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Insegurança Hídrica das Famílias 

Ceará, Brasil 
Entrevistador ______________________________________ Data_________________ 

Horário do início da entrevista ___________________	Horário do	final da entrevista ___________________ 

Região/Distrito___________________ Endereço_________________________________   

ID Participante:______________  

Participant genero:  (0) Masculino  (1) Feminino 

Local de residência do participante: (0) Rural  (2) Peri-urbana  (3) Urbana 

O ID do participante deve começar com as duas primeiras letras do local do estudo: PE (Pecém) FO (Forquilha) 
JU (Jubaia), etc. 
Introdução 
 
Estamos conduzindo uma pesquisa sobre a segurança da água da casa, ou a acessibilidade a água confiável e segura 
para uma vida saudável. As informações que coletamos ajudarão os pesquisadores a entender melhor os desafios e a 
situação dos moradores com a provisão de água para uso doméstico. O objetivo deste estudo é compreender os 
sistemas de provisionamento de água no nível doméstico e avaliá-los em termos de segurança hídrica, definida 
como a água adequada, confiável e acessível para uma vida saudável. Esta pesquisa é conduzida por pesquisadores 
da Universidade Texas A & M, em parceria com a Universidade Federal do Ceará, Fortaleza e o Departamento de 
Geografia. 
 
Você foi selecionado como possível participante da pesquisa porque você vive na comunidade de estudo. Gostaria 
de lhe perguntar como chefe de família ou adulto no agregado familiar, algumas questões sobre a provisão de água. 
Se concordar em participar do estudo, faremos perguntas durante cerca de 45-50 minutos. Realizamos uma parte 
desta pesquisa durante a estação (seca / chuvosa). Os riscos de participação são mínimos. Os participantes da 
pesquisa não serão pagos pela participação no estudo. Todas as respostas que você fornecer serão confidenciais. 
Nenhum identificador que o ligue a este estudo será incluído em qualquer tipo de relatório que possa ser publicado. 
 
Você está interessado em aprender mais sobre a possível participação no estudo? Sim Não (circule um) 
 
Se não: Obrigado pelo seu tempo. 
Se sim: Revise a ficha informativa eo consentimento informado. 
 
Após consentimento: A pesquisa esta dividida em várias partes. Depois de informações gerais sobre o agregado 
familiar, faremos um conjunto de perguntas sobre a fonte de água e armazenamento e sobre a sua cozinha 
doméstica e instalações de saneamento. O segundo conjunto de perguntas sera sobre o acesso à água, seguido de 
perguntas sobre a qualidade da água e suas perspectivas sobre a água. Faremos 10 perguntas sobre o acesso ao 
alimento no domicílio, pois isso nos ajudará na nossa análise de dados. Finalmente, terminamos em perguntas sobre 
a renda mensal, porque precisamos entender os custos da água em relação ao agregado familiar. 
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1.	Perguntas de triagem (3 itens) 
Código Questions Classificação da Codificação 

SQ1 Tem 18 anos de idade ou mais? 0…Não 
1…Sim 

SQ2 Você se consideraria bem informado sobre a aquisição e uso 
de água dentro de sua casa? 

0…Não 
1…Sim 

SQ3 Se não, quem tem mais conhecimento sobre a aquisição e uso 
de água dentro de sua casa? Com quem devo falar?  

 
 

2. Questões Socio Demográficas (7 itens). 

SD1 Papel no lar: Qual é o seu relacionamento com o chefe da sua 
família? 

0….Próprio chefe da família 
1….	Cônjuge / Parceiro / Espouso/a 
2…. Filho  
3…. Outro 

SD2 Qual é o gênero do chefe de família? 0…Masculino  
1…Feminino 

SD3 Quantos ano o senhor/a tem?  

SD4 

Quem é o principal responsável por providenciar a água para o 
lar? 
 
Se a responsabilidade primária for compartilhada, escolha (5) 
e, em seguida, também circule as duas categorias de pessoas 
que compartilham a responsabilidade..  

1…Próprio respondente 
2…	Cônjuge / Parceiro / Espouso/a 
3…Criança 
4…Outro membro familiar 
5…Responsabilidade compartilhada 

SD5 Quantas crianças (≤18 anos) vivem em sua casa?  

SD6 Quantos adultos (> 18 anos) incluindo você mesmo vivem em 
sua casa? 

 

 
 

3. WASH Inventario (18 itens) 
Primeiro, eu gostaria de saber como você obtem água para as atividades domésticas. Além disso, eu gostaria de 
aprender sobre as condições de saneamento no agregado familiar. 

WASH1 

Qual é atualmente a principal 
fonte de água potável para sua 
família? (Escolha apenas UM) 
 
 

1 = A rede geral de abastecimento de agua publico 
2 = Canalizado do vizinho (fonte: _______________)  
3 = Torneira Pública (chafariz) 
4 = Poço Protegido 
5 = Poço desprotegido 
6 = Nascente Protegida 
7 = Nascente Desprotegida 
8 = Cisterna 
9 = Cacimba 
10 = Cacimbão 
11 = Água de chuva 
12 = Caminhão-tanque (carro pipa) 
13 = Água de superfície (rio / barragem/lago/lagoa/canal) 
14 = Canal de irrigação 
15 = Água engarrafada (formal ou informal) 
16 = Conexão improvisada (artesanal) 
17 = Outro_______________ 

WASH2 

Qual é atualmente a fonte 
primária de água não-potável 
para sua família? (Escolha 
apenas UM) 

1 = A rede geral de abastecimento de agua publico 
2 = Canalizado do vizinho (fonte: _______________)  
3 = Torneira Pública (chafariz) 
4 = Poço Protegido 
5 = Poço desprotegido 
6 = Nascente Protegida 
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7 = Nascente Desprotegida 
8 = Cisterna 
9 = Cacimba 
10 = Cacimbão 
11 = Água de chuva 
12 = Caminhão-tanque (carro pipa) 
13 = Água de superfície (rio / barragem/lago/lagoa/canal) 
14 = Canal de irrigação 
15 = Água engarrafada (formal ou informal) 
16 = Conexão improvisada (artesanal) 
17 = Outro_______________ 

WASH3 Como você transporta a água do 
ponto de acesso ao lar? 

1. Andando (a pé)                 5. Motocicleta/moto 
2. bicicleta                            6. Outro  __________ 
3. carro 
4. Carrinho de mão 
 

WASH4 

Quanto tempo (em minutos) 
leva para ir à fonte de água, 
obter água e voltar (incluindo o 
tempo de espera)? 
 

 
  _______________  horas 
 
(Se a fonte de água estiver em HH / composto, registre 00m) 

WASH5  

Quantas viagens no total são 
feitas para este local por semana 
(não incluindo casa / 
composto?)? 

 
__________ idas e voltas ao local de pegar água  

WASH6 Quem é responsável por obter 
essa água para o lar? 

1. Masculino                    1. Menores de 15 
2. Feminino                      2. Entre 15-65 
                                          3. Acima 65 

WASH7 Quantos meses você usa esta 
fonte? 

1. 1-3 meses 
2. 4-6 meses 
3. 7-9 meses 
4. 10-12 meses 

WASH8 Quais os meses? 

1. Janeiro                      7. Julho 
2. Fevereiro                  8. Augosto 
3. Março                       9. Setembro 
4. Abril                        10. Outobro 
5. Maio                        11. Novembro 
6. Junho                       12. Dezembro 

WASH9 

Aproximadamente quanto 
dinheiro você gastou em obter 
água para sua casa?  
 

 
$R  ________ por Semana / Mês 

WASH10 

Nas últimas 4 semanas, a água 
potável para o seu agregado 
familiar foi tratada de alguma 
forma para torná-lo mais 
seguro? 

0. Não 
1. Sim 
9. Não sei informar 

WASH11 
 
Como sua família faz o 
tratamento da água? 

1. Adicionar água sanitária / cloro          6. Desinfecção solar 
2. Ferver água                                          7. Deixe descansar 
3. Usa Filtro de água na torneira             8. Adiciona comprimidos 
4. Filtra através de pano (tecido)            9. Outros_____________ 
5. Usa Filtro de água (cerâmica, composto de areia) 

WASH12 Quem trata a água?  
Membro da familia, indicar: ____________________________ 

WASH13 Quantas vezes isso acontece? 
 

1. Raramente (1-2 vezes nas últimas 4 semanas) 
2. Às vezes (3-10 vezes nas últimas 4 semanas) 
3. Muitas vezes (11-20 vezes nas últimas 4 semanas) 
4. Sempre (Mais de 20 vezes nas últimas 4 semanas) 
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9. Não sei 
88. Não aplicável / Não tenho isto 

WASH14 

Nas últimas 4 semanas, quanto 
dinheiro você gastou para tratar 
a água (incluindo dinheiro para 
produtos químicos para tratar a 
água)? 

 
Unidades: ______ Quantidade: ________  

WASH15 
Que tipo de instalações 
sanitárias você e os membros da 
sua família usam? 

1 = Sistemas de canalização de esgotos 
2 = tanque septic (Fossa séptica) 
3 = latrina de fossa 
4 = Balde 
5 = Não sei / desconhecido 
6 = Banheiros de compostagem 
7 = Nenhum sistema; A céu aberto 
8 = Outro (especifique) _____________________ 

WASH16 Você compartilha instalações de 
saneamento com outras pessoas? 

1. Uma família 
2. Duas famílias 
3 . Entre 3 e 6 famílias 
4 . Acesso público 

WASH17 Onde estão as instalações para a 
preparação de alimentos? 

1.  Dentro da casa 
2 . Fora / descoberto 
3 . Fora / coberto 

WASH18 Como é fornecida água a esta 
área? 

1. Encanação direta 
2. Armazenados em recipientes dentro do lugar 
3. Armazenados em recipientes fora do lugar 

 
 

4. Armazenamento de água (3 Itens, Tabela) 
Now I would like to ask you questions on the quantity of water you have in your household and the amount you 
drink. 

WS1 
Em quais dos meses do ano a sua família experimenta 
principalmente escassez de água (circule todos os 
meses)? 

1. Janeiro                      7. Julho 
2. Fevereiro                  8. Augosto 
3. Março                       9. Setembro 
4. Abril                        10. Outobro 
5. Maio                        11. Novembro 
6. Junho                       12. Dezembro 

WS2 Qual dos meses do ano a sua casa tem agua mas de 
suficiente? 

1. Janeiro                      7. Julho 
2. Fevereiro                  8. Augosto 
3. Março                       9. Setembro 
4. Abril                        10. Outobro 
5. Maio                        11. Novembro 
6. Junho                       12. Dezembro 

WS3 Em que horas do dia a sua família experimenta 
escassez de água? 

Manhã (Nascer do sol - 6:00 da manhã - às 
11:59 da manhã) 
Tarde (12:01 - 18:00) 
Noite (18:01 - 20:00 ) 
Noite até a madrugada (20:01  - 5:59 ) 

WS 
TABLA 

PREENCHAR QUADRO SOBRE 
ARMAZENAMENTO E MANUTENÇÃO DE 
ÁGUA 

 
(Em anexo) 
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5. Escala de acesso à água doméstica (30 Itens) 

Vou lhe perguntar sobre suas experiências com acesso à água na casa. Para cada uma das perguntas, indique 
quantas vezes nas últimas quatro semanas ou 30 dias. Entrevistador, marque a resposta que melhor corresponde à 
classificação de codificação. 

Code Name Questions Coding Classification 

HWAS1 
Nas últimas 4 semanas, com que freqüência 
sua casa não tem água para uso diário 
(cozinhar, limpar, beber)? 

0 . Nunca 
1 . Raramente (1-2 vezes nas últimas 4 semanas) 
2 . Às vezes (3-10 vezes nas últimas 4 semanas) 
3 . Muitas vezes (11-20 vezes nas últimas 4 semanas) 
4 . Sempre (Mais de 20 vezes nas últimas 4 semanas) 
9 . Não sei 
88 . Não aplicável / Não tenho este 

HWAS2 
Nas últimas 4 semanas, com que frequência 
o abastecimento de água da sua principal 
fonte de água foi interrompido? 

0 . Nunca 
1 . Raramente (1-2 vezes nas últimas 4 semanas) 
2 . Às vezes (3-10 vezes nas últimas 4 semanas) 
3 . Muitas vezes (11-20 vezes nas últimas 4 semanas) 
4 . Sempre (Mais de 20 vezes nas últimas 4 semanas) 
9 . Não sei 
88 . Não aplicável / Não tenho este 

HWAS3 

Nas últimas 4 semanas, com que freqüência 
sua família não teve água suficiente para 
o jardim, as culturas (cultivo) ou as 
árvores? 

0 ... Nunca 
1 ... Raramente (1-2 vezes nas últimas 4 semanas) 
2 ... Às vezes (3-10 vezes nas últimas 4 semanas) 
3 ... Muitas vezes (11-20 vezes nas últimas 4 semanas) 
4 ... Sempre (Mais de 20 vezes nas últimas 4 semanas) 
9 ... Não sei 
88 ... Não aplicável / Não tenho este 

HWAS4 
Nas últimas 4 semanas, quantas vezes sua 
família não tem água suficiente para o 
gado ou animais? 

0 ... Nunca 
1 ... Raramente (1-2 vezes nas últimas 4 semanas) 
2 ... Às vezes (3-10 vezes nas últimas 4 semanas) 
3 ... Muitas vezes (11-20 vezes nas últimas 4 semanas) 
4 ... Sempre (Mais de 20 vezes nas últimas 4 semanas) 
9 ... Não sei 
88 ... Não aplicável / Não tenho este 

HWAS5 

Nas últimas 4 semanas, com que freqüência 
o tempo gasto na busca de água impediu 
você ou alguém de sua casa de fazer 
outras atividades? 

0 ... Nunca 
1 ... Raramente (1-2 vezes nas últimas 4 semanas) 
2 ... Às vezes (3-10 vezes nas últimas 4 semanas) 
3 ... Muitas vezes (11-20 vezes nas últimas 4 semanas) 
4 ... Sempre (Mais de 20 vezes nas últimas 4 semanas) 
9 ... Não sei 
88 ... Não aplicável / Não tenho este 

HWAS6 

Nas últimas 4 semanas, com que freqüência 
o tempo gasto na obtenção de água 
impediu você ou alguém de sua casa de 
ganhar dinheiro (por exemplo, engajar-se 
em trabalho remunerado, atividades 
econômicas)? 

0 ... Nunca 
1 ... Raramente (1-2 vezes nas últimas 4 semanas) 
2 ... Às vezes (3-10 vezes nas últimas 4 semanas) 
3 ... Muitas vezes (11-20 vezes nas últimas 4 semanas) 
4 ... Sempre (Mais de 20 vezes nas últimas 4 semanas) 
9 ... Não sei 
88 ... Não aplicável  

HWAS7 
Nas últimas 4 semanas, com que freqüência 
você ou alguém de sua família não tinha o 
dinheiro necessário para comprar água? 

0 ... Nunca 
1 ... Raramente (1-2 vezes nas últimas 4 semanas) 
2 ... Às vezes (3-10 vezes nas últimas 4 semanas) 
3 ... Muitas vezes (11-20 vezes nas últimas 4 semanas) 
4 ... Sempre (Mais de 20 vezes nas últimas 4 semanas) 
9 ... Não sei 
88 ... Não aplicável  

HWAS8 Nas últimas 4 semanas, com que freqüência 
você ou alguém de sua família quiz 

0 ... Nunca 
1 ... Raramente (1-2 vezes nas últimas 4 semanas) 
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comprar água, mas não havia lugar para 
comprar? 

2 ... Às vezes (3-10 vezes nas últimas 4 semanas) 
3 ... Muitas vezes (11-20 vezes nas últimas 4 semanas) 
4 ... Sempre (Mais de 20 vezes nas últimas 4 semanas) 
9 ... Não sei 
88 ... Não aplicável / Não tenho este 

HWAS9 

Nas últimas 4 semanas, com que 
freqüência, o tempo gasto na obtenção de 
água, impediu você ou alguém de sua 
família de cuidar de crianças no lar? 

0 ... Nunca 
1 ... Raramente (1-2 vezes nas últimas 4 semanas) 
2 ... Às vezes (3-10 vezes nas últimas 4 semanas) 
3 ... Muitas vezes (11-20 vezes nas últimas 4 semanas) 
4 ... Sempre (Mais de 20 vezes nas últimas 4 semanas) 
9 ...  Não sei 
88 ... Não aplicável  

HWAS10 

Nas últimas 4 semanas, com que 
freqüência, o tempo gasto na obtenção de 
água,  impediu você ou alguém de sua 
casa de fazer tarefas domésticas (como 
cozinhar, preparar alimentos, lavar roupa, 
etc.)? 

0 ... Nunca 
1 ... Raramente (1-2 vezes nas últimas 4 semanas) 
2 ... Às vezes (3-10 vezes nas últimas 4 semanas) 
3 ... Muitas vezes (11-20 vezes nas últimas 4 semanas) 
4 ... Sempre (Mais de 20 vezes nas últimas 4 semanas) 
9 ... Não sei 
88 ... Não aplicável 

HWAS11 

Nas últimas 4 semanas, com que freqüência 
as crianças deixaram de escola por falta de 
água? (ex. nao pode tomar banho, nao pode 
se alimentar, nao pode de cuidar, nao tem 
ropa limpa) 

0 ... Nunca 
1 ... Raramente (1-2 vezes nas últimas 4 semanas) 
2 ... Às vezes (3-10 vezes nas últimas 4 semanas) 
3 ... Muitas vezes (11-20 vezes nas últimas 4 semanas) 
4 ... Sempre (Mais de 20 vezes nas últimas 4 semanas) 
9 ... Não sei 
88 ... Não aplicável 

HWAS12 
Nas últimas quatro semanas, as limitações 
físicas impediram você ou alguém da 
família de obter água? 

0 ... Nunca 
1 ... Raramente (1-2 vezes nas últimas 4 semanas) 
2 ... Às vezes (3-10 vezes nas últimas 4 semanas) 
3 ... Muitas vezes (11-20 vezes nas últimas 4 semanas) 
4 ... Sempre (Mais de 20 vezes nas últimas 4 semanas) 
9 ... Não sei 
88 ... Não aplicável 

HWAS13 
Nas últimas 4 semanas, com que freqüência 
não houve água suficiente na casa para 
lavar a roupa? 

0 ... Nunca 
1 ... Raramente (1-2 vezes nas últimas 4 semanas) 
2 ... Às vezes (3-10 vezes nas últimas 4 semanas) 
3 ... Muitas vezes (11-20 vezes nas últimas 4 semanas) 
4 ... Sempre (Mais de 20 vezes nas últimas 4 semanas) 
9 ... Não sei 
88 ... Não aplicável 

HWAS14 

Nas últimas 4 semanas, com que freqüência 
você ou alguém de sua família teve de 
mudar o consumo de alimentos porque 
não havia água suficiente (por exemplo, 
para lavar alimentos, cozinhar, etc.)?  

0 ... Nunca 
1 ... Raramente (1-2 vezes nas últimas 4 semanas) 
2 ... Às vezes (3-10 vezes nas últimas 4 semanas) 
3 ... Muitas vezes (11-20 vezes nas últimas 4 semanas) 
4 ... Sempre (Mais de 20 vezes nas últimas 4 semanas) 
9 ... Não sei 
88 ... Não aplicável 

HWAS15 

 
In the last 4 weeks, how frequently have 
you or anyone in your household had to go 
without washing hands after dirty 
activities (e.g., defecating or changing 
diapers, cleaning animal dung) because you 
didn’t have enough water? 
 

 

HWAS16 Nas últimas 4 semanas, com que freqüência 
você ou alguém de sua casa não teve água  
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suficiente para lavar os rostos e mãos das 
crianças em sua casa? 
 

HWAS17 

Nas últimas 4 semanas, com que freqüência 
você ou alguém de sua família teve que 
ficar sem lavar o corpo porque não havia 
água suficiente? 

 

HWAS18 

Nas últimas 4 semanas, com que freqüência 
você ou alguém de sua família mudou a 
sua rotina por que teve que resolver um 
problema por conta da agua? (falta, mal 
cheiro, problemas do servicos, etc... dar 
exemplos) 

0 ... Nunca 
1 ... Raramente (1-2 vezes nas últimas 4 semanas) 
2 ... Às vezes (3-10 vezes nas últimas 4 semanas) 
3 ... Muitas vezes (11-20 vezes nas últimas 4 semanas) 
4 ... Sempre (Mais de 20 vezes nas últimas 4 semanas) 
9 ... Não sei 
88 ... Não aplicável 

HWAS19 

Nas últimas 4 semanas, com que freqüência 
os problemas com a água impediram você 
ou qualquer pessoa de sua família de 
participar de eventos sociais em sua 
comunidade (igreja, funeral, reuniões 
comunitárias, etc.)? 

0 ... Nunca 
1 ... Raramente (1-2 vezes nas últimas 4 semanas) 
2 ... Às vezes (3-10 vezes nas últimas 4 semanas) 
3 ... Muitas vezes (11-20 vezes nas últimas 4 semanas) 
4 ... Sempre (Mais de 20 vezes nas últimas 4 semanas) 
9 ... Não sei 
88 ... Não aplicável 

HWAS21 
Nas últimas 4 semanas, com que freqüência 
você ou alguém de sua família pediu água 
emprestada de outras pessoas?  

0 ... Nunca 
1 ... Raramente (1-2 vezes nas últimas 4 semanas) 
2 ... Às vezes (3-10 vezes nas últimas 4 semanas) 
3 ... Muitas vezes (11-20 vezes nas últimas 4 semanas) 
4 ... Sempre (Mais de 20 vezes nas últimas 4 semanas) 
9 ... Não sei 
88 ... Não aplicável 

HWAS22  De quem? (Vizinho, familia, vendedor…) ___________________________ 
HWAS23  O que você esperava dar em troca?  

HWAS24 
Nas últimas 4 semanas, com que freqüência 
você ou alguém na sua familia emprestou 
água para alguém ? 

0 ... Nunca 
1 ... Raramente (1-2 vezes nas últimas 4 semanas) 
2 ... Às vezes (3-10 vezes nas últimas 4 semanas) 
3 ... Muitas vezes (11-20 vezes nas últimas 4 semanas) 
4 ... Sempre (Mais de 20 vezes nas últimas 4 semanas) 
9 ... Não sei 
88 ... Não aplicável 

HWAS25 
Nas últimas 4 semanas, com que freqüência 
não houve água suficiente para você ou 
para os membros de sua família? 

0 ... Nunca 
1 ... Raramente (1-2 vezes nas últimas 4 semanas) 
2 ... Às vezes (3-10 vezes nas últimas 4 semanas) 
3 ... Muitas vezes (11-20 vezes nas últimas 4 semanas) 
4 ... Sempre (Mais de 20 vezes nas últimas 4 semanas) 
9 ... Não sei 
88 ... Não aplicável 

HWAS26 

Nas últimas 4 semanas, com que freqüência 
não houve tanta água para beber como 
você gostaria para você ou alguém em sua 
casa? 

0 ... Nunca 
1 ... Raramente (1-2 vezes nas últimas 4 semanas) 
2 ... Às vezes (3-10 vezes nas últimas 4 semanas) 
3 ... Muitas vezes (11-20 vezes nas últimas 4 semanas) 
4 ... Sempre (Mais de 20 vezes nas últimas 4 semanas) 
9 ... Não sei 
88 ... Não aplicável 

HWAS27 
Nas últimas 4 semanas, com que freqüência 
você ou alguém de sua casa não teve água 
suficiente para tomar medicamentos? 

0 ... Nunca 
1 ... Raramente (1-2 vezes nas últimas 4 semanas) 
2 ... Às vezes (3-10 vezes nas últimas 4 semanas) 
3 ... Muitas vezes (11-20 vezes nas últimas 4 semanas) 
4 ... Sempre (Mais de 20 vezes nas últimas 4 semanas) 
9 ... Não sei 
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88 ... Não aplicável 

HWAS28 

Nas últimas 4 semanas, com que freqüência 
você ou alguém de sua casa não conseguiu 
água onde queria porque estava muito 
doente ou fraco para conseguir água? 

0 ... Nunca 
1 ... Raramente (1-2 vezes nas últimas 4 semanas) 
2 ... Às vezes (3-10 vezes nas últimas 4 semanas) 
3 ... Muitas vezes (11-20 vezes nas últimas 4 semanas) 
4 ... Sempre (Mais de 20 vezes nas últimas 4 semanas) 
9 ... Não sei 
88 ... Não aplicável 

HWAS29 

 
Nas últimas 4 semanas, com que freqüência 
você ou alguém da sua casa foi dormer 
com sede?  

0 ... Nunca 
1 ... Raramente (1-2 vezes nas últimas 4 semanas) 
2 ... Às vezes (3-10 vezes nas últimas 4 semanas) 
3 ... Muitas vezes (11-20 vezes nas últimas 4 semanas) 
4 ... Sempre (Mais de 20 vezes nas últimas 4 semanas) 
9 ... Não sei 
88 ... Não aplicável 

HWAS30 Nas últimas 4 semanas, com que freqüência 
você não tem água (nada) em sua casa? 

0 ... Nunca 
1 ... Raramente (1-2 vezes nas últimas 4 semanas) 
2 ... Às vezes (3-10 vezes nas últimas 4 semanas) 
3 ... Muitas vezes (11-20 vezes nas últimas 4 semanas) 
4 ... Sempre (Mais de 20 vezes nas últimas 4 semanas) 
9 ... Não sei 
88 ... Não aplicável 

 
 
 

6. Escala da qualidade da água do agregado familiar (9 Itens) 
Now I will ask you about your perceptions of water quality.  

Code 
Name Questions Coding Classification 

HWQS1 

Nas últimas quatro semanas, a qualidade 
da água foi inaceitável para o consumo 
humano? 

0 ... Nunca 
1 ... Raramente (1-2 vezes nas últimas 4 semanas) 
2 ... Às vezes (3-10 vezes nas últimas 4 semanas) 
3 ... Muitas vezes (11-20 vezes nas últimas 4 semanas) 
4 ... Sempre (Mais de 20 vezes nas últimas 4 semanas) 
9 ... Não sei 
88 ... Não aplicável 

HWQS2 
Nas últimas quatro semanas, foi a 
qualidade da água inaceitável para uso em 
tarefas domésticas e limpeza? 

0 ... Nunca 
1 ... Raramente (1-2 vezes nas últimas 4 semanas) 
2 ... Às vezes (3-10 vezes nas últimas 4 semanas) 
3 ... Muitas vezes (11-20 vezes nas últimas 4 semanas) 
4 ... Sempre (Mais de 20 vezes nas últimas 4 semanas) 
9 ... Não sei 
88 ... Não aplicável 

HWQS3 
Nas últimas quatro semanas, a qualidade 
da água foi inaceitável para uso em 
animais? 

0 ... Nunca 
1 ... Raramente (1-2 vezes nas últimas 4 semanas) 
2 ... Às vezes (3-10 vezes nas últimas 4 semanas) 
3 ... Muitas vezes (11-20 vezes nas últimas 4 semanas) 
4 ... Sempre (Mais de 20 vezes nas últimas 4 semanas) 
9 ... Não sei 
88 ... Não aplicável 

HWQS4 
Nas últimas quatro semanas, você 
observou sujeira ou outros pequenos 
flutuadores na água? 

0 ... Nunca 
1 ... Raramente (1-2 vezes nas últimas 4 semanas) 
2 ... Às vezes (3-10 vezes nas últimas 4 semanas) 
3 ... Muitas vezes (11-20 vezes nas últimas 4 semanas) 
4 ... Sempre (Mais de 20 vezes nas últimas 4 semanas) 
9 ... Não sei 
88 ... Não aplicável 
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HWQS5 
Nas últimas quatro semanas, você sentiu 
cheiro de mau ou forte cheiro vindo da 
água? 

0 ... Nunca 
1 ... Raramente (1-2 vezes nas últimas 4 semanas) 
2 ... Às vezes (3-10 vezes nas últimas 4 semanas) 
3 ... Muitas vezes (11-20 vezes nas últimas 4 semanas) 
4 ... Sempre (Mais de 20 vezes nas últimas 4 semanas) 
9 ... Não sei 
88 ... Não aplicável 

HWQS6 
Nas últimas quatro semanas, com que 
freqüência você ou alguém de sua casa 
beberam água que tinha um gosto ruim? 

0 ... Nunca 
1 ... Raramente (1-2 vezes nas últimas 4 semanas) 
2 ... Às vezes (3-10 vezes nas últimas 4 semanas) 
3 ... Muitas vezes (11-20 vezes nas últimas 4 semanas) 
4 ... Sempre (Mais de 20 vezes nas últimas 4 semanas) 
9 ... Não sei 
88 ... Não aplicável 

HWQS7 
Nas últimas quatro semanas, você notou 
que a água era de uma cor diferente ou 
turva? 

0 ... Nunca 
1 ... Raramente (1-2 vezes nas últimas 4 semanas) 
2 ... Às vezes (3-10 vezes nas últimas 4 semanas) 
3 ... Muitas vezes (11-20 vezes nas últimas 4 semanas) 
4 ... Sempre (Mais de 20 vezes nas últimas 4 semanas) 
9 ... Não sei 
88 ... Não aplicável 

HWQS8 

Nas últimas 4 semanas, com que 
freqüência você queria tratar a sua água, 
mas não podia? Por tratar, quero dizer 
ferver, usando produtos químicos para 
tratar, ou outras maneiras que você faça 
sua água segura para usar ou beber.  

0 ... Nunca 
1 ... Raramente (1-2 vezes nas últimas 4 semanas) 
2 ... Às vezes (3-10 vezes nas últimas 4 semanas) 
3 ... Muitas vezes (11-20 vezes nas últimas 4 semanas) 
4 ... Sempre (Mais de 20 vezes nas últimas 4 semanas) 
9 ... Não sei 
88 ... Não aplicável 

HWQS9 

Nas últimas 4 semanas, com que 
freqüência você ou alguém de sua casa 
realmente bebeu água que você achava 
mal? 

0 ... Nunca 
1 ... Raramente (1-2 vezes nas últimas 4 semanas) 
2 ... Às vezes (3-10 vezes nas últimas 4 semanas) 
3 ... Muitas vezes (11-20 vezes nas últimas 4 semanas) 
4 ... Sempre (Mais de 20 vezes nas últimas 4 semanas) 
9 ... Não sei 
88 ... Não aplicável 
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7. Escala da estresse por causa da água do agregado familiar (11 Itens) 

Agora vou perguntar-lhe sobre o seu sentimento relacionado com o uso da água, o acesso, a qualidade no 
agregado familiar. 

Code 
Name Questions Coding Classification 

HWDS1 

Nas últimas quatro semanas, você ou 
alguém de sua casa esteve incomodado, 
preocupado ou com medo de que você não 
teria água suficiente para todas as suas 
necessidades domésticas? 

0 = Não 
1 = Incomodado 
2 = Preocupado 
3 = Temeroso 
 
 
 
 

HWDS2 Quantas vezes isso aconteceu? 

0 ... .Nunca 
1 ... .Raramente (1-2 vezes nas últimas 4 semanas) 
2 .... Às vezes (3-10 vezes nas últimas 4 semanas) 
3 .... Muitas vezes (11-20 vezes nas últimas 4 semanas) 
4 .... Sempre (Mais de 20 vezes nas últimas 4 semanas) 
9 ... Não sei 
88 ... Não aplicável 

HWDS3 
Nas últimas 4 semanas, com que freqüência 
você pensou em deixar [nome da cidade] 
porque não havia água lá? 

0 ... .Nunca 
1 ... .Raramente (1-2 vezes nas últimas 4 semanas) 
2 .... Às vezes (3-10 vezes nas últimas 4 semanas) 
3 .... Muitas vezes (11-20 vezes nas últimas 4 semanas) 
4 .... Sempre (Mais de 20 vezes nas últimas 4 semanas) 
9 ... Não sei 
88 ... Não aplicável / Não tenho este 

HWDS4 

Nas últimas 4 semanas, você tem se 
incomodado, preocupado ou com medo 
sobre a segurança da pessoa obter água para 
sua casa? Ao chegar, quero dizer: viajar 
para, recolhendo a água, e voltando com a 
água. 

0 = Não 
1 = Incomodado 
2 = Preocupado 
3 = Temeroso 
 
 
 
 

HWDS5 

Quantas vezes isso aconteceu? 1 ... .Raramente (1-2 vezes nas últimas 4 semanas) 
2 .... Às vezes (3-10 vezes nas últimas 4 semanas) 
3 .... Muitas vezes (11-20 vezes nas últimas 4 semanas) 
4 .... Sempre (Mais de 20 vezes nas últimas 4 semanas) 
9 ... Não sei 
88 ... Não aplicável 

HWDS6 

Nas últimas quatro semanas, você esteve 
incomodado, preocupado ou com medo de 
beber ou usar a água?  

0 = Não 
1 = Incomodado 
2 = Preocupado 
3 = Temeroso 
 
 
 
 

Incomodado 

Preocupado 

Temeroso 

Incomodado 

Preocupado 

Temeroso 

Incomodado 

Preocupado 

Temeroso 
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HWDS7 

Quantas vezes isso aconteceu? 1 ... .Raramente (1-2 vezes nas últimas 4 semanas) 
2 .... Às vezes (3-10 vezes nas últimas 4 semanas) 
3 .... Muitas vezes (11-20 vezes nas últimas 4 semanas) 
4 .... Sempre (Mais de 20 vezes nas últimas 4 semanas) 
9 ... Não sei 
88 ... Não aplicável 

HWDS8 

Nas últimas quatro semanas, você ou 
alguém de sua casa teve problemas com 
água que causaram causaram problemas 
com vizinhos? 

0 ... .Nunca 
1 ... Raramente (1-2 vezes nas últimas 4 semanas) 
2 .... Às vezes (3-10 vezes nas últimas 4 semanas) 
3 .... Muitas vezes (11-20 vezes nas últimas 4 semanas) 
4 .... Sempre (Mais de 20 vezes nas últimas 4 semanas) 
9 ... Não sei 
88 ... Não aplicável 

HWDS9 

Nas últimas quatro semanas, com que 
freqüência você ou alguém de sua família 
teve problemas com água que causou 
dificuldades dentro de sua casa? (eg. brigas 
com familiars, desentendimentos) 

0 ... .Nunca 
1 ... Raramente (1-2 vezes nas últimas 4 semanas) 
2 .... Às vezes (3-10 vezes nas últimas 4 semanas) 
3 .... Muitas vezes (11-20 vezes nas últimas 4 semanas) 
4 .... Sempre (Mais de 20 vezes nas últimas 4 semanas) 
9 ... Não sei 
88 ... Não aplicável 

HWDS10 

Nas últimas quatro semanas, com que 
freqüência você teve problemas com água 
que causaram dificuldades com o vendedor 
ou fornecedor de água? 

0 ... .Nunca 
1 ... Raramente (1-2 vezes nas últimas 4 semanas) 
2 .... Às vezes (3-10 vezes nas últimas 4 semanas) 
3 .... Muitas vezes (11-20 vezes nas últimas 4 semanas) 
4 .... Sempre (Mais de 20 vezes nas últimas 4 semanas) 
9 ... Não sei 
88 ... Não aplicável 

HWDS11 

Nas últimas quatro semanas, com que 
freqüência você ou alguém de sua família se 
sentiu inseguro buscar água fora da casa? 

0 ... .Nunca 
1 ... Raramente (1-2 vezes nas últimas 4 semanas) 
2 .... Às vezes (3-10 vezes nas últimas 4 semanas) 
3 .... Muitas vezes (11-20 vezes nas últimas 4 semanas) 
4 .... Sempre (Mais de 20 vezes nas últimas 4 semanas) 
9 ... Não sei 
88 ... Não aplicável / Não tenho este 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Insegurança alimentar (HFIAS) (9 Items) 
Agora eu vou perguntar sobre suas experiências com acesso a comida nas últimas quatro semanas. Vou perguntar-
lhe sobre as frequências que você experimentou algumas situações, e eu gostaria que você me diga com que 
freqüência tem acontecido nas últimas quatro semanas. 
Code 
Name Questions Coding Classification 

FI1 Nas últimas quatro semanas, com que 
freqüência você se preocupou que sua família 

0 ... Nunca 
1 ... Raramente (1 - 2 vezes nas últimas 4 semanas) 
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não tivesse comida suficiente? 2 ... Às vezes (3 - 10 vezes nas últimas 4 semanas) 
3. Muitas vezes (Mais de 10 vezes nas últimas 4 
semanas) 
9 ... Não sei 

FI2 

Nas últimas quatro semanas, com que 
freqüência você ou algum membro da família 
não era capaz de comer os alimentos que você 
preferia porque você não poderia obtê-los por 
falta de recursos (como dinheiro, negócios, 
terra ou qualquer outra coisa que você 
precisaria para ajudá-lo a obter outros tipos de 
comida)? 

0 ... Nunca 
1 ... Raramente (1 - 2 vezes nas últimas 4 semanas) 
2 ... Às vezes (3 - 10 vezes nas últimas 4 semanas) 
3. Muitas vezes (Mais de 10 vezes nas últimas 4 
semanas) 
9 ... Não sei 

FI3 

Nas últimas quatro semanas, com que 
freqüência você ou algum membro da família 
teve de comer uma variedade limitada de 
alimentos devido à falta de recursos (como 
dinheiro, negócios, terra ou qualquer outra 
coisa que você precisaria para ajudá-lo a obter 
outros tipos de comida)? 

0 ... Nunca 
1 ... Raramente (1 - 2 vezes nas últimas 4 semanas) 
2 ... Às vezes (3 - 10 vezes nas últimas 4 semanas) 
3. Muitas vezes (Mais de 10 vezes nas últimas 4 
semanas) 
9 ... Não sei 

FI4 

Nas últimas quatro semanas, com que 
freqüência você ou algum membro da família 
teve de comer alguns alimentos que você 
realmente não queria comer por causa da falta 
de recursos para obter outros tipos de 
alimentos? 

0 ... Nunca 
1 ... Raramente (1 - 2 vezes nas últimas 4 semanas) 
2 ... Às vezes (3 - 10 vezes nas últimas 4 semanas) 
3. Muitas vezes (Mais de 10 vezes nas últimas 4 
semanas) 
9 ... Não sei 

FI5 

Nas últimas quatro semanas, com que 
freqüência você ou algum membro da família 
teve que comer uma refeição menor do que 
você sentiu que precisava, ou seja, uma 
pequena quantidade de comida que não satisfaz 
você, porque não havia comida suficiente? 

0 ... Nunca 
1 ... Raramente (1 - 2 vezes nas últimas 4 semanas) 
2 ... Às vezes (3 - 10 vezes nas últimas 4 semanas) 
3. Muitas vezes (Mais de 10 vezes nas últimas 4 
semanas) 
9 ... Não sei 

FI6 Quantas refeições você acha que deve comer 
em um dia? 

 
#______________ 
 

FI7 

Nas últimas quatro semanas, com que 
freqüência nunca houve comida para comer de 
qualquer espécie em sua casa por falta de 
recursos para conseguir comida? 

0 ... Nunca 
1 ... Raramente (1 - 2 vezes nas últimas 4 semanas) 
2 ... Às vezes (3 - 10 vezes nas últimas 4 semanas) 
3. Muitas vezes (Mais de 10 vezes nas últimas 4 
semanas) 
9 ... Não sei 

FI8 

Nas últimas quatro semanas, com que 
freqüência você ou algum membro da família 
foi dormir à noite com fome porque não havia 
comida suficiente? 

0 ... Nunca 
1 ... Raramente (1 - 2 vezes nas últimas 4 semanas) 
2 ... Às vezes (3 - 10 vezes nas últimas 4 semanas) 
3. Muitas vezes (Mais de 10 vezes nas últimas 4 
semanas) 
9 ... Não sei 

FI9 

Nas últimas quatro semanas, com que 
freqüência você ou algum membro da família 
passou fome por um dia e uma noite inteiros 
devido à comida limitada na casa? 

0 ... Nunca 
1 ... Raramente (1 - 2 vezes nas últimas 4 semanas) 
2 ... Às vezes (3 - 10 vezes nas últimas 4 semanas) 
3. Muitas vezes (Mais de 10 vezes nas últimas 4 
semanas) 
9 ... Não sei 

 
 
 

9. Questões de renda e habitação (9 Itens) 
IH1 Qual é sua ocupação atual ou como você ganha dinheiro?  



Brazil Household Water Insecurity Survey – v.8, 7 March 2017 (trans. Portuguese) 
 

Page 13 of 14 

IH2 

Aqui está uma foto de uma escada. Por favor, considere esta 
escada como representando a posição socioeconômica das 
pessoas em sua comunidade. No topo da escada estão 
aqueles que estão melhor; Eles têm mais dinheiro, mais 
educação, os trabalhos mais respeitados. Na parte inferior 
estão as pessoas que têm menos dinheiro, menos educação e 
menos empregos. Onde você se colocaria nessa escada? Por 
favor, toque no degrau / etapa. 
 

 
IH3 Qual é a rendamento total do mes sua casa? (/mês) 

(Inclua salario, o valor dos benefícios do governo, etc) 
 
Unidades______ Quantidade ________ 

IH4 Quantos quartos você tem na casa?  

IH5 Qual é o seu mandato de habitação? 

1 ... propria (sem hipoteca) 
2 ... propria (hipoteca) 
3 ... aluguel 
4 ... Posse ilegal 
5 ... compartilhado / família 
6... Emprestada 
7 ... Outros ________________ 

IH6 Há quanto tempo você mora nesta casa?  

IH7 Qual é o material do revestimento? 

1 ... Cimento 
2 ... Azulejo 
3 ... Areia / Barro 
4 ... Outros _______ 

IH8 Qual é o material do telhado? 

1 ... telhas 
2 ... Chapas de metal 
3 ... Metal corrugado 
4 ... Madeira 
5 ... Outros ________ 

IH9 Qual é a fonte de eletricidade? 

1 ... Rede (rede publica de eletricidade) 
2 ... Solar 
3 ... Outros 
99 ... Nenhum 

 
 
 
 
 
Pergunta Final: Existe alguma coisa que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências com 
água para sua casa, e como isso afeta a sua vida? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Você tem alguma pergunta para nós?  
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Obrigado por participar desta pesquisa. 
 

Qualidade dos dados: Para que o entrevistador complete 
Dê sua avaliação sobre a qualidade e confiabilidade dos dados coletados nesta pesquisa. 

DQ01 
O entrevistado mostrou algum dos 
seguintes? (Marque todas as que se 
aplicam): 

___ Desconfiança de você ou do estudo 
___ Desonestidade, mentir ou inventar respostas que não pareciam 
verdadeiras 
___ Medo de você ou do estudo 
___ Hostilidade, raiva ou ressentimento 
___ Evasão ou tentando evitar responder 

DQ02 Houve interrupções ou distrações? 
0 ... Não 
1 ... Sim, mas eu não acho que tenha influenciado as respostas 
2 ... Sim, e acho que isso influenciou as respostas 

DQ03 Qual é a sua avaliação geral da 
qualidade dos dados nesta pesquisa? 

0 ... Excelente; O entrevistado entendeu o inquérito e esteve 
envolvido e não houve interrupções 
1 ... Tudo bem. . O participante pode não ter entendido todo ou parte 
do inquérito bem ou houve algumas interrupções. 
2 ... Suspeito. O participante entendeu mal a pesquisa ou participou 
bem ou houve muitas interrupções. 

DQ04 

A qualidade dos dados desta 
entrevista é realmente importante 
para nós. Explique suas respostas 
acima, em termos de como os dados 
podem ter sido afetados. Há mais 
alguma coisa que precisamos saber? 

 
 

 
 
 
 
 


