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RESUMO 

O estudo a seguir traz como tema: “A Percepção dos Moradores do Comunidade do 

Nativo, do Município de São Mateus, acerca da falta de Água: Sua qualidade e 

distribuição”. A pesquisa visa discutir um problema antigo que é a falta de água 

potável e a sua má distribuição nesta comunidade. Localizada na zona rural do 

município de São Mateus-ES, sendo esta uma comunidade antiga na região, 

baseado nas atividades de agricultura e pesqueira. A escolha dessa temática é 

importante, pois será possível identificar os transtornos que a falta da água vem 

causando para os moradores da comunidade, principalmente na área da agricultura, 

pecuária, pesca e no abastecimento de água potável. Até quando as questões dos 

problemas hídricos vão continuar resultando no desespero e sofrimento dos 

moradores da região de Nativo? Diante deste problema o objetivo da pesquisa é 

analisar a qualidade e distribuição da água na comunidade do Nativo. Levando em 

consideração a percepção dos moradores dessa localidade e suas insatisfações 

diante do sofrimento que já repercute há décadas sem soluções para o problema. 

Será observado como os moradores da comunidade lidam com a falta de água 

pensando em soluções para mudar essa realidade. A pesquisa é de cunho 

bibliográfico, teórico e exploratório, através de estudos com observação na 

comunidade e propriedades, utilizando como instrumento de investigação a 

entrevista semiestruturada com os moradores mais antigos, e donos de 

propriedades. Como intenção de resultados satisfatórios para esta pesquisa, 

pretende-se ao final da mesma divulgá-las nas comunidades e lideranças. 
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ABSTRACT 
 

The following study has as its theme: "The Perception of Native Residents about the 

lack of Water". The research aims to discuss an old problem that is the lack of 

drinking water and its poor distribution in the Native community. Nativo is located in 

the rural area of the municipality of São Mateus-ES, being an old community in the 

region and following a simple standard of living, based on agriculture and fishing 

activities. The choice of this theme is important because it will be possible to identify 

the disorders that the lack of water has been causing for the residents of the 

community, mainly in the area of agriculture, livestock, fishing and drinking water 

supply. How long will the issues of water problems continue to result in the despair 

and suffering of the residents of the Nativo region? Faced with this problem, the 

objective of the research is to analyze the quality and distribution of water in the 

Nativo community, taking into account the residents' perception of this locality and 

their dissatisfaction with the suffering that has had repercussions for decades without 

solutions to the problem. It will be observed how the community dwellers deal with 

the lack of water thinking of solutions to change this reality. The research is of 

bibliographic, theoretical and exploratory character, through studies with observation 

in the community and properties, using as an instrument of investigation the 

semistructured interview with the oldest residents, and owners of properties. In order 

to achieve satisfactory results for this research, it is intended at the end of it to 

introduce it into communities and leaderships. 

 
 
 
Keywords: Water. Conservation. Distribution. Native. Problems. 
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1  INTRODUÇÃO 

O Trabalho de Conclusão de Curso traz por tema: “A Percepção dos Moradores da 

Comunidade do Nativo acerca da falta de Água: Sua qualidade e distribuição”. A 

pesquisa visa discutir um problema antigo que é a falta de água e a sua má 

distribuição na comunidade do Nativo. 

A água é um tema que tem sido bastante abordado durante muito tempo e também 

é um assunto do interesse de todos, por ser um recurso importante e indispensável a 

toda criatura vivente no planeta Terra. Problemáticas envolvendo a temática água 

têm sido um dos fatores que preocupam toda humanidade e este tema tem gerado 

discussões em vários setores. Um bem precioso e que está passando por momentos 

que exige total estudo e dedicação para reverter situações que comprometem o 

futuro do nosso planeta. Sem água não há vida. 

A pesquisa destaca a importância da água para os seres humanos, sua utilização na 

comunidade, os impactos que são causados devido às ações humanas. Nasceu de 

uma inquietação referente aos problemas de consumo, armazenamento, qualidade e 

distribuição da água na comunidade do Nativo, localizado no Estado do Espírito 

Santo, Município de São Mateus. Ressalta-se a profundidade desta pesquisa nasce 

do desejo de, enquanto morador da região, verificar os desafios que esta 

comunidade tem enfrentado e enfrenta quando o assunto é água própria para o 

consumo humano, ou, por que não dizer, a falta desta. Este é um problema antigo 

na região e que ainda sem soluções. 

A finalidade do trabalho é mostrar que medidas podem ser tomadas para minimizar 

esses impactos na região e também aliviar o sofrimento desta comunidade. Para 

isto, será necessário relatar como acontece o abastecimento de água na zona rural e 

os desafios que a população enfrenta no que se refere à sua qualidade, 

armazenamento e distribuição. Tendo como objetivo geral analisar a qualidade e 

distribuição da água na comunidade do Nativo levando em consideração a 

percepção dos moradores locais e suas insatisfações. 

Assim adotamos pesquisa bibliográfica exploratória, utilizando como principal 

referência Barros; Branco; Leitão, abordando a temática, mostrando a importância 
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da água e como ela tem sido distribuída na comunidade. A pesquisa de campo se 

dará com os moradores da região, através de questionário aberto, com a finalidade 

de compreender, na prática, a qualidade da água distribuída. 

Sabemos que essa questão exige um olhar reflexivo. Muitas são as transformações 

que estão ocorrendo no campo atualmente, principalmente no que se refere à 

modernização da agricultura e expansão da atividade agropecuária, além do desejo 

de outras conquistas dos agricultores por melhores condições de vida, contribuindo 

assim para que o camponês, aos poucos, migre para as cidades. Com tanta 

mudança que ocorreu e está ocorrendo no campo, a questão da água ainda é um 

dos fatores que não passou por mudanças. O problema ainda é o mesmo que 

gerações anteriores enfrentaram e a resposta dada à população local ainda conta 

com um ponto de interrogação. É necessário que haja a busca por uma resposta 

que atenda as necessidades dos camponeses deste lugar, que atenda aos 

interesses socioculturais, econômicos, da população que habita na região do Nativo, 

e a água é um deles. 

O trabalho se torna relevante, pois busca meios que ajudam a conhecer essa 

trajetória de luta dos moradores da região do Nativo pela chegada da água de 

qualidade que é de vital importância.  

O trabalho está dividido em capítulos, que nos ajudarão a compreender um pouco 

da história do povo da região, da luta pela busca desse recurso para a comunidade 

e da importância desse recurso natural indispensável ao ser humano. Será abordado 

todo um contexto histórico sobre a importância da água de uma forma geral e a 

problemática da qualidade da água na região do Nativo. Será discutido a importância 

da água para a manutenção da vida; a qualidade de água na região especificada; a 

necessidade de olhares dos governantes para a comunidade local em busca de 

solução para este problema, dentre outros aspectos. 

Pretende-se através dos resultados desta pesquisa divulgá-la na comunidade e 

lideranças para que promovam uma maior reflexão sobre este problema a fim de 

poder traçar ações em prol da promoção de políticas de recuperação das nascentes 

que outrora eram abundantes na região. 



11 
 

2 HISTORIA DA COMUNIDADE DO NATIVO  

A comunidade do Nativo é um distrito de São Mateus-ES, há 5,2 km do centro da 

cidade. Uma região de planície que com o passar do tempo e pela interferência 

humana ocorreram várias transformações, e que tinha como sua riqueza a 

abundância de água potável.  

A região recebeu este nome popular de Nativo devido à forma de criação livre que 

acontecia, conforme relato dos moradores mais antigos, os animais como equinos, 

bovinos, suínos, aves eram criados livremente e eram identificados pelas marcas 

dos seus donos, havia abundância de caça e frutos. 

Os primeiros moradores dessa região foram os índios Aimorés conhecidos como 

Botocudos e com a chegada dos posseiros muitos deles foram embora com medo. 

Os posseiros eram descendentes de portugueses, italianos, entre outros que vieram 

de outras regiões do Brasil como Ceará, por São Mateus ter fama de terra fértil e rica 

de caça, pesca e água. (Nunes, 2017 p. 34) 

A partir de 1950 foram abertas valas para drenagem dos alagados o que favoreceu 

as grandes áreas de terras para criação de gado e outras culturas instaladas pelos 

grandes fazendeiros que chegaram a região.  

Essas novas culturas e o início da exploração do petróleo na região trouxeram 

prejuízos ambientais que são sentidos até hoje, principalmente aqueles relacionados 

a água.  

O manguezal existente na comunidade expandiu-se através da abertura do canal de 

Barra Nova, em 1866, permitindo que as águas do mar penetrassem no rio Mariricu. 

E a abertura de valões para a drenagem e expansão das fazendas de gado 

ampliaram ainda mais a área do manguezal (NARDOTO, 1999). 

Por muitos anos a principal atividade econômica da comunidade do Nativo era a cata 

de caranguejo, porém com a tragédia de Mariana a lama de rejeitos contaminou o 

mangue, tirando o sustento de muitas famílias.  
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3 A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DA VIDA NO PLANETA 

TERRA 

Antes de iniciarmos a reflexão sobre a qualidade da água na região do Nativo e a 

forma como ela tem sido distribuída na comunidade é necessário entender a 

importância deste recurso natural para a manutenção da vida no Planeta Terra. 

Desde o surgimento do homem no planeta Terra a água sempre foi um elemento 

fundamental para a manutenção da vida humana. A população humana é 

essencialmente dependente desse recurso para seu desenvolvimento. Contudo, 

apesar da dependência para a sobrevivência e para o progresso, as sociedades têm 

contribuído para a diminuição da qualidade desse recurso em função das formas de 

consumo, dos altos níveis de poluição e degradação que se observa nas águas 

superficiais e subterrâneas em diversas localidades do mundo (TUNDISI, 2005). 

Mediante a citação apresentada e diante da importância da água, entende-se que de 

todas as substâncias que existem no planeta Terra, e que são indispensáveis ao ser 

humano, a água é um dos principais elementos. Este é um recurso que pode ser 

encontrado em toda parte: na atmosfera, nos rios, lagos e oceanos, em lençóis 

subterrâneos, nas plantas e demais seres vivos. A água está presente em todos os 

lugares, no entanto em diversas situações, umas favoráveis e outras não. Ao 

contrário de outros materiais, a água também pode ser encontrada na natureza em 

três estados, sendo estes: liquido sólido ou gasoso, sendo que entre estes, destaca-

se como o mais comum e mais importante, o estado liquido, por representar a 

principal forma de utilização. 

Segundo Alves (2010) povos antigos e a diversidade de culturas refletiam sobre a 

água, acreditavam que ela era fundamental, mas não tinham conhecimento científico 

para compreender o ciclo hidrológico, por outro lado tinham conhecimento da 

necessidade de conservação, escoamento e renovação da água. Nesta mesma linha 

de pensamento, Branco cita que: 

Os mais antigos filósofos gregos já afirmavam que tudo provém da água.  A 
ciência tem demonstrado que a vida se originou na água e que ela constitui 
a matéria predominante em todos os corpos vivos. Não somos capazes de 
imaginar uma vida em sociedade que dispense o uso da água (BRANCO, 
2010, p. 05). 
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Analisando de forma mais profunda, desde o início do século XXI, a água é fator 

limitante para o desenvolvimento de uma região. Ao longo do tempo esse recurso 

vem sendo disputado por muitos usos: irrigação, consumo humano, industrial e 

hidrelétrico, ocasionando dificuldades de abastecimento (GALIZONI, 2011). 

A água desde sempre foi um fator importante e de admiração pelo homem, ele sabia 

que sua sobrevivência dependia deste recurso, o que não estava nítido ainda era 

que este bem tão precioso e encontrado em várias partes do mundo pudesse um dia 

ser ameaçado e ameaçar a espécie humana, que depende inteiramente deste 

recurso natural para sua sobrevivência. 

De uma forma mais abrangente, a entender a importância desse bem valioso, 

concorda-se com Gomes (2011) quando diz que: 

Água é fonte de vida. Todos os seres vivos, indistintamente, dependem dela 
para viver. No entanto, por maior que seja sua importância, as pessoas 
continuam poluindo os rios e suas nascentes, esquecendo que ela é 
essencial para a permanência da vida no planeta. (GOMES, 2011, p.01). 

Sobre a distribuição da água no planeta Terra, obteve-se a informação que a 

quantidade de água existente no Planeta cobre 70% da superfície terrestre, 

distribuída em mares, lagos e rios. Aproximadamente 97,30% das águas na Terra 

são salgadas, estando disponíveis nos oceanos, 2,7% representa a água doce, 

distribuídas na forma de geleiras, águas subterrâneas, umidade atmosférica, rios e 

lagos[...] (FACHIN; SILVA, 2011). 
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Figura 1: Distribuição de água na Terra 

Fonte: Homologa Portal, 2018. 

 A imagem mostra que de toda a água existente no planeta, apenas 2,7% é potável e 

97,2% estão nos oceanos que não podem ser consumidos ou utilizados na 

agricultura ou indústrias. Portanto, a água doce que temos disponível deve ser 

utilizada com cuidado e apenas para o que for essencial, a fim de que não falte a 

ninguém. 

Diante da necessidade que o homem tem pelo uso continuo da água potável, e com 

o crescente número da população, poucos são os recursos hídricos para atender a 

necessidade em relação ao consumo de uma água para desenvolver suas atividades 

e saciar a sede. 

Com o desrespeito ao meio ambiente, ao uso inadequado da água, e com a 

poluição, atualmente, sua disponibilidade na natureza é insuficiente para atender à 

demanda, esse problema agrava-se devido ao aumento da população e de suas 

necessidades[...] (PÁDUA; FERREIRA, 2006; SOARES, 2010). 

Passamos por problemas de insuficiência de água doce e potável no planeta é 

proveniente aos impactos causados pela ação do homem, que cada dia mais polui e 

usa de forma inconsciente esse bem natural. 
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4 HISTÓRICO SOBRE O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS – E.S E A QUESTÃO DA 
ÁGUA. 

O presente tópico tem por objetivo apresentar um breve panorama, destacando os 

aspectos históricos do município de São Mateus, E.S. Busca-se, a partir deste, 

entender um panorama da disponibilidade hídrica e destacar as características, as 

formas do abastecimento e os tipos de consumo de água na área rural do Município 

de São Mateus na localidade de Nativo. 

O município de São Mateus pertence ao Território Norte - ES e está localizado na 

Micro Região Extremo Nordeste do Espírito Santo, sendo a segunda maior extensão 

territorial do estado, com 2.343 km². (IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, 2018) 

 
Figura 2 - Mapa da localização do Município de São Mateus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Incaper. 
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4.1 HIDROGRAFIA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS 

O município de São Mateus possui encontradas três bacias hidrográficas. A bacia do 

rio Doce que abrange uma pequena área do município, a bacia do rio 

Itaúnas compreende uma pequena área do distrito de Itauninhas, sendo a bacia 

do rio São Mateus a mais importante entre as três, drenando mais de 90% da área 

Mateense (Prefeitura de São Mateus, 2017) 

A bacia do rio São Mateus, também conhecido no município por rio Cricaré, possui 

aproximadamente 103 351 km². Banha dez municípios nos estados de Minas 

Gerais e do Espírito Santo, desaguando no oceano Atlântico, no município 

de Conceição da Barra. Tem como principais afluentes os rios Cotaxé, também 

conhecido como Braço Norte do Rio São Mateus, Preto, Mingal da Vovó, Panela 

Velha e Pirapococa. Além disso, este rio possui a característica quase única de 

possuir um difluente: o rio Mariricu (Nardoto, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prefeitura de São Mateus, 2008. 

A cidade também possui 43 quilômetros de litoral, onde são encontradas as praias 

do Abricó, Aldeia do Coco, Barra Nova, Bosque, Brejo Velho, Caramujo, Gameleira, 

Guriri, Campo Grande, Oitizeiro, Ranchinho e Urussuquara, sendo Guriri a mais 

conhecida destas (PMSM, 2015). 

Figura 3 - Rio São Mateus 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia_do_rio_Doce
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia_do_rio_Doce
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Ita%C3%BAnas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Ita%C3%BAnas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itauninhas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_S%C3%A3o_Mateus_(Minas_Gerais)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Cricar%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%C3%A2ntico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Concei%C3%A7%C3%A3o_da_Barra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Cotax%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Preto_(S%C3%A3o_Mateus)
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Rio_Mingal_da_Vov%C3%B3&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Rio_Panela_Velha&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Rio_Panela_Velha&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Rio_Pirapococa&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Defluente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Mariricu
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4.2 FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS – 

UMA REFLEXÃO DOS ESCRITOS DE ELIEZER NARDOTO E HERINÉA LIMA 

A história do fornecimento de água encanada no município oferecida pelo Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto de São Mateus - SAAE - Ainda em meados do século 

XIX, o processo de canalização da água da Biquinha e a construção do Chafariz, 

puxando ladeira acima "rios", espécie de barris de vinho que armazenavam a água 

para conduzi-la até as residências da Cidade Alta.  

Somente em 1945 que o serviço de água encanada passou a ser fornecida pela 

Companhia Mauá, através de contrato firmado entre a Prefeitura Municipal. Um 

festejo marcou a data de inauguração de suas atividades, um arco na história que 

contou com a participação do Governador do Estado, Jones dos Santos Neves, e 

sua comitiva. 

  

 

 

 

 

 

 

      Fonte: Nardoto, 2001. 

Este foi um período de grande instabilidade no serviço prestado pela companhia, já 

que usava um motor a diesel para levar a água encanada para as residências e, em 

períodos de quebra do equipamento, a população fica até 15 dias sem água. Este 

tipo de equipamento rapidamente teve que ser substituído, entrando em seu lugar 

um motor de caminhão de marca Chevrolet. 

Somente os moradores do Centro recebiam água encanada. A maioria da população 

ainda buscava este bem natural nos córregos ou, aqueles que tinham poder 

aquisitivo maior, instalavam poços artesianos em seus quintais. 

Figura 4 - Governador do Estado, Jones dos Santos Neves, e 

sua comitiva. 
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Fonte: Nardoto, 2001. 

A modernização do sistema de fornecimento de água e a construção da rede de 

esgoto só aconteceram no final da década de 60, com a implantação do Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto - SAAE - na administração do então Prefeito Otávio de 

Almeida Cunha, que interveio junto ao Governo Federal recursos para viabilizar a 

oferta de água tratada para os moradores de São Mateus. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nardoto, 2001. 

 

Figura 5 - População buscava este bem natural nos 

córregos. 

Figura 6 - Construção da estação de tratamento 
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Os recursos foram obtidos através de parceria entre o município, Governo Federal e 

o Banco Interamericano do Desenvolvimento (BIRD), o que permitiu verba para a 

aquisição do terreno, construção da estação de tratamento e os materiais 

fundamentais para que a Prefeitura Municipal viabilizasse a obra. Em 30 de março 

de 1967 a população de São Mateus recebeu, em inauguração solene, o serviço de 

tratamento de esgoto. 

4.3 O SISTEMA DE ABASTECIMENTO E OS TIPOS DE CONSUMO DE ÁGUA DO 

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS E.S 

O município de São Mateus possui 6 (seis) sistemas isolados de abastecimento 

público de água: o sistema da sede (atualmente divido em três subsistemas 

independentes – São Mateus, Litorâneo e Guriri) e os sistemas de localidades 

isoladas (Comunidade Santa Guadalupe – Km 13, Comunidade Santa Leocádia – 

Km 23, Comunidade Nova Aymorés – Km 35, Distrito Nestor Gomes – Km 41 e 

Comunidade Nova Lima). Todos estes sistemas estão sob gestão do SAAE – 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Mateus. Em relação às demais 

localidades, as soluções são individualizadas, predominando o abastecimento por 

poços, captação em córregos e nascentes. (Prefeitura Municipal de São Mateus - 

PMSM, 2016) 

O subsistema São Mateus é responsável pelo atendimento do Centro e bairros da 

área urbana de São Mateus, com exceção do bairro Litorâneo, que possui sistema 

isolado. O sistema de abastecimento de água possui 1 (uma) captação superficial: 

Captação no Rio Cricaré (ou Braço Sul do Rio São Mateus). Segundo informações 

do SAAE, nos períodos de estiagem e maré alta a agua fica salobra, prejudicando a 

qualidade e distribuição devido ao avanço da cunha salina. (PMSM, 2016). 

O sistema de tratamento de água do subsistema São Mateus conta com duas 

estações de tratamento de água, ambas localizadas na Avenida João XXIII, nº 2204, 

no bairro da Boa Vista, junto ao escritório do SAAE. No mesmo local, há também um 

laboratório. Segundo informações do SAAE de São Mateus, há um consórcio entre 

23 SAAEs, dos quais 15 já aderiram para a implantação de um laboratório modelo, a 

ser implantado com recursos federais. Ambas estações são do tipo convencional 



20 
 

que operam 24h/dia, cada uma possui capacidade nominal de 160 L/s, porém 

atualmente operam a uma vazão total de aproximadamente 212 L/s, devido à baixa 

capacidade de reservação do sistema. 

A água bruta é recalcada à área das Estações de Tratamento (ETAs), até uma caixa 

de chegada, onde recebe aplicação do coagulante; em seguida, a água é dividida 

entre as duas ETAs locais, passando por Calha Parshall, tanques de floculação e 

decantação, filtros; e, por fim, as águas de ambas ETAs se juntam novamente em 

um reservatório enterrado (ou, tanque de contato) de capacidade de 500 m³, onde 

recebem aplicação de cloro e flúor. A cada 2 (dois) dias é feita a lavagem completa 

dos filtros, e não há sistema de tratamento do lodo gerado. 

 

4.4 IMPACTOS AMBIENTAIS NA REGIÃO DO NATIVO PODEM SER UM DOS 

FATORES RESPONSÁVEL PELA FALTA DE QUALIDADE DA ÁGUA 

É importante sabermos que a água faz parte de um ciclo hidrológico, ou seja, não é 

só o uso que está aumentando, mas o povo também não está sabendo utilizar. Onde 

está a água?  Não é só a poluição que está aumentando, mas também os impactos 

que as mudanças climáticas têm sobre este recurso.  

A qualidade da água fornecida e a falta da mesma devido as grandes mudanças 

causadas pelo mal uso, pela degradação e pelas mudanças climáticas, traz muitas 

preocupações para a população local.  

O manguezal, que era fonte de renda de muitas famílias, já apresenta as 

consequências do desequilíbrio e impactos ecológicos. Nunes (2017) relata que uma 

das causas é a aberturas de valas para abastecer as terras de fazendeiros. 
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             Fonte: Passos, Josinete T. dos. São Mateus, 2019 

Existe uma população muito grande que depende realmente para a sua 

sobrevivência dos recursos que obtêm diariamente dos manguezais. Cerca de 70% 

(que é uma quantidade respeitável) das espécies de peixe de valor comercial da 

costa brasileira, dependem dos manguezais em alguma parte da vida. 

Fonte: Passos, Josinete T. dos. São Mateus, 2019 

Observa-se que os manguezais são retirados para cultivar plantações diferentes ou 

às vezes servem como deposito de descarte de lixos diversos. O impacto é 

devastador porque quando se retira a cobertura (derrubada de árvores) aumenta a 

temperatura do solo. Sem contar que estamos tirando a proteína animal e 

ameaçando a segurança alimentar (ostras, caranguejos e peixes) e também das 

Figura 7 - Áreas de manguezais na região do Nativo. 

Figura 8 - Áreas degradadas nos manguezais na região do Nativo. 
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populações aos redores. O Estado precisa contabilizar as perdas relacionadas ao 

impacto sobre a biodiversidade a fim de minimizar os problemas ambientais.  

Os impactos ambientais também causaram o fim das atividades pesqueiras na 

região. A falta de qualidade da água, a poluição, tem sido um dos principais fatores. 

Os moradores levantam a hipótese de que as atividades realizadas no mar para 

extração de recursos realizados por grandes empresas, assim como os dejetos 

derivados do rompimento da barragem de Fundão/Mariana (caso esse mais 

recente), tem sido fatores que trouxeram impactos na região, e consequentemente 

atingiu a fauna e flora local. 

De acordo com entrevistas com os moradores pôde-se perceber modificações da 

natureza na localidade onde moram. Vale ressaltar que existe uma preocupação por 

parte dos moradores, por isso, de inicio são apenas hipóteses levantadas à 

comunidade do Nativo, na qual estão cientes dos problemas com água. 

 

Fonte: Passos, Josinete T. dos. São Mateus, 2019 

A única renda da comunidade hoje está nos plantios de Pimenta-rosa, também 

chamada de Aroeira. A pequena comunidade de Nativo detém o título de maior 

produtora de pimenta-rosa do Brasil. É de lá que sai cerca de 60% da produção 

estadual do condimento. A aroeira é a principal fonte de renda para 600 famílias de 

pequenos agricultores da comunidade. O cultivo surgiu há cerca de 20 anos na 

localidade, como alternativa de renda aos moradores que sobreviviam da pesca e da 

cata do caranguejo (A TRIBUNA, 2016). 

Em relatos presentes na manchete de jornal da ATribuna Vitória no dia 24 de julho 

de 2016, um dos moradores dessa região citou na entrevista que: 

Figura 9 - Pescadores não desenvolvem mais a atividade pesqueira na região 
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Passamos por uma grande crise há alguns anos, por causa da doença do 
caranguejo letárgico e da queda na produção de peixe. A colheita da 
aroeira, que é nativa e tinha em abundância por aqui, acabou sendo a única 
alternativa, lembra o agricultor. (ATRIBUNA, 2016). 

Nota-se que a pimenta-rosa depende da água para manter sua qualidade e esse é 

um fator preocupante, pois com tantos impactos ocasionados a região, a 

comunidade sofre o medo de perder sua única fonte de renda no momento. O 

Florescimento da planta vai de junho a agosto, com a árvore totalmente desfolhada. 

A frutificação acontece entre agosto e novembro. 

Fonte: Passos, Josinete T. dos. São Mateus, 2019 

Esta é uma planta que tem se sobressaído na região. De acordo com os relatos dos 

moradores já se passaram três anos que a produção tem diminuído e, 

consequentemente, o valor de exploração também foi afetado devido à qualidade da 

aroeira. Isso se dá por conta da qualidade e escassez de água que afeta a 

comunidade. 

 

Figura 10 - Plantio de aroeira no Nativo. 
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5 NATIVO: UMA REGIÃO QUE SOFRE COM A FALTA DE QUALIDADE DE 

ÁGUA E COM A FALTA DE FISCALIZAÇÃO DIANTE DA DISTRIBUIÇÃO. 

Nativo é uma comunidade antiga no município, e durante muito tempo tem sofrido 

com a falta da qualidade da água que não é potável na região, se tornando imprópria 

para o consumo. Apesar de que em algumas localidades há a presença de água 

potável, a distribuição não ocorre de forma devida atendendo a todos os moradores. 

Promessas de melhoria e distribuição da água na comunidade é um fato também 

antigo, mas até hoje esse sonho não alcançou êxito. 

Vale também ressaltar que o grande desafio na região tem sido praticamente a falta 

de água potável, a forma de como ela tem sido distribuída mediante empresas 

terceirizadas pela prefeitura tendo como órgão responsável por esta distribuição o 

SAAE, localizado no município de são Mateus E.S, e o sofrimento de anos 

enfrentado pela população local no que se refere à utilização da água e a qualidade 

de vida.  

A falta de água potável a ser distribuída nas comunidades dessa localidade tem 

trazido impactos à saúde do sujeito. As pessoas não conseguem adotar um estilo de 

vida saudável, sofrem com o armazenamento de água que fica na maioria das vezes 

exposta a situações que prejudicam a saúde, gera sofrimento diante da utilização 

nos afazeres domésticos, trazem impactos prejudiciais à agricultura e, 

consequentemente, gera migrações para outras localidades, pois a falta da água 

tem gerado insatisfação diante de um sofrimento antigo e até os dias de hoje sem 

solução. 

Analisando a história deste povo, percebe-se que há momentos marcados por 

exclusões e desigualdades, nas quais consideram as pessoas que vivem no campo 

como parte atrasada e fora de lugar, onde não teria a necessidade de políticas 

públicas específicas para essas pessoas, a não ser do tipo compensatório à sua 

própria condição de inferioridade ou diante de pressões sociais. Nativo sofreu, e até 

hoje ainda sofre, com esses discursos, por ser uma comunidade pertencente à zona 

rural e a maioria dos moradores desenvolverem o trabalho com a pesca e 

agricultura, foram discriminados. É necessário mudar essa realidade. 
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A prefeitura disponibiliza de distribuição de água através de um carro pipa de 

empresa terceirizada para fazer a distribuição de água na região, no entanto, essa 

água não atende a todos os moradores o que os faz consumirem a água imprópria, 

por não terem outras opções. 

Ao analisar o cotidiano desses moradores, percebe-se que muitos são os desafios 

no que se refere à distribuição de água na comunidade. Segundo relatos dos 

moradores, esta é uma luta antiga, mas até hoje ela se repercute, pois não houve 

soluções para os problemas. 

Os moradores relatam que a distribuição de água não é suficiente e desorganizada. 

Reclamam da falta de abastecimento em algumas casas, enquanto outras recebem 

mais águas e algumas residências não. É uma situação bem difícil vivenciada pela 

população. 

Vale também destacar que para armazenar essa água retirada do carro pipa, é 

colocada em vasilhames que não são apropriados para armazenamento, também 

caixas d´água que muitas vezes não tem uma cobertura adequada, ficando a mercê 

de contaminações que são prejudiciais a saúde dos consumidores dessa água. 

No meio rural, as principais fontes de abastecimento de água são os poços rasos e 

nascentes, sendo considerado alvo fácil de contaminação. No Nativo essa é uma 

característica da captação de água para as residências na comunidade.  

Muitas vezes, no meio rural, os produtores optam em utilizar a água captada em 

poços próprios e nascentes existentes no seu estabelecimento, O uso de tais fontes 

sem tratamento e cuidados aumenta o risco de transmissão de enfermidades 

hídricas para as pessoas e animais (AMARAL et al., 2003). 

O Guia de boas práticas no abastecimento de águas do Ministério de Saúde (2006) 

apresenta no item Captação de água subterrânea de lençol freático (poços rasos, 

drenos, nascentes etc.) as seguintes recomendações:  

1) Manter a área de captação devidamente cercada (garantindo uma 
distância mínima das estruturas de, por exemplo, 15 m), limpa e com 
aparência agradável (sempre que possível gramada e arborizada). 2) 
Posicionar os dispositivos de captação em cota superior à da localização de 
possíveis fontes de poluição, garantindo também afastamentos horizontais 
mínimos em relação a essas mesmas possíveis fontes de poluição, 
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observado o tipo de solo, conforme referências a seguir: • de fossas secas, 
tanques sépticos, linhas de esgoto: 15 m; • de depósitos de lixo e de 
estrumeiras: 15 m; • de poços absorventes e de linhas de irrigação 
subsuperficial de esgotos: 30 m; • de estábulos ou currais: 30 m; • de fossas 
negras (fossas cujo fundo atinge o lençol freático): 45 m.  

Para melhor entender a importância de fiscalização desse tipo de água, a 

fiscalização também no armazenamento e distribuição evitando futuros problemas 

com os sujeitos dessa região, o Grupo de pesquisa da Faculdade de Ciências 

Humanas da Universidade Católica Portuguesa (2011) destaca ainda que para 

garantir a qualidade da água de poços e furos, devem considerar-se os seguintes 

aspectos: 

 Poços e furos devem situar-se a uma distância mínima de 30 metros, 
de fontes potenciais de contaminação ou poluição, como 
sumidouros e valas de infiltração; 

 A parte superior de poços e furos deve encontrar-se a um nível mais 
elevado que as fontes de contaminação e poluição que 
eventualmente existam nas proximidades; 

 Poços e furos devem ser cobertos com uma plataforma com, pelo 
menos, um metro de largura, a qual deve apresentar um ligeiro 
declive para uma valeta, de modo a efetuar-se a drenagem de 
águas superficiais; 

 Na plataforma de betão dos poços e furos, a passagem dos tubos de 
aspiração deve ser bem estanque, para impedir a penetração de 
águas superficiais; 

 Na plataforma dos poços, a abertura de visita (para tarefas de 
inspeção, reparação e limpeza) deve apresentar uma saliência de, 
pelo menos, 8 centímetros de altura, e ter tampa impermeável; 

 A parede interior dos poços deve ser protegida com um revestimento 
impermeável até, pelo menos, 3 metros abaixo e 30 centímetros 
acima do nível do solo; 

Ainda de acordo com esse grupo de pesquisa, os poços devem ser sempre limpos e 

desinfetados após a sua construção ou reparação: 

(1º) lavam-se com água as paredes interiores; 
(2º) seguindo-se a limpeza com uma solução clorada concentrada (100     
mg/l de teor de cloro ativo); 
(3º) efetua-se a cloragem da água, de modo que o seu teor em cloro atinja 
os 50 mg/l; 
(4º) agita-se e deixa-se repousar a água cerca de 12 horas; 
(5º) esvazia-se a água do poço; 
(6º) aguarda-se o seu enchimento de novo, e; 
(7º) quando o teor de cloro residual descer para menos de 1 mg/l a água 
pode ser consumida. 

As doenças decorrentes da falta de qualidade da água, principalmente em áreas 
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rurais podem ser reduzidas se a população possuir acesso à água potável. 

Atualmente, um dos problemas das fontes de abastecimento d’água é a falta de um 

monitoramento sistemático de sua qualidade física, química e microbiológica 

(BARROS; PFAU; OROSKI, 2005). 

Com o aumento da demanda e necessidade da humanidade com relação ao 

consumo de energia e serviços prestados pela água, seja para a produção de 

eletricidade, alimentos, produtos industriais ou qualquer outro bem que demande 

água em seu processo de elaboração acontece perda da qualidade da água. 

Muitas propriedades possuem poços perfurados pelos próprios moradores, e 

também cacimbas antigas, esses ficam próximos a entulhos de lixos, chiqueiros, 

fossas para esgoto e também próximo aos cercados de criatórios de animais, o que 

pode trazer contaminação para a água. 

Fonte: Passos, Josinete T. dos. São Mateus, 2019 

 

 

Figura 11 - Poços utilizados por moradores por durante anos. Hoje não mais em 

funcionamento. 
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                  Fonte: Passos, Josinete T. dos. São Mateus, 2019 

Durante a pesquisa de campo pode-se observar que além dos problemas com a 

distribuição e qualidade da água fornecida para a comunidade há outras atitudes, da 

própria população, que também contribuem com essas mazelas, como o descarte de 

lixo próximo aos poços. 

 

  

 

 

 

 

 

 

      
 
               Fonte: Passos, Josinete T. dos. São Mateus, 2019 

Nota-se que a qualidade da água, na comunidade do nativo, não é apropriada para o 

consumo, como podemos observar na figura 13. E, por esse motivo, muitos 

moradores recorreram a abertura de poços, com a finalidade de suprir as 

necessidades domésticas e para a criação de peixes, porém não se obteve êxito na 

Figura 12 - Local próximo ao poço. 

Figura 13 - Características da água na comunidade do Nativo. 
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qualidade, pois os peixes que foram colocados nos poços morreram por falta de 

oxigênio. De acordo com os moradores foram abertos vários poços, a água 

apresentava características boas a olho nu, mas não atendeu as necessidades. 

Fonte: Passos, Josinete T. dos. São Mateus, 2019 

Para a realização das atividades domesticas também foi inútil, pois a água 

apresentava características grudentas, não ensaboava e logo o poço foi descartado 

para uso. Esse é um sofrimento característico de vários proprietários de terra na 

região e que continua na luta por poços de água com qualidade, mas não se 

encontra. 

Fonte: Passos, Josinete T. dos. São Mateus, 2019 

Figura 14 - Poços perfurados pelos moradores para criação de peixe e afazeres 

domésticos. 

Figura 15 - Poços utilizados pelos animais, que antes serviam para os afazeres 

domésticos 
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Muitas são as tentativas em busca de uma boa água, mas na maioria das vezes 

essas tentativas falham, pois a água de qualidade é um problema na região. 

A maioria das enfermidades é acarretada pelo consumo de água contaminada por 

bactérias, vírus, protozoários, helmintos e substâncias químicas, entre outros. Por 

isso, a qualidade da água destinada ao consumo humano é uma prioridade 

constante do setor de saúde. 

De modo que cabe às autoridades a verificação da água consumida se atende às 

necessidades e as determinações da vigilância da saúde pública das diversas 

instâncias, com a missão de verificar se a água consumida pela população atende 

às determinações adequadas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Através da elaboração deste Trabalho de conclusão de curso pode-se compreender 

a importância da pesquisa para a formação profissional pela qual os apontamentos 

teóricos colaboraram para a ampliação dos conhecimentos e para aprimorar a 

carreira profissional. Assim, os resultados das pesquisas realizadas foram 

satisfatórios diante dos objetivos que foram expostos ainda no inicio da pesquisa. 

Desta forma, vale ressaltar que este trabalho trouxe a oportunidade de crescimento 

profissional e acadêmico, pois as ideias debatidas estão relacionadas a minha 

vivência no curso de Educação do Campo 

Com pesquisa bibliográfica e de campo foi possível compreender a problemática da 

água na região do Nativo, a qual durante longas décadas tem sofrido com a falta da 

água e sua má distribuição. Os problemas ambientais caraterizados pelas ações 

humanas na comunidade e que tem trazido prejuízo para natureza e para os 

moradores que dependem dos recursos naturais para manter a renda da família e 

sua qualidade de vida. A maioria dos moradores da comunidade teve o fim de suas 

atividades na agricultura, na pescaria e entre outras, consequentemente afetando o 

sustento de muitas famílias. 

Durante o desenvolvimento desta pesquisa aprofundei-me sobre a problemática da 

falta de qualidade da água e a desorganização na distribuição da mesma na 

comunidade do Nativo, tinha muita vontade de conhecer como tudo começou, desde 

o inicio da sua história de luta em prol dessa conquista até os dias atuais, onde os 

problemas continuam sem solução. Esta pesquisa permitiu-me uma maior reflexão 

sobre a temática aqui abordada e sua importância na vida de todo o ser vivo do 

planeta, e os dados aqui apresentados demonstram que está diretamente ligada à 

subsistência da humanidade. 

Diante das pesquisas realizadas pode-se compreender a necessidade de estudar 

um pouco mais sobre a importância da água e como existem pessoas que sofrem 

por não ter recursos disponíveis ou mesmo orientação quanto aos direitos, a 

qualidade de vida, a dignidade, através do simples fato de ter acesso a água de 

qualidade, portanto, muitos são os desafios que a comunidade do Nativo tem 
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enfrentado na busca pela qualidade de vida por não ter água boa disponível ou ter 

água e a mesma ser mal distribuída.  Devemos ter sempre a preocupação de 

valorizar o uso da água. Esse bem tão precioso e essencial para a sobrevivência 

está cada vez mais escasso na natureza.  Dessa forma, se não cuidarmos e 

preservarmos podemos perder ou ter que racionar ao longo dos próximos anos 

Portanto, os cuidados com a água que consumimos se fazem necessários e 

emergenciais, pois os riscos afetam toda a raça humana. Dessa forma e necessário 

uma maior reflexão e mudança no olhar da sociedade para uma vida saudável. 

Há local onde a água é muito limitada e em outros as pessoas tem que andar 

quilômetros para consegui-la. Esse fato se deve a vários problemas, esta é uma 

área que sofreu muitas devastações ambientais, umas causadas pelo homem, 

outras por falta de competência dos governantes por deixarem empresas extraírem 

materiais ricos da região, devastando-a sem discriminação. 

Pode-se verificar também o quanto o campo de um modo geral tem sofrido com a 

falta de politicas públicas para atender a sua realidade, através de um olhar critico 

sobre esses espaços localizados na zona rural. 

O intuito desta pesquisa não foi de apenas apresentar os conceitos fornecendo as 

informações necessárias de estudos já desenvolvidos, mas sim de mostrar o 

compromisso e lealdade com a população, de modo que enquanto estudante nesta 

área venha estar atualizado e ter uma base indispensável para o entendimento 

efetivo dos pensamentos atuais referente à qualidade de vida dos moradores dessa 

região. 

Desta forma se faz emergencial que se conscientize as comunidades e lideranças 

para a promoção de políticas que promovam uma maior reflexão por parte dos 

moradores a fim que possam traçar ações de recuperação das nascentes que 

outrora era abundante na região. 

Enfim, a pesquisa trouxe um aperfeiçoamento para a futura prática nesta área, pois 

se percebe que poucos são os levantamentos de estudos envolvendo “Os desafios 

envolvendo a falta da qualidade da água nas regiões rurais no município de São 

Mateus”, na qual dificultam que o estudo seja mais aprofundado, no entanto, pode-
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se melhor compreender esse processo diante do estudo na prática. 
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APÊNDICE 1 -  ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

Curso de Licenciatura em Educação do Campo, em nível de graduação do Centro 

Universitário Norte do Espirito Santo – CEUNES/Universidade Federal do 

Espirito Santo – UFES. 

 

Educando (a) Pesquisador (a): Jozenete Thomaz 

Entrevistado (a): 

 

Estrutura da entrevista realizada 

Objetivo da entrevista: Analisar a percepção dos moradores de Nativo à cerca da 

falta e a importância da água na comunidade. 

 

Objetivos específicos da entrevista 

-Neste contexto, essa pesquisa visa avaliar as percepções sociais dos moradores 

dessa comunidade à cerca da água; 

-Observar se há algum tipo de doenças causadas pela água; 

-Abordar sobre a importância da água para a promoção da saúde e qualidade de 

vida; 

-Perceber as interferências tanto positivas quanto negativas do homem na 

natureza, a partir da realidade da comunidade. 

                                                                   

Importância dessa entrevista: Através dessa pesquisa podemos identificar os 

transtornos que a falta da água vem causando para os moradores da comunidade, 

principalmente na área da agricultura, pecuária, pesca e no abastecimento de 

água potável. Assim é importante avaliar de que forma os moradores da 

comunidade lidam com a falta de agua de modo a mudar essa realidade. 

 

Entrevista Semiestruturada a realizar-se: 

- Com os moradores mais antigos, para classificar quais são as percepções em 

relação à falta de água; 

- Como as Associações locais, fazer um seminário para discutir como se dá o 

enfrentamento com a falta de água e suas consequências; 
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- Com dono de propriedades que sofrem com os impactos ambientais e a falta de 

água para desenvolver as atividades que garantem o sustento da família. 

 
 

Questionário 
 
 
Anexo A: Entrevista realizada com os moradores: Para melhor entender essa luta 

da comunidade e enriquecer a pesquisa, foi realizada uma entrevista com alguns 

moradores da região. Vale destacar que as respostas foram transcritas 

englobando a mesma linha de pensamento dos entrevistados.  

 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

Água em nativo: a visão da comunidade. 

1- Qual a importância da água na sua vida? 

2- Qual a importância da água para a comunidade? 

3- De onde vem a água de sua residência? 

4- De que forma a água está sendo utilizada? 

5- Quais são as fontes de água encontrada na região? 

6- Quais as características da água da comunidade? 

7- A água que você usa causa algum risco para a saúde? 

8- Quais os problemas enfrentados em relação a água na   comunidade? 

9- Quais as mudanças ocorridas em relação à utilização da água, nos últimos 

anos? 

10- Como a comunidade avalia a falta de água? 

11- Quais foram às causas que levou a falta de água na região? 

12- O que a comunidade pode fazer para preservar as fontes de água? 

13- A água é suficiente para a família? 

14- Como era a paisagem de Nativo antes da falta de água? 

 

 
 
 


