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RESUMO 

A água é direito humano e fundamental à vida. No contexto da pandemia do novo 
coronavírus (COVID-19) os grupos em situação de pobreza ficaram mais vulneráveis 
a doenças, além de terem piores condições de acesso a serviços de saúde. Na 
cidade de Campina Grande, Paraíba, ainda há déficits significativos de 
infraestruturas e serviços em áreas mais precárias. Com base nisso, a presente 
pesquisa teve por objetivo avaliar as condições de acesso a água dos moradores 
das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) Pedregal e Jardim Europa em 
Campina Grande/PB no contexto da Covid-19. A partir de abordagem metodológica 
quali-quantitativa foram realizadas as seguintes atividades: pesquisa documental, 
com levantamentos e análises de dados e informações sobre a questão do acesso à 
água nas áreas estudadas; entrevistas semiestruturadas com moradores e 
lideranças das ZEIS; e avaliações sobre as condições de acesso a água no contexto 
da COVID-19 nas ZEIS. Como resultados principais da pesquisa, constatou-se: que 
o poder público não teve uma atuação específica nas ZEIS analisadas quanto ao 
acesso à agua no contexto da pandemia da COVID-19; e que a ZEIS Pedregal, que 
recebeu diversas intervenções ao longo dos anos apresenta uma situação mais 
adequada em relação ao acesso à água por seus habitantes em comparação à ZEIS 
Jardim Europa, que não passou por processos abrangentes de urbanização. 
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ABSTRACT 

Water is a human and fundamental right to life. In the context of the new 
coronavirus (COVID-19) pandemic, groups in poverty were more vulnerable to 
diseases, in addition to having worse access to health services. In the city of 
Campina Grande, Paraíba, there are still significant deficits in infrastructure and 
services in more precarious areas. Based on this, the present research aimed to 
evaluate the conditions of access to water for residents of the Special Zones of 
Social Interest (ZEIS) Pedregal and Jardim Europa in Campina Grande/PB in the 
context of Covid-19. Based on a qualitative-quantitative methodological approach, 
the following activities were carried out: documentary research, with surveys and 
analysis of data and information on the issue of access to water in the areas studied; 
semi-structured interviews with ZEIS residents and leaders; and assessments on the 
conditions of access to water in the context of COVID-19 in the ZEIS. As main results 
of the research, it was found: that the public power did not have a specific role in the 
ZEIS analyzed in terms of access to water in the context of the COVID-19 pandemic; 
and that ZEIS Pedregal, which received several interventions over the years, 
presents a more adequate situation in terms of access to water for its inhabitants 
compared to ZEIS Jardim Europa, which did not undergo comprehensive 
urbanization processes. 
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