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Resumo: A água é de fundamental importância para a manutenção da vida de todo ser vivo e para uma 
centena de atividades do cotidiano de uma sociedade, sua falta acarreta uma série de problemas de saúde e de 

economia. Partindo dessa premissa, este estudo trata-se de uma pesquisa com a finalidade de analisar o 

abastecimento de água pela percepção dos usuários no bairro Boa Vista, localizado na cidade de Mossoró, 

estado do Rio Grande do Norte-Brasil. Realizou-se avaliações dos seguintes aspectos: qualidade da água de 

uma forma sensorial, pressão que o usuário recebe a água, fornecimento e utilização. Para isso, aplicou-se um 

questionário aos usuários do sistema de abastecimento de água (SAA) nesse bairro a fim de coletar as 

informações necessárias para o diagnóstico do serviço prestado pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio 

Grande do Norte (CAERN). Nos resultados obtidos, destacou-se que a grande maioria dos usuários do SAA 

possuem água em suas torneiras, ou seja, utilizam o serviço de abastecimento nos seus afazeres diários. As 

análises de qualidade, valor cobrado e satisfação dos usuários poderá demonstrar a eficiência e sensibilidade 

por parte da companhia responsável em fornecer um serviço de qualidade e em conformidade com todos os 

aspectos inerentes, tendo em vista que a CAERN afirma realizar todos os procedimentos de tratamento e 

controle da qualidade. Além disso, aborda como se dá o funcionamento de uma SAA com enfoque no 

referente bairro para uma melhor compreensão da pesquisa.   
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1. INTRODUÇÃO  

 
A preocupação com o fornecimento de água para a humanidade é uma questão muito importante por ser um 

elemento essencial à vida de todo e qualquer ser vivo. Por possuir diversas finalidades, é imprescindível que seja 

fornecida com toda qualidade e em quantidade suficiente à manutenção da saúde do ser humano. De acordo com 

um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), em todo o mundo, cerca de 2,1 bilhões de pessoas não 

têm acesso à água potável e disponível, e 4,5 bilhões carecem de saneamento seguro [1]. Ainda, a água só pode 

ser considerada potável e adequada para consumo se apresentar características microbiológicas, químicas, físicas 

e radioativas que atenda a um padrão já estabelecido [1]. 

No Brasil, onde os recursos hídricos são abundantes em comparação com outros países, ainda há muitas 

pessoas que não têm acesso à água potável. A garantia desse bem à sociedade fica a cargo do governo, 

juntamente com uma empresa, que através de um sistema de abastecimento de água (SAA), faz a captação, o 

tratamento e o manejo da água até as residências. A primeira etapa é a captação, onde é feita a retirada da água 

na fonte disponível na região que se quer implantar o abastecimento, essas fontes podem ser superficiais ou 

profundas como veremos mais adiante. Depois de captada, a água segue para as estações elevatórias que nada 

mais é do que um conjunto de bombas e motores que pegam a água de locais mais baixos e a levam para as 

estações de tratamento. A próxima etapa é a estação de tratamento de água ou melhor ETA, onde são realizados 
todos os tratamentos possíveis para conferir características adequadas para o consumo e usos. Depois de passar 

pela ETA, a água segue para um reservatório e posteriormente será distribuída.  

 Um SAA requer um estudo complexo e minucioso, exige total conhecimento acerca de todos os processos 

que o envolvem, pois é onde a água será tratada para atender as condições de utilização exigidas. Todos os 

processos envolvidos devem ocorrer de forma eficiente, de modo a evitar propagação de doenças aos seus 

usuários, desperdício de água e custos tanto para a empresa de abastecimento como para quem consome. 

Uma cidade que apresenta insuficiência no SAA, tão pouco conseguirá promover o desenvolvimento social e 

econômico da mesma [2]. Partindo desse pensamento, abordar os aspectos importantes do SAA no bairro Boa 

Vista com informações coletadas na empresa responsável, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do 
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Norte (CAERN), e ainda com a participação dos usuários,poderá possibilitar um análise do nível de satisfação do 

usuário,que apontará se o serviço está cumprindo com seus deveres perante a população. Além disso, pode 

subsidiar os gestores em suas tomadas de decisões, voltados para melhorias de forma contínua e sustentável do 

sistema, visto que há um controle de qualidade, mas o mesmo pode não está sendo eficaz por diversos 

problemas, como contaminações, manutenções, entre outros.  

Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo realizar um diagnóstico do SAA da CAERN no bairro Boa 

Vista, no município de Mossoró-RN, segundo a percepção dos usuários, aplicando um questionário objetivo e 

bucólico, com o intuito de avaliar os usos dessa água e sua opinião em relação ao abastecimento prestado para a 

população. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
Define-se por sistema de abastecimento de água (SAA), o conjunto de obras, equipamentos e serviços 

destinados ao abastecimento de água potável a uma comunidade, para fins de consumo doméstico, serviços 
públicos, consumo industrial e outros usos. Essa água fornecida pelo sistema de abastecimento deve ser, em 

quantidade suficiente e da melhor qualidade, do ponto de vista físico, químico e biológico [3]. 

A elaboração de um projeto de sistema de abastecimento de água requer estudos aprofundados e mão-de-obra 

especializada. Inicialmente, se faz o estudo da população a ser atendida e de sua taxa de crescimento, assim 

como de suas necessidades comerciais, industriais, agrícolas e populacionais. Com base nas informações obtidas 

no estudo, o SAA é projetado visando atender a um horizonte de projeto, que depende de fatores como: custo da 

obra, vida útil, evolução da demanda de água, flexibilidade na expansão futura do sistema e fatores ligados ao 

estudo do crescimento populacional [4]. 

Diante disso, e tendo em mente que a água é um bem importantíssimo para a manutenção da vida, o 

abastecimento torna-se uma atividade de grande estima, prezando continuamente que seja executado da maneira 

correta e de acordo com todas as normas, garantindo sua qualidade, pressão, etc.  

 

2.1.Sistema de abastecimento de água 

 
Os SAAs precisam ser esquematizados e construídos de forma a garantir o fornecimento de água potável a 

toda população de uma determinada localidade, atendendo as necessidades básicas com a pressão adequada em 

todos os pontos de consumo. Vale frisar mais uma vez, que antes de ser implantado, é preciso realizar um estudo 
minucioso acerca das fontes de retirada, a população que será atendida, visando ter uma noção de crescimento 

dos usuários, tamanho dos bairros, necessidades atuais e futuras, e, como se dará o controle da qualidade da 

água. Com isso, é possível prever a quantidade que será disponibilizada, levando em consideração o contrato de 

concessão (acordo entre a empresa e prefeitura do município que define quantitativamente o fluxo do 

abastecimento) com o município,a pressão com que a água chegará nas residências e o tratamento que ela 

receberá.  

Um SAA convencional deve ter, de uma forma geral, os seguintes componentes: manancial, captação, 

estação elevatória, adutora, estação de tratamento de água (ETA), reservatório e rede de distribuição, como pode 

ser verificado na Figura 1[4]. 

 

 
Figura 1. Modelo geral de um SAA (A). (Autor: [4]) 

 

O primeiro ponto de um SAA são os mananciais, fontes de água que podem ser utilizadas para o 

abastecimento público, podendo ser superficial (rios, lagos, córregos, represas, etc) e subterrâneos (poços 

profundos ou rasos). Conhecer as fontes disponíveis em uma localidade é crucial para determinar pontos como a 

vazão suficiente para atender por um período o consumo da população, a qualidade da água e as características 

da geologia/relevo da região e quais tratamentos serão aplicados para torná-la potável.  

A primeira etapa de um SAA é a captação, nela é realizada a retirada da água do manancial em quantidade 
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suficiente para atender a demanda. O abastecimento de Mossoró provém de duas fontes: poços profundos e 

manancial superficial, Eng. Armando Ribeiro localizada na região do Vale do Açu. A água proveniente de poços 

é pura, no ponto de vista potável, dispensando severos tratamentos, enquanto a que vem do manancial possui 

inúmeras impurezas, necessitando passar por um tratamento para que esteja de acordo com as normas e 

condições de uso. Além desse tratamento inicial, passa também por uma unidade de tratamento antes de ser 

disponibilizada para as residências com o intuito de assegurar sua potabilidade. Calcula-se, em média, que 75% 

do abastecimento total venha dos poços profundo e 25% do manacial, podendo variar de acordo com a 

disponibilidade da água. 

As estações elevatórias são definidas pelos tipos de bombas e pelos motores que formam os aspectos 

principais de operação e manutenção. São conhecidas também como estações de bombeamento ou poços de 

bombeamento, utilizados para elevar as águas provenientes de barragens permitindo ultrapassar as dificuldades 

da topografia do terreno, facilitando a ligação a outras estações e à rede de distribuição. 

A água passa por uma série de etapas até chegar às residências, podendo o seu transporte ser realizado por 

gravidade ou, dependendo do local, utiliza-se bombas para recalcá-la. As estações elevatórias de água são usadas 
em várias fases de todo o processo, tais como captação, adução, tratamento e distribuição. Contudo, percebe-se 

que as estações são fundamentais em todo o processo de forma tal que a sua manutenção necessita estar sempre 

em dia garantindo que o abastecimento não seja interrompido.  

A adutora é responsável pelo transporte da água até as unidades que precedem a distribuição, trata-se da 

tubulação do sistema e pode ser classificada como um conduto livre ou canais, em recalque ou forçado por 

gravidade.  

O tratamento realizado na água nas estações de tratamento tem como principal objetivo garantir-lhe critérios 

de potabilidade. A água passará por uma serie de processos, sendo eles: remoção de substâncias finas em 

suspensão ou em solução, remoção de substâncias grosseiras flutuantes, gases dissolvidos, remoção parcial ou 

total de bactérias e microrganismos, correção de sabor, odor, dureza e controle da corrosão e, por fim, remoção 

ou redução de outras presenças químicas [3].  

Segundo o Gerente e o Engenheiro da CAERN, o tratamento é realizado de duas formas: pela ETA, para o 

caso dos mananciais superficiais e pela Unidade de Tratamento Simplificado (UTS), nesta última passa toda a 

água, pois no caminho percorrido pela mesma podem ocorrer contaminações que coloquem em cheque o seu 

consumo.  

Os reservatórios desenvolvem um papel significante no sistema, sendo responsável por não deixar ocorrer 

interrupções no abastecimento nos períodos que há necessidade de manutenções, além de manter a pressão 
sempre constante na rede. Já a rede de distribuição é a unidade do sistema que tem a incumbência de transportar 

a água dos reservatórios até os consumidores, é o ultimo processo do SAA.  

 

3. METODOLOGIA 

 
Para a realização do diagnóstico de consumo e abastecimento de água utilizou-se a área correspondente ao 

Bairro Boa Vista, no município de Mossoró-RN, como campo de pesquisa. De acordo com o ultimo senso do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o bairro possui uma população total de 6.964 (seis mil 

novecentos e sessenta e quatro) habitantes  e uma média de 2.188 (duas mil cento e oitenta e oito)  residências.  

Para calcular o número mínimo da amostra de entrevistados, utilizou-se do método estatístico (1) de Levin 

(1987), no qual se leva em consideração tanto o nível de confiança quanto o erro amostral que se pretende 

admitir, além da proporção amostral e também o tamanho da população. 

 

𝑛 =
𝜎2 . 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝐸2. (𝑁 − 1) + 𝜎2 . 𝑝. 𝑞
 1 

 

Onde: 

 n é o tamanho da amostra; 

 𝜎é o número de confiança escolhido (90%, com desvio igual a 1,64); 

 𝑁 é o tamanho da população (6.964 residências); 

 𝐸² é o erro de estimação permitido (10%); 

 𝑝é a proporção das características pesquisadas no universo, calculada em porcentagem; 

 𝑞é a proporção do universo que não possui a característica pesquisada (𝑞 = 1 − 𝑝); 

 𝑝. 𝑞é a proporção amostral (25%) 

O cálculo indicou que 67 questionários deveriam ser aplicados para obtenção dos dados necessários.Logo em 

seguida, aplicou-se o questionário (APÊNDICE A). Esta pesquisa consiste em um estudo qualitativo e 

quantitativo com características descritivas e exploratórias, pois trabalhará com informações coletadas e sua 

análise será realizada de modo a verificar o serviço de abastecimento.  
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Considerado um dos menores bairros da cidade, localizado na latitude de 05º11'15" S e longitude de 

37º20'39" W [6] (Figura 2),para atendê-lo, dispõe-se de um poço tubular profundo (Poço PT - 15A). O poço 

extrai água a partir de manancial profundo e despeja sua vazão diretamente nos anéis de distribuição, ou seja, o 

conjunto foi dimensionado para ser o agente regulador de pressão na rede deste setor. Em relação as suas 

dimensões e características, de acordo com dados coletados com a CAERN,  a bomba está inserida dentro do 

poço a 244 metros da superfície, o nível estático é de 153 metros e o nível dinâmico é de 196 metros, mas essa 

altura pode variar em dias de manutenção. Quanto maior a profundidade do poço, maior será a temperatura da 

água contida no subsolo, e devido a essa profundidade a água tem uma temperatura bem elevada, mesmo ao 

chegar às residências. Seu diâmetro é de 13. 3/8” e a vazão máxima desta cavidade é de 180m³/h. 

Em relação ao sistema de tratamento, segundo informações coletadas com a CAERN, há as chamadas 

Unidades de Tratamento Simplificado (UTS) em todos os poços, consistindo num sistema de cloração através de 

pastilhas de cloro que são abastecidas diariamente com dosagem cuidadosamente controlada para que a água 

extraída chegue até o seu destino com os padrões de potabilidade exigidos pelos órgãos fiscalizadores. 

 

 
Figura 2. Delimitação do Bairro Boa Vista - Mossoró - Rio Grande do Norte. (Adaptado de Google Earth, 2019). 

 

O estudo foi realizado no período de dezembro de 2018 a fevereiro de 2019, em duas etapas sendo a primeira 

uma revisão bibliográficas para a fundamentação teórica, caracterização do sistema de abastecimento de água e 

identificação das características locais. A segunda etapa referiu-se a atividades em campo onde foram aplicados 

questionários com perguntas objetivas elaboradas de acordo com a realidade vivida pelos moradores, com 

opções de respostas ordenadas em categorias, consideradas essenciais para obter as análises e os resultados da 

pesquisa.Após a coleta dos dados, realizou-se um tratamento estatístico de proporção dos dados transformando-

os em gráficos percentuais com a utilização da ferramenta Excel do pacote de programas da Microsoft Office. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A partir dos dados coletados com os questionários, como mostra na Figura 3A, estima-se que 87% dos 

usuários do sistema de abastecimento de água (SAA),no bairro Boa Vista, expuseram que existe água corrente 

nas torneiras de suas residências. Mesmo sendo uma região onde a escassez de água muitas vezes é um 

problema, o Boa Vista não sofre tanto com falta ou possíveis racionamentos, já que mais da metade do 

abastecimento provém de poço profundo(Poço PT - 15A). No gráfico da Figura 3B, observa-se que 94% dos 

usuários possui caixa de água em sua residência e apenas 6% não possuem caixa de água.A retirada da água é 

realizada diretamente da torneira, sendo armazenada em pequenos reservatórios, como: baldes, potes etc. 

Outra característica interessante analisada nesse estudo é a frequência com que os usuários recebem a água. 

Primeiramente, a frequência foi analisada de uma forma mais geral como está ilustrado na Figura 3C, levando 

em consideração o abastecimento em dias, semanas ou quinzenas. A outra forma analisada em horas por dia, ou 

seja, a duração do recebimento da água dentro de 24 horas e o resultado está demonstrado na Figura 3D. Apesar 

de existir um contrato de concessão, onde a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN), 

prestadora do serviço, que deveria disponibilizar água em dias alternados para toda a cidade, isso não ocorre em 
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toda Boa Vista, tendo limite de horas ou até mesmo não havendo paradas, como verifica-se na Figura 3D não há 

linearidade, na qual uma pequena parcela dos usuários do SAA não souberam informar a frequência que recebem 

água ou encaixam-se em outra categoria além das que foram disponibilizadas como respostas.  

Dos usuários do SAA entrevistados, 94% possuem hidrômetro, que serve como um contador da quantidade 

de água que é consumida em uma residência, dando à CAERN um maior controle do quanto a população anda 

consumindo, evitando possíveis desperdícios, possibilitando localizar vazamentos e analisar o valor da tarifa, 

dados apresentados na Figura 3E. 

Indagados sobre a qualidade da água, 79% informaram que água é incolor, insípida e inodora, enquanto o 

restante relatou sentir algum cheiro característico, que pode ser causado tanto por contaminações durante o 

percurso da adutora/distribuidora até as residências, quanto da falta de um provável controle de qualidade, tal 

resultado está ilustrado na Figura 3F.Dessa forma, é importante manter a limpeza das caixas de água, evitando 

assim contaminações. Os usuários do SAA que se localizam mais próximos do local de distribuição, recebem a 

água com um teor de cloro mais acentuado. Segundo a CAERN, essa variação no teor de cloro ao longo do SAA 

não é considero prejudicial, pois é utilizada uma quantidade suficiente para o usuário que estiver mais distante 
receba a água com qualidade suficientemente adequada. Importante ressaltar que as respostas levam em 

consideração um julgamento sensorial de cada entrevistado, pois não é possível verificar ou testar a qualidade 

física, biológica ou química sem estudos e testes laboratoriais específicos.   

 

 

        
Figura 3. Água corrente nas torneiras (A), caixa de água no imóvel (B), frequência da água nas residências (C) 

duração em média da água nas residências (D), hidrômetros nas residências (E) e água incolor, insipida e 

inodora(F). (Fonte: Dados da Pesquisa) 
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Ocorre falta de água em alguns momentos, por conta de defeitos técnicos nos equipamentos ou manutenção 

nos mesmos, mas logo que são resolvidos, o fornecimento é restabelecido de forma rápida, evitando grandes 

transtornos aos usuários do SAA. De acordo com a Figura 4A, 84% do usuários relataram não sofrer com 

problemas relacionados à falta de água, 3% não souberam informar, outros 6% julgam que esse problema ocorre 

com pouca frequência ou as vezes, outros 7% realmente passam por esse problema. 

Em relação a pressão com que a água chega nas residências, apenas 19% relataram que a pressão da água era 

baixa e 81% demonstraram estarem satisfeitos conforme ilustra a Figura 4B. Vale ressaltar que essa pergunta foi 

analisada de uma forma bem sensorial por parte dos usuários já que não têm como os mesmo medirem 

quantitativamente a pressão.  

Na Figura 4C, podemos observar que mais de 80% consideram a qualidade da água boa, 13% a classificam 

como ruim ou péssima e o restante não souberam informar. Os fatores que podem influenciar nessa questão são 

justamente a localização, topografia, o cloro utilizado, entre outros.  

Com relação ao consumo da água para beber, como mostra a Figura 4D, 82% utilizam água mineral para 

beber por não confiarem que a água do abastecimento possua qualidade suficiente para essa finalidade, salvo 
algumas exceções que fazem o uso de filtros ou fervem a água vinda do SAA. Já para as outras atividades como 

limpeza, lavagem de roupas, louças e outras funções, cerca de 87% utilizam para essas finalidades e o restante 

fazem consumo para mais atividades desde que também fervam ou filtrem, Figura 4E. 

Conforme o gráfico da Figura 4F, 59% dos usuários do SAA consideram que o valor cobrado pelo 

abastecimento é alto ou muito alto, 30% consideram regular, pois não fazem uso exagerado e pagam somente a 

tarifa mínima, 6% consideram baixo e os outros 5% não souberam informar. Mesmo havendo uma insatisfação 

clara quanto ao valor cobrado, os usuários não relatam nenhum tipo de reclamação junto a CAERN. 
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Figura 4. Falta de água no bairro (A), da água nas residências (B), qualidade da água (C), origem da água que 

usam para beber (D) e utilização da água do SAA (E). (Fonte: Dados da Pesquisa) 

 

Em relação ao serviço prestado pela CAERN, mais da metade, cerca de 79%, relataram estarem satisfeitos 

com o SAA enquanto uma parcela de 21% dos entrevistados não estão de acordo com serviço, acham que 

necessitam de melhorias, Figura 5A. Os problemas que podem levar a essa insatisfação são diversos, entre eles 

temos existências de vazamentos, coloração na água inadequada e odores inapropriados, devido a contaminações 

ou ao teor de cloro insuficiente ou até mesmo além do necessário, e também por conta da falta de limpeza das 

caixas d'água, que é de responsabilidade do usuário. E sobre o nível de satisfação com o serviço nos últimos seis 

meses, mais da metade relataram não haver nenhuma mudança significativa, apenas 17% acreditam estar 

melhorando e uma pequena parcela julgam que está piorando, conforme está disposto da Figura 5B.  

 
Figura 5. (A) e  (B). (Fonte: Dados da Pesquisa) 

 

 Com o referido estudo, pôde-se constatar que o abastecimento de água de qualidade e em quantidade 
suficiente é de suma importância e a percepção do usuário vem trazer um panorama de como está e em quê pode 

ser melhorado, lembrando sempre que o mesmo interfere em pontos fundamentais para que a população viva da 

melhor forma possível. Também influencia na economia, no meio ambiente, na saúde pública e etc.  

    

5. CONCLUSÃO 

 
Apesar de se tratar de um bairro relativamente pequeno em comparação com os outros existentes na cidade 

de Mossoró/RN, o sistema possui algumas falhas e pontos a serem melhorados para que todos possam usufruir 

de um serviço de qualidade e quantidade adequados. Portanto, estudar a percepção do usuário serve como norte 

para a busca de melhorias e expansão do abastecimento por parte da empresa responsável. 

Vale salientar que, no bairro Boa Vista, os usuários se mostraram satisfeitos com diversos fatores influentes 

no estado da água e do abastecimento. Cerca de 72% dos entrevistados relataram que a água é de boa qualidade  

e em relação ao ciclo de recebimento, não há uma linearidade em toda a região pois alguns recebem água 24h 

por dia e outros apenas por algumas horas. Outro fator significante é o estado que a água chega, onde 78% 

expuseram que é incolor, sem odores e sabor, demonstrando dessa forma que os tratamentos realizados tem o 

resultado esperado e aqueles que reportaram algum negativa dessas características necessitam contatar a CAERN 

pra averiguações de possíveis contaminações, entre outros problemas. Mesmo tendo alguns problemas, a maioria 
dos entrevistados estão de acordo com o valor que é cobrado pelo serviço de abastecimento. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO – UFERSA 

CAMPUS MOSSORÓ 

Pesquisa realizada na cidade de Mossoró-RN, com o intuito de coletar dados para um breve estudo sobre o 

sistema de abastecimento de água da referida cidade com enfoque no bairro Boa Vista. A pesquisa será realizada 

de forma objetiva, utilizando o seguinte roteiro de entrevista. 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

01 – Há água corrente nas torneiras?  
(  ) Sim                                       (   ) Não  

 

02-Você possui caixa de água em seu imóvel? 
(  )Sim                                         (   )Não 

 

03 – Qual a frequência que você recebe água em sua residência? 
(   ) Diário   (   ) Semanal  (   ) Quinzenal     (   ) Não sei informar  (   ) Outros______________  

 

04 - Quantas horas por dia, em média, chega água na sua residência?  
(   ) 5 horas (   ) 10 horas (   ) 24 horas    (   ) Não sei informar (   ) Outras ______________  

 

05– Sua residência possui hidrômetro ou contador de água? 
(   )  Sim              (   ) Não 

 

06-A água que sai da torneira ela é incolor, insípida e inodora, ou seja, não apresenta cor, gosto ou 

odores? 
(  ) Sim                               (  )Não 

 

07-A água que você consome para beber é advinda de: 
(  ) Poços    (  ) Água mineral   (  ) Sistema de abastecimento de água    (  ) Outros 

 

08-Você utiliza água de poços como parte do consumo na sua residência? 

(  ) Sim                   (   ) Não 

 

09– Como você classifica a qualidade da água?  
(   ) Péssima (   ) Ruim (   ) Boa    (   ) Excelente (   ) Não sei informar  

 

 

10- Você acha que a água que chega à sua residência está com uma pressão? 
(    ) Alta   (    ) Satisfatória   (   ) Baixa 

 

11-Seu bairro sofre constantemente com problemas de falta de água? 
(    ) Sim          (   ) Não 

 

12- O valor cobrado pelo serviço de abastecimento de água, você classifica como? 
(   ) Baixo         (   ) Regular         (  )  Alto              (  ) Muito alto     (  ) Não sei informar 
 

13 – Você está satisfeito (a) com os serviços prestados pela fornecedora de água CAERN?  
(   ) Sim               (   ) Não 

 

14- A avaliação quanto ao serviço de abastecimento de água nos últimos 6 meses? 
(   ) Está melhorando       (   ) Está piorando      (  ) Não houve mudanças  

 
 

MOSSORÓ-RN , ____ /_____ /2019 
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