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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE DO ABASTECIMENTO HUMANO NA 
SUB-BACIA DO RIO DO PEIXE-PB: UMA ANÁLISE EM NÍVEL DE SETOR 

CENSITÁRIO DO IBGE   
 

Luís Gustavo de Lima Sales 1* & Gesinaldo Ataíde Cândido 2& Kelly Mara Marques Leite3  
 
Resumo – O objetivo do presente trabalho será diagnosticar a realidade do abastecimento humano 
na sub-bacia do Rio do Peixe com o intuito de fomentar a discussão dos indicadores que irão 
compor o grupo temático “Uso da Água para o Abastecimento Humano e Esgotamento Sanitário” 
do Índice de Sustentabilidade Hidroambiental Participativo a ser aplicado na referida sub-bacia. 
Para tanto, será necessário a utilização de alguns procedimentos e técnicas de pesquisa, quais sejam: 
a) Pesquisa Bibliográfica sobre a problemática da água no semiárido brasileiro; b) Pesquisa de 
dados secundários junto ao IBGE sobre formas de abastecimento de água, bem como a sua 
cobertura na sub-bacia do Rio do Peixe-PB e; c) Tabulação e análise dos dados da cobertura de 
abastecimento de água e das formas na sub-bacia do Rio do Peixe-PB espacializadas por setores 
censitários do IBGE. Espera-se como resultado um bom diagnóstico que seja capaz de auxiliar nas 
discussões futuras acerca da escolha, ponderação e validação de indicadores para o grupo temático 
citado acima. 
 
Palavras-Chave – diagnóstico; abastecimento de água; semiárido. 
 

DIAGNOSIS OF HUMAN REALITY OF SUPPLY IN SUB-BASIN RIO DO 
PEIXE-PB: AN ANALYSIS ON LEVEL OF IBGE CENSUS TRACT  

 
Abstract – The objective of this study is to diagnose the reality of human supply in the sub-basin of 
Rio do Peixe in order to foster discussion of indicators that will compose the theme group "Water 
Use for the Human Supply and Sanitation "Sustainability Index Participatory Hydroenvironmental 
to be applied in that sub-basin. To do so will require the use of certain procedures and research 
techniques, which are: a) Bibliographical Research on the problem of water in the semiarid 
Brazilian b) Research secondary data by the IBGE on forms of water supply, as well as coverage in 
the sub-basin of Rio do Peixe-PB and c) Tabulation and analysis of water supply coverage and 
forms the sub-basin of the Rio do Peixe-PB spatialized by IBGE census tract. Expected to result in a 
proper diagnosis to be able to assist in future discussions about the choice, weighting and validation 
of indicators for the thematic group mentioned above. 
. 
Keywords – diagnosis, water supply; semiarid. 
 
INTRODUÇÃO 

Este trabalho faz parte de um projeto de tese intitulado “Indicadores de Sustentabilidade 
Hidroambiental para bacias hidrográficas no semiárido brasileiro: uma aplicação na sub-bacia do 
Rio do Peixe-PB”, cujo objetivo será envolver os atores sociais da região para construir, de forma 
coletiva, um sistema de indicadores que seja capaz de gerar informações sobre a realidade 
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hidroambiental local, denominado de ISHAP (Índice de Sustentabilidade Hidroambiental 
Participativo). 

A idéia central consiste dividir o ISHAP em dez grupos temáticos, no qual cada grupo possua 
indicadores capazes de auxiliar na avaliação da sustentabilidade hidroambiental. Cada grupo desses 
serão trabalhados com os atores sociais da região da sub-bacia do Rio do Peixe, cujo intuito será 
escolher, ponderar e validar uma série de indicadores que comporão o sistema. 

A tabela abaixo descreve a divisão do sistema, no qual a primeira coluna mostra os grupos 
temáticos (GT’s) específicos e a segunda coluna refere-se a qual dimensão da sustentabilidade faz 
parte o respectivo GT. 
Tabela 1 – Composição do Sistema de Indicadores de Sustentabilidade Hidroambiental 

GRUPOS TEMÁTICOS (GT) DIMENSÃO DA SUSTENTABILIDADE 
Uso da Água para o Abastecimento Humano e Esgotamento Sanitário. Social  

 Indicadores Sociais da Bacia analisada. 
Uso da Água para a Indústria e Mineração.  

Econômica 
 

Uso da Água para Irrigação e Uso Agropecuário. 
Uso da Água para Aqüicultura e Pesca Comercial. 
Uso da Água para Pesca, Lazer e outros usos não consuntivos. 
Controle de Resíduos Sólidos Domiciliares e sua interface com os 
Recursos Hídricos. 

 
Ambiental 

 Indicadores Físicos da Bacia analisada. 
Indicadores ligados ao estado de preservação dos cursos d´água e dos 
leitos do rio. 
Capacidade Político-Institucional para o Planejamento e a Gestão de 
Recursos Hídricos. 

Institucional 
 

Fonte: elaboração própria. 
 
Porém, existe a necessidade tanto por parte da equipe de pesquisadores quanto por parte dos 

atores que compõem espaços coletivos para discutir o ISHAP em conhecer a realidade de cada tema 
citado na tabela. Daí nasce o objetivo do presente trabalho, qual seja: diagnosticar a realidade do 
abastecimento humano na sub-bacia do Rio do Peixe com o intuito de fomentar a discussão dos 
indicadores que irão compor esse GT. 

Vale salientar que a problemática geral dos recursos hídricos ganha contorno intenso na 
região tendo como discussões mais relevantes o acesso à água das populações, principalmente 
aquelas localizadas nos espaços rurais difusos. Dessa forma, a ampliação e o fortalecimento da 
infra-estrutura hídrica, com adequada gestão e mobilização social e política, constituem requisitos 
essenciais para a convivência na região, servindo como elemento básico para interiorização do 
desenvolvimento. 

Por fim, a importância da discussão sobre o acesso da população ao serviço de abastecimento 
de água na sub-bacia hidrográfica do Rio do Peixe-PB reside na construção do conhecimento da 
realidade hidroambiental local auxiliando assim na adequação do planejamento e da gestão de 
recursos hídricos no tocante ao serviço de abastecimento humano básico para a população da 
referida sub-bacia e atendendo a um dos requisitos essenciais para a convivência no semiárido que é 
a ampliação e o fortalecimento da infra-estrutura hidroambiental local. Ressaltando é claro a 
participação dos atores sociais nesse processo. 
 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Até pouco tempo atrás o imaginário coletivo acerca do semiárido se dava em duas direções 
não excludentes, pois tinham a questão da Seca como fomentadora da discussão. Ora a seca era 
interpretada como um problema predominantemente climático, cujas soluções seriam de ordem 
técnico/científica- solução hidráulica – barragens, irrigação, etc; ora era interpretada sob a ótica da 
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fragilidade socioeconômica dos agricultores familiares da região, porém, todas as duas direções 
levavam a uma única via a “Política de Combate a Seca” (Mattos, 2004).  

Mais recentemente o semiárido brasileiro vem passando por mudanças profundas, dentre elas, 
a paradigmática, no qual está se tentando deixar de lado as políticas de “Combate a Seca” para 
adotar uma política de “Convivência com o Semiárido”. Tais mudanças exigem uma nova postura 
dos atores sociais da região com o intuito de transformar a realidade. Porém, afirma-se, de antemão 
que não se pode planejar, gerenciar e desenvolver de forma sustentável aquilo que não se conhece. 
Portanto, conhecer a realidade hidroambiental passa a ser um elemento fundamental. 

O ponto a ser discutido neste trabalho é a realidade hidroambiental da água de qualidade e 
quantidade satisfatória que constitui-se num fator limitante para o desenvolvimento sustentável 
desde um nível local até global. Na ausência de políticas públicas voltadas para reversão deste 
cenário esse problema tende a aumentar. 

Vale salientar a importância da água para as dimensões do desenvolvimento sustentável, ainda 
mais quando espacializa-se o conceito, ou seja, pensar em desenvolvimento sustentável para áreas 
como a do semiárido brasileiro perpassa por uma discussão mais abrangente dada a característica 
inerente a essa região tais como: i) alta taxa de evapotranspiração (acima de 2000 mm anuais); ii) 
regime hidrológico entre 200 a 800 mm anuais e; iii) povoamento considerável nesta área, 
abrigando 22.598.318 habitantes de acordo com o Censo Demográfico de 2010 do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Percebe-se claramente que a taxa de evapotranspiração é maior que o regime “normal” de 
chuvas da região, favorecendo assim um ambiente de escassez hídrica, soma-se a esse fator a 
extensa área de terrenos cristalinos na região do semiárido, dificultando assim a penetração da água 
no solo, além de uma considerável população com os seus diversos interesses e usos da água 
observa-se um ambiente com características especiais que precisa de uma “adaptação” para 
conviver nele. 

Conviver passa a ser uma palavra-chave na mudança paradigmática em voga nessa região. A 
idéia da convivência do semiárido surge a partir de um questionamento simples, qual seja;  

 
(...) por que os povos do gelo podem viver bem no gelo, os povos do deserto 
podem viver bem no deserto, os povos das ilhas podem viver bem nas ilhas e 
a população da região semi-árida vive mal aqui? É porque aqueles povos 
desenvolveram culturas de convivência adequadas ao ambiente, adaptaram-
se a ele e tornaram viável a vida. (Malvezzi, 2007, p. 11 e 12) 

 
 Portanto, a mudança paradigmática de um projeto de “combate à seca” para um projeto de 

“Convivência do Semiárido” parte de uma adaptação, de um aumento na capacidade das pessoas 
que vivem nessa região de se adaptar aos eventos extremos como as secas e as enchentes.  

Uma das principais mudanças que ocorreram no semiárido brasileiro e que estão ajudando 
nesse processo de adaptação e de convivência são as diversas tecnologias sociais, a exemplo das 
cisternas de placas, cisterna calçadão, barragens subterrâneas, integração entre bacias, dentre outros.  

A discussão de adaptação e convivência com o semiárido acaba direcionando-se para uma 
discussão mais ampla que é o da sustentabilidade. Para Martins e Cândido (2012, p. 3 e 4), 

 
A sustentabilidade significa a possibilidade de se obterem continuamente 
condições iguais ou superiores de vida em dado ecossistema, visando a 
manutenção do sistema de suporte da vida. Sendo assim, a sustentabilidade 
relaciona-se com a melhor qualidade da vida das populações, a partir da 
capacidade de suporte dos ecossistemas. 
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Além dessa abordagem da sustentabilidade, percebe-se também que a noção de ser sustentável 
passa a idéia de algo que seja capaz de suportar, de ser duradouro e de ser conservável tanto a nível 
econômico, quanto a nível social e ambiental. Daí a noção de sustentabilidade de compreender pelo 
menos três dimensões quais sejam: dimensão econômica (desenvolvimento econômico), dimensão 
social (distribuição da riqueza) e dimensão ambiental (preservação ambiental).  

Visto por este ângulo a sustentabilidade assume uma definição já mencionada por Van Bellen 
(2005), qual seja, viver dentro de um conforto material e em sintonia com os outros meios 
disponíveis na natureza. Para Vasconcelos (2011), de uma forma bem simples, traduz essa 
discussão em torno do conceito de sustentabilidade da seguinte forma, 

 
(...) constata-se que os pilares que dão base à promoção do desenvolvimento 
sustentável consideram o uso dos recursos naturais, com foco contínuo na 
eficiência e na sobrevivência da população local, em condições econômica e 
socialmente dignas. (Vasconcelos, 2011, p. 33) 

 
Mais uma vez, há um retorno da discussão da adaptação, convivência e sustentabilidade com 

a realidade local, realidade esta que a todo momento encontra-se num processo de construção e 
reconstrução em busca da qualidade de vida no âmbito das dimensões citadas acima e que, portanto, 
caracteriza-se pela contínua mudança. 

Mudança essa que precisa ser apreendida e acompanhada sistematicamente, favorecendo 
assim um ambiente de adaptação e convivência das pessoas para com a realidade. Desta forma, a 
necessidade da existência de um instrumento de avaliação simples que possa captar periodicamente 
os resultados positivos e negativos de ações implementadas em busca de um desenvolvimento 
sustentável local, é inconteste. Os sistemas de indicadores como o ISHAP talvez sejam os melhores 
exemplos de ferramentas que possam auxiliar no processo permanente de construção e reconstrução 
das realidades locais que buscam o tão sonhado desenvolvimento sustentável. 

Porém, retornando para a questão da sustentabilidade, cabe ressaltar em qual perspectiva este 
trabalho se baseia. O direcionamento dado consiste na relação entre sustentabilidade-água-meio 
ambiente. 

No âmbito dessa perspectiva utilizar-se-á uma analogia com um conceito trabalhado por 
Santos (2004) quando discute o conceito de território em “A natureza do espaço: técnica-
tempo/razão e emoção”, e o vincula com o conceito de uso. O espaço e seus usos, a natureza e seus 
usos, os recursos naturais e seus usos.  

Trazendo analogicamente essa perspectiva para a questão da água, percebe-se que a 
multiplicidade de usos em relação a esse recurso se torna num dos elementos que provavelmente 
provoca a insustentabilidade do desenvolvimento, principalmente em áreas como a do semiárido, no 
qual o recurso em determinados períodos é escasso.  

Outros elementos que podem corroborar com essa insustentabilidade é a conseqüência da 
intensa e má utilização de outros recursos naturais que estão diretamente vinculados com a água, 
são eles a má utilização do solo e o despejo de resíduos líquidos e sólidos. 

 Para Tundisi (2009),  
 
A diversificação dos usos múltiplos, o despejo de resíduos líquidos e sólidos 
em rios, lagos e represas e a destruição das áreas alagadas e das matas de 
galeria têm produzido contínua e sistemática deterioração e perdas 
extremamente elevadas de quantidade e qualidade da água. (Tundisi, 2009, 
p.1) 
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Além da questão ambiental, a má utilização dos recursos naturais, ai englobando a água, 
também gera problemas sociais e econômicos. Para o mesmo autor acima citado, 

 
Os usos da água geram conflitos em razão de sua multiplicidade e 
finalidades diversas, as quais demandam quantidades e qualidades 
diferentes. Águas para abastecimento público, hidroeletricidade, agricultura, 
transporte, recreação e turismo, disposição de resíduos, indústria, todos esses 
usos são conflitantes e têm gerado tensões. (Tundisi, 2009, P.1) 

 
 Portanto, a abrangência do conceito de Sustentabilidade que está se propondo a trabalhar vai 

depender da quantidade de usos múltiplos da água vigente no recorte espacial proposto. Dessa 
forma, Sustentabilidade e Uso da água e de outros recursos que interferem na quantidade e 
qualidade do mesmo e que, por sua vez, gera uma “barreira” para a adaptação e a convivência com 
o semiárido devem estar presentes na análise, daí a complexidade do estudo e a necessidade da 
revisão/adaptação/construção do conceito de Sustentabilidade Hidroambiental.  

Daí também a necessidade de se iniciar com a discussão sobre o primeiro grupo temático, 
“abastecimento humano” que, a posterior, fundamentará a construção coletiva dos indicadores para 
este respectivo GT. 

 
METODOLOGIA: 
 Para a realização deste estudo algumas técnicas de pesquisas foram adotadas, a saber: 

a) Pesquisa Bibliográfica sobre a problemática da água no semiárido brasileiro; 
b) Pesquisa de dados secundários juto ao IBGE sobre formas de abastecimento de água, bem 

como a sua cobertura na sub-bacia do Rio do Peixe-PB; 
c) Tabulação e análise dos dados da cobertura de abastecimento de água e das formas na sub-

bacia do Rio do Peixe-PB espacializadas por setores censitários do IBGE. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
O acesso a água no estado da Paraíba 

A situação do acesso a água na Paraíba pode ser visualizada pelos números advindos da 
estatística oficial fornecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) através de sua 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2011. De acordo com o levantamento 
realizado pelo IBGE sobre o acesso à rede geral de água pela população do estado, os números 
revelaram que 80,7% da população da Paraíba eram atendidas pelo sistema de abastecimento de 
água, sendo que, na zona rural, este indicador era de apenas 18.9%. Ainda de acordo com os 
números do PNAD de 2011, observou-se que 737.000 habitantes do estado não tinham acesso à 
rede pública de abastecimento de água, no qual desses 78,4% viviam na zona rural. Os números 
ainda revelam que 431.000 habitantes do estado utilizavam outras formas de abastecimento e não 
dispunham, na época, de canalização interna em suas residências. (ver tabela 2). Pelos números, 
constatou-se que 11,3% dos paraibanos estavam excluídos do acesso a um serviço de abastecimento 
via rede pública ou com canalização interna e obtinha água coletando de poços, lagos, rios, 
barreiros, cisternas e/ou outros. 
Tabela 2 – Percentual de moradores em domicílios particulares permanentes segundo forma de 
abastecimento na Paraíba 

TIPO DE ABASTECIMENTO POP. TOTAL % POP. URB % POP. RUR. % 
Rede Geral 3088000 80,7 2952000 94,9 135000 18,9 

com canalização interna 3046000 79,6 2933000 94,3 113000 15,8 
sem canalização interna 42000 1,1 19000 0,6 22000 3,1 

Outra Forma 737000 19,3 158000 5,1 578000 81,1 
com canalização interna 306000 8,0 58000 1,9 247000 34,6 



 
 

 

sem canalização interna 431000 11,3 100000 3,2 331000 46,4 
População Total 3825000 100 3110000 100 713000 100 

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 2011. 
 
Quando observa-se os dados referentes a nível municipal, os números também revela a 

ausência de equidade do acesso a este serviço. De acordo com os dados do Sistema Nacional de 
Informações sobre Saneamento (SNIS) de 2010 fornecido pelo Ministério das Cidades, apenas 11% 
dos municípios do estado da Paraíba participantes da amostragem do sistema possuíam cobertura 
com rede pública de água acima dos 80% da população. Quanto ao oposto, ou seja, com cobertura 
menor do que 41%, os dados revelaram que pouco mais de 18% estavam nesta situação. (ver tabela 
3). 
Tabela 3 – Cobertura da população com sistema de abastecimento de água em municípios 
paraibanos amostrados pelo SNIS 2010 

ÍND. DE ATEND. COM REDE GERAL DE ÁGUA QUANT. DE MUNICÍP. % DE MUNICÍP. 
< 21 % de cobertura da população 5 2,8 

21,01 a 41 % de cobertura da população 28 15,5 
41,01 a 60 % de cobertura da população 70 38,7 
60,01 a 80 % de cobertura da população 58 32,0 

> 80,01 % de cobertura da população 20 11,0 
Total 181 100 

Fonte: Ministério das Cidades - Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento (SNIS) 

 
O acesso a água na sub-bacia do Rio do Peixe: 

A Sub-bacia do Rio do Peixe está localizada a Noroeste do território paraibano e é 
composta por 17 municípios, quais sejam: Aparecida, Bernardino Batista, Bom Jesus, Cachoeira 
dos Índios, Cajazeiras, Lastro, Poço Dantas, Poço de José de Moura, Santa Cruz, Santa Helena, Joca 
Claudino (antiga Santarém), São Francisco, São João do Rio do Peixe, Sousa, Triunfo, Uiraúna e 
Vieirópolis. 

A sua população total é de 222.385 habitantes, de acordo com os dados do censo demográfico 
de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sendo o município de Sousa o 
mais populoso com 65.803 habitantes, correspondendo a 29,58% do total da sub-bacia. Quanto ao 
município menos populoso, o destaque vai para Bom Jesus com apenas 2.400 habitantes, apenas 
1,08% do total da mesma. 

De acordo com os dados do IBGE, 13 dos 17 municípios da sub-bacia do Rio do Peixe 
apresentam predomínio de população rural, destacando-se Vieirópolis com 80,26% de sua 
população vivendo no campo. Apenas os municípios de Sousa, Cajazeiras, Santa Helena e Uiraúna 
apresentam um predomínio de população urbana. O destaque ai vai para o município de Cajazeiras 
com 81,27% de sua população vivendo na cidade. (ver tabela abaixo) 
Tabela 3 - Dados demográficos da Sub-bacia do Rio do Peixe  

MUNICÍPIOS URB % RUR % TOTAL 
Aparecida  3638 47,39 4038 52,61 7676 

Bernardino Batista 858 27,9 2217 72,1 3075 
Bom Jesus 988 41,17 1412 58,83 2400 

Cachoeira dos Índios 3403 35,65 6143 64,35 9546 
Cajazeiras 47501 81,27 10945 18,73 58446 

Lastro 1335 46,99 1506 53,01 2841 
Poço Dantas 977 26,05 2774 73,95 3751 

Poço de José de Moura 1425 35,82 2553 64,18 3978 
Santa Cruz 2988 46,18 3483 53,82 6471 

Santa Helena 2702 50,33 2667 49,67 5369 
Joca Claudino (Santarém) 840 32,12 1775 67,88 2615 



 
 

 

São Francisco 1363 40,52 2001 59,48 3364 
São João do Rio do Peixe 6885 37,83 11316 62,17 18201 

Sousa 51881 78,84 13922 21,16 65803 
Triunfo 4309 46,74 4911 53,26 9220 
Uiraúna 10349 70,96 4235 29,04 14584 

Vieirópolis 996 19,74 4049 80,26 5045 
Sub-Bacia do Rio do Peixe 142438 64,05 79947 35,95 222385 

Fonte: Censo Demográfico de 2010 do IBGE 
 

 Analisando os dados demográficos da sub-bacia do Rio do Peixe e relacionando com as 
tabelas anteriores, percebe-se que a realidade da referida sub-bacia insere-se muito mais na zona 
rural, cuja forma de abastecimento de água por rede geral era de apenas 18.9% de cobertura 
estadual. Porém, através de uma análise mais desagregada dos dados, em nível de setores 
censitários do IBGE, percebe-se claramente o acesso a água nessa região. (ver figura abaixo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 – Quantidade de Domicílios atendidos pela Rede Geral de Abastecimento de Água em nível de setor censitário 
do IBGE – 2010. Elaboração própria. 

 
 

Através da espacialização dos dados referentes a quantidade de domicílios atendidos pela 
Rede Geral de Abastecimento de água para consumo humano na bacia percebe-se que as 
tonalidades em azul mais escuro encontram-se nos setores censitários menores, que são justamente 
os setores referentes a área urbana. Quanto os setores de tonalidades em azul mai clara, percebe-se 
que são setores censitários maiores, ou seja, aqueles encontrado na área rural. 

Desta forma, chega-se a análise de que a cobertura de domicílios atendidos pela rede geral de 
abastecimento na sub-bacia do Rio do Peixe encontra-se quase que em sua totalidade nas áreas 
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urbanas da sub-bacia e, a população rural difusa da região em análise na maior parte dos casos tem 
uma cobertura menor do que 21% de seus domicílios. As áreas em destaque são os setores 
censitários urbanos de Cajazeiras, Sousa e Uiraúna, respectivamente o que apresentaram um maior 
contingente populacional na tabela 3. 

Outro ponto a considerar no mapa refere-se ao retângulo envolvente. Percebe-se que os 
setores que estão dentro do retângulo estão com tonalidade de azul mais escuro do que os outros 
setores circunvizinhos, ou seja, os domicílios que se encontram nesses setores tem entre 21 a 60% 
de cobertura dos domicílios pela rede geral de abastecimento de água. Provavelmente a melhora 
nessa cobertura deve-se a construção de infra-estrutura hídrica na área, qual seja: a adutora de 
Capivara. De acordo com o projeto, o Sistema Adutor Capivara, a ser implantado na parte oeste do 
Estado da Paraíba, na bacia do rio Piranhas, sub-bacia do rio do Peixe, visa assegurar o suprimento 
e a distribuição de água para as necessidades humanas dos municípios de Uiraúna, Poço de José de 
Moura, Vieirópolis, Lastro, São Francisco, Santa Cruz e Distrito de São Pedro (SECTMA/PB, 
2006). Justamente na área que o retângulo do mapa contempla. 

 
CONSIDERAÇOES FINAIS 

O diagnóstico do abastecimento humano espacializado em nível de setor censitário revelou-se 
uma importante informação a ser discutido com os atores sociais da sub-bacia do Rio do Peixe. 
Percebeu-se pelos resultados que as áreas urbanas são atendidas pela rede geral de abastecimento. 
Já as áreas rurais só são atendidas quando estas têm em seu território alguma infra-estrutura hídrica 
de transporte de água dos açudes estratégicos, tais como canais e/ou adutoras, como é o caso da 
adutora Capivara. 

Cabe agora a realização de outros diagnósticos que contemple os grupos temáticos 
estratégicos do ISHAP para fomentar a discussão sobre os melhores indicadores de sustentabilidade 
hidroambiental que farão parte do cálculo do índice de sustentabilidade hidroambiental local. 
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