabela 4-8, é a temática referente a falta de 

Esgotamento Sanitário (Saneamento Básico).  
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-48 Atitudes Ambientais relativas à importância de se estudar os 

problemas referentes à água e saneamento na cidade do Natal: 

Desperdício de água. 

 

O estudo da importância deste problema ambiental, e a sua contribuição para o 

debate público na busca de soluções sustentáveis que beneficiem o meio ambiente e o 

homem são representados por meio da escala de Likert com os vários níveis de importância 

ambiental presentes no gráfico da Figura 4-49.   
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-49 Atitudes Ambientais relativas à importância de se estudar os 

problemas referentes à água e saneamento na cidade do Natal: 

Esgotamento Sanitário (Saneamento Básico) 
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É relevante o percentual que demonstra que 93,6 % dos pesquisados consideram 

que o problema do Esgotamento Sanitário é um assunto “importante” ou “muito 

importante” no debate das problemáticas ambientais.  

Analisando assim, as opções “sem importância”, que apresenta um valor percentual 

de apenas 1,5 %, e, “pouco importante” com um percentual de 2,1 %, chega-se a uma 

interessante indicação de que essa problemática ambiental, além de se tratar de uma 

questão altamente relevante, também deve ser considerada como de significativa 

prioridade, devido ao alto nível de importância apresentado na análise em lide. 

O estudo de PINHEIRO et al. (2000) também enfoca a opinião da população da 

cidade do Natal, no que se refere à classificação da qualidade da água para o consumo 

humano registrado na Tabela 4-9. 

   

Tabela 4-9 Classificação da qualidade da água para consumo nos bairros da cidade do 

Natal, segundo a opinião de entrevistados em pesquisa realizada em maio/2002. 
 

Problemas Frequências % 

Consideram de boa qualidade 259 62,3 

Não consideram de boa qualidade 133 32,0 

Não opinaram 24 5,8 
 

Total 
 

416 100,0 
 

 Fonte: Adaptado de PINHEIRO et al. (2000) 

 

O resultado dessa pesquisa é expresso na Tabela 4-9, acima apresentada e de acordo 

com o exposto na supracitada tabela, os conhecimentos ressaltam uma crescente 

preocupação ambiental, apesar do percentual de 62,3% dos entrevistados que consideram a 

água como de boa qualidade. Entretanto, após a realização da citada pesquisa foram 

detectadas incidências de contaminação e degradação na qualidade da água, mudando 

significativamente a opinião pública, principalmente devido a divulgação na mídia escrita e 

televisada de entrevistas, com pessoas estudiosas da temática da qualidade da água, que 

alardeiam o crescente processo de contaminação dos poços de água subterrâneos por meio 

de nitratos e nitritos conforme citado em Mineiro (2001). 

O presente estudo buscou identificar a percepção da população sobre a qualidade da 

água da cidade do Natal no momento da pesquisa de campo dessa tese.  

 



 117 

AT35_CQA

P
e
rc

e
n
ta

g
e
m

 d
e
 o

b
s
e
rv

a
ç
õ
e
s

7,5% 8,3%

27,1%

44,3%

12,8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Péss. Q Q. Ruim Reg. Q Boa Q Ótima Q

 

Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-50 Atitudes Ambientais relativas à classificação da qualidade da água da 

cidade do Natal para o consumo humano 

 

O gráfico da Figura 4-50 identifica a qualidade da água da cidade, na opinião da 

maioria da população, como sendo de “boa qualidade” ou “ótima qualidade” alcançando a 

marca dos 57,1 % das pessoas entrevistadas, além de 27,1 % dos respondentes ainda 

identificarem como de “regular qualidade” a água consumida nos bairros da cidade.  

As opções que afirmam ser a água consumida na cidade como de “péssima 

qualidade” obteve a marca dos 7,5 % e como de “qualidade ruim” o valor percentual de 8,3 

% dos entrevistados. 

Comparando-se os dois estudos, e observando-se que o tempo decorrido do estudo 

de PINHEIRO et al. (2000) para a pesquisa de campo desse estudo em questão, ocorreu 

um espaço temporal de quase dois anos, o que se pode constatar é que o quadro 

praticamente não se modificou no que se refere a classificação da água como considerada 

de “boa qualidade”, levando-se em conta o uso de escalas distintas e de opções que registra 

a não opinião dos entrevistados. 

A opinião da população sobre em quanto tempo à questão da falta d’água poderá se 

tornar um problema ambiental na cidade do Natal é trabalhada a partir do gráfico da Figura 

4-51, que exibe como maior percentual, no valor de 37,1 %, o entendimento de que já 

atualmente a falta d’água é um problema de relevante presença no cotidiano da população 

da cidade.  
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-51 Atitudes Ambientais relativas à opinião sobre em quanto tempo a 

questão da falta d’água poderá se tornar um problema ambiental na 

cidade do Natal 

 

O percentual de 24,7 % dos respondentes afirmam que tal questão somente passará 

a ser problemática até daqui a 5 (cinco) anos. O valor referente ao número de pessoas que 

acreditam que nunca a falta d’água se transformará em problema ambiental na cidade do 

Natal corresponde a 12,4 % dos pesquisados. 

A abordagem das atitudes que visam opinar sobre a percepção do cidadão frente à 

questão do valor da água, através da classificação do preço da tarifa de serviços de 

fornecimento de água, incluindo a eventual cobrança pelo excesso de consumo além da 

tarifa mínima fixada, de com o tipo do imóvel e a localização do mesmo, também foi 

motivo de estudo dessa tese.   

A Figura 4-52 apresenta um quadro em que os entrevistados consideram que a água 

da cidade fornecida pela CAERN tem um “preço regular”, ou seja, um preço compatível 

com o poder de pagamento de 37,1 % dos entrevistados.  

Do total dos entrevistados 22,4 % opinaram que a água da cidade tem um “preço 

bom” e apenas 3,0 % acreditam ser um ótimo preço, o valor cobrado pela empresa que 

gerencia esse recurso natural.  Já 24,7 % das pessoas que responderam a pesquisa afirmam 

ser um “preço alto” e 12,8 % acreditam ser um preço “muito alto”.  

É relevante ressaltar que do percentual 37,5 % de cidadãos que expressam no 

sentido de que a água da cidade tem um preço da tarifa muito alta ou alta, a maior 
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contribuição percentual é ensejada pelos habitantes da região administrativa Oeste da 

cidade do Natal. 
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-52 Atitudes Ambientais relativas à classificação do preço (tarifa) da água 

na cidade do Natal 
 

A região administrativa Norte da cidade reclama por problemas referentes à 

qualidade da água, registrando significativo índice de consumo usual de águas minerais, 

conforme apresenta PINHEIRO et al. (2000) na Tabela 4-10, a seguir explicitada. 

 

Tabela 4-10 Opinião sobre o consumo usual de água mineral nas Regiões Político-

Administrativas da cidade do Natal – RN, em maio/2000. 

 

REGIÕES POLÍTICO-
ADMINISTRATIVAS 

OPINIÃO DOS ENTREVISTADOS 

CONSOMEM 
AGUA MINERAL 

NÃO 
CONSOMEM 

AGUA MINERAL 

ÀS VEZES 
CONSOMEM 

AGUA MINERAL 
TOTAL 

NORTE     

Frequências 92 45 12 149 

% 61,7 30,2 8,1 100,0 

SUL     

Frequências 50 42 11 103 

% 48,5 40,8 10,7 100,0 

LESTE     

Frequências 28 19 4 51 

% 54,9 37,3 7,8 100,0 

OESTE     

Frequências 29 80 4 113 

% 25,7 70,8 3,5 100,0 
 

   Fonte: Adaptado de PINHEIRO et al. (2000) 
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A região administrativa Oeste do Município do Natal possui grande carência na 

questão da rede de esgotamento sanitário e grandes problemas de contaminação das águas, 

por falta de uma infraestrutura urbana que contemple o saneamento, inclusive com redes 

hidráulicas metálicas velhas e que padecem de processos de oxidação, de falta d’água e de 

constante manutenção preventiva.  

A opinião dos cidadãos de Natal em relação ao tempo estimado para que a 

qualidade da água possa se tornar um problema ambiental na cidade é analisada a partir do 

gráfico da Figura 4-53.  
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         Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-53 Atitudes Ambientais relativas à opinião sobre em quanto tempo a 

qualidade da água poderá se tornar um problema ambiental na cidade 

do Natal 
 

O gráfico expresso na Figura 4-53 apresenta como maior percentual, o valor de 

36,7 %, que representa o entendimento de que já atualmente a qualidade da água é um 

problema de relevante presença nas discussões e no cotidiano da população da cidade. 

Dos entrevistados 25,2 % acreditam que tal questão somente passará a ser 

problemática até daqui a 5 (cinco) anos. Já 12,4% das pessoas acreditam que a qualidade 

da água só sofrerá de algum problema a partir de 5 anos a até 10 anos, enquanto 12,8 % 

entendem que serão necessários mais de 10 anos para que ocorram problemas que afetem a 

qualidade da água da cidade.  

 O valor referente ao número de pessoas que acreditam que nunca haverá problema 

com a qualidade da água na cidade do Natal corresponde a 13,0 % dos pesquisados. 

As atitudes de expectativa com uma ação do governo (municipal, estadual ou 

federal) frente ao reuso da água foi incluída no estudo, como forma de se buscar a 
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mensuração da intensidade dessas atitudes, no que concerne a identificação da percepção 

da necessidade de que tão relevante tema seja ou não enfocado no planejamento das 

políticas públicas de gestão sustentável da água e do saneamento.  

O reuso de águas residuárias, em uma perspectiva que contempla a gestão 

sustentável dos recursos hídricos, é recomendado pela Agenda 21, no Capítulo 21 – 

“Gestão ambientalmente adequada de resíduos líquidos e sólidos” na área pragmática B 

que aborda a maximização do reuso e da reciclagem ambientalmente adequadas.  

Conforme estes dispositivos da Agenda 21 – UNCED (1992), os objetivos básicos 

delineados visam tratar de "vitalizar e ampliar os sistemas nacionais de reuso e reciclagem 

de resíduos", e "tornar disponível informações, tecnologia e instrumentos de gestão 

apropriados para encorajar e tornar operacional, sistemas de reciclagem e uso de águas 

residuárias".  

A partir da Agenda 21 que recomenda uma série de ações estratégicas que visam a 

busca da sustentabilidade para as nações, é relevante que os governos passem a procurar 

alternativas viáveis, utilizando o conceito de "substituição de fontes" de modo a liberar um 

maior potencial de águas de melhor qualidade para o abastecimento residencial urbano. 

A ação do governo tendo em vista o reúso de águas residuárias urbanas, apesar da 

inexistência de uma legislação especifica que trate da temática, pois não ocorre nenhuma 

menção sobre esse assunto na Lei Nº 9.433 de 8 de janeiro de 1997, que dispõe sobre a 

Política Nacional de Recursos Hídricos, no entanto já se ver algumas ações e 

demonstrações de vontade política na direção do reuso da água.  

Em dezembro de 1992, durante a "Conferência Interparlamentar sobre 

Desenvolvimento e Meio Ambiente" que aconteceu em Brasília, foi elaborado um 

documento que no Parágrafo 64-b trata da Conservação e Gestão de Recursos para o 

Desenvolvimento e recomenda que se façam esforços, a nível nacional, para 

"institucionalizar a reciclagem e reuso sempre que possível e promover o tratamento e a 

disposição de esgotos, de maneira a não poluir o meio ambiente" (HESPANHOL, 2001). 

Neste estudo, a premissa que norteou as perguntas que foram formuladas aos 

entrevistados foi a de que a condição básica, para utilização no reuso da água nas diversas 

atividades citadas obedeceria anteriormente um processo de tratamento mínimo adequado 

para essas águas residuárias, e só assim seriam aproveitadas posteriormente pelo governo, 

exceto o lançamento em um emissário submarino, que receberia um tratamento de padrão 

inferior. 
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 Para a questão do reúso pelo governo das águas residuárias para fins de 

Jardinagem, o que se visualiza no gráfico da Figura 4-54 é a opinião de 72,3 % das pessoas 

que afirmam que o governo deve reutilizar “sempre” essa água nas atividades de 

jardinagens em toda a cidade. Já 8,6 % dos respondentes assumem que “quase sempre” o 

governo deve ter uma ação que contemple o reuso da água em jardins da cidade. 
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-54 Atitudes Ambientais relativas a expectativas da população com uma 

ação governamental para aproveitar água já usada e com um 

tratamento mínimo adequado, expresso na mensuração da intensidade 

para a atividade de Jardinagem. 
 

Somente 8,5 % opinaram que o governo “nunca” deverá fazer uso dessa água 

servida para os fins de jardinagens. 

O reúso da água para fins de lavagens de ruas, expresso no gráfico da Figura 4-55  é 

defendido por 60,8 % dos respondentes, que acreditam que o governo sempre deve reusar 

águas servidas para esses fins, ainda corrobora com essa defesa o percentual de 10,7 % das 

pessoas que esperam “quase sempre” uma ação governamental voltada para o reuso da 

água em lavagens de ruas. A não aceitação do reuso da água servida pra fins de lavagens 

de ruas, que corresponde no gráfico à opção “nunca” é defendida por 16,0 % dos 

respondentes. 
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-55 Atitudes Ambientais relativas a expectativas da população com uma 

ação governamental para aproveitar água já usada e com um 

tratamento mínimo adequado, expresso na mensuração da intensidade 

para a atividade de lavagem de ruas. 

 

A reutilização de águas residuárias em projetos agrícolas é recomendada na Agenda 

21, nos capítulos 14 - “Promovendo a agricultura sustentada e o desenvolvimento rural”, e 

no capítulo 18 - “Proteção da qualidade das fontes de águas de abastecimento - Aplicação 

de métodos adequados para o desenvolvimento, gestão e uso dos recursos hídricos”, 

visando a disponibilidade de água "para a produção sustentada de alimentos e 

desenvolvimento rural sustentado" e "para a proteção dos recursos hídricos, qualidade da 

água e dos ecossistemas aquáticos" (UNCED, 1992).  

O gráfico da Figura 4-56 apresenta as atitudes ambientais da população no que 

concerne a expectativas da população com uma ação governamental para aproveitar água 

já usada e com um tratamento mínimo adequado, expresso na mensuração da intensidade 

para a atividade de utilização em irrigação em projetos agrícolas, e o que se visualiza é um 

significativo percentual de 68,4 % das pessoas que defendem a adoção de ações 

governamentais na direção do reuso de águas residuárias para esses fins. Ainda no mesmo 

gráfico, a opção que trata do “quase sempre” reuso da água, obteve na pesquisa um valor 

percentual de 8,3 %, enquanto para a alternativa que trabalha com a não aceitação do reuso 

da água, ou seja, as pessoas que defendem que “nunca” se deve reutilizar a água em 

irrigação de projetos agrícolas, este valor foi de 11,9 % dos respondentes. 
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-56 Atitudes Ambientais relativas às expectativas da população com uma 

ação governamental para aproveitar água já usada e com um 

tratamento mínimo adequado, expresso na mensuração da intensidade 

para a atividade de utilização em irrigação em projetos agrícolas. 

 

As Atitudes Ambientais que estudam as expectativas da população com uma ação 

do governo na forma de lançamento de águas residuárias em emissário submarino, após um 

tratamento mínimo adequado, é apresentado no gráfico da Figura 4-57, e expressa à 

opinião de 62,9 % dos respondentes, que esperam que “sempre” o governo lance as águas 

residuárias em emissários submarinos.  
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-57 Atitudes Ambientais relativas a expectativas da população com uma 

ação governamental para aproveitar água já usada e com um 

tratamento mínimo adequado, expresso na mensuração da intensidade 

para jogar fora via emissário submarino. 
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Ainda no mesmo gráfico, também se visualiza que 4,3 % das pessoas acreditam que 

“quase sempre” o governo deve utilizar emissários submarinos para lançar ao mar as águas 

residuais.No que concerne a não aceitação de lançamento de águas residuárias em uma 

ação governamental, o gráfico anterior ainda mostra que 19,6 % das pessoas afirmam que 

“nunca” o governo deve cometer tal ação. 

A relevante e discutida alternativa do reúso da água para fins de abastecimento 

humano e uso como água potável, após um tratamento de qualidade adequado (químico, 

físico e biológico) é objeto desse estudo, através da mensuração da atitude da população 

que opinou sobre a intensidade na expectativa de uma ação governamental voltada para 

esse fim.  

O gráfico da Figura 4-58 oferece em uma análise descritiva o percentual de 50,3 % 

dos respondentes que optaram e acreditam que o governo “nunca” deve reutilizar as águas 

residuárias para o abastecimento humano, ou seja, como água de beber.  
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-58 Atitudes Ambientais relativas a expectativas da população com uma 

ação governamental para aproveitar água já usada e com um 

tratamento mínimo adequado, expresso na mensuração da intensidade 

para a atividade de utilização em tratamento para água de beber 

(potável). 
 

Analisando o gráfico visualiza-se que 36,5 % dos respondentes acreditam que o 

governo “sempre” deve aproveitar água já usada e com um tratamento mínimo adequado 

para consumo humano. 
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O significativo percentual de 50,3 % para a alternativa que trata da não aceitação de 

uma ação governamental, voltada para o aproveitamento de águas residuárias para o 

consumo humano, é resultante de uma desconfiança da população na adoção de um modelo 

de gestão de águas que não contempla um sistema de qualidade para o tratamento dessas 

águas servidas de maneira confiável.  A população acredita que o governo negligenciará a 

qualidade da água resultante do processo de tratamento, no decorrer do tempo de 

operacionalização do sistema de aproveitamento de água para fins potáveis. 

A questão que analisa as atitudes da população no que concerne a opinião da 

intensidade da expectativa de uma ação governamental no reúso de águas residuárias 

urbanas para o aproveitamento em processos industriais é visto nesse estudo, de forma 

descritiva no gráfico da figura 4-59.  

 

A39F_GFI

P
e
rc

e
n
ta

g
e
m

 d
e
 o

b
s
e
rv

a
ç
õ
e
s

53,5%

11,3%
9,8%

4,9%

20,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

NUNCA

RARAMENTE

AS VEZES

QUASE SEMPRE

SEMPRE

 

Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-59 Atitudes Ambientais relativas a expectativas da população com uma 

ação governamental para aproveitar água já usada e com um 

tratamento mínimo adequado, expresso na mensuração da intensidade 

para fornecimento e utilização em atividades na indústria. 
 

Para os entrevistados e consequentemente para as mesmas parcelas percentuais da 

população inferida, observa-se o percentual de 53,3 % para a opção “nunca”, que 

representa a não aceitação do reuso de águas servidas em processos de fornecimento para 

as indústrias, mesmo em atividades produtivas secundárias, enquanto 20,5 % dos cidadãos 

defendem que “sempre” o governo deve aproveitar as águas servidas para fornecimento ao 

setor industrial. 
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4.1.1.4  Questões de Comportamentos Ambientais (CP) 

 

Na análise das variáveis desse bloco serão descritas questões que tratam dos 

Comportamentos Ambientais (CP) da população, representada pelos núcleos domiciliares 

que através de uma amostra representativa possibilita a construção de um perfil de opinião 

inferencial para a cidade do Natal.  

As questões desse bloco visam identificar junto à população da cidade, através das 

mensurações dos comportamentos em uma sequência de questionamentos a cerca da 

intensidade das frequências com que os entrevistados realizam as seguintes práticas 

ambientais. 

Analisando o comportamento ambiental dos respondentes para a questão que estuda 

a atividade residencial urbana de “aguar jardim” notam-se no gráfico da Figura 4-60, os 

resultados descritivos que ressaltam a significativa intensidade medida pela soma das 

alternativas “quase sempre” e “sempre” que sintetizam a opinião de 54,9 % dos 

respondentes.  O percentual da alternativa que observa o comportamento de não uso da 

água na referida prática ambiental foi de 20,3 % dos entrevistados da pesquisa. 
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-60 Comportamentos Ambientais referentes à intensidade da frequência 

com que os respondentes realizam as atividades residenciais urbanas 

de “aguar jardins” 

 

Esse significativo percentual mostra um relevante comportamento ambiental 

voltado para o uso da água na jardinagem de domicílios residenciais urbanos.  
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É interessante observar que nessa questão não aparece à preocupação ambiental da 

população com a economia de água, redução do consumo desse recurso natural ou até 

mesmo o uso racional de tal bem natural. 

A temática do comportamento ambiental referente à prática de lavagens de carros é 

apresentada no gráfico da Figura 4-61, que visualiza para a soma das opções “quase 

sempre” e “sempre” o significativo percentual de 72,2 % dos respondentes.  

Para a alternativa que trata do comportamento ambiental de “nunca” realizar as 

atividades de lavagens de carros, foi registrado o percentual de apenas 4,9 % dos 

entrevistados.  
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-61 Comportamentos Ambientais referentes à intensidade da frequência 

com que os respondentes realizam as atividades residenciais urbanas 

de lavagens de carros. 
 

Esse resultado descreve o acentuado comportamento da população que com 

frequência usa a água em lavagens de carros em suas próprias residências, o que causa 

sérios problemas ambientais em toda a cidade, principalmente em áreas que não dispõem 

de sistema de saneamento básico.   

O uso de detergentes, óleos, graxas e outros produtos de limpeza de autos, além do 

significativo volume de água desperdiçada podem contribuir com a contaminação do solo e 

das águas subterrâneas. 

A questão que aborda o comportamento ambiental relativo às atividades de uso da 

água para o banho de animais é descrito no gráfico da Figura 4-62, e apresenta para a soma 

das opções “quase sempre” e “sempre” o significativo percentual de 69,0 % dos 

respondentes.   
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-62 Comportamentos Ambientais referentes à intensidade da frequência 

com que os respondentes realizam as atividades residenciais urbanas 

de usar a água em “banhos de animais” 
 

Para a opção que aborda o comportamento ambiental que trata de “nunca” usar a 

água para o banho de animais, foi apontado o percentual de apenas 8,1 % das pessoas que 

responderam a pesquisa de campo desse estudo.  

O Comportamento Ambiental para a atividade residencial urbana de uso da água 

em “lavagens de calçadas e/ou garagens” é apresentado no gráfico da Figura 4-63.  
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-63 Comportamentos Ambientais referentes à intensidade da frequência 

com que os respondentes realizam as atividades residenciais urbanas 

de usar a água em “lavagens de carros e/ou garagens” 
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Os resultados descritivos que ressaltam a intensidade da frequência medida pela 

soma das alternativas “quase sempre” e “sempre” que sintetizam a opinião de 62,9 % dos 

respondentes. O percentual da opção que aponta para o comportamento de não uso da água 

na referida prática ambiental foi de 11,4 % das pessoas que responderam essa questão na 

pesquisa. 

A análise descritiva do comportamento ambiental relativo à frequência na 

realização da prática de limpeza de caixas d’águas é exposta no gráfico da Figura 4-64, que 

apresenta para a soma das alternativas “quase sempre” e “sempre” o percentual de 53,3 % 

dos respondentes.   
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-64 Comportamentos Ambientais referentes à intensidade da frequência 

com que os respondentes realizam as atividades residenciais urbanas 

de limpeza de caixas d’águas 

 

Para a alternativa que apresenta o comportamento ambiental que descreve os 

respondentes que assumem “nunca” ter feito limpezas em suas caixas d’águas, foi 

apontado o percentual de apenas 14,5 % das pessoas que efetivamente responderam a essa 

questão na pesquisa ad hoc.  

O resultado descritivo do comportamento ambiental relativo à frequência na 

realização da prática de limpeza de caixas de gordura é exibido no gráfico da Figura 4-65, 

que apresenta para a soma das alternativas “quase sempre” e “sempre” o percentual de 52,1 

% dos entrevistados.   

O valor da opção que descreve o comportamento de realização da prática de 

limpeza de caixas de gordura apresenta o valor de 25,2 % dos respondentes efetivos para 

essa questão na pesquisa em lide. 
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-65 Comportamentos Ambientais referentes à intensidade da frequência 

com que os respondentes realizam as atividades residenciais urbanas 

de limpeza de caixas de gorduras dos domicílios 

 

A análise do resultado descritivo do comportamento ambiental relativo à frequência 

na realização da prática manutenção de torneiras, chuveiros e canos do domicilio é exibido 

no gráfico da Figura 4-66, que mostra para a soma das preferências “quase sempre” e 

“sempre” o percentual de 49,2 % dos respondentes.   
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-66 Comportamentos Ambientais referentes à intensidade da frequência 

com que os respondentes realizam as atividades residenciais urbanas 

de manutenção de torneiras, chuveiros e canos. 
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A análise que descreve a opção do comportamento de “nunca” fazer manutenção 

em torneiras, chuveiros e canos da casa foi escolhido por 6,0 % dos efetivamente 

entrevistados nessa questão da pesquisa de campo da tese em pauta. 

O resultado que descreve o comportamento ambiental relativo a prática de jogar 

água servida na rua é apresentado no gráfico da Figura 4-67, que aponta na soma das 

opções “quase sempre” e “sempre” o significativo percentual de 75,9 % dos entrevistados.   
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-67 Comportamentos Ambientais referentes à intensidade da frequência 

com que os respondentes realizam as atividades residenciais urbanas 

de manutenção de torneiras, chuveiros e canos. 
 

Já a alternativa que analisa o comportamento ambiental que trata do 

comportamento de “nunca” jogar a água servida na rua, aponta para um percentual de 13,6 

% das pessoas que responderam a pesquisa de campo dessa tese.  

O lançamento de águas servidas na rua é atualmente uma prática nociva ao meio 

ambiente muito utilizada nas zonas urbanas das cidades brasileiras. As maiores causas 

desse relevante problema ambiental, que necessita de tratamentos especiais na busca de 

soluções no âmbito da gestão da água urbana é sem dúvida a falta de uma rede de 

saneamento básico nessas cidades e uma maior ênfase por parte dos gestores públicos na 

adoção de bem planejados e adequados programas de Educação Ambiental.  

As ações de Educação Ambientais devem contemplar além de todo um conjunto de 

formulações de repasse dos saberes ambientais na temática da gestão sustentável da água, 

também a apreensão de todos os conhecimentos gerais, que extrapola para a gestão de 

outros problemas ambientais, que se inter-relacionam com a questão da água, levando em 
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conta a percepção do cidadão a que se destina esse programa, conforme aconselha SYME 

& NANCAROW (1996; 1997), GREEN (1998) e TUNSTALL (1998). Esses estudiosos 

ressaltam a grande valia desses estudos, tanto no Planejamento Ambiental como na 

Educação Ambiental para a gestão sustentável da água no atual quadro ambiental mundial.  

O papel estratégico dos estudos de percepção ambiental na gestão da água se dá 

através da análise e construção do perfil dos cidadãos, no que concerne à busca de relações 

das atitudes, conhecimentos e comportamentos ambientais dos indivíduos estudados, além 

de outras relevantes variáveis tanto de caracterização Sociodemográficas, como 

econômicas, sociais e culturais.  

A análise dos resultados que descrevem os comportamentos ambientais referentes  

a ação de participar de palestras e/ou cursos sobre Meio Ambiente é exibido no gráfico da 

Figura 4-68, que assinala para a soma das opções “quase sempre” e “sempre” o percentual 

de  apenas 9,8 % dos entrevistados.  
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-68 Comportamentos Ambientais referentes à intensidade da frequência 

com que os respondentes realizam ações de participação em palestras 

e/ou cursos sobre Meio Ambiente. 
 

Já na contramão da indiferença, em termos da não busca do conhecimento 

ambiental referente a participação em palestras e/ou cursos que abordam a temática 

ambiental, o gráfico exibe o significativo percentual de 69,1 % dos entrevistados que 

afirmam nunca terem participado desses eventos.  

A descrição dos resultados dos comportamentos ambientais referentes à ação de 

discutir com amigos e vizinhos, sobre os problemas ambientais referentes à água e 
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saneamento é abordado no gráfico da Figura 4-69, que distingue para a soma das opções 

“quase sempre” e “sempre” o percentual de apenas 11,3 % dos respondentes.  
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-69 Comportamentos Ambientais referentes à intensidade da frequência 

com que os respondentes realizam ações de discutir com amigos e 

vizinhos sobre problemas ambientais referentes à água e saneamento. 
 

A opção que analisa o comportamento ambiental que aborda o comportamento da 

ação de “nunca” discutir com amigos e vizinhos sobre problemas ambientais referente a 

água e saneamento, assinala um percentual significativo de 47,8 % das pessoas que 

responderam a pesquisa de campo dessa tese.  

Esse resultado ilustra o expressivo nível de frequências da população em ações de 

ausência de discussão da temática dos problemas ambientais da água e do saneamento, 

mesmo com pessoas do seu círculo de amizade ou vizinhos que também vivenciam esses 

problemas no dia a dia. 

A análise descritiva do comportamento ambiental mensurado na forma da 

intensidade da frequência com que a população economiza água, aqui representada pela 

amostra pesquisada e devidamente validada para efeito de inferências, é apresentada no 

gráfico da Figura 4-70, que ressalta o acentuado comportamento de “sempre” economizar 

água explicitado por 78,9 % dos respondentes. Ao analisar a soma das opções “quase 

sempre” e “sempre”, ou seja, a soma percentual total dos indivíduos que procuram 

economizar água, o gráfico demonstra um significativo valor de 90,2 %.  
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No outro extremo da escala do gráfico, o que se visualiza é um total de apenas 1,9 

% dos respondentes que assumem que “nunca” economizam água. 

No entanto é interessante ressaltar que esse comportamento ambiental de 

economizar esse recurso natural é ocasionado pelo receio da população, principalmente 

daquela faixa de menor poder aquisitivo, que teme o acréscimo no consumo da água na 

forma da chamada tarifa adicional por excesso no consumo de água.  
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-70 Comportamentos Ambientais referentes à intensidade da frequência 

com que os respondentes realizam ações de economizar água. 
 

Em algumas residências inclusive foi detectado vazamento em canos e tubulações 

antes do hidrômetro que registra o consumo da água do domicílio, e quando o pesquisador 

questionou sobre esse fato, o entrevistado disse que não se preocupava com aquele 

vazamento, pois tal consumo de água não fazia parte e não era registrado no seu 

hidrômetro.  

O que se nota na análise das causas dessa questão é que apesar de um claro sintoma 

na direção de um comportamento pró-ambiental, no entanto tal ação em favor da melhoria 

ambiental é causada pela compreensão de uma significativa parte da população, que 

entende no fato de não economizar água, a possibilidade de pagamento adicional de uma 

taxa por excesso no consumo desse bem, ou seja, a questão financeira é um fator 

motivador de tal comportamento. 

Os resultados descritivos dos comportamentos ambientais devidos à intensidade da 

frequência com que a população da cidade procura avisar a empresa concessionária de 

águas e esgotos, no caso da cidade do Natal - a Companhia de Águas e Esgotos do Rio 
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Grande do Norte - CAERN, sobre a ocorrência de canos e tubulações furados ou 

danificados é exposto no gráfico da Figura 4-71.  
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-71 Comportamentos Ambientais referentes à intensidade da frequência 

com que os respondentes realizam ações de avisar a empresa 

concessionária de águas e esgotos sobre a ocorrência de canos e 

tubulações furados ou danificados. 

 

O que se visualiza no gráfico é um relativo equilíbrio para os níveis de população, 

representado pelos respondentes da pesquisa, no que concerne a alternativa que mostram 

pessoas que “nunca” avisam a empresa concessionária, no caso com um percentual de 33,9 

% e a opção que trata dos cidadãos que num percentual de 36,2 %, “sempre” avisam a 

empresa, quando encontra uma ocorrência de canos e tubulações furados e danificados em 

vias públicas. Os percentuais intermediários do gráfico colaboram para demonstrar o 

equilíbrio entre as opiniões extremas, com uma pequena vantagem voltada para o 

comportamento pró-ambiental de avisar a empresa concessionária dos serviços de água e 

esgotos. 

A análise descritiva do comportamento ambiental mensurado na forma da 

intensidade da frequência com que a população, aqui representada pelos entrevistados 

dessa pesquisa e que realizam ações de ler matérias de jornais ou revistas ou ver na TV, 

para aprender mais sobre os problemas ambientais relacionados com a questão da água, é 

apresentada no gráfico da Figura 4-72.  
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-72 Comportamentos Ambientais referentes à intensidade da frequência 

com que os respondentes realizam ações de ler matérias de jornais ou 

revistas ou ver na TV, para aprender mais sobre os problemas 

ambientais relacionados com a questão da água. 

 

O referido gráfico apresenta um relativo equilíbrio para os níveis de população, 

representados pelos respondentes da pesquisa, no que concerne a alternativa que mostram 

que 24,3 % das pessoas pesquisadas “nunca” se preocupam em busca a informação 

ambiental de ler matérias de jornais, revistas ou ver na TV as questões dos problemas 

ambientais relacionados com a gestão da água.  

Percentual semelhante, também foi encontrado para o outro extremo da escala, 

onde se visualiza no gráfico o valor de 24,9 % dos cidadãos que “sempre” buscam ler 

matérias em jornais ou revistas e procura na televisão a informação ambiental acerca dos 

problemas que afetam a questão da gestão da água na cidade. 

O comportamento ambiental que trata da intensidade da frequência, com que os 

respondentes realizam ações de reuso de parte da água usada é apresentado no gráfico da 

Figura 4-73, onde mostra que 16,0 % dos respondentes assumem que “sempre” ou “quase 

sempre” praticam o reúso de parte das águas usadas nas residências da cidade do Natal. 

  No tocante a negação da intensidade de frequência no reuso de parte da água 

domiciliar usada, o gráfico exibe um significativo nível de comportamento, voltado para a 

afirmação de que 62,3 % dos respondentes “nunca” reutilizam parte da água usada nas 

atividades domiciliares cotidianas. 
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É significativo o resultado que atesta o baixo comportamento no reuso de águas 

usadas. No entanto, a constatação do elevado percentual de pessoas que não aceitam 

reutilizar parte das águas servidas, em algumas atividades demonstra a necessidade de se 

trabalhar à questão do reúso da água, seja através de um programa de Educação Ambiental, 

ou através da difusão do conhecimento ambiental, relativo a esse tema na forma de 

informações ambientais.  
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-73 Comportamentos Ambientais referentes à intensidade da frequência 

com que os respondentes realizam ações de reutilizar parte da água 

usada na residência. 

 

O repasse do saber ambiental deve priorizar um rígido controle de qualidade, 

questões pertinentes à saúde, viabilidade econômica e social, de modo essas ações devem 

levar em conta a percepção ambiental da população, em um enfoque que contemple 

mudanças de atitudes e comportamentos pró-ambientais em favor do reuso da água, de 

forma adequada e compatível com os procedimentos de gestão sustentável desse precioso 

líquido. 

Os resultados descritivos dos comportamentos ambientais devido à intensidade da 

frequência com que os cidadãos pesquisados bebem água colhida diretamente da torneira, é 

registrado no gráfico da Figura 4-74.  

O gráfico em pauta apresenta resultados bem interessantes, que demonstram por um 

lado, a confiança da população com a qualidade da água, na forma do percentual de 49,6 % 

das pessoas que responderam que “sempre” bebiam a água colhida diretamente da torneira, 
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sem nenhum uso de processo de filtragem, ou tratamento de qualidade da água visando a 

potabilidade da água ofertada a população.  
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-74 Comportamentos Ambientais referentes à intensidade da frequência 

com que os entrevistados bebem água colhida diretamente da 

torneira. 

 

A escolha pela alternativa que constata o comportamento ambiental em que 34,5 % 

dos respondentes pesquisados “nunca” bebem água coletada diretamente da torneira e sem 

nenhum tratamento de qualidade adicional mostra que já não existe, como em outros 

tempos, unanimidade sobre a questão da boa qualidade da água da cidade do Natal.  

O que contribui com essa desconfiança é a constatação, através de estudos 

divulgados em jornais e televisão da cidade do Natal, do avanço no processo de 

contaminação dos poços de águas subterrâneas que abastecem uma significativa parcela da 

cidade, conforme apresentado ainda em estudos de MINEIRO (2001), e da própria empresa 

concessionária dos serviços de água e esgotos - a CAERN (2000). 

 

4.1.1.5  Questões de Senso de Comunidade (SC) 

 

As questões que enfocam o nível do Senso de Comunidade, por meio da 

intensidade das frequências em que os cidadãos pesquisados participam ou se envolvem 

em ações comunitárias relevantes para o processo de melhoria da qualidade ambiental é 

apresentada nesse estudo visando mensurar e assim traçar um perfil do cidadão para 
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algumas ações selecionadas, no âmbito da pesquisa de campo ad hoc para a cidade do 

Natal. 

A participação do entrevistado em trabalhos voluntários de igrejas ou ong’s é 

apresentada no gráfico da Figura 4-75. Nesse gráfico se visualiza que 10,9 % dos 

respondentes admitem que participam “sempre” ou “quase sempre” de ações comunitárias 

na forma de trabalhos voluntários em organizações não governamentais ou/e igrejas.  
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-75 Senso de Comunidade referente à intensidade da frequência com que 

os entrevistados participam de trabalhos voluntários em igrejas e 

organizações não governamentais – ONGs. 
 

No tocante ao valor de 74,8 % das pessoas que afirmam “nunca” terem participado 

de trabalhos voluntários, é significativo o alto percentual de respondentes que demonstra 

uma parcela relevante, de quase um terço da população, que não tem envolvimento 

comunitário na forma de cooperação em tais tarefas espontâneas. 

A questão que trata do Senso de Comunidade referente à participação em horários 

vagos, de debates sobre os problemas sociais e ambientais da comunidade e/ou cidade, de 

acordo com as opiniões dos entrevistados é explicitada no gráfico da Figura 4-76.   

O valor de 80,6 % para a alternativa que trata da afirmação de “nunca” participar de 

debates sobre a problemática social e ambiental da comunidade do entrevistado, demonstra 

um alto nível de desinteresse da população em se unir e procurar as informações 

necessárias para solucionar os graves problemas que afligem a comunidade.  
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-76 Senso de Comunidade referente à intensidade da frequência com que 

os entrevistados participam em horários vagos, de debates sobre os 

problemas sociais e ambientais. 
 

Esse desinteresse é expresso na forma do baixo percentual resultante da soma das 

opções “sempre” e “quase sempre” que sinalizam com apenas 6,6 % dos respondentes. 

Na mesma tendência, a questão do senso de comunidade em que se pergunta aos 

entrevistados, se os mesmos estão envolvidos em associações comunitárias, clubes, grupos 

comunitários ou de igreja, o que se observa no gráfico da Figura 4-77 é que apenas 10,9 % 

dos entrevistados optaram pelas alternativas que tratam de “sempre” ou “quase sempre” 

participar das ações comunitárias, de lazer ou religiosas. 
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-77 Senso de Comunidade referente à intensidade da frequência com que 

os entrevistados estão envolvidos em associações comunitárias, clubes 

ou grupos comunitários ou de igreja. 
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No que se refere à verificação do percentual de 80,4 % das pessoas entrevistadas 

que optaram pela alternativa “nunca”, o que se nota é um significativo desinteresse pelo 

envolvimento e participação da população na vida política dessas instituições comunitárias. 

Tal desinteresse acarreta sérios prejuízos à construção de um processo de 

conscientização ambiental, haja vista, a falta do componente solidariedade e envolvimento 

da comunidade em prol de objetivos ambientais comuns aos cidadãos. 

A análise descritiva no que concerne a intensidade da frequência na participação 

dos entrevistados em debates e discussões com vizinhos acerca da temática da importância 

da água para a vida e para o desenvolvimento socioeconômico aparece no gráfico da 

Figura 4-78.   
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-78 Senso de Comunidade referente à intensidade da frequência com que 

os entrevistados discutem com vizinhos sobre a importância da água 

para a vida e para o desenvolvimento socioeconômico 

 

Nesse gráfico 24,1 % dos respondentes admitem que participam “sempre” ou 

“quase sempre” de discussões que abordam a importância da água em um contexto de 

desenvolvimento sustentável.  

Para a mensuração da intensidade de frequência que mostra a total inexistência de 

discussões e debates sobre os problemas ambientais, o gráfico em pauta, apresenta na 

forma do percentual de 46,3 % dos respondentes, a afirmação de que essas pessoas 

“nunca” participaram desses processos discursivos informais que tratam de informações 

ambientais sobre a problemática relacionada com a gestão da água. 
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 A participação da população em campanhas ambientais e sociais, além de mutirões 

que visam trazem benefícios às parcelas mais carentes da sociedade, é apresentada no 

gráfico da Figura 4-79 através de resultados descritivos, representados por números 

percentuais amostrais, que são inferidos para o universo populacional da cidade do Natal. 
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-79 Senso de Comunidade referente à intensidade da frequência com que 

os entrevistados participam de mutirões e/ou campanhas ambientais e 

sociais. 
 

A questão da intensidade de frequência que manifesta a total inexistência de 

participação é apresentada no gráfico em pauta, através do percentual de 84,6 % dos 

entrevistados que assumem nunca terem compartilhado de ações solidárias na forma de 

mutirões e campanhas de cunho social e ambiental.    

No que se refere à medição do senso de comunidade relativo às afirmativas de que 

“sempre” ou “quase sempre” participam de mutirões ou campanhas sociais e ambientais 

são observadas no percentual que acumula essas duas opções, resultando no valor de 3,2 % 

dos respondentes pesquisados. 

Os valores encontrados nos gráficos que estudam o bloco do Senso de Comunidade 

da população da cidade do Natal demonstram o baixo nível de participação e envolvimento 

comunitário dos cidadãos, e também traz a tona o pouco sentido de participação solidária 

para desenvolver trabalhos comunitários e buscar as informações, soluções e 

consequentemente os preceitos da cidadania na forma de reivindicações por uma melhor 

qualidade de vida.  
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4.1.1.6  Questões de Acesso a Informação (AI) 

 

A percepção da população da cidade do Natal, no que diz respeito ao Acesso a 

Informação (AI), é abordada de forma descritiva nesse estudo e visa apresentar e 

identificar a intensidade do nível de frequências dos respondentes da amostra, legítimos 

inferidores da população no que se refere ao acesso aos meios de comunicações e 

informações, previamente selecionados no instrumento da pesquisa de campo dessa tese. 

O Acesso a Informação é um instrumento relevante para o processo de 

conscientização ambiental e promoção da participação pública da população na busca da 

melhoria da qualidade ambiental na gestão sustentável da água.  

Sendo assim, a qualidade da informação, tanto de conhecimento geral como 

ambiental, de forma simples e acessível ao entendimento da população, devendo ser 

encarado como um fator que também contribuí para mudar atitudes e comportamentos 

ambientais inadequados, tornando assim esses cidadãos em novos defensores e parceiros 

da sustentabilidade hídrica e de outros recursos naturais. 

O acesso à informação que mostra a intensidade da frequência com que os 

entrevistados acessam meios de comunicações tais como revistas: Veja, Istoé, Época ou 

Exame, é exibido no gráfico da Figura 4-80.  
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-80 Acesso à Informação referente à intensidade da frequência com que os 

entrevistados acessam meios de comunicações tais como revistas 

Veja, Istoé, Época ou Exame. 
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Nesse gráfico se visualiza um relativo equilíbrio entre os percentuais que 

representam a não leitura de revistas desses tipos, ou seja, 36,2 % dos respondentes 

“nunca” lêem as revistas especificadas, enquanto 31,4 % dos entrevistados “sempre” ou 

“quase sempre” lêem as revistas em questão.   

São relevantes os valores que apontam para a parcela de 20,9 % das pessoas, que 

“às vezes” buscam informações nessas revistas, apontadas nos questionários aplicados na 

pesquisa em lide. 

A questão que trata do acesso à informação que mostra a intensidade da frequência 

com que os entrevistados procuram informes em meios de comunicações tais como 

telejornais de nível nacional (Jornal Nacional, Jornal do SBT, Jornal da Record,...) é 

apresentado no gráfico da Figura 4-81.  

O referido gráfico mostra um significativo percentual de 74,6 % para a soma das 

opções “sempre” ou “quase sempre”, que representa a relevante parcela de respondentes 

que assistem e buscam informações em telejornais editados e transmitidos por redes 

nacionais de televisões.   

Os valores que apontam para a parcela de 4,9 % das pessoas, que “nunca” buscam 

informações em telejornais nacionais demonstra a pequena parcela de público que não se 

interessa pelas informações de conteúdo ambiental por intermédio da televisão. 
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-81 Acesso à Informação referente à intensidade da frequência com que os 

entrevistados acessam meios de comunicações tais como telejornais de 

nível nacional (Jornal Nacional, Jornal do SBT, Jornal da Record,...). 
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A notícia local, em especial os informes que versam sobre os assuntos ambientais, 

tanto dos problemas que afetam o meio ambiente, ou especificamente a gestão da água, é 

motivo de estudos nessa tese, no que concerne ao acesso a informação, na forma da 

mensuração da intensidade da frequência com que os entrevistados assistem e buscam 

notícias em telejornais de nível local.  

Sendo assim, o gráfico da Figura 4-82 aponta para uma expressiva parcela de 70,3 

% dos respondentes, que escolheram as opções “sempre” ou “quase sempre”, assumindo 

que vêem os telejornais locais citados na pesquisa ad hoc.  

No outro extremo se detecta no gráfico em pauta um baixo percentual de 6,0 % dos 

respondentes, que admitem “nunca” buscar informações em noticiários televisivos editados 

e transmitidos pelas emissoras de televisão local. 
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-82 Acesso à Informação referente à intensidade da frequência com que os 

entrevistados acessam meios de comunicações tais como telejornais de 

nível local (RNTV, Tropical Notícias, Jornal do Dia,...). 

 

Esses resultados demonstram o acentuado poder de procura e difusão de 

informação, bem como de instrumento formador de opinião e de conscientização ambiental 

e social para a população, pois é bastante expressivo o nível de audiência de telejornais 

tanto locais como de âmbito nacional. 

A temática do acesso à informação que tem origem na leitura de jornais de 

circulação nacional, principalmente dos grandes centros urbanos do país, tais como São 

Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, é estudada nessa tese na forma da questão abordada e 

explicitada no gráfico da Figura 4-83. 
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-83 Acesso à Informação referente à intensidade da frequência com que os 

entrevistados acessam meios de comunicações tais como jornais 

impressos de circulação nacional (Folha de São Paulo, Estado de São 

Paulo, O Globo, Jornal do Brasil,...). 
 

 

Nesse gráfico o que se observa é a ocorrência de uma significativa parcela da 

população, representada pelos respondentes que não tem acesso ao noticiário impresso de 

circulação nacional, tais como Jornal do Brasil, O Estado de São Paulo, O Globo, Correio 

Brasiliense e Folha de São Paulo, entre outros, de jeito que o percentual de 72,3 % 

demonstra bem esse fenômeno.  

Ao reportar o resultado que espelha a parcela da população que admitem uma maior 

intensidade de frequência na leitura desses jornais impressos de divulgação nacional, o que 

se observa é o percentual de 10,5 % dos respondentes da pesquisa de campo em pauta.  

O acesso à informação relativo à leitura de jornais de circulação local é apresentado 

na questão explicitada no gráfico da Figura 4-84. Nesse gráfico o que se observa é uma 

tendência na intensidade das frequências, presentes nas opções listadas, diferente da 

questão, que trata do acesso à informação referente a jornais impressos de divulgação 

nacional.  

A ocorrência de uma parcela da população, representada pelos respondentes que 

não tem acesso ao noticiário impresso de circulação local, tais como Jornal de Hoje, Diário 

de Natal/O Poti, Tribuna do Norte e Jornal de Natal, para citar os principais jornais da 
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cidade, demonstra que 38,4 % dos entrevistados que responderam essa questão, “nunca” 

leem jornais locais.  
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-84 Acesso à Informação referente à intensidade da frequência com que os 

entrevistados acessam meios de comunicações tais como jornais 

impressos de circulação local (Tribuna do Norte, Diário de Natal / O 

Poti, Jornal de Natal, Jornal de Hoje,...). 

 

Entretanto, a leitura desses jornais tem no referido gráfico um registro que deixa a 

desejar em termos de intensidade de leitura, pois o que se registra é um valor percentual 

que espelha 30,7 % da parcela da população, que admitem ler “quase sempre” ou “sempre” 

essas folhas informativas de circulação local.   

Dessa forma o que se pode observar é um relativo equilíbrio entre os extremos, com 

uma ligeira tendência para a alternativa que assume a não leitura ou pouca leitura dessas 

folhas diárias, possivelmente devido ao baixo poder aquisitivo da população, 

principalmente a parcela menos favorecida financeiramente.  

A intensidade das frequências de informações que tem origem em rádios AM é 

apresentada no gráfico da Figura 4-85, que exibe um relevante valor percentual de 53,7 % 

de pessoas que “nunca” acessam essas emissoras de rádios.  

No que concerne ao valor percentual que corresponde à soma das alternativas 

“quase sempre” e “sempre”, observa-se um percentual de 18,9 % dos respondentes para 

essa variável. 

A audiência relativa a noticiários de Rádio AM, nos últimos tempos teve uma 

queda acentuada, perdendo público para as rádios FM e também para a televisão. Dentro 
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do contexto desse estudo é interessante ressaltar a ampliação do espaço das rádios FM 

comunitárias e também de algumas emissoras clandestinas.  
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-85 Acesso à Informação referente à intensidade da frequência com que os 

entrevistados acessam meios de comunicações tais como noticiários de 

Rádio AM. 

 

A qualidade da informação, na maioria das vezes a serviço de interesse políticos 

partidários, de grupos tradicionais da política potiguar, em nada contribuiu para a difusão 

do conhecimento ambiental e consequentemente da melhoria do nível de conscientização e 

Educação Ambiental. 

Esse baixo nível de audiência para Rádios AM reflete o cenário atual em que 

principalmente o público de idade mais avançada é que buscam ouvir os noticiários dessas 

emissoras.  

A informação referente a noticiários de Rádio FM é apresentada nesse estudo 

através de análise descritiva exibida no gráfico da Figura 4-86, onde se observa uma 

tendência na intensidade das frequências, presentes nas opções listadas, diferente da 

questão que trata do acesso à informação referente a rádios AM.  

A ocorrência da alternativa que trata da não audiência de rádios FM exibe um valor 

de 20,9 % de respondentes que assumem “nunca” escutam essas emissoras.  

No tocante a questão que aborda a audiência dessas rádios, na forma expressa da 

junção das alternativas “quase sempre” e “sempre”, o que se observa é a ocorrência de uma 

parcela significativa dos respondentes, expresso pelo valor percentual de 51,0 % para o 

público que procura nessas emissoras ouvir os seus noticiários.  
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-86 Acesso à Informação referente à intensidade da frequência com que os 

entrevistados acessam meios de comunicações tais como noticiários 

de Rádio FM. 

 

Vale salientar que tanto as emissoras de Rádio AM, como as FM, não difundem de 

forma satisfatória, pois não fazem parte dos objetivos atuais dessas emissoras, as questões 

que suscitam os debates e discussões sobre a problemática ambiental.  

A abordagem dessa temática é apresentada, quando ocorre, de maneira superficial e 

apenas informativa do fato deixando a desejar a questão da abordagem das causas e efeitos, 

bem como também no que se refere à falta de uma análise crítica abrangente que 

contemple a busca de soluções para esses problemas que afetam o meio ambiente, em 

especial a gestão da água. 

O acesso à rede mundial de computadores através da internet é estudado nessa tese, 

e o que se observa de imediato, é o alto índice de 76,3 % correspondente aos respondentes 

que “nunca” acessaram a internet, devido principalmente a não possuírem computadores 

pessoais. No outro extremo da escala, o que se observa é a ocorrência de 13,9 % das 

pessoas que assumem que “quase sempre” ou “sempre” acessam a rede internet. 

A informação na rede mundial de computadores, através da internet fornece uma 

grande carga de informações para a gestão ambiental sustentável da água. Na internet é 

possível encontrar um vasto arsenal de informações da melhor qualidade.  
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Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4-87 Acesso à Informação referente à intensidade da frequência com que os 

entrevistados acessam meios de comunicações tais como a rede 

Internet. 

 

No entanto, a restrição financeira dificulta o acesso através da aquisição de 

computadores pessoais, de forma que uma significativa parcela da população da cidade, ou 

não se interessa pela internet ou não dispõe de computadores, para acessar essa rede e 

assim basear e debater os problemas que afetam o meio ambiente.   

 

4.2.2 Análise Fatorial 

 

No processo de aplicação da Análise Fatorial é gerado, a partir dos dados originais 

observados na pesquisa - variáveis antecedentes, um conjunto menor de novas variáveis 

conhecidas por fatores, e aqui chamadas de variáveis consequentes, que resultam na 

redução da dimensionalidade e sumarização dos dados.  

O procedimento utilizado na Análise Fatorial foi a da aplicação da técnica de 

extração de Componentes Principais e o método de rotação utilizado foi o VARIMAX, que 

segundo SOUZA (2001) tem a vantagem de minimizar o número de variáveis com altas 

cargas sobre um fator, o que faz com que se tenha uma melhor interpretação do mesmo. 

Para tanto, se fez necessário a aplicação do referido método em cada um dos 6 (seis) 

blocos de variáveis tratadas no estudo, e a seguir analisadas. 
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4.1.1.7 Determinação de fatores de Caracterização Sociodemográficas / Identificação 

Pessoal (CSD/IP) 
 

O conjunto que trata das informações pessoais (IP), aqui também denominadas 

como dados de Caracterização Sociodemográficas são compostos pelas seguintes 

variáveis: sexo, idade, renda familiar, número de ocupantes do domicílio, número de 

filhos, posição na família, escolaridade e estado civil. 

A partir do bloco de variáveis de Caracterização Sociodemográfica (CSD) foi 

empregada uma análise fatorial com o intuito de reduzir o espaço dos atributos usados para 

a medição das variáveis em questão, de forma que se estimaram os chamados escores 

fatoriais a serem empregados na análise subsequente, que aborda a utilização da técnica 

estatística de análise de regressão linear múltipla.  

Para essas variáveis, a análise fatorial forneceu uma redução de dimensão que 

resultou em (3) três fatores, associados ao aproveitamento de 6 (seis) variáveis originais no 

novo construto fatorial. As cargas fatoriais (factor loadings) equivalem à medida de 

correlação entre a função derivada referente aos possíveis fatores e as medidas originais. 

Para os resultados dessas cargas fatoriais, considerou-se para efeito de análise, as variáveis 

com cargas significativas, os chamados factor loadings superiores a 0,500.  

 

Tabela 4-11 Cargas Fatoriais referentes à análise fatorial das variáveis de Caracterização 

Sociodemográficas (IP). 
 

Variáveis Itens 

Carga Fatorial 
 

FCSD1 - 

Renda 

Familiar e 

Escolaridade 

 

FCSD2 - Posição na 

família, estado civil 

e idade 

 

FCSD3 - Nº de 

filhos e Nº de 

residentes no 

domicílio 

IP2_IDAD Idade do entrevistado (a)  - 0,670  

IP3_RFAM Renda Familiar -0,776   

IP5_NOCD 
Número de ocupantes do 

domicílio 
  0,848 

IP6_NFIL 
Número de filhos do 

entrevistado (a) 
  0,680 

IP7_POSF Posição na família  0,797  

IP8_ESCO Escolaridade do entrevistado (a) -0,808   

IP7_ECIV Estado civil    

Autovalores 2,12 1,48 1,28 

Variância Explicada (Proporção Total)    0,264   0,185     0,160 
 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

A Tabela 4.11 apresenta a composição dos fatores, e o demonstrativo das variâncias 

explicadas para cada fator, sendo que a proporção total resultou em 61,0 % de 

variabilidade total explicada para esse bloco de dados em questão.   
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É relevante ressaltar que os três fatores, resultantes desse bloco de informações, têm 

uma mesma marca, que é a característica marcante de que cada um desses blocos somente 

engloba variáveis que representam a questão relativa a informações da família, em 

contraponto com as informações ditas individuais que não entraram na composição dos 

fatores.  

Os autovalores tiveram uma variação de 2,12 para o primeiro fator, 1,48 para o 

segundo e 1,28 para o terceiro fator. 

O fator 1, o mais representativo, haja visto o seu autovalor (eigenvalue) igual a 2,12 

e com variância explicada de 0,264, representa a característica referente a renda familiar e 

escolaridade dos entrevistados, o fator 2, com autovalor igual a 1,48 e variância explicada 

em relação a proporção total em 0,185, representa posição na família, estado civil e idade, 

e  o fator 3, com autovalor igual a 1,28 e variância explicada em relação a proporção total 

em 0,160, representa o número de filhos e o número de residentes no domicilio.  

 

4.1.1.8 Determinação de fatores de Conhecimentos Gerais, Global e Ambientais (C) 

 

As informações coletadas e reunidas nesse bloco de variáveis tratam não só de 

questões que versam sobre o conhecimento ambiental do entrevistado, como também de 

formulações que visa avaliar o conhecimento geral e global do pesquisado.  

O bloco de variáveis de Conhecimentos Gerais e Ambientais (C) que também inclui 

variáveis de conhecimentos gerais e global, foi observado a existência de 3 (três) fatores 

que sintetizam  a assimilação do conhecimento dos entrevistados, conforme a Tabela 4.2
 
a., 

a seguir apresentada.  

A composição dos fatores aparece no corpo da mesma, através dos valores das 

cargas fatoriais (correlações) para as variáveis originais mais representativas para cada 

fator, a nomenclatura do fator e o demonstrativo das variâncias explicadas para cada fator, 

e que resultou em 60,1 % de variabilidade total explicada para esse conjunto de 

informações.  

Na composição dos 3 (três) fatores desse bloco, observa-se o aproveitamento de 15 

(quinze) variáveis originais do bloco em um novo construto fatorial que privilegiou tanto 

as questões de conhecimentos ambientais voltados de uma maneira especifica para os 

problemas da contaminação do solo e das águas subterrâneas, que são problemas que 

atualmente preocupa a população e as autoridades da cidade do Natal.  
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Tabela 4.12
 
Cargas Fatoriais referentes à análise fatorial das variáveis de Conhecimentos 

Gerais e Ambientais (C). 

 

Variáveis Itens 

Carga Fatorial 

FC1 - 

contaminação 

de águas 

subterrâneas 

a partir de 

cemitérios 

FC 2 - Uso, 

distribuição 

e economia 

de água 

FC 3 - 

Conheciment

o geral e 

global 

C21A - REE 
Racionamento de energia elétrica 

(apagão) 
   

C21B - GAF Guerra no Afeganistão   0,810 

C21C - EPB Eleição para presidente do Brasil    

C21D - ISO Normas Ambientais ISO 14000    

C21E - TNY Terrorismo em Nova York   0,811 

C22A - UDA Uso e Distribuição da água  0,740  

C22C - ECA Economia de água  0,842  

C22D - CAF 
Contaminação da água através de 

fossas 
   

C22E - CAL 
Contaminação da água por meio 

de lixões 
   

C22F - LCE 
Ligações clandestinas de esgotos 

em galerias de águas de chuva 
   

C22G - CAC 
Contaminação a partir de 

cemitérios 
0,857   

C22H - CLF 

Contaminação do lençol freático e 

poços de fornecimento de águas 

subterrâneas 

0,729   

C22I - AAP 
Acidentes Ambientais com a 

Petrobras 
  0,739 

C22J - LIX Lixão de Natal    

C22L - DES 
Desenvolvimento Econômico 

Sustentável 
   

Autovalores 7,31 1,24 1,05 

Variância Explicada (Proporção total) 
 

        0,211        0,143         0,246 
 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Nessa direção sinaliza DIAS (2000) com a necessidade de pensar global e agir 

local, o que significa dizer que é necessário, em um processo de conscientização, a 

assimilação de conhecimentos, em todas as esferas do chamado desenvolvimento humano, 

privilegiando de maneira holística a busca da sustentabilidade das nações e dos cidadãos, 

tanto para essa, como para as futuras gerações. A questão do conhecimento ambiental, 

fundamentado nas questões gerais e globais, é enfocada em dois do total de três fatores, 

que expressam esse bloco ou conjunto de variáveis originais da pesquisa. 

 

4.1.1.9 Determinação de fatores de Atitudes Ambientais (AT) 

 

No bloco de variáveis de Atitudes Ambientais (AT) que também incluem variáveis 

referentes a Atitudes de Compreensão de Impactos ambientais (ACI) e Atitudes de 
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Expectativas com ações do governo (AG), além de variáveis que tratam de Atitudes de 

avaliação de tempo de ocorrência de problemas referente à água e saneamento básico e 

Atitudes concernentes à disposição para pagar esgotamento sanitário.  

Na composição do construto fatorial foi observada a existência de 12 (doze) fatores 

que sintetizam as variáveis significativas para a composição de novas dimensões relativas 

ao enfoque das atitudes ambientais (eco-atitudes) dos entrevistados. 

O conjunto de variáveis que trata do estudo das atitudes ambientais (eco-atitudes) 

dos entrevistados e que podem ser inferidos para a população da cidade do Natal, apresenta 

através da aplicação da técnica de Análise Fatorial, a existência de 12 (doze) fatores que 

sintetizam os componentes principais para esse bloco de variáveis.  

As variáveis que estudam as atitudes relativas à limpeza, manutenção preventiva e 

economia da água formam o primeiro fator do construto fatorial para esse bloco, seguido 

da atitude de compreensão de causas de impactos referente à manutenção preventiva, 

construção de lagoa de estabilização e banho demorado de animais, atitudes que trata do 

entendimento dos problemas referentes à água e saneamento, atitudes de expectativas de 

ações do governo com reuso da água para fins não potáveis e atitudes relativas a estimativa 

do tempo para ocorrência de problemas de falta d'água e qualidade da água.  

É interessante destacar que na composição desses fatores já se encontra explicito 

um relativo nível de relações, de modo que, por exemplo, espera-se que a “realização de 

manutenção de torneiras, válvulas de descarga, chuveiros e canos” e a atitude de “evitar 

jogar água servida na rua” ocasione uma atitude pró-ambiental de “economizar água”. Do 

mesmo modo, também é possível observar que no terceiro fator, as variáveis que formam 

esse construto fatorial tratam basicamente da questão problemas ambientais da gestão da 

água e do saneamento básico da cidade do Natal. 

É conveniente visualizar que os fatores 6 (seis) e 7 (sete) abordam a questão do 

desperdício da água. O sexto fator sintetiza as atitudes referente a compreensão de 

impactos referente ao desperdício no uso da água, englobando variáveis de compreensão 

de causas de impactos ambientais devido a “realização de banhos demorados”, “lavagens 

de carros”, “ ação de aguar jardins” e “ lavagens de calçadas/garagens”.  

A composição do sétimo fator apresenta as variáveis de atitudes de redução do 

desperdício no uso da água, através de atitudes pró-ambientais de “diminuição da 

frequência e da quantidade de água na lavagem de carros”, “diminuição da frequência e da 

quantidade de água em banho de animais” e “diminuição da frequência e da quantidade de 

água nas lavagens de calçadas e/ou garagens”.   
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Uma relevante questão também é abordada na composição do fator 8 (oito),  que 

trata da atitude voltada para a disposição do entrevistado em pagar uma taxa de acréscimo 

para viabilizar uma estrutura de Saneamento Básico para beneficiar o seu bairro e sua rua. 

Outros fatores que complementam esse conjunto de variáveis de atitudes ambientais 

são os construtos fatoriais que tratam das atitudes de compreensão de causas de impactos 

referente ao lançamento de água servida diretamente na linha d’água da rua, da atitude 

devido à expectativa com ação do governo no reúso da água para fins potáveis, atitudes 

relativas à reutilização de água servida e a abordagem das atitudes da expectativa com uma 

ação governamental para o não reuso de água com lançamento das águas residuárias em 

emissários submarinos. 

A Tabela 4. 13 a seguir apresentam os 12 (doze) fatores que compõem a construção 

fatorial por componentes principais para as variáveis de atitudes ambientais. 

O resultado dessa análise tem como principais componentes do bloco de atitudes 

ambientais, as questões que espelham a preocupação ambiental com a manutenção 

preventiva a limpeza de depósitos de água domésticos e a economia de água.  

Também apresenta como componentes principais significativos, as questões que 

abordam as atitudes de compreensão de causas de impactos devido à manutenção 

preventiva, construção de lagoa de estabilização e banho demorado de animais, atitudes 

que tratam do entendimento dos problemas referentes à água e saneamento, atitudes de 

expectativas de ações do governo com reúso da água para fins não potáveis e atitudes 

relativas à estimativa do tempo para ocorrência de problemas de falta d'água e qualidade da 

água, todas com uma forte preocupação ambiental voltada para a não poluição e 

consequente prevenção da deterioração do meio ambiente.  

Sendo assim, de acordo com TREMBLAY & DUNLAP (1978), residentes urbanos 

deveriam ter mais preocupação com problemas ambientais posto que eles geralmente são 

expostos a níveis mais altos de poluição e outros tipos de deterioração ambiental. 

A proporção total da variância explicada para o bloco de variáveis originais que 

apresentaram 12 (doze) fatores para atitudes ambientais tem o valor de 59,72 %. Tal 

percentual alerta para a necessidade de uma abordagem de pesquisa que contemple outras 

variáveis nesse campo, como forma de se ampliar o modelo e assim aumentar a 

representatividade dessa proporção de variabilidade explicada pela pesquisa. Os 

autovalores para esse grupo de variáveis variaram de 5,347 no primeiro fator a 1,121 para 

o décimo segundo fator. 
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Tabela 4 - 13   Cargas Fatoriais referentes a análise fatorial das variáveis de atitudes de compreensão de impactos (AC) e atitudes ambientais (AT). 

Variáveis

FA1 - Limpeza, 

manutenção 

preventiva e 

economia de 

água

FA2 -Compreensão de 

impactos referente a 

manutenção 

preventiva, construção 

de lagoas de 

estabilização  e banho 

demorado de animais.

FA3 - Problemas 

referentes a água 

e saneamento 

(esgotamento 

sanitário)

FA4 - Expectativas 

de ações do 

governo com 

reúso de  água 

para fins não 

potáveis

FA5 - Tempo para 

ocorrências de 

problemas de  

falta d'água e 

qualidade da 

água.

FA6 -Compreensão 

de impactos ref. ao 

desperdício no uso 

da água

FA7 -Redução 

no desperdício 

no uso da água

FA8 -Disposição 

para pagar 

Saneamento 

Básico 

(esgotamento 

sanitário)

FA9 -Compreensão 

de impactos 

referente a 

lançamento de água 

servida 

diretamente  na 

linha d'água da rua.

FA10 - Expectativas 

de ações do 

governo com reúso 

de  água para fins 

potáveis

FA11 - Reutilização 

de água servida

FA4 - Expectativas 

com ações do 

governo com o não 

reúso de  água 
(lançamento em 

emissário submarino)

ACI28A_BD 0,642

ACI28B_LC 0,764

ACI28C_AJ 0,733

ACI28D_LG 0,724

ACI28E_AR 0,621

ACI28F_CF

ACI28H_CA

ACI28I_TP 0,747

ACI28L_LE

ACI28M_BQ 0,777

ACI28N_BA

ATO31_PS 0,702

ATO32_AS 0,793

AT33A_JR

AT33B_LC 0,783

AT33C_BA 0,847

AT33D_LC 0,815

AT33E_CX 0,798

AT33F_CG 0,820

AT33G_MT 0,807

AT33H_AR

AT33J_EA 0,722

AT33M_RA 0,822

AT34A_FA 0,634

AT34B_QA 0,621

AT34C_PA 0,624

AT34D_DA 0,679

AT34E_SB 0,622

AT36_TFA 0,800

AT37_CPA

AT38_TQA 0,835

AT39A_GJA 0,764

AT39B_GLR

AT39C_GPA 0,734

AT39D_GES 0,613

AT39E_GAP 0,651

AT39F_GFI 0,641

Autovalores 5,347 4,349 2,167 2,095 1,870 1,617 1,428 1,380 1,338 1,209 1,161 1,121

Variância 

Explicada 

(proporção total)
0,086 0,0798 0,0565 0,0479 0,0408 0,059 0,058 0,0345 0,0375 0,0313 0,0352 0,0307

Fonte: Pesquisa  de Campo.  
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4.1.1.10  Determinação de fatores de Comportamentos Ambientais (CP) 

 

A determinação do construto fatorial das respostas relativas aos comportamentos 

ambientais dos entrevistados que conforme a validação da pesquisa se estende a toda a 

população de famílias da cidade do Natal e que tem na sua composição a formação de 4 

(quatro) fatores que engloba os componentes principais relativos as variáveis de 

comportamentos ambientais.  A Análise fatorial na verdade apresenta para esse bloco 

quatro dimensões da abordagem relativa aos Comportamentos Ambientais dos 

pesquisados.  

A Tabela 4.14 apresenta a composição dos fatores para o bloco de variáveis que 

avaliam os comportamentos ambientais dos cidadãos entrevistados. 

Tabela 4-14 Cargas fatoriais referentes à análise fatorial das variáveis de 

Comportamentos Ambientais 
 

Variáveis 

  

 

Fator 
 

FCP1- Informação 

e Educação 

Ambiental e reúso 

de água 

FCP2 - Limpeza, 

manutenção 

preventiva e 

economia de água 

FCP3- 

Uso de 

água 

FCP4 – Ação de 

beber água da 

torneira e jogar água 

servida na rua 

CP41A_AJ     

CP41B_LC   -0,624  

CP41C_BA   -0,609  

CP41D_LC   -0,744  

CP41E_LG  0,728   

CP41F_CG  0,695   

CP41G_MT  0,642   

CP41H_AR    0,603 

CP41I_PC 0,656    

CP41J_PA 0,695    

CP41L_EA  0,627   

CP41M_CF     

CP41N_LP 0,634    

CP41O_RA 0,653    

CP41P_AT    0,665 
 

Autovalores 
 

3,387 1,560 1,332 1,104 

Variância 

Explicada  

(Proporção 

Total) 

0,145 0,138 0,117 0,092 

       

Fonte: Pesquisa de campo 

 

O primeiro fator é composto por variáveis comportamentais referentes ao reúso 

da água, além de componentes relativos à informação e educação ambiental. As 

variáveis originais da pesquisa, que questionam os comportamentos de “participação 
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dos entrevistados em palestras e/ou cursos sobre meio ambiente”, “participar de 

discussões com amigos e vizinhos sobre problemas ambientais” e a “frequência em ler 

matérias de jornais ou revistas ou ver na TV para aprender mais sobre os problemas 

ambientais relacionados à água” representam a síntese da questão referente ao 

comportamento devido a Informação e Educação Ambiental, bem como a variável que 

trata do comportamento ambiental de “frequência em reutilizar parte da água usada” 

também tem a representação complementar nesse fator representando o Reuso da Água. 

A seguir o segundo fator apresenta as variáveis que sumarizam a limpeza e 

manutenção preventiva e economia de água, de jeito que entram nesse construto as 

variáveis que questionam as “frequências na realização de manutenção de torneiras, 

válvulas de descarga, chuveiros e canos”, “limpeza de caixas d’água e de caixas de 

gordura”, além da variável que mede a “frequência em economizar água”.  

Esse fator, de forma similar ao correspondente das atitudes ambientais também 

contém uma lógica relação explicita no agrupamento das variáveis que compõe o seu 

construto. 

O terceiro fator apresenta o construto referente ao uso da água através da 

composição de variáveis de comportamentos voltados para as frequências em atividades 

tais como “lavagem de carros”, “banhos de animais” e “lavagens de calçadas/garagens”. 

Para o quarto fator, a composição do construto elaborado pela análise fatorial 

através da síntese de componentes principais apresenta a formulação devida à 

frequência do comportamento relativo à confiança ou não em “beber água diretamente 

da torneira” e a frequência em se comportar com a “ação de jogar água servida na rua”. 

Por se tratar de duas variáveis originais que tratam de comportamentos aparentemente 

distintos no construto fatorial, então esse fator recebeu a nomenclatura relativa a essas 

duas variáveis associadas. 

A proporção total da variância explicada para o conjunto de variáveis originais 

que resultaram em 4 (quatro) fatores para comportamentos ambientais tem o valor de 

49,2 % , o que demonstra a necessidade de uma abordagem de pesquisa que contemple 

outras variáveis, como forma de se ampliar a representatividade dessa proporção de 

variabilidade explicada pelo estudo.  

Os autovalores para esse bloco de variáveis variaram de 3,387 no primeiro fator 

a 1,104, para o quarto fator. 
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4.1.1.11 Determinação de fatores de Senso de Comunidade (SC) 
 

A formulação do construto fatorial para as questões que enfocam o Senso de 

Comunidade dos entrevistados e consequentemente da população da cidade do Natal, no 

que se refere aos núcleos familiares com domicílios na cidade, no que concerne a 

composição da análise fatorial apresentou somente um fator que foi nomeado como 

envolvimento e participação comunitária. Tal fator contemplou todas as variáveis 

propostas para análise na pesquisa e apresenta uma proporção total da variância 

explicada no valor de aproximadamente 47,1 % e o autovalor de 2,354 para o fator 

resultante, conforme expresso na Tabela 4.14, abaixo descrita. 

 

Tabela 4-14 Cargas fatoriais referentes à análise fatorial das variáveis de Senso de 

Comunidade (SC). 
 

Variáveis Itens 

Fator 

Envolvimento e 

Participação 

Comunitária 

SC51A_TV 
Participação em trabalhos voluntários em igrejas ou 

organizações não governamentais (ONG) 
0,750 

SC51B_PC Participação em debates ambientais na comunidade. 0,735 

SC51C_AC Envolvimento em associações comunitárias ou igrejas. 0,737 

SC51D_CV 

 

Discutir com vizinhos sobre importância da água para 

a vida e o desenvolvimento socioeconômico da cidade. 

0,521 

 

SC51E_MC 
Participação em mutirões e/ou campanhas ambientais 

e sociais 
0,660 

Autovalor 2,354 

Variância Explicada (Proporção Total) 0,471 
   

 Fonte: Pesquisa de campo 

 

Da mesma forma que nos blocos anteriormente analisados, também se faz 

necessário à ampliação e seleção de outras possíveis variáveis que possam exprimir tal 

temática e a sua influência nas questões ambientais, de modo a melhor representar o 

modelo estudado. 

 

4.1.1.12 Determinação de fatores de Acesso a Informação (AI) 

 

A composição dos fatores que tratam das formas de Acesso a Informação (AI) 

apresenta 3 (três) fatores que conjuntamente responde pela proporção total da variância 

explicada no valor de aproximadamente 64,3 %. O primeiro fator aborda o acesso a 

informação através da imprensa escrita e internet, sendo que esse acesso a imprensa 
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escrita se dá basicamente por meio de “leitura de revistas” do tipo Istoé, Época, Veja ou 

Exame, e também por intermédio da “leitura de jornais locais e nacionais”. 

Complementa o primeiro fator a contribuição relativa a acesso a “internet”. 

É no segundo fator que o acesso a noticiários das principais redes de televisão 

aparece no construto fatorial através da audiência de telejornais tanto de nível local 

como nacional. Já o terceiro fator apresenta a construção fatorial referente à audiência 

de noticiários de Rádios AM e FM.  

A Tabela 4.15 apresenta a composição de toda a Análise Fatorial para o conjunto 

de variáveis de Acesso a Informação. 

 

Tabela 4-15 Cargas fatoriais referentes à análise fatorial das variáveis de Acesso a 

Informação (AI) 

Variáveis Itens 

Carga Fatorial 

FAI 1 - Imprensa 

Escrita e Internet 

FAI 2 – 

Telejornais locais 

e nacionais 

FAI 3 - 

Rádios AM 

e FM 

AI 61A_RV 
Revista Veja, Isto é, Época ou 

Exame. 
0,735   

AI 61B_TN Telejornal de nível nacional  0,867  

AI 61C_TL Telejornal local  0,883  

AI 61D_JN 
Jornal impresso de circulação 

nacional 
0,685   

AI 61E_JL 
Jornal impresso de circulação 

local 
0,802   

AI 61F_AM Noticiários de Rádio AM   0,825 

AI 61G_FM Noticiários de Rádio FM   0,626 

AI 61H_IN Internet 0,740   

Autovalores 2,86 1,17 1,11 

Variância Explicada (Proporção Total) 0,284 0,212 0,146 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Os autovalores assumem os valores de 2,86 para o primeiro desses fatores, 1,17 

para o segundo e 1,11 para o terceiro fator desse bloco.  

 

4.1.2 Análise de Regressão Linear Múltipla 

 

Os resultados da Análise Fatoriais através da extração de Componentes 

Principais identificaram novas variáveis com novas dimensões, que englobam na 

maioria das vezes mais de uma das variáveis originais para cada grupo ou bloco tratado 

no estudo ad hoc.  
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Em uma etapa posterior aplicou-se a Análise de Regressão Linear Múltipla para 

o conjunto de fatores encontrados visando determinar a natureza dos relacionamentos, 

ou seja, a existência de possíveis relações de dependência entre os fatores (variáveis 

substitutas), definidas como variáveis dependentes, analisando-se por vez, cada uma das 

4 (quatro) variáveis fatores de Comportamento Ambiental (CP).  

As variáveis independentes, também chamadas de variáveis explicativas são 

formadas pelos escores dos fatores (variáveis substitutas) dos blocos de Caracterização 

Sócio-demográfica ou Informações Pessoais (CSD ou IP), Conhecimentos Gerais e 

Ambientais (C), Atitudes Ambientais (AI) - incluindo nesse bloco as variáveis dos 

fatores de Atitudes de Compreensão de causas de Impactos Ambientais (ACI), Senso de 

Comunidade (SC) e Acesso a Informação (AI). 

Como resultado desse estudo, resultante da Análise Fatorial. Toma-se como 

variáveis independentes o restante dos fatores variáveis definidas pelos demais grupos, 

anteriormente descritos. Sendo assim, são 4 (quatro) as possíveis análises de regressão 

linear múltipla, que serão a seguir apresentadas. 

Além das já citadas análises foram desenvolvidas análises englobando todas as 

variáveis originais da pesquisa, de maneira que foi definida como variável dependente, 

uma de cada vez, das variáveis originais de Comportamento Ambiental e como 

independente as demais variáveis originais, excetuando-se as referentes ao bloco de 

comportamento. Esses relacionamentos são descritos a seguir. 

 

4.1.2.1 Relacionamento entre o fator Comportamento de “Reuso de água, 

Informação e Educação Ambiental (FCP 1)” e os demais blocos de fatores 

resultantes 

 

Dando continuidade ao estudo das possíveis relações de dependências entre as 

variáveis pesquisadas, após a realização da análise fatorial empregou-se a técnica da 

Análise de Regressão Linear Múltipla para o fator de comportamento ambiental 

referente ao “Reuso de água, Informação e Educação Ambiental (FCP 1), que foi 

definido como a variável dependente ou variável resposta em função das demais 

possíveis variáveis fatores dos outros blocos resultantes da análise fatorial, definidos 

nesse estudo como variáveis independentes ou variáveis explicativas. 

O modelo de regressão linear multivariado resultante apresentou como variável 

dependente, o fator de “Reuso de água, Informação e Educação Ambiental (FCP 1) e 
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como variáveis independentes os fatores referentes a atitudes de “disposição da 

população em pagar Saneamento Básico (FAT8)”, e as variáveis de fatores de acesso a 

informação devido ao acesso a “Imprensa Escrita e Internet (FAI1)” e “Rádios AM e 

FM (FAI3)”.   

Os coeficientes “B” (betas) para o modelo, bem como os valores do teste “t” 

para o aceite de cada variável ajustada para o modelo em análise, além do erro padrão 

para os coeficientes betas, estão explicitados na Tabela 4-16. 

Tabela 4-16 Sumário da Análise de Regressão Linear Múltipla para a variável 

dependente referente ao “Reúso de água, Informação e Educação Ambiental (FCP 1)” 
 

Variáveis 

Independentes 
BETA 

Erro padrão 

para BETA 
B 

Teste 

t  (n=376) 
p-level 

FAT8 0,224811 0,04642 0,230318 4,842978 1,87E-06 

FAI1 0,322531 0,046398 0,330255 6,951353 1,61E-11 

FAI3 0,184337 0,04572 0,185475 4,031871 6,7E-05 
 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

O modelo apresenta um coeficiente de correlação de R = 0,46377, o que gera um 

coeficiente de determinação ajustado de R
2
 = 0,20882. Apesar do modesto valor do 

coeficiente de determinação ajustado, é relevante ressaltar que esses resultados indicam 

relacionamentos entre a variável dependente e as variáveis independentes determinadas 

no processo de escolha “stepwise”. 

De acordo com HINES et al (1987) e também CORRAL-VERDUGO apud 

ARAGONÉS & AMÉRIGO (1998), os coeficientes de correlação entre as atitudes e os 

comportamentos ambientais são mais baixos quando a medida comportamental se 

realiza através de auto-informes (aplicação de questionários), do que quando se coleta a 

informação mediante a observação direta no cotidiano dos cidadãos pesquisados. 

Através da análise de regressão ou em estudos de correlação é possível se 

determinar os relacionamentos entre as diversas variáveis envolvidas no modelo.   

De acordo com HAWTORNE & ALABASTER (1999), os estudos de correlação 

são limitados, pois apesar de indicar as relações, no entanto não explica as causas e 

efeitos desses relacionamentos investigados. 

O comportamento ambiental relativo ao “Reúso da água, a Informação e a 

Educação Ambiental” apresenta uma relação de dependência com a atitude ambiental 

expressa pela opinião da população no que concerne a “Disposição de pagar um 

acréscimo para a viabilização de Saneamento Básico”, com a intensidade na frequência 
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de acesso a informação devida a “imprensa escrita e internet”, no caso a leitura de 

revistas, jornais nacionais e locais e o acesso à rede internet, e também a intensidade de 

frequência expressa no acesso a informação na forma de audiências de noticiários de 

“Rádios AM e FM”. 

Pesquisas realizadas por KROSNICK apud SMITH & HAUGTVEDT (1995), 

sugere que as consistências entre atitudes e comportamentos são mais prováveis quando 

essas atitudes são mais importantes para a coletividade e essas atitudes são menos 

importantes ao indivíduo, o que é comprovado pela relação encontrada entre a variável 

comportamental e a variável de atitude que trata da questão relativa a disposição no 

pagamento de acréscimo para a viabilização de Saneamento Básico.  

Esses relacionamentos de dependência resultam em um cenário, que para o caso 

pesquisado, apresenta um baixo nível de comportamentos ambientais, no que concerne 

ao não reuso ou raro reuso de parte da água servida em residências, bem como também 

um insuficiente nível de Informação Ambiental e de procura por ações tais como 

participação de cursos e palestras sobre problemas ambientais e debate com vizinhos e 

amigos sobre a gestão da água, o que caracteriza o interesse por atividades de Educação 

Ambiental.  

A Informação Ambiental está diretamente ligada ao processo de construção e 

formação do conhecimento ambiental e segundo ARAGONÉS & AMÉRIGO (1999): 

“Educação Ambiental é a essência de um processo de comunicação”. Isto é 

demonstrado através da constatação de que o comportamento ambiental que aborda a 

Informação e da Educação Ambiental, bem como a questão comportamental de “Reuso 

da Água”, tem uma relação de dependência com relevantes questões que abordam o 

acesso a informação, tais como “imprensa escrita e internet” e “rádios AM e FM” que 

expressam bem a citação anterior. 

 

4.1.2.2 Relacionamento entre o fator Comportamento de “Limpeza, Manutenção 

Preventiva e Economia de água (FCP 2)” e os demais blocos de fatores resultantes. 

 

O relacionamento entre as variáveis de comportamento ambiental relativas à 

“Limpeza, Manutenção Preventiva e Economia de água (FCP 2)”, identificada como 

variável resposta e as demais variáveis resultantes nos diversos blocos da Análise 

Fatorial, que ao fazerem parte do modelo, são identificadas como variáveis explicativas, 

é demonstrado através de um modelo que expressa um coeficiente de  correlação(R) de 
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0,19974 e o coeficiente de determinação ajustado (R
2
-Ajustado ) de 0,03728. A Tabela 

4-18, a seguir apresenta os resultados da análise. 

 

Tabela 4-18 Análise de Regressão Linear Múltipla para a variável dependente referente 

a “Limpeza, Manutenção Preventiva e Economia de Água (FCP 2) ” 
 

Variáveis Independentes BETA 
Erro padrão 

para BETA 
B 

Teste 

t  (n=376) 
p-level 

FC2 0,199738 0,051148 0,1937 3,905129 0,000112 
 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

As variáveis independentes que entram na estrutura do modelo, e que 

consequentemente indicam relações de dependência com a variável resposta devido ao 

fator de conhecimentos ambientais que trata do “Uso, distribuição e economia de água”. 

O coeficiente de correlação e de determinação para o modelo apresenta um resultado 

relativamente modesto, de certo modo baixo e insuficiente, para explicar os fenômenos 

de predição de valores e ajustes de regressão. Entretanto, é relevante para apresentar 

indícios de relacionamentos entre a variável dependente e as variáveis independentes 

que fazem parte desse modelo. 

A questão do comportamento referente a ações efetivas em busca da “limpeza e 

manutenção preventiva e da economia da água” é explicado de uma forma relativamente 

baixa, pelo conhecimento devido ao uso, distribuição e economia da água, emitido pelos 

respondentes.  

Os pesquisados apresentam nessa relação um mediano nível de conhecimento 

para o uso e distribuição da água e um significativo nível de conhecimento referente a 

economia da água, enquanto no que se refere a questão comportamental, o que se nota é 

um significativo nível de ação pró-ambiental, no sentido de praticar ações na direção da 

limpeza de caixas d’águas e caixas de gorduras e também na manutenção de torneiras e 

canos das residências da cidade pesquisada.  

 

4.1.2.3  Relacionamento entre o fator Comportamento de “Uso de água (FCP 3)” e 

os demais blocos de fatores resultantes 

 

Para a variável dependente que trata do fator de comportamento ambiental 

referente ao “Uso de água (FCP 3)” e os fatores das demais variáveis resultantes da 

Análise Fatorial, que podem contribuir com o modelo de regressão como variáveis 
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independentes, foi realizado um processo de seleção de variáveis explicativas que gerou 

apenas a variável de caracterização sócio-demográfica que engloba as identificações 

pessoais dos respondentes relativas a “Renda familiar e Escolaridade do entrevistado”.  

A relação de dependência entre as variáveis demonstra que na abordagem das 

questões que abordavam o comportamento ambiental no uso da água em atividades 

residenciais urbanas, o que ocorre é que é na faixa de respondentes com um mais 

significativo nível de “renda familiar” e de “escolaridade formal” que se situam as mais 

significativas ocorrências de uso da água para lavagem de carros/garagens, banho de 

animais e na jardinagem.  

As relações entre as variáveis de comportamento ambiental relativas a “Uso de 

água (FCP 3)”,  identificada como variável resposta e as demais variáveis resultantes 

nos diversos blocos da Análise Fatorial, que ao fazerem parte do modelo, são 

identificadas como variáveis independentes, apresenta um modelo com um coeficiente 

de  correlação (R) de 0,20598 e o coeficiente de determinação ajustado (R
2
-Ajustado ) 

de 0,03982.  

Os coeficientes “B” (betas) para o modelo, bem como os valores do teste “t” 

para o aceite de cada variável ajustada para o modelo em análise, além do erro padrão 

para os coeficientes betas estão explicitados na Tabela 4-19. 

Tabela 4-19 Análise de Regressão Linear Múltipla para a variável dependente referente 

a “Uso de Água (FCP 3)” 
 

Variáveis Independentes BETA 
Erro padrão 

para BETA 
B 

Teste 

t  (n=376) 
p-level 

FCSD1 0,205979 0,05108 0,200462 4,032452 6,72E-05 
 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Esse resultado demonstra claramente que a escolaridade formal dos respondentes 

da pesquisa ad hoc, não cumpre com o papel de formar um comportamento ambiental 

pró-ambiental que priorize o uso racional da água em atividades residenciais urbanas. 

No entanto, vale ressaltar que essa escolaridade formal tem uma majoritária 

contribuição baseada em uma educação formulada e ministrada em uma época anterior 

aos preceitos da Conferencia Rio/92 e dos novos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

elaborados pelo MEC/SEF (1998).  

Tais parâmetros curriculares contemplam a abordagem das questões que 

envolvem o Meio Ambiente e colaboram para o processo de formação da 
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conscientização ambiental a partir de educação interdisciplinar e transversal no contexto 

dos conhecimentos gerais básicos que devem ser priorizados e transmitidos as crianças, 

adolescentes e adultos que totalizam o universo de cidadãos a serem educados 

condignamente.  

 

4.1.2.4   Relacionamento entre o fator Comportamento da “Ação de beber água da 

torneira e jogar água servida na rua (FCP 4)” e os demais blocos de fatores 

resultantes 

 

A determinação de inter-relacionamentos entre a variável resposta relativa ao 

fator Comportamento da “Ação de beber água da torneira e jogar água servida na rua 

(FCP 4)” e as variáveis independentes resultantes dos fatores dos demais blocos, 

passíveis de fazerem parte do modelo, está explicitado na Tabela 4-20, através do 

modelo que exibe os coeficientes “B” (betas) e os valores do teste “t” para o aceite de 

cada variável ajustada para a regressão em análise, bem como do erro padrão para os 

coeficientes betas.  

Tabela 4-120  Análise de Regressão Linear Múltipla para a variável dependente devido 

a “Ação de beber água da torneira e jogar água servida na rua (FCP 4)” 
 

 

Variáveis 

Independentes 
BETA 

Erro padrão 

para BETA 
B 

Teste 

t  (n=376) 
p-level 

FAI1 0,19604 0,058005 0,204632 3,379724 0,000804 

FCSD1 0,242871 0,058005 0,246903 4,187084 3,54E-05 
 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

No que concerne a explicabilidade do modelo de regressão, o que se visualiza é 

um coeficiente de correlação(R) de 0,38787 e um coeficiente de determinação ajustado 

(R
2
-Ajustado) de 0,14580.  

Nesse modelo o que se nota é a existência de relações de dependência entre o 

comportamento ambiental que aborda a “Ação de beber água da torneira e jogar água 

servida na rua (FCP 4)” e as variáveis explicativas que abordam as atitudes ambientais 

relativas a “Limpeza,  manutenção preventiva e economia de água” e a caracterização 

sócio-demográfica que engloba a “Renda familiar e a Escolaridade dos entrevistados”.   

O relacionamento apresentado mostra que o comportamento referente a ação de 

beber água da torneira e a questão referente ao lançamento de água servida na rua é 

influenciado pela atitude devido a limpeza de caixas d’água e caixas de gorduras, 
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manutenção preventiva de torneiras, canos e válvulas de descargas, economia da água e 

também pelo nível de renda familiar, consequentemente poder aquisitivo do 

respondente e a escolaridade formal do mesmo. 

A questão da confiança na qualidade da água está expressa nas atitudes 

ambientais que tratam da limpeza de caixa d’água e caixa de gordura, bem como na 

manutenção preventiva de torneiras, canos e válvulas de descargas, conjugada com as 

influências devidas ao nível de renda familiar e escolaridade formal dos respondentes, 

conforme demonstrado na ocorrência da relação de dependência explicitada no modelo 

em tela.  

No que se refere ao lançamento de água servida na rua, o que se nota são 

indícios de influências das atitudes que abordam a economia de água e o nível da renda 

familiar e escolaridade dos entrevistados. 

 

4.1.3 Análise de Qui-Quadrado 

 

Com a finalidade de se fazer uma análise complementar, que possa levar a 

identificação das possíveis relações de dependência, entre as mais significativas 

variáveis presentes, nos componentes principais dos diversos blocos foi utilizada a 

técnica da análise bivariada, através do Teste de Independência do Qui-Quadrado de 

Pearson. 

Em cada bloco, foi feita uma análise onde se considerou a variável de interesse 

do bloco em questão, cruzando uma a uma com as diversas variáveis de Caracterização 

Socioeconômica / Identificação Pessoal (CSD/IP). O teste levou em conta, um nível de 

significância de  = 0,05 (5 %).  

Diante da grande quantidade de combinações de variáveis possíveis no contexto 

desse estudo, foi realizados um estudo que privilegiou os cruzamentos relativos as 

variáveis com maior carga fatorial (factor loadings), sendo que se buscou como 

variáveis para as linhas das tabelas, as variáveis de Caracterização Sócio-Demográfica 

(CSD/IP): Escolaridade, Posição na família e Número de ocupantes do domicílio. No 

que trata das variáveis dos demais blocos, utilizou-se o critério da seleção dos 

componentes principais com maiores autovalores (eigenvalue), sendo que na medida do 

possível se analisou todos os fatores estimados, com a escolha de apenas uma variável 

original por fator e com a maior carga fatorial.  
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A exceção se deu para o bloco das Atitudes Ambientais, onde se estudou as 

relações referentes aos cruzamentos das variáveis de Caracterização Sociodemográficas 

eleitas e apenas as 5 (cinco) primeiras componentes principais, com a seleção de uma 

variável original de maior carga fatorial para cada bloco. 

 

4.1.3.1 Conhecimentos Gerais e Ambientais (C) 

 

As variáveis que visam mensurar o nível de conhecimentos gerais e ambientais 

acerca da temática da gestão sustentável da água através do estudo das atividades 

residenciais urbanas e os assuntos referentes a fatos e ações do dia a dia dos cidadãos 

foram enquadradas de maneira a fornecer ao estudo quais influências elas recebem 

quando são cruzadas com particularidades Sociodemográficas.  

A partir das análises de testes de hipóteses apresentado nessa tese é possível 

identificar associações das variáveis analisadas. De conformidade com as tabelas de 

valores observados e valores esperados, pôde-se tirar conclusões que levem a 

identificação de relações estatisticamente significativas entre as respostas dos 

respondentes da pesquisa, e consequentemente por inferência a população pesquisada, 

quando da obtenção de valores de probabilidades (p-valor) inferiores a 0,5%, 

considerando um nível de significância estatística para o teste de α ≤ 0,05.  

As avaliações exibidas nesta seção estão fundamentadas nas variáveis de 

Conhecimentos Gerais e Ambientais (C), Atitudes Ambientais (A), Comportamentos 

Ambientais (CP), Senso de Comunidade (SC) e Acesso a Informação (AI) dos 

entrevistados, a partir dos cruzamentos com as variáveis relacionadas com a 

Caracterização Sócio-Demográfica / Identificação Pessoal (CSD/IP). 

A Tabela 4-21 apresenta a relação de dependência entre a variável que registra 

os Conhecimentos gerais sobre a Guerra do Afeganistão, medindo o conhecimento da 

população sobre esse tema, e cruzando com as variáveis eleitas para avaliar os aspectos 

individuais e sócio-demográficos dos residentes da cidade do Natal/ RN. 

De acordo com os valores da probabilidade p apresentados na tabela 4-21, 

observa-se que não houve relação de dependência entre as variáveis “posição na 

família” e “número de ocupantes do domicílio” ao nível de significância utilizada para a 

pesquisa ( = 0,05), visto que seus valores da probabilidade p foram maiores que 0,05. 
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Tabela 4-21 Teste 
2
 entre Conhecimentos Ambientais sobre Contaminação da Água a 

partir de Cemitérios (FC1_C22G-CAC)  e variáveis dos fatores de Caracterização 

Sociodemográficas/Identificação Pessoal 
 

Variável p - valor 

Conhecimentos Gerais sobre Contaminação da 

Água a partir de Cemitérios (FC1_C22G-CAC) 

FCSD1 - Escolaridade 0,0000 

FCSD2 - Posição na família 0,6442 

FCSD3 – Número de Ocupantes 0,0608 
 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Sendo assim, o que se observa a partir dos resultados destes cruzamentos entre 

variáveis, é a constatação de que a posição do cidadão no núcleo familiar e a quantidade 

de pessoas que habitam os domicílios residenciais da cidade, não têm nenhuma 

interferência ou influência com o baixo nível de conhecimentos a cerca da 

contaminação da água a partir dos cemitérios. 

Entretanto, na relação entre a variável eleita e presente no primeiro fator de 

componentes principais referente a “Conhecimentos Gerais sobre Contaminação da 

Água a partir de Cemitérios (FC1_C22G-CAC)” e a variável eleita no bloco de 

Caracterização Sócio-Demográfica/Identificação Pessoal que trata da “Escolaridade”, o 

que se observa é a ocorrência do valor de probabilidade p=0,0000, o que demonstra a 

existência de uma relação de dependência entre as variáveis analisadas. 

Analisando os resultados das frequências esperadas e observadas, apresentadas 

nas Tabelas 5a e 5b do anexo III, observa-se que no tocante a escolaridade dos 

entrevistados, o que é majoritário é o baixo conhecimento sobre a questão abordada, 

sendo que o número observado de pessoas com escolaridade que engloba desde a faixa 

dos analfabetos até o segundo grau completo, e que não tem conhecimento sobre a 

“Contaminação da água a partir de cemitérios” é maior que o esperado. No que se refere 

aos cidadãos que detém o conhecimento sobre a temática em questão, o que se nota é 

que nas faixas de escolaridades que vai da alfabetização até o primeiro grau completo, o 

que ocorre é um valor observado menor que o esperado pelo teste. Já nas faixas que 

contemplam desde o terceiro grau incompleto até a pós-graduação, é visível a 

ocorrência de valores observados maiores que os valores das frequências esperadas.  

Tais valores, muito provavelmente são reflexos do maior nível de informação e 

difusão do conhecimento no ensino universitário, a partir da realização da Conferência 
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RIO 92, além da ênfase dada ao tema Meio Ambiente, em várias disciplinas das mais 

diversas áreas e cursos da universidade, dentro do espírito ensejado nas diretrizes de 

Educação Ambiental que contempla a interdisciplinaridade e a transversalidade nas 

abordagens das questões ambientais. 

No entanto, o resultado predominantemente voltado para a indicação de um 

baixo nível de conhecimentos sobre a temática da contaminação das águas a partir de 

cemitérios, na verdade mostra a necessidade de se procurar difundir tais conhecimentos, 

principalmente nas faixas de instrução formal que vai desde os analfabetos até o 

segundo grau completo, levando-se em conta que nessa pesquisa apenas se entrevistou 

indivíduos com idade superior a 16 anos.  

Este lembrete é relevante, pois atualmente as crianças e adolescentes até a faixa 

inferior aos 16 anos, usufruem um sistema de educação, em sua grande maioria, baseado 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) – SEF (1998) e ainda em alguns casos 

com diretrizes anteriores fundamentadas na Conferencia RIO-92, de forma que as 

questões ambientais são tratadas e repassadas através do conhecimento de temas 

transversais tanto no primeiro ciclo, como no segundo ciclo do ensino fundamental.  

A Tabela 4-22 apresenta a associação de dependência, através do teste 
2
, 

existente entre as variáveis que avaliam a variável presente no segundo fator de 

Conhecimentos Ambientais e que abordam a “Economia de Água (FC2_C22C-ECA)” e 

as variáveis escolhidas que retratam a “Caracterização Sociodemográficas (CSD/IP)” 

dos entrevistados. 

 

Tabela 4-22 Teste 
2
 entre Conhecimentos Ambientais sobre Economia de Água 

(FC1_C22C-ECA) e variáveis dos fatores de Caracterização 

Sociodemográficas/Identificação Pessoal  
 

Variável p - valor 

Conhecimentos Gerais sobre Economia de Água  

(FC2_C22C-ECA) 

FCSD1 - Escolaridade 0,0000 

FCSD2 - Posição na família 0,3093 

FCSD3 – Número de Ocupantes 0,8844 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Ao se analisar a tabela, o que se observa é a ocorrência de relação de 

dependência da variável de “Conhecimentos Gerais sobre Economia de Água 
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(FC2_C22C-ECA)” e a variável que retrata a “Escolaridade” dos entrevistados, através 

da constatação do valor de probabilidade para essas variáveis com p = 0,0000.  

É relevante ainda, a análise das frequências observadas e esperadas, e no tocante 

aos cidadãos que expressam na pesquisa o não conhecimento da temática, o que se nota 

é a ocorrência de valores observados maiores que os esperados para os cidadãos com 

instrução escolar de 1º grau incompleto e completo, enquanto que a partir do 2º grau 

incompleto até a pós-graduação, o que se constata é a ocorrência de valores observados 

menores que os esperados.  

No tocante aos cidadãos que expressam um alto nível de conhecimento da 

questão, o que se nota é a ocorrência de valores de frequências observadas menores que 

as das frequências esperadas para, os “não alfabetizados até o 1º grau completo”, e a 

ocorrência de valores observados maiores que os esperados para os cidadãos com 

instrução escolar a partir do “2º grau incompleto até a pós-graduação”.  

O maior nível de conhecimento ambiental dos cidadãos que desfrutam de um 

maior nível de escolaridade e consequentemente possuem um nível intelectual mais 

aprimorado e muito provavelmente, que também tem em média, um maior poder 

aquisitivo de maior renda, por si só não garante um padrão de comportamentos 

ambientais adequados à realidade que o cerca, no tocante a procura da preservação do 

meio ambiente e na realização de atividades de uso racional dos recursos naturais.  

O que se observa na verdade, segundo SANTOS (2002), é que pessoas mais 

abastadas e com um grau de escolaridade mais alto em geral têm atitudes ambientais 

coerentes com as necessidades do meio ambiente, mas se contradizem quando da 

observação de suas práticas comportamentais, pois se portam como pessoas indiferentes 

às questões que causam problemas devido as suas ações. 

No tocante ao cruzamento das variáveis referentes ao terceiro fator desse bloco 

que trata dos Conhecimentos Gerais acerca da Guerra do Afeganistão (FC1_C21B-

GAF) e as variáveis selecionadas para cada um dos fatores de Caracterização Sócio 

demográficas/Identificação Pessoal (FCSD/IP), o que se constata na Tabela 4-23, é a 

ocorrência de relações de dependência para as variáveis FCSD1 – Escolaridade e 

FCSD2 - Posição na família, com valores de probabilidades (p-value) de 0,0000 e 

0,0027 respectivamente.  
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Tabela 4-23 Teste 
2
 entre Conhecimentos Gerais sobre Guerra do Afeganistão 

(FC1_C21B-GAF) e variáveis dos fatores de Caracterização Sócio 

Demográficas/Identificação Pessoal 
 

Variável p - Valor 

Conhecimentos Gerais sobre Guerra do Afeganistão 

(FC1_C21B-GAF) 

FCSD1 - Escolaridade 0,0000 

FCSD2 - Posição na família 0,0027 

FCSD3 – Número de Ocupantes 0,4480 
 

Fonte: Pesquisa de campo 

Já a variável FCSD3 – Número de Ocupantes não apresenta relação de 

dependência, conforme se observa pelo valor de probabilidade de 0,4480. 

A comprovação de relação de dependência entre as variáveis que trata da 

“Escolaridade” e da “posição na família” demonstra a necessidade de tratar a questão da 

problemática ambiental no âmbito urbano de forma sistêmica, onde se contemple a 

inter-relação entre os Conhecimentos gerais e ambientais globais que se faz presente no 

dia a dia e o Conhecimento ambiental local, conforme se observa na obra de DIAS 

(2000, p.224), que coloca: “O dever de reconhecer as similaridades globais, enquanto se 

interage efetivamente com as especificidades locais, resumido no seguinte lema da EA: 

Pense globalmente, aja localmente”. 

A análise das Tabelas 1a e 1b do Anexo III apresentam os valores das 

frequências observadas e esperadas para a variável de Conhecimentos gerais sobre a 

Guerra do Afeganistão (C21B_GAF) e a variável relativa à Escolaridade 

(FCSD1_Escolaridade). No tocante a análise do não conhecimento do assunto em tela, 

que apresenta um majoritário percentual de entrevistados, o que se constata são valores 

de frequências observadas maiores que as esperadas para as faixas de níveis de 

instrução escolar formal que engloba desde os “não alfabetizados” até os cidadãos com 

“1º. grau completo”. A partir da faixa que trata dos cidadãos com 2º grau incompleto até 

aqueles que possuem cursos de “pós-graduação”, o que se constata é a ocorrência de 

valores observados menores que os esperados. 

Quanto à análise da parcela de cidadãos que apresentam um relevante 

conhecimento sobre a questão em pauta, o que se nota é a ocorrência de valores 

observados inferiores aos esperados para as classes que englobam os “não 

alfabetizados” até os cidadãos que possuem o 1º grau completo, enquanto se contata um 

quadro inverso para as classes que vão do 2º grau incompleto até a classe que registra os 

cidadãos com “pós-graduação”, de forma que se nota a ocorrência de valores de 
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frequências observadas maiores que as frequências esperadas nessas classes de instrução 

formal. 

 Ao se analisar os valores das frequências observadas e esperadas para a variável 

de Conhecimentos gerais sobre a Guerra do Afeganistão (C21B_GAF) e a variável que 

estuda a Posição na família (FCSD2_Posição na família), o que se constata na Tabela 8a 

e 8b do ANEXO III, para a análise da parcela de respondentes que possuem um não 

conhecimento da questão, são as ocorrências de valores observados maiores que os 

valores esperados, para os “chefes de famílias” (homens e mulheres) e “cônjuges”, e 

valores observados inferiores aos valores de frequências esperadas para “outros” 

integrantes do núcleo familiar (filhos, cunhados, irmãos, pais, sobrinhos, ou outros 

parentes e amigos).   

Para a parcela dos cidadãos que demonstram um proeminente conhecimento da 

questão abordada, o que se verifica é a ocorrência de valores observados superiores aos 

esperados para os “chefes de famílias” e para os “outros” integrantes do grupo familiar, 

enquanto se nota o registro de valores de frequências observadas inferiores as 

frequências esperadas para os cônjuges das famílias estudadas.  

 

4.1.3.2 Atitudes Ambientais (AT) 

 

O estudo das variáveis que medem o nível das atitudes ambientais acerca da 

temática da gestão sustentável da água através do estudo das atividades residenciais 

urbanas e os assuntos referentes a fatos e ações rotineiras dos cidadãos, que foram 

enquadradas de maneira a fornecer ao estudo, as mais relevantes influências que as 

mesmas possam ter, quando são cruzadas com particularidades socioeconômicas e 

demográficas.  

Neste contexto, a análise do Teste de Qui-Quadrado de Pearson ocorre após a 

análise fatorial através da determinação dos componentes principais, para o bloco de 

Atitudes Ambientais (A) e se apresenta na análise das principais variáveis, no caso as 

com maiores cargas fatoriais referentes aos cinco primeiros fatores, que apresentam os 

maiores autovalores (eigenvalue), de maneira que se priorizou o estudo de apenas uma 

variável (a de maior carga fatorial) para o cruzamento com as variáveis eleitas do bloco 

de Caracterização Sócio-Demográfica / Identificação Pessoal (CSD/IP). 
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Analisando a variável selecionada no primeiro fator que trata da “Limpeza e 

Manutenção Preventiva de Caixas e Torneiras”, o que se apresentam nos cruzamentos 

do Teste do Qui-Quadrado, conforme a Tabela 10a e 10b do ANEXO IV constata-se a 

indicação de independência entre as variáveis que abordam a “Limpeza de Caixas de 

Gorduras (AT33F_CG)” com as variáveis de Caracterização 

Sociodemográficas/Identificação Pessoal (CSD/IP), no caso as variáveis FCSD1 – 

Escolaridade, FCSD2 - Posição na família e FCSD2 – Número de Ocupantes do 

domicílio, sendo que os valores de probabilidades (p-value) são apresentados na Tabela 

4-24. 

Tabela 4-24 Teste 
2
 entre Atitudes Ambientais relativas a “Limpeza de Caixas de 

Gorduras (FA1_AT33F_CG)” e  as variáveis dos fatores de Caracterização 

Sociodemográficas/Identificação Pessoal 
 

Variável p - Valor 

Atitudes Ambientais relativas a “Limpeza de Caixas 

de Gorduras (FA1_AT33F_CG)” 

FCSD1 - Escolaridade 0,0716 

FCSD2 - Posição na família 0,1304 

FCSD3 – Número de Ocupantes 0,4905 
 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

A inexistência de relacionamentos entre as variáveis em questão demonstra a 

não influência da “escolaridade formal”, da “posição da família” na qual o entrevistado 

se encontra inserido no núcleo residencial e o “número de ocupantes” do domicílio do 

respondente, o que se significa dizer que a questão das atitudes ambientais de “limpeza 

de caixas de gorduras” não exerce nenhuma influência das variáveis de Caracterização 

Sociodemográficas/Identificação Pessoal. 

A variável selecionada para representar o segundo fator de componentes 

principais, resultante da análise fatorial, que trata do fator de atitudes de “Compreensão 

de impactos referentes à manutenção preventiva”, e que contempla a variável original 

eleita de “Compreensão de causas de impactos relativos à bóia da caixa d’água 

quebrada com água jorrando (ACI28M_BQ)”, quando cruzada com as variáveis 

“escolaridade”, “posição na família” e “número de ocupantes” do domicílio apresenta a 

inexistência de relacionamentos entre as variáveis em pauta, conforme os valores de 

probabilidades exibidos na Tabela 4-25.  
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Os resultados apresentados demonstram a independência entre as variáveis 

estudadas e objeto dos cruzamentos submetidos ao Teste de Qui-Quadrado de Pearson, 

ao nível de significância de  = 0,05, ou seja, 5 % (cinco por cento). 

 

Tabela 4-25 Teste 
2
 entre Atitudes Ambientais de “Compreensão de causas de 

impactos ambientais relativo a bóia da caixa d’água quebrada com água jorrando (FA2_ 

ACI28M_BQ)” e  as variáveis dos fatores de Caracterização 

Sociodemográficas/Identificação Pessoal 
 

Variável p - Valor 

Compreensão de causas de impactos ambientais 

relativos à bóia da caixa d’água quebrada com água 

jorrando (FA2_ ACI28M_BQ) 

FCSD1 - Escolaridade 0,5903 

FCSD2 - Posição na família 0,8850 

FCSD3 – Número de Ocupantes 0,2151 
 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

A consciência dos impactos ambientais causados pelo homem, e suas 

consequências relativas aos danos ambientais causados a outros, é tratado pelos autores 

HAWTHORNE & ALABASTER (1999), e neste contexto, o que os resultados acima 

demonstram é o entendimento de que as atitudes ambientais devido à “Compreensão de 

causas de impactos ambientais relativo a bóia da caixa d’água quebrada com água 

jorrando (FA2_ ACI28M_BQ)”, não são influenciadas pela instrução formal do cidadão 

de Natal, bem como também independe da posição desse cidadão, ou da quantidade de 

pessoas que ocupam a residências urbanas da cidade. 

As atitudes ambientais que tratam da opinião de “Problemas ambientais da Água 

e do Saneamento, no que se refere ao desperdício da água (FA3_AT34D_DA)”, quando 

cruzadas com as variáveis dos fatores de Caracterização 

Sociodemográficas/Identificação Pessoal estão apresentadas na Tabela 4-26.   

 

Tabela 4-26 Teste 
2
 entre Atitudes Ambientais devido a opinião de “Problemas 

ambientais da Água e do Saneamento, no que se refere ao desperdício da água 

(FA3_AT34D_DA)” e  as variáveis dos fatores de Caracterização 

Sociodemográficas/Identificação Pessoal 
 

Variável p - Valor 

Atitudes ambientais devido a problemas ambientais 

da Água e do Saneamento, no que se refere ao 

desperdício da água (FA3_AT34D_DA)  

FCSD1 - Escolaridade 0,0006 

FCSD2 - Posição na família 0,8532 

FCSD3 – Número de Ocupantes 0,1265 
 

Fonte: Pesquisa de campo 
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Nota-se a constatação de existência de relação de dependência estatisticamente 

significativa, ao nível de  = 0,05 (5 %) para a variável que analisa a “escolaridade”, 

haja vista a ocorrência de um valor de probabilidade (p-value= 0,0006), inferior ao nível 

de significância adotado para o teste.  

Ao se analisar as Tabelas 13a e 13b do ANEXO IV, o que se registra nas tabelas 

de valores de frequências esperadas e observadas no cruzamento entre as variáveis que 

tratam das atitudes ambientais devido a problemas ambientais da Água e do 

Saneamento, no que se refere ao desperdício da água (FA3_AT34D_DA) e a variável de 

Caracterização Sociodemográficas/Identificação Pessoal (CSD/IP) que aborda a 

“Escolaridade”, é a constatação de que a parcela que considera como “sem importância” 

ou “pouco importante”, o tema do desperdício da água, o que se visualiza nessas tabelas 

é a ocorrência de valores observados superiores aos esperados, para os cidadãos “não 

alfabetizados” e “alfabetizados”, além das pessoas com “1º Grau completo”. Para as 

outras classes de instrução escolar formal pesquisada, o que se vê são valores 

observados inferiores aos esperados. 

Para a parcela que expressa a alta relevância da abordagem e discussão da 

temática das atitudes ambientais sobre os problemas referentes a água e saneamento, 

devido ao desperdício de água, o que se nota quando do cruzamento com a variável 

“escolaridade” é a ocorrência de valores observados superiores aos esperados para as 

classes que englobam cidadãos com instrução a partir do “2º Grau completo” até a  

“pós-graduação”, ocorrendo ainda o mesmo fato, para os cidadãos com “1º Grau 

incompleto”.  

Já a ocorrência de valores de frequências observadas inferiores as frequências 

esperadas são registradas nas classes que representam os cidadãos com a instrução de 

“alfabetizados” e “1º grau completo”, registrando ainda valores próximos do equilíbrio, 

com valores observados levemente superiores aos esperados em classes tais como “não 

alfabetizados” e “2º Grau incompleto”. 

 No tocante as outras variáveis (Posição na família e Número de ocupantes), não 

se registraram nos resultados da Tabela 4-26, a existência de indícios de 

relacionamentos que influencie a variável atitudinal, de maneira que se constatou a não 

significância estatística das relações de dependências para ambos os casos, confirmando 

assim a independência estatística entre as variáveis, que tratam das atitudes ambientais 
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enfocadas e as citadas variáveis de caracterização Sociodemográficas que representam 

os núcleos familiares residenciais pesquisados. 

O quarto fator de componentes principais da análise fatorial expressa nas 

atitudes ambientais das expectativas de ações do governo com reuso da água para fins 

não potáveis, devido ao aproveitamento da “água reutilizada, após tratamentos 

adequados, na jardinagem (FA4_AG39A_GJA)” quando cruzado com as variáveis de 

Caracterização Sociodemográficas/Identificação Pessoal, que foram escolhidas para a 

análise do Qui-Quadrado de Pearson, no caso a “escolaridade”, a “posição na família” e 

o “número de ocupantes”, apresenta na tabela 4-27, a constatação da independência 

entre as variáveis analisadas.  

 

Tabela 4-27 Teste 
2
 entre Atitudes ambientais devido a expectativas de ações do 

governo com reuso da água para fins não potáveis, tais como aguar jardins 

(FA4_AG39A_GJA) e  as variáveis dos fatores de Caracterização 

Sociodemográficas/Identificação Pessoal 
 

Variável p - valor 

Atitudes ambientais devido a expectativas de ações 

do governo com reuso da água para fins não 

potáveis, tais como aguar jardins 

(FA4_AG39A_GJA). 

FCSD1 - Escolaridade 0,0596 

FCSD2 - Posição na família 0,9095 

FCSD3 – Número de Ocupantes 0,1421 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Tal ocorrência de independência mostra a inexistência de influências das 

variáveis relativas à escolaridade formal, posição do entrevistado no núcleo familiar e a 

quantidade de pessoas que ocupam as residências urbanas nas atitudes ambientais 

devido a expectativas de ações do governo com reuso da água para fins não potáveis no 

aproveitamento em jardinagens (FA4_AG39A_GJA).  

A análise do cruzamento da variável de atitudes ambientais, devido ao quinto 

fator de componentes principais da análise fatorial, que estuda o entendimento do 

“tempo necessário para ocorrência de problemas referente à qualidade da água 

(FA5_AT38_TQA)”, e as variáveis escolhidas dos fatores que tratam das características 

sociais e demográficas ou de identificação pessoal dos respondentes, no caso a 

“escolaridade”, “posição na família” e o “número de ocupantes” da morada pesquisada, 

apresenta os respectivos resultados da análise do Teste de Qui-Quadrado conforme os 

valores das probabilidades, na Tabela 4-28. 
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Tabela 4-28 Teste 
2
 entre Atitudes ambientais que estuda o entendimento do tempo 

necessário para ocorrência de problemas referente à qualidade da água 

(FA5_AT38_TQA) e  as variáveis dos fatores de Caracterização 

Sociodemográficas/Identificação Pessoal 
 

Variável p - Valor 

Atitudes ambientais que estuda o entendimento do 

tempo necessário para ocorrência de problemas 

referente à qualidade da água (FA5_AT38_TQA). 

FCSD1 - Escolaridade 0,0224 

FCSD2 - Posição na família 0,1207 

FCSD3 – Número de Ocupantes 0,0143 
 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Os resultados demonstram a independência das variáveis em tela, nas 

abordagens que estudam a “posição na família”, enquanto sinaliza para a existência de 

relações de dependência da variável atitudinal pesquisada e as variáveis que expressam 

a “escolaridade” e “número de ocupantes” dos domicílios residenciais da cidade. Esta 

constatação de relacionamento entre a variável atitudinal e as variáveis de 

caracterização social e demográfica analisadas, no caso a instrução formal e o número 

de pessoas que ocupam a residência, mostra tanto a escolaridade formal como a 

quantidade de pessoas que habitam as residências, exerce influências estatisticamente 

significativas que interferem na opinião do cidadão, no que se refere à forma como o 

mesmo estima o tempo necessário para ocorrência de problemas referente à qualidade 

da água na cidade do Natal.  

O exame dos valores das frequências observadas e esperadas, para a variável de 

atitudes ambientais em foco e a variável que registra a “escolaridade” do cidadão 

pesquisado, mostra nas Tabelas 14a e 14b do ANEXO IV, quando da análise de que o 

fenômeno de que o problema da qualidade da água, só ocorrerão daqui a “mais de 10 

anos” ou então “nunca” ocorrerá, apresenta o registro de valores observados maiores 

que os esperados nas classes dos “alfabetizados” e nas classes que englobam o “1º grau 

completo” e “2º grau incompleto”, enquanto ocorrem valores observados menores para 

os cidadãos “não alfabetizados”, com “1º grau incompleto” e em parcelas que vão desde 

o “2º grau completo” até a “pós-graduação”.  

Para as parcelas que registram a existência de problemas relacionados a 

qualidade da água, já atualmente ou em até 5 anos a partir da data da pesquisa, o que se 

apresenta é um quadro onde os valores observados são superiores aos esperados nas 

classes que englobam os “não alfabetizados” e os “alfabetizados”, os cidadãos com “2º 

grau completo” e também aqueles com “3º grau completo” e pós-graduação, enquanto 
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registra-se valores observados menores para as classes com instrução de 1º Grau 

incompleto a 2º grau incompleto, além das pessoas que possuem o 3º grau incompleto. 

A relação de dependência entre a variável atitudinal ambiental e a “escolaridade” 

formal dos respondentes reforça a afirmativa presente na Agenda 21 – UNCED (1992) 

identifica o valor da educação, incluindo a educação informal, a consciência ambiental e 

o ensino, e neste contexto, se insere a decisão de participar da melhoria ambiental, 

através da ênfase ao estudo da importância das atitudes ambientais, que causem uma 

maior compreensão e em consequência ajudem as pessoas a tomar decisões que levem 

em conta o uso e o cuidado, no caso em questão, a qualidade da água e o cuidado com o 

meio ambiente (HOLAHAN, 1982).  

Sendo assim, há de se registrar que no campo da Educação, seja ela de caráter 

formal ou informal, a questão ambiental deve, conforme preconiza TILBURY (1995), 

contemplar o encaminhamento na direção da integração de valores, de maneira que 

através desse processo, as pessoas possam compreender as consequências ambientais de 

suas posições de valores, e sendo conscientes dos seus valores alternativos expressos 

nas razões dos seus pontos de vista particulares e que podem se chocar ou contrastar 

com outros que tenham um alcance fundamentado em um sistema de valores 

relacionados com a questão ambiental em debate. 

No que concerne ao exame dos valores das frequências observadas e esperadas, 

para a variável de atitudes ambientais em análise e a variável que registra o “número de 

ocupantes” da residência pesquisada, as Tabelas 26a e 26b do ANEXO IV, apresenta 

quando se analisa as alternativas de percepção do tempo que o problema da qualidade 

da água, onde se afirma que só ocorrerá daqui a “mais de 10 anos” ou então “nunca” 

ocorrerá, o que se visualiza nas tabelas, são valores observados superiores aos esperados 

nas classes que demonstram a quantidade “1 a 3 pessoas”, enquanto ocorre valores 

observados menores para os cidadãos que afirmam existir de “4 a 6 pessoas ” , de “7 a 9 

pessoas ”  e “10 a 12 pessoas”, ou seja de 4 até 12 pessoas ocupando o mesmo 

domicílio.  

Já no caso, da significativa e majoritária parcela de cidadãos que registram a 

existência de problemas relacionados à qualidade da água, já atualmente ou em até 5 

anos a partir da data da pesquisa, o que se vê é um cenário onde os valores observados 

são superiores aos esperados nas classes que englobam a quantidade de  “7 a 9 pessoas ” 

e “10 a 12 pessoas ”, ou seja as classes com maiores quantidades de ocupantes por 
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residências, no caso de 7 até 12 pessoas por casa residencial, enquanto registra-se 

valores observados menores para as classes de “1 a 3 pessoas” e de “4 a 6 pessoas”, ou 

seja uma quantidade que vai de um único morador até no máximo 4 pessoas por 

domicilio residencial. 

Diante desse quadro que enfoca o processo de contaminação e o 

comprometimento da qualidade da água, tais assuntos são citados por MINEIRO 

(2002), como questões preocupantes, pois comprometem o futuro da cidade e da Região 

Metropolitana, com profundas repercussões sobre todo o Rio Grande do Norte, pois 

representam riscos a saúde da população e ao Meio Ambiente, podendo se constituir em 

um sério entrave ao desenvolvimento sustentável da cidade. 

No que trata da constatação da relação de dependência que foi registrada no 

estudo entre a variável atitudinal e a variável que aborda o “número de ocupantes” do 

domicílio, pode-se fazer um paralelo com o registro de MELO (1998, p. 166), que 

informa: “Existe correlação entre a densidade populacional e o nível de nitrato nas 

águas subterrâneas de Natal”.   

Ora, a densidade populacional é consequência da quantidade de pessoas nos 

domicílios e como tal causa pressões nas atitudes dos cidadãos, que com o aumento da 

densidade populacional passa a sofrer com os problemas decorrentes da contaminação 

das águas subterrâneas, afetando principalmente a qualidade da água, tão necessária no 

seu cotidiano viver, seja para fins potáveis ou não potáveis.  

Sendo assim, a indicação dessa relação de dependência tem um significado de 

muita relevância, bem como a demonstração da não influência da instrução formal, o 

que demonstra um baixo conhecimento sobre a questão dos efeitos da contaminação por 

diversos agentes químicos, físicos e biológicos na qualidade da água, e da posição do 

respondente no núcleo familiar, quando cruzada com a atitude ambiental ad hoc.  

 

4.1.3.3 Comportamentos Ambientais 

 

A análise através do teste de hipóteses por meio do Qui-Quadrado de Pearson 

busca identificar que fatores delineiam o comportamento da amostra pesquisada, de 

forma a verificar a partir dos resultados da Análise Fatorial, a relação de dependência 

estatística entre as variáveis eleitas para cada um dos quatros fatores de 

Comportamentos Ambientais da população e as variáveis selecionadas para cada um 
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dos três fatores de Caracterização Sociodemográficas/Identificação Pessoal (CSD/IP) da 

população pesquisada.  

Para a seleção da variável de cada fator, foi escolhida a de maior carga fatorial, 

tanto para o bloco dos Comportamentos Ambientais (CP), como para o grupo das 

variáveis de Caracterização Sociodemográficas/ Identificação Pessoal (CSD/IP). 

A Tabela 4-29 apresenta a relação de dependência entre os comportamentos 

ambientais que abordam no primeiro fator de componentes principais as questões da 

Educação Ambiental e da Informação Ambiental, além de uma contribuição devido a 

discussão de Reuso da água, sendo que foi escolhida entre as variáveis originais que 

contribuem com este  primeiro fator a variável que trata da prática de “Discutir com 

amigos e vizinhos sobre problemas ambientais referente a água e saneamento” e as 

variáveis eleitas de Caracterização Sociodemográficas/Identificação Pessoal (CSD/IP).  

 

Tabela 4-29 Teste 
2
 entre Comportamentos ambientais que trata da prática de discutir 

com amigos e vizinhos sobre problemas ambientais referente a água e saneamento 

(FCP1_CP41J_PA) e  as variáveis dos fatores de Caracterização 

Sociodemográficas/Identificação Pessoal 
 

Variável p - Valor 

Comportamentos ambientais que trata da prática de 

“Discutir com amigos e vizinhos sobre problemas 

ambientais referente a água e saneamento” 

(FCP1_CP41J_PA) 

FCSD1 - Escolaridade 0,0019 

FCSD2 - Posição na família 0,2719 

FCSD3 – Número de Ocupantes 0,8703 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Tendo como base os valores da probabilidade p apresentados na tabela 4-105, 

observa-se que não houve relação de dependência entre Comportamentos ambientais 

que trata da prática de “Discutir com amigos e vizinhos sobre problemas ambientais 

referente a água e saneamento” (FCP1_CP41J_PA) e as variáveis “posição na família” e 

“número de ocupantes”, pois os seus valores de probabilidades p são superiores a  0,05. 

Ou seja, nestes cruzamentos, os comportamentos ambientais em questão independem 

dos aspectos que abordam a posição do respondente no núcleo familiar pesquisado, bem 

como não sofre influências da questão que trata da quantidade de ocupantes das 

residências da cidade do Natal. 

Entretanto, na Tabela 4-29, ao se analisar o valor de probabilidade (p=0,0019), 

para a variável “escolaridade”, o que se constata é a estatisticamente significativa 

dependência entre essa variável e a que trata dos Comportamentos ambientais relativos 



 183 

a prática de “Discutir com amigos e vizinhos sobre problemas ambientais referentes à 

água e saneamento” (FCP1_CP41J_PA).  

Ao se analisar as Tabelas 30a e 30b do Anexo V constam-se que para as parcelas 

de pessoas que possuem o comportamento de “nunca” ou “raramente” discutir o tema 

ambiental em questão, apresenta os valores observados superiores aos esperados, nas 

classes de instrução escolar que registra os cidadãos “não alfabetizados”, 

“alfabetizados” e “1º. grau completo”, enquanto se registram valores de frequências 

observadas inferiores as frequências esperadas nas classes de escolaridade que engloba 

os cidadãos com “1º grau incompleto” e também para aqueles que possuem desde o “2º 

Grau completo” até a “pós-graduação”.  

Já para a parcela de pessoas que assumem ter um comportamento pró-ambiental 

expresso nas afirmativas “quase sempre” e “sempre”, e que estão presentes nas classes 

de escolaridade, que incluem o “1º grau incompleto”, “1º grau completo” e o “2º grau 

completo”, além das classes que vai do “3º grau completo” até a “pós-graduação”, o que 

se apresenta são valores observados superiores aos esperados, enquanto se constata para 

as classes dos “não alfabetizados”, “alfabetizados” e “2º grau incompleto”, bem como 

as pessoas incluídas na classe dos que possuem o “3º grau incompleto”, o que se nota é 

a ocorrência de valores de frequências observadas inferiores aos valores de frequências 

esperadas explicitadas no teste de Qui-Quadrado. 

A relação de dependência entre os comportamentos ambientais que abordam no 

segundo fator de componentes principais as questões de Limpeza, Manutenção 

preventiva e Economia de água é apresentado na Tabela 4-30, sendo que foi escolhida 

entre as variáveis originais que contribuem com este segundo fator, a variável que trata 

da prática de “fazer limpeza em caixas d’águas da residência”, e as variáveis eleitas de 

Caracterização Sociodemográficas/Identificação Pessoal (CSD/IP), no caso 

“Escolaridade”, “Posição na família” e “Número de ocupantes”. 

Ao se examinar os valores da probabilidade p apresentados na tabela 4-30, 

observa-se que não houve relação de dependência entre Comportamentos ambientais 

devido à prática de fazer limpeza em caixas d’águas das residências dos respondentes 

(FCP2_CP41E_CA) e as variáveis “posição na família” e “número de ocupantes”, pois 

os seus valores de probabilidades p são superiores a 0,05. Ou seja, nestes cruzamentos, 

os comportamentos ambientais em questão independem dos aspectos que abordam a 
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posição do respondente no núcleo familiar pesquisado, bem como não sofre influências 

da questão que trata da quantidade de ocupantes das residências da cidade do Natal. 

 

Tabela 4-30 Teste 
2
 entre Comportamentos  ambientais devido à prática de fazer 

limpeza em caixas d’águas da residência do respondente (FCP2_CP41E_CA) e  as 

variáveis dos fatores de Caracterização Sociodemográficas/Identificação Pessoal 
 

Variável p - Valor 

Comportamentos ambientais devido à prática de 

fazer limpeza em caixas d’águas da residência do 

respondente (FCP2_CP41E_CA) 

FCSD1 - Escolaridade 0,0238 

FCSD2 - Posição na família 0,0676 

FCSD3 – Número de Ocupantes 0,7139 
 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Contudo a Tabela 4-30 apresenta ainda o valor de probabilidade (p=0,0238), para 

a variável “escolaridade”, constatando-se assim a significância da dependência entre a 

escolaridade dos pesquisados e a variável que trata dos Comportamentos ambientais 

relativos à prática de fazer limpeza em caixas d’águas das residências dos respondentes 

(FCP2_CP41E_CA). 

Ao se analisar as tabelas 29a e 29b do Anexo V verificam-se que para as 

parcelas de pessoas que possuem o comportamento de “nunca” ou “raramente” discutir 

o tema ambiental em questão, as tabelas apresentam os valores observados superiores 

aos esperados, nas classes de escolaridade formal que registra os cidadãos “não 

alfabetizados”, “alfabetizados” e “1º grau completo”, “3º grau incompleto” e “pós-

graduação”, enquanto se registram valores de frequências observadas inferiores as 

frequências esperadas nas classes de escolaridade que engloba os cidadãos com “2º grau 

incompleto” e   “2º Grau completo”.  

Na parcela de pessoas que assumem ter um comportamento pró-ambiental 

expresso nas afirmativas “quase sempre” e “sempre”, e que estão presentes nas classes 

de escolaridade, que incluem do “2º grau incompleto” até o “3º grau completo” e o “2º 

grau completo”, além das classes que vai do “3º grau completo”, o que se apresenta são 

valores observados superiores aos esperados, enquanto se constata para as classes dos 

“não alfabetizados”, “alfabetizados” e “1º grau completo”, bem como as pessoas 

incluídas na classe dos que possuem um curso de “pós-graduação”, o que se nota é a 

ocorrência de valores de frequências observadas inferiores aos valores de frequências 

esperadas. 
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Os comportamentos ambientais na busca de relações de dependência que 

envolve as variáveis referentes ao terceiro fator de componentes principais que exprime 

as questões de “Uso da água (FCP3)” e as variáveis eleitas de cada um dos fatores do 

bloco de Caracterização Sociodemográficas/Identificação Pessoal (FCSD), são 

apresentados na Tabela 4-31. 

Para o terceiro fator do bloco de comportamentos ambientais em questão, foi 

selecionada entre as variáveis originais que contribuem com este terceiro fator, a 

variável que trata da prática de “lavar calçadas e/ou garagens”, e as variáveis eleitas de 

Caracterização Sociodemográficas/Identificação Pessoal (FCSD), no caso 

“Escolaridade”, “Posição na família” e “Número de ocupantes”. 

 

Tabela 4-31 Teste 
2
 entre Comportamentos ambientais devido à prática de lavar 

calçadas e/ou garagens (FCP3_CP41D_LG) e  as variáveis dos fatores de 

Caracterização Sociodemográficas/Identificação Pessoal 
 

Variável p - Valor 

Comportamentos ambientais devido à prática de 

lavar calçadas e/ou garagens (FCP3_CP41D_LG) 

FCSD1 - Escolaridade 0,3779 

FCSD2 - Posição na família 0,6647 

FCSD3 – Número de Ocupantes 0,8636 
 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Ao se examinar os valores da probabilidade p apresentados na tabela 4-29 

observam-se a não ocorrências de relações de dependências entre os Comportamentos 

ambientais devido à prática de lavar calçadas e/ou garagens (FCP3_CP41D_LG) e as 

variáveis que estudam a “escolaridade”, a “posição na família” e o “número de 

ocupantes” dos domicílios dos entrevistados, pois os seus valores de probabilidades p 

são superiores a 0,05. Ou seja, nestes cruzamentos, os comportamentos ambientais 

enfocados independem dos aspectos que abordam o nível de escolaridade dos cidadãos, 

a posição do respondente no núcleo familiar pesquisado, bem como não sofre 

influências da questão que trata da quantidade de ocupantes das residências da cidade 

do Natal. 

A falta de relações de dependências nos resultados dos cruzamentos para a 

variável comportamental ambiental que aborda o uso da água demonstra a não 

influência das variáveis: escolaridade, posição na família e o número de ocupantes.  

É relevante o resultado que exprime um valor negativo da carga fatorial (-0,744), 

para a variável selecionada para a análise de Qui-Quadrado, e que trata dos 
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comportamentos ambientais devido à prática de lavar calçadas e/ou garagens 

(FCP3_CP41D_LG), que demonstra uma contribuição inversamente proporcional na 

formação do fator resultante do bloco em questão.   

Este valor exprime a contradição entre as atitudes ambientais no uso da água e 

os comportamentos ambientais devido ao mesmo tema, o que consequentemente leva a 

comprovação de que os cidadãos apresentam atitudes ambientais que quando 

confrontadas com os comportamentos ambientais não mostram coerências. 

A tabela 4-32 apresenta a associação de dependência, através do teste 
2
, 

existente entre as variáveis que avaliam o Comportamentos ambientais devido à prática 

da ação de beber água colhida diretamente da torneira (FCP4_CP41P_AT) e as 

variáveis de Caracterização Sociodemográficas selecionadas, que representam os fatores 

resultantes da análise fatorial por meio da determinação dos componentes principais dos 

blocos analisados. 

 

Tabela 4-32 Teste 
2
 entre Comportamentos ambientais devido à prática da ação de 

beber água colhida diretamente da torneira (FCP4_CP41P_AT) e as variáveis dos 

fatores de Caracterização Sociodemográficas/Identificação Pessoal 
 

Variável p - Valor 

Comportamentos ambientais devido à prática da 

ação de beber água colhida diretamente da torneira 

(FCP4_CP41P_AT) 

FCSD1 - Escolaridade 0,0000 

FCSD2 - Posição na família 0,0002 

FCSD3 – Número de Ocupantes 0,2625 
 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Ao analisar os cruzamentos da variável que enfoca os comportamentos 

ambientais devido à ação de beber água colhida diretamente da torneira, constata-se que 

para o nível educacional do entrevistado, o valor de probabilidade de p = 0,0000, e 

também para a variável que estuda a posição do respondente no núcleo familiar 

pesquisado, que apresenta o valor de probabilidade de p = 0,0002. Estes valores de 

probabilidades são inferiores ao nível de significância de  = 0,05, ou seja, 5 %, que foi 

estipulado para o teste de hipóteses que baliza a análise, o que comprova a existência de 

uma forte dependência entre as variáveis.  

Entretanto, quando se analisa o cruzamento da variável de comportamento 

atitudinal analisada versus a variável de caracterização que trata da quantidade de 

pessoas por domicílio pesquisado, o que se verifica é a independência entre essas 

variáveis, o que caracteriza a não influencia do número de ocupantes das residências nos 
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comportamentos ambientais observados no que se refere à ação de beber água colhida 

diretamente da torneira.   

De acordo com as Tabelas 31a e 31b do anexo V verifica-se que os respondentes 

com nível educacional que engloba as classes dos “não alfabetizados”, “alfabetizados” e 

“1º grau completo” e que fazem parte do contingente com baixo comportamento sobre o 

tema, o que se nota são valores das frequências observadas maiores que os valores das 

frequências esperadas.   

No entanto, em pessoas que tem o nível educacional com “1º grau incompleto” e 

os que fazem parte das classes que engloba desde o “2º grau incompleto até a pós-

graduação”, observa-se baixo comportamento nesta questão, constata-se a ocorrência de 

valores observados menores que os valores esperados. 

No que se refere ainda ao mesmo cruzamento, no tocante a parcela da população 

que possui um alto comportamento pró-ambiental nesta questão, o que se verifica é a 

ocorrência de valores observados superiores aos esperados, nas classes com nível 

educacional igual ou maior que o “2º grau incompleto”, incluindo ainda os cidadãos 

com “1º grau incompleto”.  Estes resultados se enquadram na teoria presente nos 

estudos de HAWTHORNE & ALABASTER (1999), que registram resultados em que 

pessoas com níveis educacionais maiores possuem comportamentos pró-ambientais 

mais enraizados do que os indivíduos com nível educacional inferior. 

Apesar dos resultados dos testes demonstrarem uma relação de dependência das 

variáveis comportamentais com a variável que estuda a escolaridade formal dos 

cidadãos, no entanto, as análises das tabelas de valores das frequências observadas e das 

frequências esperadas apontam um cenário, que leva a constatação, de que um maior 

nível de instrução escolar, não necessariamente causa comportamentos pró-ambiental 

condizente com os princípios da sustentabilidade nas atividades residenciais urbanas de 

uso da água. 

Tais situações podem ser observadas na ocorrência de relacionamentos que 

exprimem esses comportamentos ambientais com práticas amigáveis ao meio ambiente, 

às vezes nas classes referente aos cidadãos com “2º grau completo” e “3º grau 

incompleto”.  Mas negando esse fato, pode-se ainda constata-se a inexistência ou pouca 

prática ambiental em prol do meio ambiente, nas parcelas que registram a título de 

exemplo, as classes dos “não alfabetizados” e dos “pós-graduados”. 
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De acordo com HAWTHORNE & ALABASTER (1999), os cidadãos que 

possuem um nível intelectual mais alto, ou seja, uma escolaridade mais elevada, e um 

nível de conhecimento ambiental mais acentuado, com consequente renda familiar mais 

elevada, não garantem a prática de comportamentos ambientais condizentes com a 

realidade. Ainda sobre esta questão, SANTOS et al (2002) afirma que: 

 “É provado que pessoas mais abastadas têm atitudes ambientais coerentes com as 

necessidades do meio ambiente, mas portam-se como pessoas indiferentes dos 

problemas provenientes de suas ações. Supõe-se que estas atitudes sejam reflexos 

do status que a pessoa deseja mostrar aos outros. Enquanto que, para o 

comportamento as condições particulares podem ser ocultadas”. 
 

No entanto, quando os comportamentos ambientais são resultantes de uma ação 

consistente de um processo de formação do conhecimento ambiental, centrado em 

informações ambientais de elevado nível de conscientização ambiental sobre as 

consequências dos comportamentos danosos ao meio ambiente, é possível observar a 

ocorrência de comportamentos com alta resposta pró-ambiental e com ações 

fundamentadas na sustentabilidade do uso da água.  

Para justificar a ocorrência desses resultados, é interessante citar 

HAWTHORNE & ALABASTER (1999), que lembra a Teoria do altruísmo de 

Schwart’s, na qual a situação desse comportamento pró-ambiental se torna mais 

provável, quando um indivíduo está ciente das consequências que causam danos para 

outras pessoas e a situação do meio ambiente, quando essa pessoa relaciona 

responsabilidades a si mesmo, para mudanças ofensivas na situação ambiental.   

São relevantes as observações, de que grande parte dos problemas sociais 

enfrentados pela população são consequências de ações danosas ao meio ambiente e seu 

entorno (WORLD BANK, 1999), e também da verificação de que modelos particulares 

motivam ações para o melhoramento de problemas ambientais (STERN et al., 1993). 

 

4.1.3.4 Senso de Comunidade 

 

A análise das variáveis que mensuram o Senso de Comunidade (SC), no âmbito 

da gestão sustentável da água, através do estudo, das atividades residenciais urbanas foi 

enquadrada, visando fornecer na análise dos cruzamentos com as variáveis de 

Caracterização Sócio-Demográfica as mais relevantes influências que as mesmas 

possam apresentar nos seus resultados.  
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Seguindo a mesma sistemática dos blocos anteriores, foi selecionada a variável 

do único fator resultante da análise fatorial por meio da obtenção de componentes 

principais, no caso, o Senso de Comunidade referente ao Envolvimento e participação 

comunitária, contemplando a variável referente a “participação em trabalhos voluntários 

em igrejas ou organizações não governamentais (ong’s) - (FSC1_SC51A_TV)”, que foi 

selecionada para efeito da aplicação do Teste de Qui-Quadrado de Pearson, em 

cruzamentos com as variáveis de Caracterização Sociodemográficas (escolaridade, 

posição na família e número de ocupantes), por apresentar o valor de  maior carga 

fatorial no bloco. Os resultados dos valores de probabilidades (p-value) estão 

explicitados na Tabela 4-33, a seguir. 

 

Tabela 4-33 Teste 
2
 entre Senso de Comunidade devido a participação em trabalhos 

voluntários em igrejas ou organizações não governamentais (ong’s) - 

(FSC1_SC51A_TV) e  as variáveis dos fatores de Caracterização 

Sociodemográficas/Identificação Pessoal 
 

Variável p - Valor 

Senso de Comunidade devido a participação em 

trabalhos voluntários em igrejas ou organizações 

não governamentais (ong’s) - (FSC1_SC51A_TV) 

FCSD1 - Escolaridade 0,3969 

FCSD2 - Posição na família 0,2846 

FCSD3 – Número de Ocupantes 0,0759 
 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Ao examinar na Tabela 4-33, os cruzamentos da variável que enquadra o Senso 

de Comunidade devido à “participação em trabalhos voluntários em igrejas ou 

organizações não governamentais (ong’s) - (FSC1_SC51A_TV)”, constata-se o registro 

do valor de probabilidade de p = 0,3969 para o nível de instrução formal dos 

respondentes (escolaridade), o valor de p= 0,2846 para a variável que estuda a posição 

do respondente no núcleo familiar pesquisado e o valor de probabilidade de p = 0,0759.  

Estes valores de probabilidades são superiores ao nível de significância de  = 

0,05, ou seja, 5 %, que foi estipulado para o teste de hipóteses da Análise de Qui-

Quadrado de Pearson, o que demonstra a inexistência de influências atuando entre as 

variáveis, ou seja, o não relacionamento entre as variáveis enfocadas que são 

independentes. 

O fato de não existir relação de dependência estatística entre o senso de 

comunidade e as variáveis de caracterização, leva a acreditar na existência de outros 

fatores que muito provavelmente está atuando de forma negativa na assimilação desse 
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senso comunitário, o que leva a falta de motivação dos cidadãos na participação de 

trabalhos voluntários em igrejas e organizações não governamentais, na discussão e 

debates das questões ambientais e no envolvimento em associações e grupos 

comunitários.  

Comentando sobre a temática e analisando estas questões, SANTOS (2002), faz 

a seguinte sugestão para identificar os prováveis fatores externos que atuam e inibe o 

senso de comunidade observado na pesquisa, objeto desta tese: 

“Sugere-se que se análise em outros estudos na área da Sociologia, qual a 

influência que tem sido exercida na população sobre este comportamento. A 

relevância desse estudo serviria para separar as reuniões comunitárias para 

discussões, de determinados problemas comunitários, que não os de ordem 

ambiental”. 
 

Tais entraves à assimilação desse senso comunitário são justificados, em parte, 

devido à ocorrência de fatores externos socioeconômicos não abordados nessa tese, ou 

na ocorrência de baixos níveis de conhecimentos e acesso as informações ambientais, 

bem como a falta de conteúdo ou ineficiência dos programas de Educação Ambiental, 

que quando são implementados pelos gestores públicos, não contempla a identificação 

das lideranças comunitárias, bem como, o estímulo ao sentimento de envolvimento e 

participação dos atores sociais envolvidos nos processos educacionais formais e 

informais no âmbito ambiental. 

  

4.1.3.5 Acesso a Informação 

 

Através do estudo das variáveis que mensuram o Acesso a Informação (AI), essa 

tese apresenta os resultados do Teste de Independência por meio do Qui-Quadrado de 

Pearson, de modo que se busca identificar as possíveis relações entre as variáveis 

selecionadas da análise fatorial por componentes principais, fornecendo assim na 

análise dos cruzamentos com as variáveis eleitas dos fatores do bloco de Caracterização 

Sócio-Demográfica, as mais relevantes influências que as mesmas possam apresentar 

nos seus resultados.  

Diante da grande possibilidade de cruzamentos possíveis para o teste em pauta, e 

obedecendo a mesma regra adotada para os blocos anteriores, foi selecionada a variável 

do primeiro fator resultante da análise fatorial por meio da obtenção de componentes 

principais, no caso, o Acesso a Informação que trata do acesso a Imprensa Escrita e 

Internet, de forma que os resultados dos valores de probabilidades se fazem presentes na 
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Tabela 4-34, em que se encaixa a variável referente à leitura de “jornal impresso de 

circulação local (FAI1_AI61E_JL)”, que foi selecionada para efeito da aplicação do 

Teste de Qui-Quadrado de Pearson, em cruzamentos com as variáveis de Caracterização 

Sociodemográficas (escolaridade, posição na família e número de ocupantes), por 

apresentar o valor de maior carga fatorial no bloco.  

 

Tabela 4-34 Teste 
2
 entre Acesso a Informação referente a leitura de jornais impressos 

de circulação local (FAI1_AI61E_JL) e  as variáveis dos fatores de Caracterização 

Sociodemográficas/Identificação Pessoal 
 

Variável p - Valor 

Acesso a Informação referente a leitura de jornais 

impressos de circulação local (FAI1_AI61E_JL) 

FCSD1 - Escolaridade 0,0000 

FCSD2 - Posição na família 0,0087 

FCSD3 – Número de Ocupantes 0,0699 
 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Os cruzamentos da variável que estuda o Acesso a Informação referente à leitura 

de jornais impressos de circulação local (FAI1_AI61E_JL) com as variáveis de 

caracterização Sociodemográficas apresenta a ocorrência de relação de dependência 

para a “escolaridade” e para a “posição na família”, haja vista a constatação de valores 

de probabilidades, de respectivamente p=0,0000 e p=0,0087, para cada par de variáveis 

citadas. Entretanto, para a variável que registra o “número de ocupantes”, o que se 

verifica é a ocorrência de independência entre as variáveis trabalhadas. 

O exame das Tabelas 44a e 44b mostram para o contingente que expressa um 

baixo acesso a informação por meio da leitura de jornais impressos de circulação local, 

a constatação de que os valores das frequências observadas são superiores aos valores 

das frequências esperadas nas classes que vai desde os “não alfabetizados” até o “1º 

grau completo” e em separado a classe relativa aos cidadãos com “2º grau completo”, 

sendo que se verifica de forma inversa, ou seja, valores das frequências observadas 

menores aos valores das frequências esperadas nas classes do chamado nível superior, a 

saber, o “3º grau incompleto”, “3º grau completo”, “pós-graduação” e numa ocorrência 

em separado para a classe das pessoas que registram o “2º grau incompleto”. 

 No entanto, para os cidadãos que afirmam ter um alto nível de acesso à 

informação, os exames das tabelas apresentam valores observados superiores aos 

esperados nas classes que englobam desde o “3º grau incompleto” até a “pós-
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graduação”, e ocorrendo ainda em separado a mesma situação para a classe dos que 

possuem o “2º grau incompleto”.  

Já o registro de valores observados inferiores aos valores esperados ocorre nas 

classes de mais baixa escolaridade, que vai desde os “não alfabetizados” até aqueles 

indivíduos que possuem o “1º grau completo”, exceto no registro em separado para a 

classe dos cidadãos que tem o “2º grau completo”. 

No tocante a constatação da relação de dependência da mesma variável de 

acesso a informação em análise e a variável de caracterização, que aborda a “posição na 

família”, o exame das Tabelas 47
 
a e 47b demonstra para a parcela que representa um 

baixo nível de acesso a informação, a constatação de valor observado superior ao 

esperado na classe onde se incluem os “cônjuges”, e a presença de valores observados 

inferiores aos valores esperados nas classes dos “chefes de família” e dos “outros ” 

membros do núcleo familiar.  

De forma inversa, ocorre para a parcela de cidadãos que possuem um alto nível 

de acesso a informação, haja vista que se verifica o registro de valores observados 

superiores aos valores esperados para os chamados “chefes de família” e “outros” 

integrantes do clã familiar, e com registro de valor observado inferior ao esperado para 

os “cônjuges” do núcleo familiar urbano. 

Ao se analisar os cruzamentos do Teste de Qui-Quadrado que estuda o Acesso a 

Informação referente à leitura de jornais impressos de circulação local 

(FAI1_AI61C_TL), com as variáveis de Caracterização Sociodemográficas o que se vê 

na Tabela 4-35, são registros de relação de dependência para a “escolaridade”, pois o 

valor de probabilidade para o respectivo cruzamento é de p=0,0077.   

 

Tabela 4-35 Teste 
2
 entre Acesso a Informação referente a audiência de telejornais 

locais (FAI1_AI61C_TL) e  as variáveis dos fatores de Caracterização 

Sociodemográficas/Identificação Pessoal 
 

Variável p - Valor 

Acesso a Informação referente a audiência de 

telejornais locais (FAI1_AI61C_TL) 

FCSD1 - Escolaridade 0,0077 

FCSD2 - Posição na família 0,3758 

FCSD3 – Número de Ocupantes 0,3130 
 

Fonte: Pesquisa de campo 
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Entretanto, para as variáveis que abordam a “posição na família” e o “número de 

ocupantes”, o que se verifica é a ocorrência de não relacionamento entre as variáveis 

trabalhadas, ou seja, a independência estatística entre as variáveis cruzadas, pois os 

valores de probabilidades são superiores ao nível de significância de  = 0,05. 

As Tabelas 43a e 43b apresentam nas parcelas que correspondem ao baixo 

acesso a informação por meio da audiência de telejornais locais, a constatação de que os 

valores das frequências observadas são superiores aos valores das frequências esperadas 

nas classes dos “não alfabetizados” e na faixa que vai do “1º grau incompleto” ao “1º 

grau completo”, sendo que ocorrem para as classes com mais escolaridade, englobando 

do “2º grau incompleto” até a “pós-graduação”, o registro de valores observados 

inferiores aos esperados.  

Desta forma para as parcelas que expressam um alto acesso a informação, o 

exame mostra que um maior nível de instrução escolar leva a constatação de valores 

observados superiores aos esperados, nas classes que englobam desde o “2º grau 

incompleto” até a  “pós-graduação”, e ainda de forma separada para a classe relativa ao 

“1º grau incompleto”.  

Os valores observados são inferiores aos valores esperados, nas classes que 

registram os “não alfabetizados”, os “alfabetizados” e também aqueles cidadãos que 

possuem o “1º grau completo”.  

A análise dos cruzamentos resultantes do Teste de Independência do Qui-

Quadrado de Pearson, que estuda a variável original selecionada do terceiro fator de 

componentes principais, que estuda o Acesso a Informação relativa à audiência de 

noticiários de Rádio AM (FAI1_AI61F_AM) e as variáveis selecionadas para os três 

fatores de Caracterização Sociodemográficas/Identificação Pessoal, no caso, a 

“escolaridade”, a “posição na família” e o “número de ocupantes” no domicílio dos 

respondentes são apresentados na forma dos valores de probabilidades, os chamados p-

value expressos na Tabela 4-36, a seguir explicitada. 

O exame dos valores de probabilidades para a variável de acesso a informação 

apresenta uma relação de dependência quando da realização de cruzamento com a 

variável de caracterização sócio-demográfica que estuda a “posição na família” dos 

respondentes, haja vista, a ocorrência de um valor de probabilidade de p=0,0176, que é 

inferior ao valor do nível de significância estatística de =0,05. 
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Tabela 4-36 Teste 
2
 entre Acesso a Informação referente a audiência de noticiários de 

Rádio AM (FAI1_AI61F_AM) e  as variáveis dos fatores de Caracterização 

Sociodemográficas/Identificação Pessoal 
 

Variável p - Valor 

Acesso a Informação referente à audiência de 

noticiários de Rádio  AM (FAI1_AI61F_AM) 

FCSD1 - Escolaridade 0,2568 

FCSD2 - Posição na família 0,0176 

FCSD3 – Número de Ocupantes 0,6380 
 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

As Tabelas 48a e 48b apresentam os valores das frequências esperadas e os 

valores das frequências observadas e que trata da variável de acesso a informação em 

pauta e a variável de caracterização que exprime a escolaridade do respondente. Ao 

examinar estas tabelas, o que se constata, quando se analisa a majoritária parcela dos 

cidadãos, que expressam um baixo nível de acesso à informação devido à audiência de 

noticiários em Rádio AM, o que se verifica são valores observados superiores aos 

valores esperados, para a classe que registra “outros” integrantes da família, enquanto 

que de forma inversa se registra valores de frequências observadas menores que os 

valores das frequências esperadas nas classes relativas aos “chefes” e dos “cônjuges” 

das famílias dos cidadãos respondentes.  

Ainda examinando as Tabelas 48a e 48b, no tocante a parcela dos cidadãos que 

demonstram um alto nível de acesso à informação devido a audiência de noticiários em 

Rádio AM, o que se constata é a ocorrência de valores observados superiores aos 

valores esperados, para a classe que aponta para os “chefes” de famílias, enquanto que 

de forma inversa se registra valores de frequências observadas menores que os valores 

das frequências esperadas para as classes relativas aos “cônjuges” e os “outros” 

integrantes do núcleo familiar pesquisado. 

Os resultados demonstram que os chefes de família dentro do núcleo familiar 

possuem um maior nível de acesso a informação para a audiência no que se refere aos 

noticiários de rádio AM. Tal resultado pode ser justificado, pelo fato de que cidadãos 

que exercem a chefia do lar, supostamente tem um maior nível de preocupação com os 

problemas, que podem ser gerados no dia a dia da família, bem como também se espera 

possuir um maior senso de responsabilidade voltado para uma melhor qualidade de 

vida, que contempla o futuro dos filhos. Esta preocupação sobre os problemas 

cotidianos, aliado ao senso de responsabilidade faz com que os chefes de famílias, 
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busquem um maior volume de conhecimentos acerca dos assuntos veiculados nos 

noticiários das rádios AM, com mais intensidade que as outras classes registradas no 

grupo familiar. 

No que se referem aos cruzamentos da variável de acesso a informação enfocada 

nessa análise e as variáveis que exprimem a “posição na família” e “número de 

ocupantes”, o que se constata é a independência para os cruzamentos em questão, de 

forma que se verifica a não influência das variáveis de caracterização, devido à posição 

do respondente no núcleo familiar e a quantidade de pessoas que ocupam o domicílio do 

entrevistado, no tema do acesso a informação através da mensuração da audiência de 

noticiários de Rádio AM (FAI1_AI61F_AM). 
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Capítulo 5 Conclusões e Recomendações 

 

 

 

 

 

Este capítulo apresenta as conclusões finais do trabalho de acordo com as 

análises realizadas, assim como suas limitações, o direcionamento para futuras 

pesquisas e as recomendações a todos os segmentos envolvidos no estudo. 

 

5.1 Análise crítica da teoria abordada 

 

As questões que envolvem as problemáticas do uso e manejo sustentável dos 

recursos naturais nos últimos tempos, passaram a fazer parte da agenda de estudos de 

cada vez mais universidades, empresas, organismos, governos e centros de estudos que 

atuam nas mais diversas áreas das ciências ambientais.  

Isto se deve ao aumento dos níveis de degradação ambiental mundial e descaso 

com a preservação e a má gestão desses recursos. Neste contexto se encaixa a temática 

da gestão sustentável da água, priorizando o uso racional desse bem natural e 

principalmente a formação de um nível de conscientização ambiental do cidadão, que 

leve em conta o equilíbrio no trato de tão relevante temática, dos aspectos ambientais, 

econômicos e sociais. 

Mudanças globais ocorreram e estão a acontecer, tanto nos padrões de produção, 

como no aumento quantitativo e qualitativo da complexidade das sociedades e do 

desenvolvimento econômico e tecnológico que acrescentaram vários benefícios ao 

homem. Entretanto, tais mudanças têm ocasionado novos comportamentos ambientais 

que aliado ao crescimento demográfico, tem causado mudanças no meio ambiente e seu 

entorno.  

Apesar do crescente desequilíbrio ocasionado pelo binômio crescimento 

demográfico mundial e a intensificação das atividades econômicas, que gera o aumento 

das desigualdades sociais e consequentemente da pobreza, com sérios problemas 
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ambientais e sociais com reflexos na qualidade de vida dos cidadãos, principalmente em 

regiões urbanas densamente povoadas e na esfera dos ecossistemas mais frágeis tem, 

nos últimos anos, causado um significativo aumento no nível de conscientização 

ambiental no Brasil, sendo que cada vez mais pessoas passam a perceber a necessidade 

de se preservar o meio ambiente.   

A gestão dos recursos naturais, em especial da água, deve ser feita de forma 

racional e parcimoniosa, de forma que o desenvolvimento das nações se faça dentro dos 

princípios da harmonia do meio ambiente e do homem, baseado na sustentabilidade 

ecológica. 

No entanto, o poder público e as entidades privadas, através dos seus gestores 

têm se mostrados incapazes de atender a todas as demandas de problemas que envolvem 

o gerenciamento da água, inclusive o gerenciamento das águas residuárias, o que é 

corroborado pela demonstração da ineficácia de ações, na maioria das vezes 

insuficientes para resolver os graves problemas ambientais que afligem as cidades. 

A realização da Conferência ECO-92, no Rio de Janeiro, onde foi elaborada a 

Agenda 21, veio contribuir e acrescentar princípios e diretrizes balizadoras para uma 

efetiva ação que priorize a gestão sustentável dos recursos naturais.   

O princípio balizador das cláusulas da Agenda 21- UNCED (1992) é de que 

todos os indivíduos devem assumir as responsabilidades para colocar em prática as 

ações que envolvam o desenvolvimento sustentável das sociedades humanas. 

No que concerne ao planejamento da gestão da água, a Agenda 21 surge como 

alternativa internacional que contempla de uma forma direcionada em seus objetivos a 

busca do desenvolvimento sustentável, levando em conta a necessidade de crescimento 

econômico e respeito ao meio ambiente, com o uso racional da água, através de uma 

gestão participativa dos governos e parcerias em todos os níveis (inclusive 

internacional).  

A participação popular é vista como prioritária e relevante, tornando-se um 

requisito básico quando da implantação e execução de ações estratégicas na gestão da 

água. 

Este relevante instrumento de gestão sustentável trata como de vital importância 

à erradicação da pobreza e da fome, como forma de gerar uma maior eqüidade na 

distribuição da renda e desenvolvimento de recursos humanos, sendo que o combate à 

pobreza é uma responsabilidade conjunta de todos os países.  
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Portanto, a definição de uma estratégia que trate especificamente do combate à 

pobreza, é requisito básico para a existência de desenvolvimento sustentável. Sendo 

assim, conforme PHILLIPS et al. (1999) e WORLD BANK (1999), a Agenda 21 é 

importante por atender em seus objetivos amplos, as dimensões preponderantes para o 

desenvolvimento sustentável que lidam com o equilíbrio ecológico, social e econômico. 

Neste contexto, o que se observa em várias localidades, são a escassez e a 

inoperância, em alguns casos, de um gerenciamento que adequadamente contemple a 

busca de soluções sustentáveis para os sérios problemas que afligem a gestão da água e 

do saneamento básico em áreas urbanas das principais cidades brasileiras.  

A falta de saneamento básico, principalmente nas regiões urbanas das cidades 

tem causado sérios problemas de contaminação aos mananciais tanto no nível da 

superfície, como também afetam as águas subterrâneas.  

Tal fato gerador, aliado a proliferação e contribuição de resíduos sólidos 

depositados em áreas residenciais urbanas, além de transtornos devido a essa 

combinação para a estrutura de drenagem de águas pluviais e estrutura viária dessas 

regiões, também causam a poluição do solo, do ar e da água, contribuindo para a 

proliferação de vetores e doenças aos próprios geradores independentes de qualquer que 

seja seu nível sócio cultural (FIGUEIREDO, 1995). 

No Brasil, a elaboração de uma Política Nacional de Recursos Hídricos vem de 

encontro a busca de gestão descentralizada que priorize a participação de todos os atores 

sociais envolvidos, sejam gestores públicos ou não governamentais.  

No entanto, apesar dos avanços, a ausência de ações que contemple um 

programa de uso eficiente da água que tenha por premissa, a sustentabilidade na 

utilização desse recurso, com eficiência na utilização e eficácia no uso, no que se refere 

a não pôr em causa os objetivos da aplicação racional ao nível das necessidades vitais, 

da qualidade de vida e do desenvolvimento tanto social como econômico e ambiental.   

A elaboração e implementação de Programa Nacional de Eficiência no Uso da 

Água, nos moldes da proposta idealizada para Portugal, de acordo com LNEC & ISA 

(2001), além de contribuir com um conjunto de medidas que permitam uma melhor 

utilização desse recurso, também fornece vantagens adicionais para a redução das águas 

residuais resultantes e dos consumos energéticos associados. 

Ações para combater o desperdício da água, com uma abordagem voltada para o 

uso eficiente desse bem natural e que aumente o nível de conscientização no âmbito da 
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gestão pública em práticas de atividades residenciais urbanas, no Brasil só são 

constatados através de poucos registros, seja através de inadequadas ações de educação 

ambiental e/ou inexpressivas campanhas de marketing que somente priorizam questões 

de qualidade da água, informações de interrupção de fornecimento hídrico ou 

racionamento desse precioso líquido. 

A conscientização ambiental tendo como premissa o desenvolvimento 

sustentável na gestão da água deve fazer parte dos objetivos de uma Agenda 21-Local, 

já prevista para a cidade do Natal, sendo que a percepção dos cidadãos que contempla 

um diagnóstico que traça o perfil do comportamento e das atitudes ambientais no uso da 

água pode fornecer um relevante conjunto de informações estratégicas para o sucesso de 

um programa de educação ambiental e de planejamento na gestão sustentável, no 

âmbito, tanto das atividades residenciais, como em atividades industriais e de caráter 

agrícola. 

As soluções condizentes com os preceitos da Agenda 21 passam 

necessariamente pela elaboração de planos que visem o uso racional da água para o 

desenvolvimento de fontes de suprimento de água subterrâneas ou de superfície e de 

outras fontes potenciais, sendo que, para se alcançar os objetivos da sustentabilidade 

desse líquido tão precioso ao ser humano, deve-se contar com o apoio de medidas que 

levem em conta a conservação, de forma concomitante com a minimização do 

desperdício (UNCED, 1992). 

O estudo das problemáticas ambientais dos recursos hídricos, em especial no 

fornecimento, distribuição e uso da água potável para consumo em áreas urbanas, passa 

a ter uma conotação de suma importância, haja vista, a necessidade estratégica de uma 

gestão apropriada desse bem natural, sendo que nesta direção a Agenda 21 – UNCED 

(1992, Cap. 18) aponta para a necessidade de que: 

 “Os planos racionais de utilização da água para o desenvolvimento de fontes de 

suprimento de águas subterrâneas ou de superfície e de outras fontes potenciais 

têm de contar com o apoio de medidas concomitantes de conservação e 

minimização do desperdício”. 
 

Para tanto, estudos devem ser realizados visando à construção de programas 

sustentáveis que priorizem o diagnóstico dos problemas e a procura de soluções 

compatíveis, no âmbito de uma política social, econômica e ambiental de planejamento 

e educação ambiental, centrada acima de tudo na participação do cidadão, para que a 
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gestão da água possa trazer uma melhor qualidade de vida à população, com qualidade 

ambiental e progresso com sustentabilidade. 

È por meio da sensibilização obtidas através de ações de educação ambiental e 

social e no exercício diários das atitudes e dos comportamentos pró-ambientais, que os 

cidadãos ambientalmente conscientes passam a construir o compromisso da formação 

dessa consciência, tanto para a presente geração como para as gerações futuras, de 

maneira que a partir do exercício pleno da cidadania ambiental, seja através de pressões 

junto aos gestores ou na ação do correto comportamento ambiental é que se chega a 

melhoria e preservação do meio ambiente e entorno.  

Portanto, para que se alcancem os objetivos sustentáveis na gestão da água, se 

faz necessário conhecerem quais são os reais sentimentos, necessidades, desejos e 

expectativas dos cidadãos, de maneira que ao analisar os estudos perceptivos em coleta 

seletiva de resíduos sólidos, que tem uma abordagem similar ao estudo dessa tese, 

JUCÁ (2002) comenta ser muito importante, ou até mesmo ousa afirmar que as 

realizações desses “Diagnósticos dos Cidadãos” são instrumentos estratégicos 

imprescindíveis, que devem nortear as ações de planejamento e conscientização 

ambiental, através da educação ambiental e tendo como base os resultados obtidos.  

Além do aumento da consciência pública, o ensino e o treinamento estão 

interligados a todas as áreas de programa da Agenda 21 e ainda mais próxima das que se 

referem à satisfação das necessidades básicas, fortalecimento institucional e técnica, 

dados e informação, ciência e papel dos principais grupos, sendo que deve no âmbito da 

construção de uma Agenda 21 Local, nos capítulos que abordam a gestão sustentável da 

água, serem elencados e priorizados, de forma que a qualidade ambiental venha de 

encontro à melhoria da qualidade de vida, com a diminuição dos níveis de pobreza das 

populações envolvidas, além do desenvolvimento econômico e ambiental com justiça 

social e preservação do meio ambiente (UNCED, 1992).  

A participação pública na gestão da água está presente na Agenda 21 e também 

na formulação da Lei Federal nº.  9.433, de 8 de janeiro de 1997, que  institui a Política 

Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, como forma de se avançar na implementação do Capítulo 18 da 

Agenda 21 no país.   

Entretanto, a participação pública na consecução das atividades inerentes a 

gestão da água, principalmente nos chamados “Comitês de Bacia”, ou se encontram 
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somente no papel ou se restringem a escolhas de apenas alguns cidadãos, na maioria das 

vezes através de indicações políticas, que não traduzem o caráter representativo 

comunitário e democrático dos cidadãos que são usuários do sistema hídrico no comitê 

representado.   

 

5.2 Análise crítica dos resultados da pesquisa 

 

A partir dos estudos realizados e dos resultados encontrados, algumas 

conclusões puderam ser observadas quando da análise da amostra estudada, e desta 

forma foram devidamente inferenciada para a população da cidade do Natal. 

A análise estatística descritiva mostrou a necessidade em diversas questões 

relacionadas ao Conhecimento Ambiental (C) dos respondentes, de que os gestores 

públicos do sistema hídrico municipal da cidade do Natal observem o baixo nível de 

conhecimento tanto geral e global como de caráter ambiental e local, de maneira que é 

relevante que se leve em conta estes baixos níveis de conhecimentos no momento da 

formulação das ações que visem o planejamento e a conscientização ambiental dos 

usuários do sistema de gestão da água na cidade, por meio de programas de informação 

e educação ambiental.  

As variáveis do bloco dos conhecimentos gerais e ambientais apresentou valores 

de frequências que demonstram um baixo nível de conhecimentos tanto de conotação da 

temática geral, global e ambiental, exceto a variável que trata do “conhecimento acerca 

da temática do “racionamento de Energia Elétrica (C21A_REE )”, considerado como de 

nível regular ou mediano e o “conhecimento ambiental sobre Economia de Água 

(C22C_ECA)”, que apresentou um nível elevado de assimilação do conhecimento desse 

assunto.   

Ao analisar a ocorrência do nível elevado de conhecimento sobre a economia de 

água, pode se concluir que muito provavelmente tal fato se deve a instrumentos de 

comando e controle, com a aplicação de multas e de penalização monetária, tais como a 

questão da existência de uma taxa por excesso de consumo de água residencial, que 

incide após a delimitação de volumes de águas pré-estabelecidos, conforme padrões de 

consumos previstos. 

Na análise descritiva das Atitudes Ambientais, o que se observou foi à 

ocorrência de atitudes pró-ambientais para a maioria das variáveis estudadas, exceto 
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para a variável que questiona a classificação do preço da água (AT37_CPA), 

considerado pelos respondentes como mediano e as variáveis que tratam da mensuração 

da intensidade na expectativa com uma ação governamental para aproveitar água já 

usada e com um tratamento mínimo adequado, que apresentou um significativo nível de 

rejeição ao reuso de água para fins potáveis (A39E_GAP) e no reaproveitamento para 

fins industriais (A39F_GFI).    

Nas questões que tratam de estimar o tempo necessário para ocorrências de 

problemas referentes à falta de água (AT36_TFA) e a qualidade da água (AT38_TQA), 

o que se observou foi a opinião da maioria dos respondentes de que tais problemas ou já 

estão ocorrendo atualmente, ou passarão a acontecer até daqui a 5 (cinco) anos. A 

qualidade da água da cidade, na opinião da maioria dos respondentes foi considerada 

como de “boa” a “ótima” qualidade. 

Estes resultados demonstram a relevância da maioria das questões abordadas 

conforme a percepção da população da cidade do Natal, de modo que as ocorrências 

dessas atitudes pró-ambientais indicam um potencial campo de trabalho, para se realizar 

um trabalho de sensibilização, na direção de um processo de conscientização ambiental 

através de mudanças e formação de comportamentos pró-ambientais. 

Os resultados descritivos das variáveis de comportamentos ambientais apontam 

a necessidade de se priorizar ações no sentido de melhorar o baixo nível de 

comportamento ambiental em questões que potencialmente demandam certo desperdício 

hídrico tais como: aguar jardins (CP41A_AJ), lavar carros (CP41B_LC), banhos de 

animais (CP41C_BA), lavar calçadas e/ou garagens (CP41D_LG).  Na questão do 

comportamento agressivo ao meio ambiente na forma de lançamento de água servida 

em via pública (CP41H_AR), constatou-se que uma significativa parcela da população 

usualmente pratica tal ato, o que vai ao sentido contrário do resultado referente à atitude 

ambiental que aprova a prática de se evitar o lançamento de água servida na rua 

(AT33H_AR). 

A análise também apresentou uma tendência de comportamentos pró-ambiental 

voltado para a manutenção, limpeza e cuidados com os componentes dos sistemas 

hidro-sanitários residenciais, tais como caixa d’água (CP41E_CX), caixa de gordura 

(CP41F_CG), e torneiras, canos e válvulas (CP41E_CX).  

Já na questão que estuda o comportamento da população em relação à frequência 

com que as pessoas bebem água colhida diretamente da torneira (CP41P_AT), o que se 
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constata é a ocorrência de valores percentuais que majoritariamente apontam para a 

prática de beber a água diretamente da torneira. No entanto é bastante significativo o 

percentual da população que afirma a desconfiança em beber a água colhida diretamente 

da torneira, sem nenhum processo de tratamento, seja de filtragem ou outro 

procedimento tais como o uso de processadores domiciliares físico-químicos de águas. 

Na análise dos comportamentos ambientais referentes à educação e informação 

ambiental dos respondentes, o que se constata é a existência de uma significativa 

parcela da população que nunca ou então raramente tiveram a oportunidade de 

participar de palestras e/ou cursos que trata da temática ambiental (C41I_PC). Também 

é bastante significativo o contingente de pessoas, que não tem a prática de discutir com 

amigos e vizinhos, os problemas ambientais que envolvem a água e o saneamento 

(C41J_PA).   

O comportamento ambiental referente a leitura de jornais e revistas ou ver 

televisão em busca de informações sobre a problemática da água (C41N_LP), apresenta 

um mediano nível de equilíbrio, com uma leve tendência para as faixas da não 

ocorrência desses comportamentos  formadores da informação ambiental.  

Na questão dos comportamentos que envolvem as ações de economizar água 

(C41L_EA), o que se verifica é a ocorrência de um nível elevado de pratica pró-

ambiental para esse comportamento, muito provavelmente devido à adoção de 

instrumentos de multa e de penalização monetária, tais como a já citada taxa por 

excesso de consumo de água residencial. Portanto, se faz necessário repensar novas 

formas que sensibilizem a população da cidade e que surtam efeitos educativos que 

levem ao acréscimo no nível de economia de água na cidade do Natal. 

Os comportamentos ambientais que estudam a reutilização de parte da água 

usada nas residências pelos respondentes (C41O_RA), apresentou um significativo 

resultado que aponta para o não reuso dessas águas residuais, o que é confirmado pelo 

elevado percentual da população, representada pelos entrevistados, que assumem o não 

reuso de parcelas de água, cotidianamente usada nas atividades residenciais. 

O elevado percentual de pessoas que não aceitam reutilizar parte das águas 

servidas em algumas atividades e o baixo nível de comportamentos pró-ambientais em 

questões que potencialmente demandam um desperdício de água e que praticam a ação 

de lançar águas servidas na rua mostra a necessidade de se priorizar no planejamento da 

gestão sustentável da água, um conjunto de ações voltado para eficientes programas de 
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Educação Ambiental, de maneira que se construa e se difunda a necessidade de estudos 

e pesquisas que visem a procura de soluções tecnológicas que inovem o conhecimento 

ambiental relativo a este tema, democratizando assim as informações a todas as parcelas 

da comunidade, principalmente aos setores que mais carecem desse tipo de informação 

ambiental. 

É interessante ressaltar que a ocorrência de atitudes e comportamentos pró-

ambientais expressos pelos respondentes, não garante a ocorrência de práticas 

condizentes quando se estudam as atividades de uso da água, que causam desperdícios e 

impactos ao meio ambiente.   

Os resultados descritivos das variáveis do Senso de Comunidade apontam para o 

baixo nível de resposta quanto a participação da população em trabalhos voluntários em 

igrejas e/ou ong’s (SC51A_TV), em debates sobre os problemas sociais e ambientais 

(SC51B_PC), e de mutirões e/ou campanhas ambientais e sociais (SC51E_MC), bem 

como também não se constata envolvimentos dos respondentes em associações 

comunitárias, clubes ou grupos da comunidade ou da igreja (SC51C_AC).  

Em relação ao senso comunitário que trata da intensidade de frequência com que 

os respondentes discutem com vizinhos sobre a importância da água para a vida e para o 

desenvolvimento social (SC51D_CV), os resultados apontam para o baixo nível de 

intensidade nos debates sobre essa questão, haja vista a ocorrência de um significativo 

percentual da população que afirma a inexistência dessas discussões. 

A constatação do baixo nível do senso de comunidade para as variáveis 

estudadas vem reforçar a afirmação de SANTOS (2002) que comenta: 

“Em uma abordagem ampla, pôde-se concluir que a participação em programas de 

gestão ambiental na cidade dependerá de um amplo processo de conscientização 

dos habitantes da cidade, visto que a população se posiciona numa característica 

confortável de esperar uma atitude do poder público, sem tomar o devido papel no 

processo de participação da elaboração e implementação de políticas públicas 

voltadas para a melhoria da qualidade de vida do cidadão.” 
 

Estes resultados apontam para a necessidade de se identificar através do processo 

perceptivo a existência de lideranças comunitárias que possam trabalhar as questões 

ambientais nas comunidades, para com essas lideranças desenvolverem programas de 

formação de multiplicadores da causa da educação ambiental, dentro de um processo 

informal ou formal de aprendizagem. 

Os resultados do bloco que estuda a intensidade de frequência do Acesso a 

Informação (AI), apresentam nas questões que abordam a audiência de telejornais locais 
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(AI61C_TL) e telejornais de nível nacional (AI61B_TN), a constatação da ocorrência 

de um relevante acesso a esse tipo de comunicação em busca de informações.  

No que concerne ao acesso aos meios de comunicação que utiliza a imprensa 

escrita na forma de revistas informativas de circulação nacional (AI61A_RV), o que se 

observa é o equilíbrio entre os que nunca leem estas revistas e os que sempre ou quase 

sempre estão lendo as mesmas.  

Já na questão que aborda o acesso a leitura de jornais escritos de circulação 

nacional (AI61D_JN), o que se observa é a ocorrência de apenas um pequeno 

contingente da população que faz uso desse tipo de comunicação informativa diária.   

Quando se estuda a intensidade da frequência de acesso e leitura de jornais 

locais (AI61E_JL), o que se visualiza é um crescimento nas faixas daqueles cidadãos 

que quase sempre ou sempre acessam este meio de comunicação, apesar da ocorrência 

de um valor percentual superior para a parcela daqueles que nunca buscam esse tipo de 

informação.  

Quanto ao acesso à rede mundial de computadores através da internet, os 

resultados apontam para um significativo índice de respondentes que não a esta rede 

mundial de informações, devido principalmente por não possuírem computadores 

pessoais.  

Apesar do pequeno percentual de respondentes que acessam com certa 

frequência a rede internet, em torno de 13,9 % da amostra analisada, no entanto, tal 

resultado devido a amplitude e qualidade das informações ambientais deve ser vistos de 

forma positiva, pois pode indicar tendências de crescimento e disposição em procurar 

acessos a internet, de maneira que se bem trabalhada esta questão, em trabalhos futuros 

pode render preciosas fontes de informações ambientais.   

Ao se analisar todos os blocos de variáveis abordados neste estudo, através da 

aplicação da Análise Fatorial por meio do método da determinação dos Componentes 

Principais, o que se observou foi à ocorrência de significativos indícios que apontam 

para a concretização de modelo de conscientização ambiental centrado na caracterização 

sócio-demográfica que privilegia o núcleo familiar, onde a principal componente que 

apresenta correlações negativas entre cada uma das variáveis originais, no caso a renda 

familiar e a escolaridade do respondente, e a variável resultante que sintetiza essas 

questões.  
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Também as outras duas componentes do bloco de Caracterização 

Sociodemográficas/ Identificação Pessoal (FCSD/IP), apontou para a maioria das 

variáveis originais que formam os fatores para essa característica inerente a uma 

amostra coletada a partir de núcleos familiares devidamente selecionados de forma 

aleatória.  

O bloco dos Conhecimentos gerais e ambientais (FC) apresenta como a primeira 

componente principal a questão dos conhecimentos ambientais voltados de uma maneira 

especifica para os problemas da contaminação da água a partir do solo, na forma da 

contaminação a partir de cemitérios e também das águas subterrâneas, que são 

problemas que atualmente preocupa a população e as autoridades da cidade do Natal. 

  A segunda componente principal sintetiza os conhecimentos referentes ao uso 

da água e a terceira componente aborda os conhecimentos ambientais voltados e 

fundamentados nas questões gerais e globais, sendo que se constata uma interligação 

desse terceiro fator com os outros dois fatores, que expressam a maioria das variáveis 

originais desse bloco da pesquisa. 

As Atitudes ambientais (FAT) apresentam na análise de componentes principais 

a quantidade de 12 (doze) fatores resultantes das variáveis pesquisadas. Entretanto, 

devido a grande carga de dados, esta tese apenas aborda as 6 (seis) primeiras 

componentes principais resultantes do construto de tal modelo. A primeira componente 

principal privilegia e registra as atitudes relativas a limpeza, manutenção preventiva e 

economia da água, seguida da segunda componente principal que sintetiza as eco-

atitudes de compreensão de causas de impactos referente à manutenção preventiva, 

construção de lagoa de estabilização e banho demorado de animais. 

As atitudes ambientais que trata do entendimento dos problemas referentes a 

água e saneamento são indicados como o terceiro fator de componentes principais, e as 

eco-atitudes de expectativas de ações do governo com reúso da água para fins não 

potáveis e atitudes ambientais relativas a estimativa do tempo para ocorrência de 

problemas de falta d'água e qualidade da água, aparecem no modelo como 

respectivamente o quarto e o quinto fator de componente principal do modelo ad hoc.  

Quanto a sexta componente principal do modelo, o que se observa é a ocorrência 

de um fator que congrega em seu construto, variáveis ambientais que sintetizam a 

questão da compreensão de causas de impactos ambientais referente a atividades 

residenciais que potencialmente desperdiçam água.  
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É interessante destacar que na composição desses fatores já se encontra explicito 

um relativo nível de relações, de modo que, por exemplo, espera-se que a “realização de 

manutenção de torneiras, válvulas de descarga, chuveiros e canos” e a atitude de “evitar 

jogar água servida na rua” ocasione uma atitude pró-ambiental de “economizar água”. 

Do mesmo modo, também é possível observar que no terceiro fator, as variáveis que 

formam esse construto fatorial tratam basicamente da questão dos problemas ambientais 

da gestão da água e do saneamento básico da cidade do Natal. 

 Em relação às questões que abordam os Comportamentos Ambientais (FCP) no 

construto dos fatores de componentes principais, o que se observa são as ocorrências de 

4 (quatro) componentes principais, representadas pelas variáveis originais que formam 

cada fator correspondente.  

O primeiro fator de componente principal indica a necessidade de se priorizar no 

modelo, as ações que contribuam para a melhoria no nível de Informação e Educação 

Ambiental, além de também se trabalhar as questões de reuso da água dentro de uma 

concepção que priorize ações de conscientização ambiental, como forma de se alcançar 

resultados positivos em tais abordagens de reutilização de águas residuais.  

Já o segundo fator apresenta indicações que apontam para a necessidade de se 

tratar das questões que envolvem a limpeza de caixas de gorduras e caixas d’água, 

manutenção preventiva de torneiras, canos e válvulas e a economia da água, o que 

demonstra uma relação direta com os dois primeiros fatores do bloco das atitudes 

ambientais pesquisadas.  

O terceiro fator tem como componente principal, o uso da água de uma maneira 

geral, enquanto o quarto fator de componente principal sintetiza a necessidade de se 

combater a ação do lançamento de água servida em via pública e também apresenta o 

nível de desconfiança da população com o atual estágio da qualidade da água da cidade, 

expresso na ação de beber água colhida diretamente da torneira e sem nenhum processo 

de tratamento de ionização, filtragem ou purificação realizado em casa.  

No que concerne à apresentação de componentes principais para o bloco que 

estuda as questões de Senso de Comunidade (FSC), apenas se constata a ocorrência de 

um fator de componente principal que sintetiza, apesar do baixo índice de senso 

comunitário, a necessidade de se levar em conta a contribuição devida ao 

“envolvimento e a participação comunitária”. 
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O Acesso a Informação (FAI) apresenta a ocorrência de 3 (três) fatores de 

componentes principais, que representam como primeiro fator de componente principal 

a  necessidade de se aborda no modelo o papel desempenhado pela “imprensa escrita e a 

rede internet”. A segunda componente sintetiza no segundo fator a necessidade de se 

estudar a fundo o acesso da população na busca por informações em telejornais locais e 

nacionais.  A terceira componente contempla a audiência da população através de 

noticiários de rádios AM e FM. 

Na procura de inter-relacionamentos entre os vários blocos de variáveis, sendo 

definida como variáveis dependentes os 4 (quatro) fatores de componentes principais 

dos Comportamentos Ambientais (CP) e como independentes os diversos fatores de 

cada um dos demais blocos de variáveis pesquisadas, foi feita uma Análise de 

Regressão Linear Múltipla.    

O relacionamento entre o fator de comportamento ambiental devido a 

“Informação e Educação Ambiental, além de Reuso de Água (FCP1)” e os demais 

fatores dos blocos pesquisados, apontam para a existência de indícios de relações 

multivariadas entre a variável dependente e as variáveis explicativas da regressão linear 

múltipla, no caso os fatores referente a “atitudes de disposição da população em pagar 

Saneamento Básico (FAT8)” e as variáveis de fatores de “acesso a informação na forma 

da audiência de noticiários de rádios AM e FM (FAI3)” e também de “acesso a 

informação sobre a forma de leituras da imprensa escrita e internet (FAI1)”.   

O modelo de regressão linear em pauta apresentou um coeficiente de correlação 

de R = 0,46377, o que gera um coeficiente de determinação ajustado de R
2
 = 0,20882. 

È relevante ressaltar que o modesto coeficiente de correlação, não compromete a 

constatação da existência de relações detectadas pela regressão, no entanto, deve se ter 

em mente que este tipo de estudo tem limitações indicadas por HAWTORNE & 

ALABASTER (1999), que comenta que tais estudos que utilizam a correlação não 

explicam as causas e efeitos desses relacionamentos encontrados.   

Também HINES et al (1987) e CORRAL–VERDUGO apud ARAGONÉS & 

AMÉRIGO (1998), citam a ocorrência de coeficientes de correlação entre atitudes e 

comportamentos ambientais baixos, quando se constata que a medida comportamental 

se realizou através de auto-informes (questionários), como neste estudo, ao invés da 

observação direta no cotidiano dos cidadãos pesquisados.  
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As relações entre as variáveis fatores de comportamento ambiental relativas a 

“Limpeza, Manutenção Preventiva e Economia de água (FCP 2)”, identificada como 

variável resposta e as demais variáveis resultantes nos diversos blocos da Análise 

Fatorial, é apresentado no  modelo de regressão resultante na forma da variável que 

expressa o fator de “conhecimentos ambientais que trata do Uso, distribuição e 

economia de água (FC2)”.  

 O modelo é explicado pelo coeficiente de correlação(R) de 0,19974 e o 

coeficiente de determinação ajustado (R
2
-Ajustado) de 0,03728, considerados muito 

modestos para efeito de projeções, mais que se mostra conveniente para indicar uma 

relação bivariada expressa pelo resultado do modelo de regressão aplicado.  

Quanto a análise das variáveis originais que fazem parte dos fatores que formam 

a relação de dependência estatística, o que se observa é que os pesquisados apresentam 

nessa relação um mediano nível de conhecimento para o uso e distribuição da água e um 

significativo nível de conhecimentos referente a economia da água, enquanto no que se 

refere a questão comportamental, o que se nota é um significativo nível de ação pró-

ambiental, no sentido de praticar ações na direção da limpeza de caixas d’águas e caixas 

de gorduras e também na manutenção de torneiras e canos das residências da cidade 

pesquisada.  

No tocante ao estudo da existência de relacionamentos entre o fator 

“comportamento de uso de água (FCP 3)” e os demais blocos de fatores resultantes, o 

que se constata quando da aplicação da análise de regressão múltipla é o aparecimento 

de apenas uma variável no modelo, sendo a variável fator de “caracterização sócio-

demográfica  referente a escolaridade e renda familiar (FCSD1)” a variável que explica 

o fenômeno do comportamento ambiental devido ao uso de água na cidade do Natal.   

O baixo valor do coeficiente de correlação(R) de 0,20598 e o coeficiente de 

determinação ajustado (R
2
-Ajustado) de 0,03982 demonstra a necessidade de se incluir 

outras questões que abordem a temática de uso da água residencial urbana, sendo que 

mesmo assim o modelo de regressão linear indica indícios de influências das variáveis 

de caracterização, no caso escolaridade e renda familiar nas questões que tratam dos 

comportamentos de uso de água. 

O que se conclui a partir deste resultado e a demonstração inequívoca de que a 

escolaridade formal dos respondentes da presente pesquisa, não cumpre com o papel de 
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formar um comportamento pró-ambiental que contemple o uso racional da água em 

atividades residenciais urbanas.   

No entanto, vale ressaltar que essa escolaridade formal tem uma majoritária 

contribuição baseada em uma educação formulada e ministrada em uma época anterior 

aos preceitos da Conferencia Rio/92 e dos novos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

elaborados pelo MEC/SEF (1998) e que não abordava de forma transversal e 

interdisciplinar as questões referentes ao meio ambiente.  

A análise do relacionamento entre a variável relativa ao fator de 

“comportamento devido a ação de beber água da torneira e jogar água servida na rua 

(FCP 4)”, apresenta a existência de relação de dependência ou seja influências de  2 

(duas) variáveis fatores, que são as variáveis que tratam da “caracterização sócio-

demográfica sintetizada pela escolaridade e a renda familiar (FCSD1)” e a variável que 

estuda o “acesso a informação por intermédio da imprensa escrita e da internet (FAI1).  

Quanto à explicabilidade do modelo de regressão linear múltiplo, o que se 

constata é um coeficiente de correlação de R= 0,38787 e um coeficiente de 

determinação ajustado de R
2
 = 0,14580.  

Os resultados acima demonstram que quando se deseja a formação de 

comportamentos pró-ambientais voltados para o reforço nas questões da confiança da 

qualidade da água e no combate ao comportamento de fazer lançamento de água servida 

em via pública, se faz necessário que os gestores que atuam com o sistema hídrico da 

cidade do Natal, levem em conta no planejamento das ações, e nos processos de 

sensibilização que proporcione a conscientização ambiental, as questões que estudam o 

nível de escolaridade e da renda familiar da população, bem como o indicativo de que o 

meio mais adequado para a transmissão das informações ambientais, no entender da 

população, está na imprensa escrita e/ou na rede mundial de computadores - internet.  

A partir dos objetivos propostos na presente tese, este estudo através das análises 

da pesquisa de campo procurou elementos voltados para a avaliação da dependência 

estatística entre as variáveis de conhecimentos gerais e ambientais, atitudes ambientais, 

comportamentos ambientais, senso de comunidade e acesso de informação, além das 

variáveis de caracterização Sociodemográficas/identificação pessoal, de modo, a 

fornecer subsídios para estudar o perfil da população, no que se refere ao nível de 

conscientização ambiental do indivíduo integrante da amostra. 
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Sendo assim, foi realizada de forma exploratória uma análise utilizando o Teste 

de Independência do Qui-Quadrado de Pearson, que teve como meta à identificação da 

natureza dos possíveis relacionamentos de dependência entre algumas das principais 

variáveis originais que compõem os construtos dos principais fatores dos blocos de 

conhecimentos gerais e ambientais, atitudes ambientais, comportamentos ambientais, 

senso de comunidade e acesso de informação, cruzando com as principais variáveis dos 

três fatores de componentes principais que compõem o bloco de caracterização sócio-

demográfica/identificação pessoal. 

A análise inicial leva em conta as variáveis do bloco de Conhecimentos gerais e 

ambientais (C) em cruzamentos com as variáveis de caracterização sócio-

demográfica/identificação pessoal, no caso, “escolaridade do entrevistado (FCSD1)”, 

“posição na família (FCSD2)” e “número de ocupantes do domicílio” (FCSD3). Os 

resultados apontam para a existência de relação de dependência entre as seguintes 

variáveis: 

 Conhecimentos Ambientais sobre Contaminação da Água a partir de 

Cemitérios (FC1_C22G-CAC) e Escolaridade (FCSD1); 

 Conhecimentos Gerais sobre Economia de Água (FC2_C22C-ECA) e 

Escolaridade (FCSD1); 

 Conhecimentos Gerais sobre Guerra do Afeganistão (FC1_C21B-

GAF) e Escolaridade (FCSD1); 

 Conhecimentos Gerais sobre Guerra do Afeganistão (FC1_C21B-

GAF) e Posição na família (FCSD2). 

 

Os resultados apresentados demonstram as necessidades de se trabalharem às 

questões de conhecimento ambiental, pois o baixo nível, tanto dos conhecimentos gerais 

como ambientais, faz com que qualquer programa de sensibilização, através da 

educação ambiental surta resultados adversos aos esperados.  

É relevante comentar que os conhecimentos gerais e ambientais são 

influenciados pelo nível de escolaridade dos entrevistados, ocorrendo um maior aporte 

de conhecimento, em cidadão com nível de escolaridade superior ao segundo grau 

completo, com um crescente aumento até a pós-graduação.  

No entanto, o maior nível de conhecimento ambiental dos cidadãos que 

desfrutam de um maior nível de escolaridade e consequentemente possuem um nível 
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intelectual mais aprimorado e muito provavelmente, que também tem em média, um 

maior poder aquisitivo de renda, por si só não garante um padrão de comportamentos 

ambientais adequados a realidade que o cerca, no tocante a procura da preservação do 

meio ambiente e na realização de atividades de uso racional dos recursos naturais.  

Ao cruzar as variáveis do bloco de atitudes ambientais (AT), com as variáveis de 

caracterização sócio-demográfica/identificação pessoal, no caso, “escolaridade do 

entrevistado (FCSD1)”, “posição na família (FCSD2)” e “número de ocupantes do 

domicílio” (FCSD3), foi verificada a existência de relações de dependência para os 

seguintes cruzamentos: 

a) Atitudes ambientais devido a problemas ambientais da água e do 

saneamento, no que se refere ao desperdício de água (FA3_AT34D_DA) 

e Escolaridade (FCSD1); 

b) Atitudes ambientais que estuda o entendimento do tempo necessário para 

ocorrência de problemas referente à qualidade da água 

(FA5_AT38_TQA) e Escolaridade (FCSD1); 

c) Atitudes ambientais que estuda o entendimento do tempo necessário para 

ocorrência de problemas referente à qualidade da água 

(FA5_AT38_TQA) e Número de ocupantes (FCSD3). 

 

Os resultados demonstram que a variável atitudinal ambiental, que trata do 

entendimento do tempo necessário para ocorrência de problemas referente à qualidade 

da água (FA5_AT38_TQA), são influenciadas pelo nível de escolaridade dos 

respondentes e pelo número de ocupantes dos domicílios, sendo que a variável de 

atitudes ambientais que aborda o problema ambiental referente ao desperdício de água 

também é influenciada pela escolaridade formal dos respondentes. 

Estes resultados apontam para a existência de relação de dependência entre as 

variáveis atitudinais ambientais citadas e a “escolaridade” formal dos respondentes, e 

reforça a afirmativa da Agenda 21 – UNCED (1992), que identifica o valor da 

educação, incluindo a educação informal, a consciência ambiental e o ensino, e neste 

contexto, se insere a decisão de participar da melhoria ambiental, através da ênfase ao 

estudo da importância das atitudes ambientais, que causem uma maior compreensão e 

em conseqüência ajudem as pessoas a tomar decisões que levem em conta o uso e o 
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cuidado, no caso em questão, a qualidade da água e o cuidado com o meio ambiente 

(HOLAHAN, 1982). 

Os cruzamentos das variáveis do bloco de comportamentos ambientais (CP) e as 

variáveis de caracterização sócio-demográfica/identificação pessoal, no caso, 

“escolaridade do entrevistado (FCSD1)”, “posição na família (FCSD2)” e “número de 

ocupantes do domicílio” (FCSD3) apresentam a constatação de existência de relações 

de dependência para os seguintes pares de variáveis testados: 

a) Comportamentos ambientais devido a intensidade da frequência com que 

os respondentes realizam ações de discutir com amigos e vizinhos sobre 

problemas ambientais da água e saneamento (FCP1_CP41J_PA) e 

Escolaridade (FCSD1); 

b) Comportamentos ambientais devido à prática de fazer limpeza em caixas 

d’águas da residência do respondente (FCP2_CP41E_CX) e Escolaridade 

(FCSD1); 

c) Comportamentos ambientais devido à prática da ação de beber água 

colhida diretamente da torneira (FCP4_CP41P_AT) e Escolaridade 

(FCSD1); 

d) Comportamentos ambientais devido à prática da ação de beber água 

colhida diretamente da torneira (FCP4_CP41P_AT) e Posição da família 

(FCSD2). 

 

Os resultados apresentam uma significativa relação de dependência estatística 

entre os comportamentos ambientais que expressam a desconfiança ou confiança na 

qualidade da água da cidade, na forma da questão prática da ação de beber a água 

diretamente da torneira, de maneira que o nível de escolaridade e a posição na família 

influenciam o comportamento ambiental testado.  

Os comportamentos pró-ambientais devido a expectativas de ações do governo 

com reuso da água para fins não potáveis em jardinagens e os comportamentos pró-

ambientais devidos à prática da ação de beber água colhida diretamente da torneira 

também é influenciado pelo nível de escolaridade dos cidadãos de Natal, bem como os 

comportamentos pró-ambientais devido à prática de fazer limpeza em caixas d’águas da 

residência dos respondentes.  
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É relevante ressaltar que os resultados descritivos apontam para significativas 

ocorrências de variáveis de comportamentos pró-ambientais devido à prática de fazer 

limpeza em caixas d’águas da residência do respondente (FCP2_CP41E_CX) e devido à 

prática da ação de beber água colhida diretamente da torneira (FCP4_CP41P_AT), 

sendo que se constata um comportamento ambiental não condizente quando se estuda a 

intensidade da frequência com que os respondentes realizam ações de discutir com 

amigos e vizinhos sobre problemas ambientais da água e saneamento 

(FCP1_CP41J_PA).  

Estes resultados demonstram que a escolaridade mais elevada e um nível de 

conhecimento ambiental mais acentuado, com consequente renda familiar mais elevada, 

por si só não garantem uma prática de comportamentos ambientais condizentes com a 

realidade, o que comprova o exposto na literatura cientifica estudada (HAWTHORNE 

& ALABASTER, 1999). 

No entanto, quando os comportamentos ambientais são resultantes de uma ação 

consistente de um processo de formação do conhecimento ambiental centrado em 

informações ambientais de elevado nível de conscientização ambiental sobre as 

conseqüências dos comportamentos danosos ao meio ambiente, é possível observar a 

ocorrência de comportamentos com alta resposta pró-ambiental e com ações 

fundamentadas na sustentabilidade do uso da água. 

As análises dos comportamentos ambientais selecionados apontam para a 

necessidade de se priorizar ações de difusão de informações ambientais e de educação 

ambiental formal e informal como forma de contribuir para o acréscimo dos 

conhecimentos gerais e ambientais, dentro de um amplo processo de conscientização 

ambiental na gestão sustentável da água, de maneira a levar em conta as expectativas, 

desejos, necessidades e carências dos cidadãos e o manejo racional da água, 

preservando o meio ambiente.  

A análise dos cruzamentos referentes a variável que estuda o Senso de 

Comunidade devido a participação em trabalhos voluntários em igrejas ou organizações 

não-governamentais (ong’s) - (FSC1_SC51A_TV) e as variáveis de caracterização 

Sociodemográficas (escolaridade, posição da família e número de ocupantes) apresenta 

a inexistência de relações de dependência, ou seja, no Teste de Qui-quadrado se 

constata a independência entre as variáveis em tela, de forma que se pode concluir que a 

variável de senso de comunidade abordada não sofre influências das variáveis que 
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estudam o nível de escolaridade, posição de família e número de ocupantes dos 

domicílios. 

O fato da não existência de relação de dependência estatística entre o senso de 

comunidade e as variáveis de caracterização, leva a acreditar na existência de outros 

fatores que muito provavelmente está atuando de forma negativa na assimilação desse 

senso comunitário, o que leva a falta de motivação dos cidadãos na participação de 

trabalhos voluntários em igrejas e organizações não governamentais, na discussão e 

debates das questões ambientais e no envolvimento em associações e grupos 

comunitários.  

 A análise dos cruzamentos das variáveis do bloco de informações ambientais 

(CP) e as variáveis de caracterização sócio-demográfica/identificação pessoal, no caso, 

“escolaridade do entrevistado (FCSD1)”, “posição na família (FCSD2)” e “número de 

ocupantes do domicílio” (FCSD3), apresentam a ocorrência de relações de dependência 

para os seguintes pares de variáveis testados: 

a) Acesso à informação devido a leitura de jornais impressos de circulação 

local (FAI1_AI61E_JL) e Escolaridade (FCSD1); 

b) Acesso à Informação referente a audiência de telejornais locais 

(FAI1_AI61C_TL) e Escolaridade (FCSD1); 

c) Acesso à informação referente a leitura de jornais impressos de 

circulação local (FAI1_AI61E_JL)  e Posição na família (FCSD2); 

d) Acesso à Informação referente a audiência de noticiários de Rádio  AM 

(FAI1_AI61F_AM) e Posição na família (FCSD2). 

 

Estes resultados demonstram que as variáveis de acesso à informação devido a 

leitura de jornais impressos de circulação local (FAI1_AI61E_JL) e também o acesso a 

informação devido a audiência de telejornais locais (FAI1_AI61C_TL), são 

influenciadas pelo o nível de escolaridade dos respondentes.  

As variáveis de acesso à informação que abordam a leitura de jornais impressos 

de circulação local (FAI1_AI61E_JL) e a audiência de noticiários de Rádio AM 

(FAI1_AI61F_AM) são influenciadas de acordo com a posição na família dos 

respondentes pesquisados.    

Os chefes de famílias possuem segundo os resultados da pesquisa, maior nível 

de acesso à informação para a audiência no que se refere aos noticiários de rádio AM. 
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Isto pode ser explicado, pelo fato de que cidadãos que exercem a chefia do lar, 

geralmente tem um maior nível de preocupação com os problemas, que podem ser 

gerados no dia a dia da família, bem como também se espera possuir um maior senso de 

responsabilidade voltado para uma melhor qualidade de vida, que contempla o futuro 

dos filhos.   

A preocupação sobre os problemas cotidianos, aliado ao senso de 

responsabilidade faz com que os chefes de famílias, busquem um maior volume de 

conhecimentos acerca dos assuntos veiculados nos noticiários das rádios AM e em 

jornais impressos de circulação local com mais intensidade que as outras classes 

registradas no grupo familiar. 

Já a escolaridade formal da população influencia o nível do acesso da 

informação devido a leitura de jornais de circulação local e a audiência de telejornais 

local. Tais fatos são justificados pela constatação de valores esperados significativos em 

relação aos observados para as faixas de escolaridades que vão desde o terceiro grau 

incompleto até a pós-graduação. No entanto não se podem tirar conclusões para as 

outras faixas pesquisadas devido à descontinuidade de tendências em relação aos 

valores observados e esperados, talvez ocasionados por outros fatores, tais como a falta 

ou carência financeira ou também no que concerne a falhas e até inexistências de 

abordagens da necessidade e da importância das temáticas ambientais, nos níveis 

fundamental e médio, desses respondentes.  

Quanto aos resultados que mostram a inexistência de relacionamentos entre as 

diversas variáveis analisadas, vale ressaltar a constatação de independência entre a 

variável que estuda o gênero (sexo), de maneira que tal resultado se contrapõe as 

afirmativas de AMÉRIGO & ARAGONÉS (1998), como também HAWTORNE & 

ALABASTER (1999) que comentam ter as mulheres valores em atitudes pró-ambientais 

superiores as que têm os homens, e uma maior preocupação pelas conseqüências da 

deterioração ambiental.  

Muito provavelmente, outros fatores, tais como a questão da renda familiar e a 

forma como se processou a coleta dos dados da pesquisa de campo, que privilegiou uma 

amostragem a partir da coleta por domicílios, sorteando um membro do núcleo familiar 

podem não ter ressaltado esta questão.  
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De uma maneira geral pode-se concluir que a população da cidade do Natal 

possui um baixo nível de conhecimentos gerais e ambientais a partir da avaliação 

formulada pelas perguntas do questionário da pesquisa de campo.  

No entanto, a pesquisa detectou atitudes e comportamentos pró-ambientais para 

a maioria das variáveis pesquisadas. Entretanto, se visualiza no estudo uma clara 

contradição, quando se constata uma atitude pró-ambiental, no momento que se 

questiona a importância de se evitar o lançamento de água servida na rua e quando se 

registra no bloco de comportamentos ambientais, comportamentos não ambientalmente 

condizentes com a atitude afirmada, diante da resposta que aponta para o alto índice de 

pessoas que sempre ou quase sempre jogam água servida na via pública.  

A aplicação das técnicas estatísticas empregadas mostrou a existência de 

relações estatísticas de dependências relevantes para as variáveis comportamentais 

ambientais selecionadas e outras variáveis, que podem ser aqui sintetizadas: 

 O fator de comportamento ambiental devido a “informação e 

educação ambiental, além de reuso de água (FCP1) e as variáveis 

fatores referentes a “atitudes de disposição da população em pagar 

saneamento básico (FAT8)” o “acesso a informação na forma da 

audiência de noticiários de rádios AM e FM (FAI3)” e também de 

“acesso a informação sobre a forma de leituras da imprensa escrita e 

internet (FAI1)”;   

 O fator de comportamento ambiental relativo a “limpeza, manutenção 

preventiva e economia de água (FCP 2)” e a variável fator de 

“conhecimentos ambientais que trata do uso, distribuição e economia 

de água (FC2)”;  

 O fator “comportamento de uso de água (FCP 3)” e a variável fator 

de “caracterização sócio-demográfica  referente a escolaridade e 

renda familiar (FCSD1)”;  

 O fator de “comportamento devido a ação de beber água da torneira e 

jogar água servida na rua (FCP 4)” e as variáveis fatores de 

“caracterização sócio-demográfica sintetizada pela escolaridade e a 

renda familiar (FCSD1)” e a variável que estuda o “acesso a 

informação por intermédio da imprensa escrita e da internet (FAI1); 
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 Comportamentos ambientais devido a intensidade da frequência com 

que os respondentes realizam ações de discutir com amigos e 

vizinhos sobre problemas ambientais da água e saneamento 

(FCP1_CP41J_PA) e Escolaridade (FCSD1); 

 Comportamentos ambientais devido à prática de fazer limpeza em 

caixas d’águas da residência do respondente (FCP2_CP41E_CX) e 

Escolaridade (FCSD1); 

 Comportamentos ambientais devido à prática da ação de beber água 

colhida diretamente da torneira (FCP4_CP41P_AT) e Escolaridade 

(FCSD1); 

 Comportamentos ambientais devido à prática da ação de beber água 

colhida diretamente da torneira (FCP4_CP41P_AT) e Posição da 

família (FCSD2). 

 

O estudo da conscientização ambiental na gestão sustentável da água em 

atividades residenciais urbanas aponta para a relevância de se tratar de cada 

comportamento ambiental acima relacionado, de forma que se leve em conta os indícios 

de relacionamentos ali identificados, e que busquem as melhores alternativas para se 

chegar à solução viável e formadora de uma consciência realmente condizente social, 

econômica e ambiental de acordo com os preceitos da sustentabilidade hídrica.   

 

5.3 Análise crítica do trabalho 

 

No âmbito da gestão da água, atualmente o que se detecta na elaboração de 

políticas relacionadas a essa temática é o fato de que a responsabilidade ambiental não 

está devidamente compartilhada, e assumida pelo conjunto de atores sociais envolvidos, 

apesar de que a Política Nacional de Recursos Hídricos esteja embasada na participação 

popular e na descentralização das ações voltadas para o gerenciamento do sistema 

hídrico enfocado. Na verdade, o que se nota é uma falta de sintonia entre os atores 

sociais que atuam nesta questão, de maneira que a responsabilidade ambiental 

necessária para a busca de soluções sustentáveis na gestão da água, principalmente 

quando se trata do gerenciamento dos problemas hídricos urbanos, continua sendo 

desviada unicamente para o poder público, longe do compartilhamento de 
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responsabilidades necessárias para a implantação de programas de gestão hídrica que 

efetivamente resolva as problemáticas mais urgentes e mais relevantes. 

Dentro deste contexto, algumas possíveis soluções estão sendo encaminhadas 

com a finalidade de resolver os problemas apresentados. A dinamização com a efetiva 

aplicação de mecanismos previstos na Política Nacional de Recursos Hídricos tais como 

a escolha democrática de lideranças, entre os usuários dos sistemas hídricos, que no 

momento só se encontra no papel, pode contribuir nessa tentativa de ultrapassar as 

dificuldades encontradas.  

Entretanto, a falta de consciência ambiental dos cidadãos diante das questões 

que afetam a gestão da água, dificulta ainda mais as iniciativas ambientalmente 

sustentáveis que devem ser tomadas pelos gestores públicos, além de inibir a 

participação de outros atores sociais no gerenciamento da água e das questões inerentes 

a essa temática ambiental. 

A construção e implementação de uma avançada Agenda 21 – Local, pode 

contribuir de forma decisiva, diante do papel que tal instrumento contém na sua 

formulação, como elemento aglutinador da participação popular e do desenvolvimento 

sustentável de forma sistêmica e de longo prazo.  

Para que os objetivos previstos na Agenda 21 sejam alcançados, tanto na 

elaboração como na implantação e funcionamento da mesma, se faz necessário no caso 

especifico da gestão da água urbana, a definição de ações voltadas para o uso eficiente 

desse recurso, bem como da realização periódica de estudos perceptivos, verdadeiros 

“diagnósticos ambientais dos cidadãos”, assim chamados por JUCÁ (2002), como 

forma de consulta junto aos usuários do sistema, inclusive servindo estes estudos 

perceptivos como ferramentas auxiliares na identificação de lideranças da população. 

Uma relevante alternativa passa pela consolidação de uma legislação específica 

para a gestão da água dividindo as responsabilidades sobre os geradores que, 

possivelmente, traria relevante contribuição para o desejado equilíbrio entre as partes 

envolvidas. A partir de então, com a percepção de que o sistema de gestão da água nas 

regiões urbanas das cidades depende diretamente da conscientização de todos, os 

problemas de desperdícios e mau uso da água nos domicílios poderá reduzir, bem como 

o reuso de águas servido poderá ser mais bem analisado e aplicado em diversos fins de 

maneira adequada e aceito por significativas parcelas da população. 



 220 

Atualmente se observa alguma tímida iniciativa de ações dirigidas pelo poder 

público no sentido de conscientizar ambientalmente a população, mas a evolução do 

nível de conscientização no uso da água em práticas ambientais condizentes em 

atividades residenciais urbanas ocorre lentamente e de maneira divergente do que 

motivaria o cidadão a envolver-se com as estratégias adotadas. 

A elaboração de um diagnóstico para avaliar os procedimentos da população nas 

atividades residenciais de uso da água em regiões urbanas, possivelmente traria para os 

gestores públicos, uma significativa contribuição no conhecimento das ações realizadas 

pelas pessoas, e conseqüentemente na adoção de um plano de metas mais próximo da 

realidade do cidadão. 

A partir da percepção dos conhecimentos, das atitudes e comportamentos 

ambientais, bem como também no estudo do nível e da qualidade da informação que os 

cidadãos acessam e dispõem nos meios de comunicação, conjugado com o senso 

comunitário e de disposição em participar de discussões e debates ambientais, os 

poderes públicos através dos seus gestores poderão desenvolver planos estratégicos para 

a implantação de processos de conscientização ambiental, e assim obter um maior 

envolvimento da população na execução e gerenciamento desses planos. 

A conscientização ambiental planejada de forma adequada através da educação 

ambiental formal e informal assume um importante papel nesse processo, pois extrapola 

a simples aquisição de conhecimentos, devido a função que assume na mudança de 

atitudes e formação de comportamentos pró-ambientais nos indivíduos envolvidos 

nesses processos. 

 De acordo com SANTOS (2002), com a utilização da educação ambiental é 

possível alcançar uma transformação profunda da sociedade, de forma a direcionar toda 

essa relevante percepção de atitudes e comportamentos ambientais, como forma de 

assim despertar para a tomada de decisões ambientalmente adequadas para os 

problemas em sua volta, o que resulta no manejo racional dos recursos naturais e no 

consumo responsável desses bens naturais. 

 

5.4 Limitações do trabalho 

 

A utilização de procedimentos metodológicos através de amostragem aleatória 

estratificada para uma população extremamente heterogênea traz uma limitação 
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referente à uniformidade da aplicação dos questionários devido ao nível 

socioeconômico da amostra selecionada em todas as regiões político-administrativas da 

cidade pesquisada. 

No entanto, os resultados validados e inferidos para a população da cidade, se 

limitam apenas a realidade da cidade pesquisada, não sendo possível serem estendidos 

ou servirem de generalização para outras cidades e outras realidades. Além disso, apesar 

do rigor da metodologia aplicada, algumas situações vivenciadas durante o 

desenvolvimento da mesma sugerem limitações intrínsecas ao processo. 

A primeira delas diz respeito às dificuldades encontradas para obter a população 

predeterminada na metodologia, pois nem sempre poderia ser encontrado na residência 

o chefe da família. Além disso, algumas pessoas se recusaram a responder os 

questionamentos da pesquisa. 

Outra limitação na execução da pesquisa se deve ao fato da dificuldade de se 

obter publicações científicas sobre o assunto específico do uso da água em atividades 

residenciais urbanas, o que criou vários entraves na formulação do referencial teórico do 

presente estudo.  Isto limita a identificação técnica de experiências bem sucedidas neste 

campo e conseqüentemente interfere na avaliação mais aprofundada da temática da 

conscientização ambiental da população, principalmente devido às particularidades e a 

vasta diversidade de variáveis que se pode aborda em estudos que tratam da gestão da 

água urbana.  

A subjetividade do assunto abordado é provavelmente uma das maiores 

limitações, pois a atitude nem sempre se converte em comportamento por este refletir o 

atual estado ou condição de valores do indivíduo.  Tais constatações foram vivenciadas 

no decorrer da aplicação da pesquisa de campo, sendo que em muitas das respostas 

coletadas, a atitude ou comportamento não foi identificado como coerentes com a 

realidade observada in loco no domicílio pesquisado. 

 

5.5 Direções de pesquisa 

 

A partir do presente estudo, são aqui sugeridas direções para pesquisas 

subseqüentes como forma para se buscar o desenvolvimento sustentável através de uma 

consciência ambiental da população em cidades brasileiras, compatível com a 

preservação do meio ambiente para estas e futuras gerações. 
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 Verificar que modelo de gestão de água urbana que contemple o uso 

desse recurso em atividades residenciais reúne o maior conjunto de 

compatibilidade com as atitudes e comportamentos observados nesta 

pesquisa; 

 Desenvolver estudos, tanto a nível municipal, estadual e nacional, 

que visem à elaboração de planos de eficiência no uso da água 

urbana, de maneira a procurar mecanismos que levem a otimização 

no uso desse recurso; 

 Estudar a eficácia de métodos de conscientização para aumentar a 

participação da população em programas de gestão da água; 

 Identificação de atitudes e comportamentos da população na adoção 

de políticas públicas para outros ativos ambientais; 

 Identificar a partir do uso de estudos de percepção ambiental 

associada a outros instrumentos gerenciais, tais como “tempestade de 

idéias” (Brainstorm), desdobramento da função qualidade (QFD), os 

principais problemas que afligem a gestão da água urbana municipal, 

bem como proceder a uma avaliação perceptiva para os principais 

stakeholders que atuam no sistema; 

 Explorar a capacidade do poder público em atender as metas, 

referentes a gestão da água e saneamento básico, descritas na Agenda 

21 nacional; 

 Verificar a disponibilidade dos líderes comunitários em desenvolver 

ações que visem a multiplicação na formação de educadores 

ambientais informais. 

 

5.6 Recomendações 

 

Alguns procedimentos são sugeridos nesta tese, a partir das conclusões obtidas 

no trabalho de pesquisa, e tem por finalidade contribuir para a adoção de mecanismos 

direcionados para o funcionamento eficiente de um sistema de gestão sustentável da 

água e do saneamento básico.  Neste sentido sugere-se: 

 Ao Poder Público Federal, a aprovação e regulamentação da Política 

Nacional de Saneamento, uma vez que a legislação específica poderia 
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aumentar o interesse dos Estados e sociedade em geral a envolver-se 

com a temática; 

 Ao Poder Público Estadual, a implantação no âmbito da Política 

Estadual de Recursos Hídricos dos chamados “Comitês de Bacia”, 

tornando-se assim viável a participação popular e o acesso às 

informações ambientais, além de democratizar a gestão e incrementar 

o nível de conscientização dos cidadãos usuários dos sistemas; 

 Ao Poder Público Municipal, o desenvolvimento do plano de metas 

para o desenvolvimento sustentável (Agenda 21 Local), uma vez que 

o estabelecimento desse plano é fundamental para a estruturação de 

uma política sustentável para a água, e ações que tratem da gestão 

integrada dos recursos hídricos de forma planejada e a regulação do 

Saneamento Básico (abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

drenagem urbana de águas pluviais e resíduos sólidos), além de ações 

de sensibilização ambiental e sanitária por intermédio de atividades 

de Educação Ambiental. 

 

Para finalizar fica o recado a todo cidadão, no intuito de sensibilizar e dessa 

forma avançar no nível de conscientização, para assim economizar, preservar e 

conservar a água, evitando a degradação ambiental, por intermédio de comportamentos 

e atitudes ambientais impróprias, de forma que é necessário exercitar atitudes e 

comportamentos pro ambientais para se conquistar a sustentabilidade hídrica, com 

inclusão social e o efetivo exercício participativo e democrático da cidadania ambiental, 

que  proporcione um futuro melhor com mais qualidade de vida e saúde.  
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