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1 APRESENTAÇÃO 

 

O Sistema Estadual de Informações Sobre Saneamento (SEIS) foi criado através do Decreto 

45.137, de 16 de Julho de 2009, com o objetivo de traçar um perfil detalhado do saneamento básico 

nos municípios mineiros, coletando e sistematizando informações capazes de caracterizar a gestão 

municipal em saneamento básico, assim como os serviços de abastecimento de água; esgotamento 

sanitário; coleta, manejo e destinação final de resíduos sólidos; e sistema de drenagem pluvial.  

A implantação institucional do SEIS foi realizado por meio de um termo de cooperação 

técnica entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana (SEDRU) e a 

Fundação João Pinheiro (FJP), com o apoio técnico da Companhia de Saneamento de Minas Gerais 

(COPASA-MG). O sistema é executado pelo Centro de Estatística e Informações (CEI) da FJP, uma 

Instituição de Pesquisa que, há mais de quatro décadas é o órgão do Estado responsável pelo 

sistema estadual de estatística, produzindo e divulgando as estatísticas básicas e indicadores 

econômico-financeiros, demográficos e sociais do Estado de Minas Gerais. A FJP se tornou 

referência nacional em estatísticas e informações, pesquisas históricas, econômicas e demográficas, 

desenvolvimento humano, segurança e criminalidade e desenvolvimento urbano1. Na Instituição 

funciona, ainda, a Escola de Governo Paulo Neves de Carvalho, que oferece cursos de graduação, 

especialização e pós-graduação em administração pública. 

A primeira etapa de coleta de dados foi iniciada em 2010 e finalizada no 1º semestre de 2011, 

coletando informações em 853 munícipios e em 780 distritos do estado de Minas Gerais. Nesta 

etapa foi constituído um banco de dados com um grande volume de informações, perfazendo no 

total mais de 442 variáveis, para todos os municípios mineiros. Foram 191 questões sobre Gestão 

Municipal, 76 questões sobre Abastecimento de Água, 72 relacionadas a Esgotamento Sanitário, 51 

relativas ao Manejo de Resíduos Sólidos, e 52 na área de Drenagem Pluvial Urbana. A coleta de 

dados foi realizada através de entrevista presencial e autopreenchimento. 

A coleta de dados da segunda etapa do projeto SEIS iniciou em junho de 2012, e assim como 

na primeira etapa, os questionários foram respondidos por autopreenchimento e por entrevista 

presencial. A coleta presencial teve inicio em novembro de 2012 e finalizou em agosto de 2013.   

                                                 
1 Fonte: http://www.fjp.gov.br/  
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2 INSTRUMENTOS DE COLETA 

 

Na segunda etapa de coleta das informações do projeto SEIS foi mantida a estrutura das 5 

dimensões originalmente concebida para o sistema, uma para cada área do saneamento 

(abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana), 

além de uma dimensão específica para a gestão municipal em saneamento básico (Os instrumentos 

de coletas estão no Anexo 1).  

Os instrumentos de coleta para cada dimensão foram atualizados, com questões sendo 

suprimidas ou modificadas, mas procurando sempre manter a comparabilidade com os questionários 

utilizados na primeira etapa, possibilitando uma análise longitudinal dos dados coletados. As 

alterações nos instrumentos de coleta para a segunda etapa foram balizadas na análise de qualidade 

do resultado obtido na coleta de dados anterior, onde algumas questões apresentaram percentual alto 

de não resposta ou respostas que indicavam entendimento equivocado da pergunta. Por estes 

motivos algumas questões tiveram de ser reformuladas para atender o objetivo pretendido. Outra 

análise que foi realizada referiu-se á relevância da questão para um melhor entendimento do 

saneamento (diagnóstico situacional). Se a questão não fornecia subsídios importante ela foi 

excluída. Uma preocupação ao fazer a atualização dos instrumentos de coleta foi a busca pela 

sintetização destes, pois como o número de questões é extenso, o tempo demandado para respondê-

lo é grande, o que compromete a qualidade e a adesão ao fornecimento das informações. Para as 

próximas rodadas e visando que o autopreenchimento represente cada vez mais uma forma de coleta 

das informações representativas, considera-se necessário que novas análises para a redução do 

número de questões sejam realizadas.  

As cinco dimensões pesquisadas contemplam as especificidades de cada setor do saneamento, 

sendo que os principais pontos abordados em cada um dos formulários são descritos a seguir: 

Gestão Municipal em saneamento: o objetivo desta dimensão é caracterizar a gestão dos 

serviços de saneamento básico. São 126 questões que coletam informações sobre a estrutura 

administrativa municipal; as ações voltadas para o planejamento da gestão municipal na área de 

saneamento; a existência de legislação específica para regulamentação dos serviços nessa área; a 

ação da administração pública para a previsão e resolução de problemas em caso de ocorrência de 
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desastres; aos recursos humanos empregados nos serviços de saneamento do município; as 

iniciativas da gestão municipal em relação à educação e conscientização da população em relação 

aos problemas ambientais e necessidade de preservação do meio ambiente; e, finalmente, 

informações referentes à existência ou não de canais de comunicação efetivos entre o público e a 

gestão municipal.  

Sistema de Abastecimento de água: o formulário atual é composto por 87 questões que 

objetivam compreender melhor os serviços de abastecimento de água nos municípios do estado de 

Minas Gerais. Os principais tópicos abordados contemplam questões sobre responsabilidade social 

e ambiental; características operacionais dos sistemas de abastecimento; dos sistemas de captação e 

tratamento de água e características da rede de distribuição.  

Sistema de esgotamento sanitário: são 67 questões, que objetivam coletar informações que 

possibilitem uma melhor compreensão dos serviços de esgotamento sanitário presentes nos 

municípios mineiros. O questionário contempla questões relativas à descrição do sistema de 

esgotamento sanitário; ao acesso à rede geral; à qualidade dos efluentes lançados no meio ambiente; 

ao acesso da população às informações sobre o serviço prestado; aos recursos humanos empregados 

no sistema, assim como questões relativas à responsabilidade social e ambiental nessa área 

específica do saneamento.  

Sistema de Manejo de Resíduos Sólidos: o formulário atual é composto por 56 questões e 

abarca pontos relativos à organização e amplitude do sistema; cobertura e tipos de coleta, formas 

adequadas de tratamento; ao acesso da população às informações específicas sobre o sistema, dos 

recursos humanos empregados nesses serviços e da responsabilidade social e ambiental. 

Sistema de Manejo de Águas Pluviais: o instrumento de coleta é formado por 50 questões e 

abrange temas como a amplitude e manutenção do sistema de manejo de águas pluviais; a 

periodicidade de ocorrência de inundações e alagamentos; o acesso da população às informações 

específicas desse setor; os recursos humanos empregados; e a política de responsabilidade social e 

ambiental adotada no município nessa área específica.  

Para auxiliar a equipe de coleta de dados foram elaborados o “Manual do Entrevistador” que 

descreve todas as questões que compõem cada um dos 5 instrumentos de coleta e também um 

glossário com os principais termos técnicos e conceitos adotados pela pesquisa ( Anexo 2 e 3). 
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3 COLETA DE DADOS PRIMÁRIOS 

 

A segunda etapa de coleta de dados do projeto SEIS pesquisou informações sobre os serviços 

de saneamento, no Estado de Minas Gerais, tendo como referência o ano de 2011. A menor escala 

territorial da pesquisa continuou sendo o distrito, mas assim como ocorreu na pesquisa base, alguns 

municípios não tinham os dados solicitados por este nível de desagregação e, por este motivo nestes 

casos, os dados foram informados para o conjunto do município. A coleta de dados foi realizada por 

autopreenchimento e de forma presencial, sendo a presencial a forma predominante. 

3.1 Autopreenchimento 

 

Inicialmente, a segunda rodada de coleta de dados foi prevista para ser realizada por 

autopreenchimento e, para isso, uma plataforma online foi desenvolvida para que os municípios 

inserissem as informações de cada um dos componentes do saneamento pesquisados em formulários 

eletrônicos, seguindo o procedimento já adotado na pesquisa nacional, coordenada pelo Ministério 

da Cidades, o SNIS.  

O acesso à plataforma online poderia ser feito por meio do site http://seis.fjp.mg.gov.br/seis/, 

mediante login e senha. Os responsáveis por preencher os formulários após efetuarem o login, 

tinham de escolher o formulário que desejavam preencher e este só poderia ser enviado quando 

estivesse totalmente preenchido. Mas o preenchimento poderia ser executado por etapas, não sendo 

necessário o preenchimento completo do formulário de uma única vez. Para tanto, bastava o 

respondente salvar o formulário preenchido parcialmente e, uma vez concluído o preenchimento, 

validar o documento e enviar.  

A coordenação do projeto acompanhava frequentemente o preenchimento dos formulários 

pelas prefeituras através da emissão de relatórios específicos para cada um dos componentes 

pesquisados. Por meio desses relatórios era possível visualizar quais distritos já estavam totalmente 

preenchidos no sistema. A Figura 1 mostra a página inicial de entrada da plataforma online do 
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projeto SEIS que traz algumas informações sobre o sistema e um ícone com a palavra login para 

acesso a ele.  

 

 

Figura 1: Pagina de acesso ao Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (SEIS) 

Para viabilizar a coleta através da plataforma online, o primeiro passo adotado pela equipe de 

pesquisadores foi entrar em contato com os municípios e informar que uma nova rodada de coleta 

de dados estaria sendo realizada prioritariamente por autopreenchimento. Neste contato atualizava-

se os dados do município, solicitando os nomes e contatos (e-mail e telefones) das pessoas de 

referência, aptas para responder aos formulários do projeto SEIS ou serem capazes de indicar os 

potenciais respondentes. Questionava-se também se o município tinha condições técnicas para fazer 

o preenchimento através da internet ou se seria necessário que este fosse realizado de forma 

presencial pelo entrevistador do projeto. Somente alguns munícipios optaram, neste momento, pelo 

preenchimento presencial. Após a confirmação dos contatos, enviava-se uma carta de apresentação 

do projeto (Figura 2), contendo informações mais detalhadas sobre o SEIS e todos os telefones de 

contato da equipe, caso as prefeituras necessitassem entrar em contato para sanar alguma dúvida. 
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Figura 2: Carta de Apresentação do Projeto SEIS 
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Após a confirmação do contato da pessoa responsável pelo sistema no município e o 

encaminhamento da carta de apresentação, enviava-se o login e a senha de acesso ao sistema de 

autopreenchimento dos formulários do projeto SEIS. Caso a pessoa de referência (contatada pelos 

pesquisadores), em cada prefeitura, não fosse responsável por responder todos os questionários, 

deveria repassar o login e a senha às pessoas aptas a preencher os formulários de cada um dos 

componentes pesquisados. O mesmo deveria ser feito para os responsáveis pelo preenchimento nas 

operadoras do sistema de saneamento, como por exemplo, os funcionários da COPASA e da 

COPANOR, que deveriam responder o questionário de abastecimento de água e/ou esgotamento 

sanitário. Inicialmente dava-se um prazo de duas semanas para que os dados fossem inseridos no 

sistema, caso isto não fosse efetivado, um novo contato era feito com a pessoa de referencia no 

município, para relembrar a necessidade do preenchimento dos formulários. 

A equipe interna responsável pela pesquisa por autopreenchimento era composta por dois 

assistentes de pesquisa e três estagiários, sendo essa equipe encarregada pelos contatos com os 

municípios e também pelo monitoramento do preenchimento dos formulários no sistema. A ordem 

de contato com as prefeituras baseou-se nas regiões de planejamento do estado de Minas Gerais. 

Cada membro da equipe ficou responsável por entrar em contato com os municípios de uma 

determinada região. Neste momento as regiões mais distantes da capital foram priorizadas, pois 

caso o autopreenchimento fosse realizado pelas prefeituras a coleta presencial não seria necessária, 

o que minimizaria os custos com os deslocamentos da equipe. 

A adesão ao autopreenchimento dos questionários no sistema mostrou-se muito aquém do 

desejável, o que demandou que fossem realizados inúmeros contatos com a pessoa responsável por 

disponibilizar as informações do município, impedindo que a equipe interna conseguisse entrar em 

contato com todos os municípios do estado. Esse foi um trabalho de coleta lento e que foi muito 

prejudicado por 2012 ser um ano de eleições municipais.  

Os contatos com os municípios foram iniciados em junho de 2012 e o envio do login e senha 

para as prefeituras começou a ser efetivado em agosto de 2012. No final do ano de 2012 havia sido 

realizado efetivamente o contato completo (contato inicial, carta de apresentação e envio de login e 

senha) com 448 municípios. Mas após as eleições municipais muito dos contatos tiveram de ser 

retomados, seja porque houve mudança na gestão do município ou porque mesmo havendo a 

manutenção do prefeito, este fez alteração nas secretarias. Em muitos municípios, os contatos 
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tiveram de ser recomeçados do inicio, pois nenhuma informação havia sido repassada pela gestão 

anterior. Sendo assim, os municípios que ainda não haviam sido contatados pela equipe foram 

direcionados para a pesquisa presencial.  

A inclusão dos municípios que eram de autopreenchimento nos roteiros de viagem dos 

entrevistadores foi sendo realizada a medida que a coleta presencial acontecia. A coleta por 

autopreenchimento continuou sendo realizada simultaneamente com a presencial e foi totalmente 

encerrada em junho de 2013.   

O autopreenchimento na plataforma online de todos os formulários foi realizado por 98 

municípios, ou seja, somente 11% responderam os questionários online, nos demais municípios a 

coleta foi presencial. Deve-se ressaltar que o autopreenchimento é uma forma de coleta de dados 

que ainda tem pouca tradição na rotina de pesquisas no Brasil. Contudo, acredita-se numa mudança 

neste quadro ao longo dos próximos anos, com a consolidação da pesquisa e a ampliação do acesso 

a internet de qualidade para o Estado como um todo. 

3.2  Coleta presencial 

A coleta presencial teve início no final de outubro de 2012, com uma equipe de cinco 

entrevistadores e um supervisor. Em janeiro de 2013 foram contratadas mais dois supervisores e 

oito entrevistadores e em março, deste mesmo ano ampliou-se o número de entrevistadores para 

dezoito e assim permaneceu até o final da coleta de dados. 

A coleta de dados estava prevista inicialmente para ser realizada em tablets, que poderiam ser 

conectados à internet para o preenchimento online na plataforma do projeto SEIS ou os 

entrevistadores poderiam preencher os questionários eletrônicos e, posteriormente envia-los quando 

tivessem acesso à rede. Entretanto, no sistema criado pelo analista não estava previsto o 

preenchimento dos questionários em modo off line e posterior envio para o sistema. Sendo assim, 

optou-se por usar o questionário de papel para coletar as informações nas prefeituras e operadoras. 

Os entrevistadores ficaram responsáveis pela digitação deles diretamente no sistema, quando 

tivessem acesso a um computador conectado à internet.  

Todos os membros da equipe passaram por treinamento ministrado pela coordenação do 

projeto, tendo como objetivo capacitá-los para aplicar os questionários nas cinco dimensões 
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pesquisadas pelo projeto, assim como fornecer informações sobre o projeto, sobre a Fundação João 

Pinheiro e também sobre o saneamento de forma geral. Um manual e um glossário de termos 

técnicos foram elaborados para auxiliar os entrevistadores na coleta dos dados e disponibilizados a 

todos, durante o treinamento (Anexos I e II). 

Os entrevistadores foram divididos em três equipes de seis pessoas, coordenadas por um 

supervisor, que era responsável por elaborar as rotas de viagem, os contatos com as prefeituras, o 

monitoramento do preenchimento dos questionários e atender as demandas da equipe em campo.  

A divisão espacial das equipes era determinada pela coordenação geral do projeto, que definia 

qual Região de Planejamento cada equipe ficaria responsável por realizar a coleta de dados, em 

cada rodada. A coleta de dados presencial foi iniciada pelas regiões Zona da Mata, Centro Oeste e 

Central. 

3.2.1  Rotinas internas dos supervisores e recenseadores 

Uma vez estabelecida qual Região de Planejamento cada equipe ficaria responsável, o 

supervisor elaborava o roteiro de viagem de seus entrevistadores, considerando que estes deveriam 

ficar viajando por um período máximo de 30 dias consecutivos. A definição do roteiro de 

municípios a ser visitado por cada entrevistador foi determinada pela viabilidade de transporte 

rodoviário entre os municípios. O transporte rodoviário constituiu-se na forma usual de 

deslocamento dos entrevistadores, sendo o uso do táxi ou de outra forma de transporte alternativo 

permitida apenas com autorização por escrito da supervisora. 

O supervisor elaborava os roteiros de viagem utilizando como fonte de referencia o mapa do 

DER (Figura 3) e o site desta mesma instituição (Figura 4), onde têm informações sobre a malha 

viária e as opções de transporte intermunicipais, com horários dos ônibus, valor de passagem e 

nome da empresa responsável. 
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Figura 3: Mapa rodoviário do Estado de Minas Gerais – 2010/DER. 
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Figura 4: Site do DER/MG  - http://www.der.mg.gov.br/saiba-sobre/transporte-intermunicipal . 

O tempo de permanência do entrevistador no município dependia do número de questionários 

a ser realizado: deveriam ser aplicados 5 questionários na sede (Gestão municipal. Abastecimento 

de água, Esgotamento sanitário, Manejo de resíduos sólidos e Manejo de drenagem pluvial urbana) 

e 4 questionários em cada distrito (Abastecimento de água, Esgotamento sanitário, Manejo de 

resíduos sólidos e Manejo de drenagem pluvial urbana). Essa era também uma preocupação que o 

supervisor deveria ter ao elaborar os roteiros, ou seja, ele precisava calcular quantos questionários 

cada entrevistador iria realizar, para que, na média, todos os membros de sua equipe recebessem um 

valor aproximado no que tange a parte variável do salário. 

Após elaborar o roteiro de viagem dos entrevistadores, o supervisor iniciava o contato com o 

município para fazer o agendamento da visita. Como são muitos os dados solicitados nos 

formulários, os supervisores enviavam uma cópia dos questionários por email, para que os 

responsáveis por fornecerem as informações pudessem coleta-las as informações, antes da visita do 

entrevistador do projeto. Desta forma, o processo de preenchimento dos questionários era agilizado 

e, em muitos casos, quando o entrevistador chegava ao município, ele apenas recolhia os 
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formulários já totalmente preenchidos, tendo apenas o trabalho de conferir se todas as questões 

haviam sido respondidas e se havia dúvidas. 

Quando o município possuía somente o distrito sede, o entrevistador permanecia apenas um 

dia na cidade. Quando o município possuía de dois o três distritos, o tempo de permanência era de 

dois dias e quando o número de distritos era superior a três, o tempo de permanecia era de três dias. 

Em alguns casos, o entrevistador necessitou permanecer mais de três dias no município, pois o 

número de distritos era muito grande. É preciso ressaltar que, devido à complexidade e 

multiplicidade das informações pesquisadas, dificilmente uma única pessoa conseguia responder a 

todas as perguntas dos questionários. Em alguns casos o funcionário - da prefeitura e das empresas 

operadoras - responsável pelas informações reunia pessoas de outros departamentos para, 

juntamente com o recenseador, preencher o questionário. Em outras situações, mais morosas, o 

recenseador era direcionado a outros setores - da prefeitura ou da empresa operadora - para 

completar as informações pendentes.  

A cada roteiro de viagem, o supervisor separava todo o material necessário para a realização 

da coleta de dados, que incluía os questionários a serem preenchidos de cada uma das dimensões 

pesquisadas pelo projeto, uma planilha com o roteiro de viagem e todos os contatos das pessoas que 

deveriam ser entrevistadas no município, assim como uma planilha com os horários de ônibus 

disponíveis, para orientar os deslocamentos entre as cidades do roteiro.  

Após a definição do roteiro e do agendamento das entrevistas, o supervisor preenchia a 

solicitação de viagem de seus entrevistadores (Figura 4), que é o documento no qual se fazia a 

solicitação do pagamento de diárias de viagem, recursos de transporte urbano (ônibus dentro do 

município, táxi, vans, moto-táxi) e de transporte rodoviário (ônibus interurbano). Nas solicitações 

de viagens constavam o dia e horário de partida do entrevistador, assim como o horário de chegada 

e partida de cada cidade que ele iria visitar. Esse horário era baseado na informação disponibilizada 

pelo DER/MG em sua página na internet, assim como o valor das passagens interurbanas. No 

entanto como esta informação poderia não estar atualizada, a recomendação era que sempre 

confirmassem os horários dos ônibus, quando chegassem nas cidades. Ao longo da a coleta de 

dados frequentemente o entrevistador chegava na cidade e descobrir que os horários previstos na 

solicitação não eram reais e adaptações e mudanças de rotas se faziam necessárias, para que o 

roteiro de viagens fosse executado. Em alguns casos, a solução era o uso de transporte alternativo e, 
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a solução era o transporte alternativo, e em último caso, o uso do táxi, que só poderia ser utilizado 

com autorização por escrito do supervisor. 

O supervisor fazia uma reunião com os entrevistadores de sua equipe, antes de cada viagem, 

para entregar o material necessário para a pesquisa e também repassava aos seus entrevistadores os 

logins e as senhas de cada município, para que pudessem acessar o sistema e digitar os 

questionários que havia coletados.  

Uma vez a equipe em campo, o supervisor dava todo suporte para os entrevistadores, 

resolvendo os problemas e solucionado dúvidas. Cabia ao supervisor fazer o monitoramento do 

preenchimento dos questionários na plataforma online. A maioria dos entrevistadores digitava os 

questionários no sistema enquanto estavam viajando, sendo que em algumas regiões, o acesso a 

internet era mais difícil e eles digitavam os questionários quando retornavam a Belo Horizonte, nas 

dependências da Fundação João Pinheiro.  

Quando a equipe retornava era feito a conferência pelo supervisor se todos os questionários 

previstos tinham sido realizados efetivamente. Caso houvesse pendências, a responsabilidade por 

obter as informações era do entrevistador, que deveria entrar em contato com a pessoa entrevistada 

para que essa enviasse o formulário preenchido, por correio ou por meio eletrônico. 

Ao fim de cada viagem, o entrevistador tinha cinco dias úteis para fazer a “prestação de 

contas” que é a verificação se o que estava previsto na solicitação de viagem foi realizado. Para 

tanto, todos os deslocamentos deveriam ser comprovados com os bilhetes dos ônibus ou recibos de 

táxi, moto-táxi ou outro transporte alternativo. Caso o entrevistador  não conseguisse comprovar o 

deslocamento, o recurso previsto deveria ser devolvido através de uma DAE (Documento de 

Arrecadação Estadual), paga em agência bancária.  

O intervalo entre uma viagem e outra da equipe de entrevistadores era, em média, de sete dias, 

mas poderia se no período houvesse feriados prolongados, como, por exemplo, Carnaval e Semana 

Santa. 
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 Figura 5: Formulário de solicitação de viagens. 
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4 BANCO DE DADOS 

 

O prazo final para o envio de questionários e de informações pendentes pelos municípios e 

pelas operados do sistema de saneamento foi 31 de agosto de 2013. A pesquisa de campo foi 

finalizada em 30 de julho e o mês de agosto foi dedicado a digitar questionários que tinham sido 

enviados pelas prefeituras e pela operadora. Além destes formulários pendentes, a COPASA 

também encaminhou uma planilha com as informações sobre arrecadação, investimento e 

faturamento que não haviam sido repassados pelos escritórios locais, pois estes dados seriam 

enviados diretamente pela matriz da empresa. Algumas informações específicas do sistema de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário que funcionam de forma integrada entre alguns 

municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte também foram disponibilizadas e digitadas 

pela equipe interna neste período. 

O banco de dados apresentou alguns problemas que teriam de ser consertados após sua 

exportação, de forma manual. Um deles está relacionado com às questões que permitem múltiplas 

respostas. Tais questões foram transformadas em variáveis dicotômicas, o que demandou bastante 

trabalho e tempo de toda a equipe.  Para se ter uma ideia do volume de trabalho, só no questionário 

de Gestão Municipal existem 22 questões que permitem múltiplas respostas e por exemplo, uma 

questão com 10 opções de resposta geram 10 novas variáveis no banco de dados. 

Outro problema detectado no banco de dados está também relacionado com as questões que 

permitem múltipla resposta. O programa utilizado pelo analista para criar o banco de dados tinha 

restrição de 150 caracteres para armazenar uma resposta e como nas questões que permitem 

múltiplas respostas, as opções foram armazenadas, na linha de forma sequencial detectou-se em 

alguns casos houve perda de informação. Ou seja, nos casos que o entrevistado escolheu várias 

opções de respostas e se no conjunto perfizeram mais de 150 caracteres, o sistema não armazenou 

todas as opções de respostas selecionadas. 

Neste caso, nos questionários dos municípios onde ocorreu a pesquisa presencial e que este 

problema foi detectado voltou-se ao questionário físico e, no banco em Excel já transposto, fez-se 

as alterações devidas, para que todas as opções escolhidas fossem contempladas. Nos questionários 

dos municípios onde ocorreu a pesquisa por autopreenchimento um novo contato com o responsável 
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pelo preenchimento do questionário no município foi realizado para certificar que todas as opções 

de respostas haviam sido contempladas na base de dados. Este problema ocorreu nos questionários 

de Gestão Municipal e Drenagem Pluvial Urbana.  

Após finalizadas todas essas transformações, a equipe de analistas do projeto irá se dedicar à 

análise de consistência, ajuste e padronização das informações no banco de dados. Neste processo 

serão necessárias consultas aos questionários originais para a conferência da informação e o 

estabelecimento de novos contatos nas prefeituras e instituições operadoras de serviços para a 

recuperação de informações consideradas de má qualidade ou não respondidas. A previsão da 

coordenação do projeto é que o banco de dados esteja totalmente finalizado para ser disponibilizado 

no DataGerais no final de novembro de 2013. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A coleta de dados da segunda etapa do Projeto SEIS teve início em junho de 2012 e foi 

finalizada em agosto de 2013. A forma de coleta predominante foi a presencial representando 

88,4% do total (754), sendo que preenchimento dos questionários diretamente na plataforma online 

(autopreenchimento) foi realizado por 98 municípios. Apenas o município Borda da Mata se 

recusou a fornecer informações para o Projeto SEIS, os demais responderam pelo menos o 

questionário de Gestão Municipal.   

O Estado de Minas Gerais é composto por 854 munícipios, sendo estes divididos em 1634 

distritos (854 distritos sedes e 780 distritos). Na coleta de dados desta última rodada obtiveram-se 

informações sobre abastecimento de água e esgotamento sanitário para 1619 distritos. Para o  

manejo de resíduos sólidos, 1627 distritos responderam á pesquisa e para a drenagem pluvial 

urbana. 1626 distritos.  Ressalta-se que esta é uma avaliação inicial, pois com a análise de 

consistência do banco de dados alguns distritos podem ser retirados em função da qualidade da 

informação coletada na pesquisa, como por exemplo, excesso de respostas “não sabe” ou “não 

respondeu”, seja por que no distrito não tem o serviço pesquisado ou porque ele não tinha as 

informações sistematizadas para ser fornecida, ou os dados distritais estavam agregados com as 

informações da sede. 

Após a análise de consistência das informações será elaborado o relatório analítico dos dados 

coletados nesta rodada, com ênfase nos cinco componentes pesquisados, quais sejam: Gestão 

Municipal em Saneamento; Abastecimento de Água; Esgotamento Sanitário; Manejo de Resíduos 

Sólidos e Drenagem de Águas Pluviais Urbanas. Por fim será elaborado também um relatório 

comparativo, confrontando as informações das duas rodadas da pesquisa e avaliando os avanços e 

retrocessos do saneamento no Estado de Minas Gerais, dando destaque para as Regiões de 

Planejamento e a Região Metropolitana de Minas Gerais. 
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6 ANEXOS 

 6.1 Instrumentos De Coleta De Dados 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

QUESTIONÁRIO GESTÃO MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO: _____________________________________________________ 

COD. MUNICIPIO: |__||__||__||__||__||__||__| 

ENTREVISTADOR: _______________________________________________ 
SUPERVISOR:___________________________________________________ 
DATA: ____/____/_______ 
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Q1: Nome do responsável pelas informações: 
 
___________________________________________________________________________ 
 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
 
Q2: Cargo do responsável pelas informações: 
 
___________________________________________________________________________ 
 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
 
Q3: Telefone do contato responsável pelas informações (Incluir DDD): 
 

( ___ ___ ) |__||__||__||__| - |__||__||__||__| 

 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 

 
Q4: Ramal do responsável pelas informações: 
 

|__||__||__||__| |__||__||__||__| 

 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
 
Q5: E-mail do responsável pelas informações: 
 
___________________________________________________________________________ 
 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
 
Q6: Nome do órgão responsável pelas informações na prefeitura: 
 
___________________________________________________________________________ 
 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
 
Q7: CNPJ da instituição: 
 

|__||__|. |__||__||__|.|__||__||__|/|__||__||__||__|- |__||__| 
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|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
 
Q8: Endereço: 
 
___________________________________________________________________________ 
 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
 
 
Q9: Número: 
 

|__||__||__||__| |__| 

 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 

 
Q10: Complemento: 
 
___________________________________________________________________________ 
 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
 
Q11: Bairro: 
 
___________________________________________________________________________ 

 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
 
Q12: CEP: 
 

|__||__||__||__| |__|- |__||__| |__| 
 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
 
Q13: Telefone da instituição (Incluir DDD): 
 

( ___ ___ ) |__||__||__||__| - |__||__||__||__| 

 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
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Q14: O município possui Conselho Municipal de Saneamento ou outro órgão que permita a 
participação da população nas decisões sobre saneamento básico? 
Selecione apenas uma opção. 
 

|__| 1 - Sim 
         2 – Não  VÁ PARA QUESTÃO 16         
         3 – Outro 
         4 - Não soube avaliar. 

          5- Não respondeu. 
 
Q15: Quantas reuniões o conselho ou outro órgão realizou no último ano? 
 

|__||__| 
 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
 
Q16: O município participa de consórcio(s) no setor de saneamento básico? (Admitem-se múltiplas 
respostas). 
Selecione até 5 opções. 
 

|__|  1 - Sim, em abastecimento de água. 

|__|  2 - Sim, em manejo de resíduos sólidos. 

|__|  3 - Sim, em esgotamento sanitário. 

|__|  4 - Sim, em manejo de águas pluviais. 

|__|  5 – Outros. 

|__|      6 - Não possui. 

|__|  7 - Não soube avaliar. 

|__|  8 - Não respondeu. 
 
Q17: O município possui instrumento de planejamento urbano? 
Selecione apenas uma opção. 

|__|1 - Sim 
         2 – Não 
          3 - Não soube avaliar. 
         4 - Não respondeu. 
 
Q18: O município possui instrumento legal regulador do uso de ocupação do solo e expansão 
urbana? 
Selecione apenas uma opção. 

|__|1 - Sim 
         2 – Não 
         3 - Não soube avaliar. 
         4 - Não respondeu. 
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Q19: O município possui instrumento legal regulador do serviço de saneamento básico? (Admitem-
se múltiplas respostas). 
Selecione até 6 opções. 
 

|__| 1 - Sim, em abastecimento de água. 

|__| 2 - Sim, em manejo de resíduos sólidos. 

|__| 3 - Sim, em instrumento integrado de saneamento. 

|__| 4 - Sim, em esgotamento sanitário. 

|__| 5 - Sim, em manejo de águas pluviais. 

|__| 6 – Outros. 

|__| 7 - Não possui. 

|__|     8 - Não soube avaliar. 

|__|      9 - Não respondeu. 
 
Q20: Quais itens são exigidos pelo município para a aprovação de um novo loteamento ou uma nova 
rua? (Admitem-se múltiplas respostas) 
Selecione até 6 opções. 
 

|__| 1 - Meio fio/ guias. 

|__| 2 – Sarjetas. 

|__| 3 – Pavimentação. 

|__| 4 - Instalação de sistema de abastecimento de água. 

|__| 5 - Instalação de esgotamento sanitário. 

|__| 6 - Instalação do sistema de manejo de águas pluviais. 

|__| 7 - Não há exigência. 

|__|     8 - Não soube avaliar. 

|__|      9 - Não respondeu. 
 
 
Q21: A cidade possui Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)? 
Selecione apenas uma opção. 
 

|__|1 – Sim  VÁ PARA QUESTÃO 23 
        2 – Não 
        3 - Não soube avaliar. 
        4 - Não respondeu. 
        5 - Não se aplica. 
 
Q22: Quais as dificuldades que o município encontra em criar a COMDEC? (Admitem-se múltiplas 
respostas) 
Selecione até 4 opções. 
 

|__| 1 - Ausência de recursos financeiros. 

|__| 2 - Ausência de pessoal. 

|__| 3 - Não há ocorrência de desastres. 

|__| 4 – Outro. 
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|__|     5 - Não soube avaliar. 

|__|      6 - Não respondeu. 
 
Q23: A prefeitura tem conhecimento de que a cidade só recebe recursos Federais e Estaduais para 
desastres se comprovar a existência e funcionamento da Defesa Civil Municipal? 
Selecione apenas uma opção. 
 

|__|1 - Sim 
        2 – Não 
        3 - Não soube avaliar. 
        4 - Não respondeu. 
 
Q24: O município possui mapeamento de áreas de risco? 
Selecione apenas uma opção. 
 

|__|1 - Sim 
        2 – Não 
        3 - Não soube avaliar. 
        4 - Não respondeu. 
 
Q25: Quantos locais são passíveis de deslizamentos? 
 

|__||__||__||__| 

 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
 
Q26: Quantos locais são susceptíveis de alagamentos? 
 

|__||__||__||__| 

 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
 
Q27: O município possui plano de contingência para o atendimento a desastres? 
Selecione apenas uma opção. 
 

|__|1 - Sim 
        2 – Não 
        3 - Não soube avaliar. 
        4 - Não respondeu. 
 
Q28: A prefeitura tem conhecimento da Lei Federal nº 11.445/2007, que dispõe sobre a Política 
Nacional de Saneamento? 
Selecione apenas uma opção. 
 

|__|1 - Sim 
        2 – Não 
        3 - Não soube avaliar. 
        4 - Não respondeu. 



 

30 

 

 
Q29: No município existe algum programa ativo em educação ambiental? 
Selecione apenas uma opção. 
 

|__| 1 - Sim 
         2 – Não VÁ PARA QUESTÃO 32. 
         3 - Não soube avaliar. 
         4 - Não respondeu. 
         5 - Não se aplica. 
 
Q30: Quais os programas ativos em educação ambiental? (Admitem-se múltiplas respostas). 
Selecione até 5 opções. 
 

|__| 1 - Sim, grupos artísticos. 

|__| 2 - Sim, palestras. 

|__| 3 - Sim, rádio, TV, jornais. 

|__| 4 - Sim, folhetos educativos. 

|__| 5 - Sim, outros. 

|__| 6 - Não possui. 

|__| 7 - Não soube avaliar. 

|__| 8 - Não respondeu. 
 
Q31: Os programas ativos de educação ambiental relacionam-se diretamente com quais áreas? 
(Admitem-se múltiplas respostas) 
Selecione até 5 opções. 
 

|__| 1 - Abastecimento de água. 

|__| 2 - Manejo de resíduos sólidos. 

|__| 3 - Esgotamento sanitário. 

|__| 4 - Manejo de águas pluviais. 

|__| 5 - Programas integrados de saneamento. 

|__|  6 - Não soube avaliar. 

|__|  7 - Não respondeu. 
 
Q32: A prefeitura desenvolveu algum projeto para captação de recursos para investimento na área 
de saneamento nos últimos dois (2) anos? 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__| 1 - Sim, foram aprovados. 
       2 - Sim, mas não foram aprovados. 
       3 – Não. 
       4 - Não soube avaliar. 
       5 -  Não respondeu. 
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Q33: Qual a origem dos recursos captados para investimento em saneamento? (Admitem-se 
múltiplas respostas). 
Selecione até 5 opções. 
 

|__| 1 - Banco comercial do governo (ex: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, etc.). 

|__| 2 - Banco comercial privado (ex. Itaú, Bradesco, etc.). 

|__| 3 - Banco de fomento (ex. BNDS, BDMG, etc.). 

|__| 4 - Recursos não onerosos de fonte Federal ou Estadual (não precisa devolver). 

|__| 5 - Recursos onerosos de fonte Federal ou Estadual (ex. Caixa - FGTS, BNDS - FAT, etc.). 

|__| 6 – Outro. 

|__|  7 - Não soube avaliar. 

|__|  8 - Não respondeu. 
 
Q34: A prefeitura fez algum investimento com recursos próprios nas áreas de saneamento nos 
últimos 02 (dois) anos? 
Perído de referência anos de 2010 e 2011. 

Selecione apenas uma opção. 
 

|__|1 - Sim 
        2 – Não VÁ PARA QUESTÃO 36 
        3 - Não soube avaliar. 
        4 - Não respondeu. 
        5 - Não se aplica. 
 
Q35: Em quais áreas de saneamento a prefeitura fez investimento com recurso próprio? (Admitem-
se múltiplas respostas). 
Selecione até 5 opções. 
 

|__| 1 - Em abastecimento de água. 

|__| 2 - Em manejo de resíduos sólidos. 

|__| 3 - Em manejo integrado de saneamento. 

|__| 4 - Em esgotamento sanitário. 

|__| 5 - Em manejo de águas pluviais. 

|__|  6 - Não soube avaliar. 

|__|  7 - Não respondeu. 
 
Q36: Quanto a prefeitura gastou com o custeio de serviços de saneamento, no ano de 2010, com o 
sistema de ABASTECIMENTO DE ÁGUA? 
 

|__||__||__||__||__||__||__||__||__|,|__||__| 
 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
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Q37: Percentual (%) do valor no orçamento destinado ao sistema de ABASTECIMENTO DE ÁGUA no 
ano de 2010.  
 

|__||__| 

 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
 
Q38: Quanto a prefeitura gastou com o custeio de serviços de saneamento no ano de 2011 com o 
sistema de ABASTECIMENTO DE ÁGUA? 
 

|__||__||__||__||__||__||__||__||__|,|__||__| 
 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
 
Q39: Percentual (%) do valor no orçamento destinado ao sistema de ABASTECIMENTO DE ÁGUA no 
ano de 2011. 
 

|__||__| 
 

|__|  Não soube avaliar 

|__|  Não respondeu. 
 
Q40: Quanto a prefeitura gastou com o custeio de serviços de saneamento no ano de 2010 com o 
sistema de ESGOTAMENTO SANITÁRIO? 
 

|__||__||__||__||__||__||__||__||__|,|__||__| 
 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
 
Q41: Percentual (%) do valor no orçamento destinado ao sistema de ESGOTAMENTO SANITÁRIO no 
ano de 2010. 

|__||__| 
 

|__|  Não soube avaliar 

|__|  Não respondeu. 
 

Q42: Quanto a prefeitura gastou com o custeio de serviços de saneamento no ano de 2011 com o 
sistema de ESGOTAMENTO SANITÁRIO? 
 

|__||__||__||__||__||__||__||__||__|,|__||__| 
 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
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Q43: Percentual (%) do valor no orçamento destinado ao sistema de ESGOTAMENTO SANITÁRIO no 
ano de 2011. 
 

|__||__| 
 

|__|  Não soube avaliar 

|__|  Não respondeu. 
 

Q44: Quanto a prefeitura gastou com o custeio de serviços de saneamento no ano de 2010 com o 
sistema de MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS? 
 

|__||__||__||__||__||__||__||__||__|,|__||__| 
 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 

 
Q45: Percentual (%) do valor no orçamento destinado ao serviço de MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS (LIXO) no ano de 2010. 
 

|__||__| 
 

|__|  Não soube avaliar 

|__|  Não respondeu. 
 
Q46: Quanto a prefeitura gastou com o custeio de serviços de saneamento no ano de 2011 com o 
sistema de MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO)? 
 

|__||__||__||__||__||__||__||__||__|,|__||__| 
 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
 
Q47: Percentual (%) do valor no orçamento destinado ao serviço de MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS (LIXO) no ano de 2011 
 

|__||__| 
 

|__|  Não soube avaliar 

|__|  Não respondeu. 
 
Q48: Quanto a prefeitura gastou com o custeio de serviços de saneamento no ano de 2010 com o 
sistema de MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS? 
 

|__||__||__||__||__||__||__||__||__|,|__||__| 
 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
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Q49: Percentual (%) do valor no orçamento destinado ao serviço de MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
no ano de 2010. 
 

|__||__| 
 

|__|  Não soube avaliar 

|__|  Não respondeu. 
 
Q50: Quanto a prefeitura gastou com o custeio de serviços de saneamento, no ano de 2011, com o 
sistema de MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS? 
 

|__||__||__||__||__||__||__||__||__|,|__||__| 
 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
 
Q51: Percentual (%) do valor no orçamento destinado ao serviço de MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
no ano de 2011. 
 

|__||__| 
 

|__|  Não soube avaliar 

|__|  Não respondeu. 
 
Q52: O município possui instrumento legal regulador do sistema de abastecimento de água? 
(Admitem-se múltiplas respostas). 
Selecione até 5 opções. 
 

|__| 1 - Plano diretor de abastecimento de água. 

|__| 2 - Plano diretor de desenvolvimento urbano. 

|__| 3 - Plano diretor de bacias hidrográficas. 

|__| 4 - Plano municipal de saneamento. 

|__| 5 - Outros 

|__| 6 - Não possui. 

|__|  7 - Não soube avaliar. 

|__|  8 - Não respondeu. 
 
Q53: O município possui legislação municipal de proteção de mananciais? 
Selecione apenas uma opção. 
 

|__|1 - Sim 
        2 – Não 
        3 - Não soube avaliar. 
        4 - Não respondeu. 
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Q54: A prefeitura possui legislação ou algum programa de incentivo para exigir ou viabilizar o 
tratamento da água utilizada para o consumo humano? (Admitem-se múltiplas respostas). 
Selecione até 5 opções. 
 

|__| 1 - Legislação exige a instalação do sistema de tratamento. 

|__| 2 - Instalação gratuita do sistema de tratamento. 

|__| 3 - Doação de materiais. 

|__| 4 - Suporte técnico gratuito no projeto e instalação dos equipamentos. 

|__| 5 – Outros. 

|__| 6 – Não. 

|__|  7 - Não soube avaliar. 

|__|  8 - Não respondeu. 
 
Q55: O município possui sistema coletivo de distribuição de água por meio de carro pipa 
abastecendo diretamente caixas d'água domiciliares ou recipientes dos moradores? 
Selecione apenas uma opção. 
 

|__|1 - Sim 
        2 – Não 
        3 - Não soube avaliar. 
        4 - Não respondeu. 
 
Q56: O município possui sistema coletivo de distribuição de água por meio de chafariz de uso 
público? 
Selecione apenas uma opção. 
 

|__|1 - Sim 
        2 – Não 
        3 - Não soube avaliar. 
        4 - Não respondeu. 
 
Q57: Existem domicílios que adotam formas alternativas de abastecimento de água? 
Selecione apenas uma opção. 

 

|__|1 - Sim 
        2 – Não. VÁ PARA QUESTÃO 61 
        3 - Não soube avaliar. 
        4 - Não respondeu. 
 
 
Q58: Quais as formas alternativas de abastecimento de água os domicílios adotam? (Admitem-se 
múltiplas respostas). 
Selecione até 8 opções. 

|__| 1 - Açude ou represa. 

|__| 2 - Lago ou lagoa natural. 

|__| 3 - Rios, córregos ou canais. 

|__| 4 - Nascentes. 

|__| 5 - Poço profundo. 

|__| 6 - Poço raso. 
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|__| 7 - Outra. 

|__| 8 - Não soube avaliar. 

|__|  9 - Não respondeu. 
 
Q59: Qual tratamento de água utilizado para consumo humano nos sistemas alternativos de 
abastecimento? 
Selecione apenas uma opção. 
 

|__| 1 - Filtração. 

|__| 2 - Cloração. 

|__| 3 - Filtração e Cloração. 

|__| 4 – Dessalinização. 

|__| 5 - Outro. 

|__| 6 - Não possui. 

|__| 7 - Não soube avaliar. 

|__|  8 - Não respondeu. 
 
Q60: Quantos domicílios adotam sistemas alternativos? 
 

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 
 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
 
Q61: O município possui instrumento legal regulador do sistema de esgotamento sanitário? 
(Admitem-se múltiplas respostas). 
Selecione até 5 opções. 
 

|__| 1 - Planos diretores. 

|__| 2 - Leis Municipais 

|__| 3 - Contratos de concessão que contenham metas, critérios de cálculo de tarifas, etc. 

|__| 4 - Outros 

|__| 5 - Não possui 

|__| 6 - Não soube avaliar. 

|__|  7 - Não respondeu. 
 
Q62: A prefeitura possui legislação ou algum programa de incentivo para exigir ou viabilizar o 
tratamento particular ou comunitário do esgoto sanitário? 
Selecione até 5 opções. 
 

|__| 1 - Legislação exige a instalação do sistema de tratamento. 

|__| 2 - Instalação gratuita do sistema de tratamento. 

|__| 3 - Doação de materiais e equipamentos. 

|__| 4 - Suporte técnico gratuito no projeto e instalação dos equipamentos. 

|__| 5 - Outros 
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|__| 6 – Não. 

|__| 7 - Não soube avaliar. 

|__|  8 - Não respondeu. 
 
Q63: Existem domicílios que não estão ligados a rede? 
Selecione apenas uma opção. 
 

|__|1 - Sim 
         2 – Não VÁ PARA QUESTÃO 65. 
         3 - Não soube avaliar. 
         4 - Não respondeu. 
 
Q64: Quais são as outras formas de destinação final do esgoto sem ser a rede? (Admitem-se 
múltiplas respostas). 
Selecione até 6 opções. 
 

|__| 1 - Fossa simples. 

|__| 2 - Fossa séptica 

|__| 3 - Vala. 

|__| 4 - Lançamento direto em rio, córrego ou lago. 

|__| 5 - Lançamento na rua ou solo. 

|__| 6 - Sumidouro. 

|__| 7 - Outra. 

|__| 8 - Não possui. 

|__| 9 - Não soube avaliar. 

|__|  10 - Não respondeu. 
 
Q65: O município possui instrumento legal regulador de manejo de resíduos sólidos (LIXO)? 
(Admitem-se múltiplas respostas). 
Selecione até 4 opções. 
 

|__| 1 - Plano diretor de manejo de resíduos sólidos. 

|__| 2 - Plano diretor de desenvolvimento urbano. 

|__| 3 - Plano integrado de saneamento. 

|__| 4 - Outro. 

|__| 5 - Não possui. 

|__| 6 - Não soube avaliar. 

|__|  7 - Não respondeu. 
 
Q66: A prefeitura possui algum programa de incentivo e sensibilização social para o manejo 
adequado de resíduos sólidos (LIXO)? (Admitem-se múltiplas respostas). 
Selecione até 6 opções. 
 

|__| 1 - Utilização de grupos artísticos. 

|__| 2 - Cartazes ou folhetos distribuídos à população. 

|__| 3 - Visitas guiadas da população às unidades de processamento de resíduos. 
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|__| 4 - Mutirões de limpeza em áreas de especial interesse para a população. 

|__| 5 - Programa de coleta seletiva. 

|__| 6 - Outro. 

|__| 7 - Não possui programa. 

|__| 8 - Não soube avaliar. 

|__|  9 - Não respondeu. 
 
Q67: O município possui PGRSU (Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos)? 
Selecione apenas uma opção. 
 

|__|1 - Sim 
         2 – Não 
         3 - Não soube avaliar. 
         4 - Não respondeu. 
 
 
Q68: Nome da principal instituição operadora dos serviços de coleta domiciliar de resíduos sólidos 
(LIXO) no município? 
 
___________________________________________________________________________ 
 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
 
Q69: Ano a partir do qual a instituição opera no município. 
 

|__||__||__||__| 
 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
 
Q70: Telefone da instituição no município (Incluir DDD). 
 

( ___ ___ ) |__||__||__||__| - |__||__||__||__| 

 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
 
Q71: Nome da pessoa responsável na instituição para contato. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
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Q72: Existe serviço de coleta domiciliar indireta de resíduos sólidos (LIXO)? (lixo depositado em 
caçamba, tanque ou depósito para depois ser removido). 
Selecione apenas uma opção. 
 

|__|1 – Sim. 
         2 – Não. VÁ PARA QUESTÃO 72. 
         3 - Não soube avaliar. 
         4 - Não respondeu. 
 
Q73: Número de domicílios atendidos pelo serviço. 

 

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
 
 
Q74: Qual é a principal instituição operadora dos serviços de coleta domiciliar indireta de resíduos 
sólidos (LIXO) neste município? 
Selecione apenas uma opção. 
 

|__| 1 - A mesma instituição responsável pela coleta domiciliar direta. 

|__| 2 - Administração direta da prefeitura. 

|__| 3 - Autarquia ou serviço autônomo. 

|__| 4 - Empresa pública regional. 

|__| 5 - Consórcio intermunicipal. 

|__| 6 - Empresa privada. 

|__| 7 - Associação. 

|__| 8 - Outra. 

|__| 9 - Não soube avaliar. 

|__|  10 - Não respondeu. 
 
Q75: Nome da principal instituição operadora dos serviços de coleta domiciliar indireta de resíduos 
sólidos (LIXO) no município? 
 
___________________________________________________________________________ 
 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
 
Q76: Ano a partir do qual a instituição opera no município operadora serviços de coleta domiciliar 
indireta de resíduos sólidos (LIXO)? 
 

|__||__||__||__| 

 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
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Q77: Telefone da instituição que opera os serviços de coleta domiciliar indireta de resíduos sólidos 
(LIXO) (Incluir DDD). 
 

( ___ ___ ) |__||__||__||__| - |__||__||__||__| 

 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
 
Q78: Nome da pessoa responsável na instituição para contato. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
 
Q79: Existem domicílios que adotam formas particulares ou comunitárias para o manejo de resíduos 
sólidos domiciliares? 
Selecione apenas uma opção. 
 

|__|1 – Sim. 
         2 – Não. VÁ PARA QUESTÃO 82. 
         3 - Não soube avaliar. 
         4 - Não respondeu. 
 
Q80: Qual a principal forma (particular ou comunitária) adotada no manejo de resíduos sólidos 
domiciliares 
(LIXO)? 
Considerar apenas forma particular ou comunitária. 

Selecione apenas uma opção. 
 

|__| 1 - Enterrado na propriedade. 

|__| 2 - Queimado na propriedade. 

|__| 3 - Jogado em terreno baldio. 

|__| 4 - Jogado em rios, córregos ou canais. 

|__| 5 - Jogado em lagos ou represas. 

|__| 6 - Outro. 

|__| 7 - Não soube avaliar. 

|__|  8 - Não respondeu. 
 
Q81: Número de domicílios na área urbana que adota apenas formas particulares ou comunitárias de 
manejo de resíduos (LIXO) domiciliares? 
Considerar apenas forma particular ou comunitária. 

 

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
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Q82: Existe serviço de limpeza pública? 
Selecione apenas uma opção. 
 

|__|1 – Sim. 
         2 – Não. VÁ PARA QUESTÃO 89. 
         3 - Não soube avaliar. 
         4 - Não respondeu. 
 
Q83: Qual o serviço de limpeza pública? (Admitem-se múltiplas respostas) 
Selecione até 8 opções. 
 

|__| 1 - Varrição e capina. 

|__| 2 - limpeza de bueiros e bocas de lobo. 

|__| 3 - Poda de árvores. 

|__| 4 - Lavação de ruas. 

|__| 5 - Limpeza de monumentos. 

|__| 6 - Retirada de faixas e cartazes. 

|__| 7 - Pintura de meio-fio. 

|__| 8 - Outros. 

|__| 9 - Não possui. 

|__| 10 - Não soube avaliar. 

|__|  11 - Não respondeu. 
 
Q84: Qual é a principal instituição operadora dos serviços de limpeza pública no município? 
Selecione apenas uma opção. 
 

|__| 1 - A mesma instituição responsável pela coleta domiciliar direta. 

|__| 2 - A mesma instituição responsável pela coleta domiciliar indireta 

|__| 3 - Administração direta da prefeitura. 

|__| 4 - Autarquia ou serviço autônomo. 

|__| 5 - Empresa pública regional. 

|__| 6 - Consórcio intermunicipal. 

|__| 7 - Empresa privada. 

|__| 8 - Associação. 

|__| 9 - Outra. 

|__| 10 - Não soube avaliar. 

|__|  11 - Não respondeu. 
 
Q85: Nome da principal instituição operadora dos serviços de limpeza pública no município? 
 
___________________________________________________________________________ 
 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
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Q86: Ano a partir do qual a instituição opera no município. 

|__||__||__||__| 

 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
 
Q87: Telefone da instituição no município. 
 

( ___ ___ ) |__||__||__||__| - |__||__||__||__| 

 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
 
Q88: Nome da pessoa responsável na instituição para contato. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
 
Q89: Existe algum serviço de coleta especial? (Admitem-se múltiplas respostas). 
Selecione até 5 opções. 
 

|__| 1 - Coleta de resíduos de construção e demolição. 

|__| 2 - Coleta de material de poda e jardinagem. 

|__| 3 - Recolhimento de animais mortos. 

|__| 4 - Recolhimento de material volumoso inservível (móveis, colchões, eletrodomésticos de grande 
porte, etc.). 

|__| 5 - Coleta de resíduos de serviço de saúde. 

|__| 6 – Outro. 

|__| 7 - Não possui esse serviço. 

|__| 8 - Não soube avaliar. 

|__|  9 - Não respondeu. 
 
 
Q90: Destinação final dos resíduos de serviço de saúde coletados neste município (Admitem-se 
múltiplas respostas). 
Selecione até 5 opções. 
 

|__| 1 - Lixão. 

|__| 2 - Aterro controlado. 

|__| 3 - Aterro sanitário. 

|__| 4 - Incinerador. 

|__| 5 - Outro 

|__| 6 - Não possui esse serviço. 

|__| 7 - Não soube avaliar. 
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|__|  8 - Não respondeu. 
 
Q91: A unidade de destinação final dos resíduos de serviços de saúde se localiza: 
Selecione apenas uma opção. 
 

|__| 1 - No distrito. 

|__| 2 - No próprio município, mas em outro distrito. 

|__| 3 - Em outro município. 

|__| 4 - Não possui esse serviço. 

|__| 5 - Não soube avaliar. 

|__|  6 - Não respondeu. 
 
Q92: Qual é a principal instituição operadora dos serviços de coleta de resíduos de serviços de 
saúde no município? 
Selecione apenas uma opção. 
 

|__| 1 - A mesma instituição responsável pela coleta domiciliar direta. 

|__| 2 - A mesma instituição responsável pela coleta domiciliar indireta 

|__| 3 - A mesma instituição responsável pelos serviços de limpeza. 

|__| 4 - Administração direta da prefeitura. 

|__| 5 - Autarquia ou serviço autônomo. 

|__| 6 - Empresa pública regional. 

|__| 7 - Consócio intermunicipal. 

|__| 8 - Empresa privada. 

|__| 9 - Associação. 

|__| 10 - Outra. 

|__| 11 - Não possui esse serviço     VÁ PARA QUESTÃO 97. 

|__| 12 - Não soube avaliar. 

|__|  13 - Não respondeu. 
 
Q93: Nome da principal instituição operadora dos serviços de coleta de resíduos de serviços de 
saúde no município. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
 
Q94: Ano a partir do qual a instituição opera no município. 
 

|__||__||__||__| 

 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
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Q95: Telefone da instituição no município. 
 

( ___ ___ ) |__||__||__||__| - |__||__||__||__| 

 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
 
Q96: Nome da pessoa responsável na instituição para contato. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
 
 
Q97: O município possui programas de coleta seletiva de resíduos? 
Selecione apenas uma opção. 
 

|__| 1 - Sim, em atividade, em todo o município. 

|__| 2 - Sim, em atividade, em área restrita do município. 

|__| 3 - Não, mas existe projeto para implantação VÁ PARA QUESTÃO 104 

|__| 4 - Não existe projeto para sua implantação.  VÁ PARA QUESTÃO 104 

|__| 5 - Não soube avaliar. 

|__|  6 - Não respondeu. 
 
Q98: Qual a principal organização que participa de ações de coleta seletiva? 
Selecione apenas uma opção. 
 

|__| 1 – Prefeitura. 

|__| 2 - Instituição pública municipal. 

|__| 3 - Organizações não-governamentais. 

|__| 4 - Associação de bairro. 

|__| 5 - Instituições religiosas. 

|__| 6 – Escolas. 

|__| 7 - Associações/ cooperativas de catadores. 

|__| 8 - Estabelecimentos comerciais. 

|__| 9 – Condomínios. 

|__| 10 - Outra. 

|__| 11 - Não soube avaliar. 

|__|  12 - Não respondeu. 
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Q99: O que é feito com o material proveniente da coleta seletiva? (Admitem-se múltiplas respostas). 
Selecione até 4 opções. 
 

|__| 1 – Comercialização. 

|__| 2 – Permuta. 

|__| 3 - Doação 

|__| 4 – Outro 

|__| 5 - Não soube avaliar. 

|__|  6 - Não respondeu. 
 
 
Q100: Nome da principal instituição operadora dos serviços de coleta seletiva de resíduos neste 
município? 
 
___________________________________________________________________________ 
 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
 
Q101: Ano a partir do qual a instituição opera no município. 
 

|__||__||__||__| 

 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
 
Q102: Telefone da instituição no município. 
 

( ___ ___ ) |__||__||__||__| - |__||__||__||__| 

 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
 
Q103: Nome da pessoa responsável na instituição para contato. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
 
Q104: Existem catadores atuando neste município? 
Selecione apenas uma opção. 
 

|__|1 – Sim. 
         2 – Não.  
         3 - Não soube avaliar. 
         4 - Não respondeu. 
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Q105: O município possui cadastro de catadores? 
Selecione apenas uma opção. 
 

|__|1 – Sim. 
         2 – Não.  
         3 - Não soube avaliar. 
         4 - Não respondeu. 
 
Q106: Onde está localizado o principal depósito de lixo utilizado por este município? 
Selecione apenas uma opção. 
 

|__| 1 - No próprio município; lançamento a céu aberto em despejo simples. 

|__| 2 - No próprio município; lançamento em instalações cercadas, com recobrimento semanal ou mais 
frequente. 

|__| 3 - No próprio município; lançamento em instalações cercadas, impermeabilizadas, com sistema de 
compactação do lixo, e com recobrimento diário. 

|__| 4 - No próprio município; unidade de compostagem de resíduos orgânicos ou triagem de resíduos 
reciclávies. 

|__| 5 - No próprio município; tratamento por incineração. 

|__| 6 - No próprio município; outro 

|__| 7 - Localizado em outro município 

|__| 8 - População adota solução particular ou comunitária. 

|__| 9 - Não soube avaliar. 

|__|  10 - Não respondeu. 
 
Q107: Qual a principal instituição operadora do depósito de lixo no município? 
Selecione apenas uma opção. 
 

|__| 1 - A mesma instituição responsável pela coleta domiciliar direta. 

|__| 2 - A mesma instituição responsável pela coleta domiciliar indireta 

|__| 3 - Administração direta da prefeitura. 

|__| 4 - Autarquia ou serviço autônomo. 

|__| 5 - Empresa pública regional. 

|__| 6 - Consórcio intermunicipal. 

|__| 7 - Empresa privada. 

|__| 8 - Associação. 

|__| 9 - Outra. 

|__| 10 - Não soube avaliar. 

|__|  11 - Não respondeu. 
 
Q108: Nome da principal instituição operadora do depósito de lixo no município. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
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Q109: Ano a partir do qual a instituição opera no município. 

|__||__||__||__| 

 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
 
Q110: Telefone da instituição no município. 
 

( ___ ___ ) |__||__||__||__| - |__||__||__||__| 

 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
 
Q111: Nome da pessoa responsável na instituição para contato. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
 
Q112: O município possui instrumento legal regulador do sistema de manejo de águas pluviais? 
(Admitem-se múltiplas respostas). 
Selecione até 5 opções. 
 

|__| 1 - Plano diretor de manejo de águas pluviais. 

|__| 2 - Plano diretor de desenvolvimento urbano. 

|__| 3 - Plano diretor de bacias hidrográficas. 

|__| 4 - Plano integrado de saneamento. 

|__| 5 - Outros 

|__| 6 - Não possui. 

|__| 7 - Não soube avaliar. 

|__|  8 - Não respondeu. 
 
Q113: O município possui legislação municipal de proteção de mananciais? 
Selecione apenas uma opção. 
 

|__|1 – Sim. 
         2 – Não.  
         3 - Não soube avaliar. 
         4 - Não respondeu. 
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Q114: Houve problemas de erosão que afetaram vias públicas ou domicílios, no período de 
referência? (Admitem-se múltiplas respostas). 
Período de referência anos de 2010 e 2011. 

Selecione até 5 opções. 
 

|__| 1 - Sim, em áreas rurais 

|__| 2 - Sim, em áreas urbanas ocupadas regularmente e naturalmente inundáveis 

|__| 3 - Sim, em áreas urbanas ocupadas irregularmente e naturalmente inundáveis. 

|__| 4 - Sim, em áreas urbanas usualmente não inundáveis 

|__| 5 – Outros. 

|__| 6 – Não. 

|__| 7 - Não soube avaliar. 

|__|  8 - Não respondeu. 
 
Q115: Quantos domicílios estão sujeitos a processos de erosão que possam trazer riscos aos 
moradores? 
 

|__||__||__||__| |__||__| 

 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
 
Q116: Há dispositivo de detenção ou amortecimento de vazão de águas pluviais urbanas? 
Selecione apenas uma opção. 
 

|__|1 – Sim. 
         2 – Não.  
         3 - Não soube avaliar. 
         4 - Não respondeu. 
 
 
Q117: Há monitoramento de nível ou vazão dos corpos receptores? 
Selecione apenas uma opção. 
 

|__|1 – Sim. 
         2 – Não.  
         3 - Não soube avaliar. 
         4 - Não respondeu. 
 
Q118: Existem áreas de risco que demandem drenagem especial? 
Selecione apenas uma opção. 
 

|__|1 – Sim. 
         2 – Não.  
         3 - Não soube avaliar. 
         4 - Não respondeu. 
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Q119: A área urbana possui sistema de manejo de águas pluviais? 
Selecione apenas uma opção. 
 

|__|1 – Sim. 
         2 – Não.  
         3 - Não soube avaliar. 
         4 - Não respondeu. 
 
Q120: Quantas instituições operam simultaneamente os serviços de manejo de águas pluviais? 
 

|__||__| 

 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
 
Q121: Qual é a instituição responsável pelos serviços de manejo de águas pluviais? 
Selecione apenas uma opção. 
 

|__| 1 - Administração direta da prefeitura. 

|__| 2 - Autarquia ou serviço autônomo de responsabilidade da prefeitura. 

|__| 3 - Empresa pública regional. 

|__| 4 - Consórcio intermunicipal. 

|__| 5 - Empresa privada. 

|__| 6 - Associação. 

|__| 7 - Outra. 

|__| 8 - Não possui instituição responsável pelos serviços. 

|__| 9 - Não soube avaliar. 

|__|  10 - Não respondeu. 
 
Q122: Nome da principal instituição responsável pelos serviços de manejo de águas pluviais deste 
município. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
 
Q123: Ano a partir do qual a instituição opera no município os serviços de manejo de águas pluviais. 
 

|__||__||__||__| 

 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
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Q124: Telefone da instituição que opera os serviços de manejo de águas pluviais? 
 

( ___ ___ ) |__||__||__||__| - |__||__||__||__| 

 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
 
Q125: Nome da pessoa responsável na instituição para contato. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

|__|  Não soube avaliar. 

|__|  Não respondeu. 
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QUESTIONÁRIO ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA 

 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO: _____________________________________________________ 

COD. MUNICIPIO: |__||__||__||__||__||__||__| 

DISTRITO: ______________________________________________________ 

COD. DISTRITO: |__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

ENTREVISTADOR: _______________________________________________ 
SUPERVISOR:___________________________________________________ 
DATA: ____/____/_______ 
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Q1: Existe rede pública de distribuição de água no município? 
Selecione apenas uma opção. 
|__|  1 - Sim 

2 - Não 
3 - Não soube avaliar 
4 - Não respondeu. 

Q2: Nome do contato responsável pelas informações da operadora neste distrito: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q3: Telefone do contato responsável pelas informações ( Incluir DDD): 
 
( ___ ___ ) |__||__||__||__| - |__||__||__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q4: E-mail do responsável pelas informações: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q5: Nome da operadora: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q6: Constituição jurídica da operadora: 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Administração direta do poder público 

2 - Empresa com participação majoritária do poder público 
3 - Empresa privada 
4 - Autarquia 
5 - Outra 
6 - Não soube avaliar 
7 - Não respondeu. 

 
Q7: Nome do distrito onde se localiza a operadora: 
 
___________________________________________________________________________ 

 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
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Q8: Desde que ano a instituição opera neste distrito? 
 
|__||__||__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
 
Q9: Qual o faturamento (em R$) da empresa neste distrito no ano de 2010? 
 
|__||__||__||__||__||__||__||__||__|,|__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
 
Q10: Qual o faturamento (em R$) da empresa neste distrito no ano de 2011? 
 
|__||__||__||__||__||__||__||__||__|,|__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q11: Qual a arrecadação (em R$) da empresa neste distrito no ano de 2010? 
 
|__||__||__||__||__||__||__||__||__|,|__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q12: Qual a arrecadação (em R$) da empresa neste distrito no ano de 2011? 
 
|__||__||__||__||__||__||__||__||__|,|__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q13: Investimentos (em R$) realizados pela empresa neste distrito no ano de 2010?  
 
|__||__||__||__||__||__||__||__||__|,|__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q14: Investimentos (em R$) realizados pela empresa neste distrito no ano de 2011?  
 
|__||__||__||__||__||__||__||__||__|,|__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
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Q15: Qual a política tarifária adotada: 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Taxa 

2 - Tarifa 
3 - Abastecimento gratuito 
4- Não soube avaliar 
5 - Não respondeu. 
 

Q16: Disponibiliza informações sobre o sistema de abastecimento de água para os usuários? 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Sim 

2 - Não 
3 - Não soube avaliar 
4 - Não respondeu. 
 

Q17: Existe um sistema de atendimento ao consumidor estabelecido? (Admitem-se múltiplas 
respostas) 
Selecione até 6 opções. 
 
|__|  1 - Telefone 
|__|  2 - Pessoalmente 
|__|  3 - Mensagem eletrônica (e-mail) 
|__|  4 - Encaminhamento via correio 
|__|  5 - Fax 
|__|  6 - Outro 
|__|  7 - Não possui 
|__|  8 - Não soube avaliar 
|__|  9 - Não respondeu. 

 
Q18: Qual a principal reclamação ou solicitação sobre o serviço de abastecimento de água em 2011? 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Solicitação de ligação na rede 

2 - Reclamação de interrupção no abastecimento de água 
3 - Reclamação sobre a qualidade da água 
4 - Reclamação sobre valores ou erro de leitura 
5 - Reclamação sobre vazamentos 
6 - Outros 
7 - Não há reclamação 
8 - Não soube avaliar 
9 - Não respondeu. 

 
Q19: Com que frequência essa reclamação ou solicitação é repassada às instituições responsáveis 
pela operação do sistema de abastecimento de água? 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Diária 

2 - Semanal 
3 - Quinzenal 
4 - Mensal 
5 - Anual 
6 - Não são repassadas 

 7 - Não soube avaliar 
8 - Não respondeu. 
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Q20: Existe tarifa social ou outro subsídio? 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Sim 

2 – Não 
3 - Não soube avaliar 
4 - Não respondeu. 

 
Q21: A operadora possui algum programa social para a preservação do meio ambiente neste 
distrito? 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Sim 

2 – Não 
3 - Não soube avaliar 
4 - Não respondeu. 

 
Q22: Nome da Localidade onde esta localizada a captação. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
 
 
Q23: Qual o principal tipo de captação? 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Superficial 

2 - Poço Raso. 
3 - Poço Profundo 
4 – Mista. 
5 - Não soube avaliar 
6 - Não respondeu. 

  
Q24: Nome do principal manancial de captação em 2011. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q25: Nome da bacia hidrográfica na qual está a captação. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
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Q26: A captação é outorgada? 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Sim 

2 – Não 
3 - Não soube avaliar 
4 - Não respondeu. 

 
Q27: Regime hidráulico da principal adutora de água bruta. 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Gravidade 

2 - Recalque 
3 - Mista (uso dos dois) 
4 - Não soube avaliar 
5 - Não respondeu. 

 
Q28: Tipo de material da principal adutora de água bruta. (admitem-se múltiplas respostas) 
Selecione até 7 opções. 
 
|__|  1 - PVC 
|__|  2 - Ferro fundido 
|__|  3 - Aço 
|__|  4 - Manilha cerâmica 
|__|  5 - Manilha de concreto 
|__|  6 - Canal de terra ou de concreto, ou os dois. 
|__|  7 - Outro 
|__|  8 - Não soube avaliar 
|__|  9 - Não respondeu. 
 
 
Q29: Diâmetro da principal adutora de água bruta (mm). 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Até 100 

2 - 101 a 150 
3 - 151 a 350 
4 - 351 ou mais 
5 - Não soube avaliar 
6 - Não respondeu. 
 

Q30: Extensão da adutora de água bruta (km) em 2011. 
 
|__||__||__||__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q31: Tempo de funcionamento da adutora (anos). 
 
|__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
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Q32: Volume captado (em litros/segundo) em 2011. 
Considerar todas as captações 
 
|__||__||__||__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q33: Capacidade máxima de captação do sistema (litros/segundo) em 2011. 
Considerar todas as captações 
 
|__||__||__||__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q34: Número de poços profundos existentes no sistema. 
 
|__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q35: Qual a principal forma utilizada para a proteção das fontes de captação? (admitem-se múltiplas 
respostas) 
Selecione até 5 opções. 
 
|__|  1 - Vigilância 
|__|  2 - Área cercada 
|__|  3 - Preservação da vegetação 
|__|  4 - Proibição de despejos 
|__|  5 - Outra 
|__|  6 - Não possui 
|__|  7 - Não soube avaliar 
|__|  8 - Não respondeu. 
 
Q36: Número de elevatórias existentes no sistema (Água Bruta) em 2011. 
 
|__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q37: Número de elevatórias existentes no sistema (Água Tratada) em 2011. 
 
|__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q38: Custo de Energia Elétrica por m³ de água Bruta (em R$/mês) em 2010. 
 
|__||__||__||__||__||__||__||__||__|,|__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
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Q39: Custo de Energia Elétrica por m³ de água Bruta (em R$/mês) em 2011. 
 
|__||__||__||__||__||__||__||__||__|,|__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q40: Qual o tipo de tratamento de água? 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Tratamento convencional 

2 - Tratamento não-convencional 
3 - Simples desinfecção (cloração e outros) 
4 - Não faz    VÁ PARA QUESTÃO 61 
5 - Não soube avaliar 
6 - Não respondeu. 

 
Q41: Existe tratamento das águas de lavagem do filtro/decantador? 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Sim 

2 – Não 
3 - Não possui decantador 
4 - Não soube avaliar 
5 - Não respondeu. 

 
Q42: A operadora realiza controle de qualidade da água seguindo a Portaria Nº 518/GM de 2004? 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Sim 

2 - Não 
4 - Não soube avaliar 
5 - Não respondeu. 

 
Q43: Quais testes para monitoramento da qualidade da água são realizados mensalmente? 
(Admitem-se múltiplas respostas) 
Selecione até 8 opções. 
 
|__|  1 - Turbidez 
|__|  2 - Cor 
|__|  3 - pH 
|__|  4 - Cloro residual livre 
|__|  5 - Coliforme 
|__|  6 - Bactéria heterotrófica 
|__|  7 - Fluoreto 
|__|  8 - Cianobactérias/cianotoxinas 
|__|  9 - Não soube avaliar 
|__|  10 - Não respondeu. 
 
Q44: Houve amostra com resultado fora dos valores permitidos pela Portaria 518 em 2010? 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Sim 

2 – Não 
3 - Não soube avaliar 
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4 - Não respondeu. 
 
Q45: Para quais testes o resultado foi fora dos valores permitidos pela Portaria 518, no ano de 2010? 
(Admitem-se múltiplas respostas) 
Selecione até 8 opções. 
 
|__|  1 - Turbidez 
|__|  2 - Cor 
|__|  3 - pH 
|__|  4 - Cloro residual livre 
|__|  5 - Coliforme 
|__|  6 - Bactéria heterotrófica 
|__|  7 - Fluoreto 
|__|  8 - Cianobactérias/cianotoxinas 
|__|  9 - Não soube avaliar 
|__|  10 - Não respondeu. 
 
 
Q46: Houve amostra com resultado fora dos valores permitidos pela Portaria 518 em 2011? 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Sim 

2 - Não 
3 - Não soube avaliar 
4 - Não respondeu. 

 
Q47: Para quais testes o resultado foi fora dos valores permitidos pela Portaria 518, em 2011? 
(Admitem-se múltiplas respostas). 
Selecione até 8 opções. 
 
|__|  1 - Turbidez 
|__|  2 - Cor 
|__|  3 - pH 
|__|  4 - Cloro residual livre 
|__|  5 - Coliforme 
|__|  6 - Bactéria heterotrófica 
|__|  7 - Fluoreto 
|__|  8 - Cianobactérias/cianotoxinas 
|__|  9 - Não soube avaliar 
|__|  10 - Não respondeu. 
 
Q48: Volume de água tratada distribuída (em metros cúbicos/dia) no ano de 2011 
 
|__||__||__||__||__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q49: O município exporta água tratada para outro(s) município(s)? 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Sim 

2 – Não VÁ PARA QUESTÃO 52 
3 - Não soube avaliar 
4 - Não respondeu. 
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Q50: Nome do principal município para o qual exporta água tratada. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
 
 
Q51: Volume de água tratada exportada para outros municípios (em m³) em 2011. 
 
|__||__||__||__||__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
 
Q52: Qual a capacidade máxima de tratamento de água do sistema de abastecimento de água/soma 
das capacidades da ETAs (em litros/segundos) no ano de 2011? 
 
|__||__||__||__||__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q53: Regime hidráulico da principal adutora de água tratada. 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Gravidade 

2 - Recalque 
3 - Mista (o uso dos dois) 
4 - Outro 
5 - Não soube avaliar 
6 - Não respondeu. 

 
Q54: Tipo de material da adutora (Água tratada) - (admitem-se múltiplas respostas). 
Selecione até 6 opções. 
 
|__|  1 - PVC 
|__|  2 - Ferro fundido 
|__|  3 - Aço 
|__|  4 - Manilha cerâmica 
|__|  5 - Manilha de concreto 
|__|  6 - Canal de terra ou de concreto, ou uso dos dois 
|__|  7 - Não possui rede adutora de água tratada 
|__|  8 - Não soube avaliar 
|__|  9 - Não respondeu. 
 
 
Q55: Qual o diâmetro da principal adutora de água Tratada (mm). 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Até 100 

2 - 101 a 150 
3 - 151 a 350 
4 - 351 ou mais 
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5 - Não soube avaliar 
6 - Não respondeu. 

 
Q56: Extensão da adutora de água Tratada (Km) em 2011. 
 
|__||__||__||__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q57: Tempo de funcionamento da adutora de água Tratada (em anos). 
 
|__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q58: Número de reservatórios de água tratada em 2011. 
 
|__||__||__||__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q59: Qual a capacidade total de reservação da água tratada (m³)? 
 
|__||__||__||__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q60: Custo de Energia Elétrica por m³ de água tratada (em R$/mês) em 2011. 
 
|__||__||__||__||__||__||__||__||__|,|__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q61: Pessoal ocupado permanentemente ligado exclusivamente ao serviço de abastecimento de 
água no ano de 2011. 
 
|__||__||__||__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q62: Pessoal ocupado contratado, terceirizado ou somente comissionado ligado exclusivamente ao 
serviço de abastecimento de água no ano de 2011. 
 
|__||__||__||__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
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Q63: Qual foi o custo médio (em R$) mensal com pessoal ocupado permanentemente ligado 
exclusivamente a manutenção e operação do sistema de abastecimento de água no ano de 2011? 
 
|__||__||__||__||__||__||__||__||__|,|__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q64: Qual foi o custo médio (em R$) mensal com pessoal ocupado contratado, terceirizado ou 
somente comissionado ligado exclusivamente para manutenção e operação do sistema de 
abastecimento de água no ano de 2011? 
 
|__||__||__||__||__||__||__||__||__|,|__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
 
Q65: Qual o nível de instrução do responsável pela operação do sistema? 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Ensino fundamental incompleto 

2 - Ensino fundamental completo 
3 - Ensino médio incompleto 
4 - Ensino médio completo 
5 - Ensino técnico profissionalizante (completo ou incompleto) 
6 - Ensino superior (completo ou incompleto) 
7 - Pós graduação 
8 - Não possui. 
9 - Não soube avaliar 
10 - Não respondeu. 

 
Q66: A operadora possui técnico em química? 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Sim 

2 - Não 
3 - Não soube avaliar 
4 - Não respondeu. 

 
Q67: O sistema é supervisionado por um engenheiro sanitarista? 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Sim 

2 - Não 
3 - Não soube avaliar 
4 - Não respondeu. 

 
Q68: Número de economias RESIDENCIAIS atendidas pelo sistema de abastecimento de água em 
2010. 
 
|__||__||__||__||__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
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Q69: Números de economias (COMERCIAIS/INDUSTRIAIS/OUTROS) atendidas pelo sistema de 
abastecimento de água em 2010. 
 
|__||__||__||__||__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q70: Número de economias RESIDENCIAIS atendidas pelo sistema de abastecimento de água no 
ano de 2011. 
 
|__||__||__||__||__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
 
Q71: Números de economias (COMERCIAIS/INDUSTRIAIS/OUTROS) atendidas pelo sistema de 
abastecimento de água em 2011. 
 
|__||__||__||__||__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
 
Q72: Número de PESSOAS abastecidas pelo sistema de abastecimento de água no ano de 2010. 
 
|__||__||__||__||__||__||__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q73: Número de PESSOAS abastecidas pelo sistema de abastecimento de água no ano de 2011. 
 
|__||__||__||__||__||__||__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q74: Qual a extensão da rede distribuidora do abastecimento de água (Km)? 
 
|__||__||__||__||__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q75: Porcentagem de cobertura da rede em relação à população total neste distrito no ano de 2011. 
|__||__||__|,|__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
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Q76: Qual a porcentagem de micromedição do sistema de abastecimento de água ? 
|__||__||__|,|__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q77: Volume micromedido (em m³) do sistema de abastecimento de água em 2011. 
 
|__||__||__||__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q78: Qual a porcentagem de macromedição de água tratada total? 
|__||__||__|,|__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
Q79: Existe rodízio na distribuição no sistema de abastecimento de água? 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Sim 

2 - Não 
3 - Não soube avaliar 
4 - Não respondeu. 

 
Q80: Existe intermitência no abastecimento de água em alguma região deste distrito? 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Sim 

2 - Não 
3 - Não soube avaliar 
4 - Não respondeu. 

 
Q81: Com que frequência ocorre intermitência no abastecimento de água neste distrito: 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Semanalmente 

2 - Mensalmente 
3 - Semestralmente 
4 - Anualmente 
5 - Outros 
6 - Não soube avaliar 
7 - Não respondeu. 

 
Q82: Quantas ligações foram atingidas pela intermitência no abastecimento de água neste distrito no 
ano de 2010? 
 
|__||__||__||__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
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Q83: Quantas ligações foram atingidas pela intermitência no abastecimento de água neste distrito no 
ano de 2011? 
 
|__||__||__||__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q84: Quantifica ou estima perdas na distribuição da água? 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Sim 

2 - Não 
3 - Não soube avaliar 
4 - Não respondeu. 

 
Q85: Porcentagem de perdas na distribuição (%) 
 
|__||__||__|,|__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
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QUESTIONÁRIO ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO 

 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO: _____________________________________________________ 

COD. MUNICIPIO: |__||__||__||__||__||__||__| 

DISTRITO: ______________________________________________________ 

COD. DISTRITO: |__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

ENTREVISTADOR: _______________________________________________ 
SUPERVISOR:___________________________________________________ 
DATA: ____/____/_______ 
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Q1: Existe rede de esgoto no município? 
Selecione apenas uma opção. 
|__|  1 - Sim 

2 - Não 
3 - Não soube avaliar 
4 - Não respondeu. 

 
Q2: Nome do contato responsável pelas informações da operadora neste distrito: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
 
Q3: Telefone do contato responsável pelas informações ( Incluir DDD): 
 
( ___ ___ ) |__||__||__||__| - |__||__||__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q4: E-mail do responsável pelas informações: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
 
Q5: Nome da operadora: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q6: Constituição jurídica da operadora: 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Administração direta do poder público 

2 - Empresa com participação majoritária do poder público 
3 - Empresa privada 
4 - Autarquia 
5 - Outra 
6 - Não soube avaliar 
7 - Não respondeu. 

 
Q7: Nome do distrito onde se localiza a operadora: 
 
___________________________________________________________________________ 

 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
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Q8: Desde que ano a instituição opera neste distrito? 
 
|__||__||__||__| 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q9: Qual o faturamento (em R$) da empresa neste distrito no ano de 2010? 
 
|__||__||__||__||__||__||__||__||__|,|__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q10: Qual o faturamento (em R$) da empresa neste distrito no ano de 2011? 
 
|__||__||__||__||__||__||__||__||__|,|__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q11: Qual a arrecadação (em R$) da empresa neste distrito no ano de 2010? 
 
|__||__||__||__||__||__||__||__||__|,|__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q12: Qual a arrecadação (em R$) da empresa neste distrito no ano de 2011? 
 
|__||__||__||__||__||__||__||__||__|,|__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q13: Investimentos (em R$) realizados pela empresa neste distrito no ano de 2010?  
 
|__||__||__||__||__||__||__||__||__|,|__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q14: Investimentos (em R$) realizados pela empresa neste distrito no ano de 2011?  
 
|__||__||__||__||__||__||__||__||__|,|__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q15: Possui algum tipo de Política tarifária? Exemplo: taxa, tarifa,etc. 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Sim 

2 – Não VÁ PRA QUESTÃO 19 
3 - Não soube avaliar 
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4 - Não respondeu. 
 

Q16: Qual a política tarifária adotada (admitem-se múltiplas respostas). 
Selecione até 5 opções. 
 
|__|  1 - Taxa específica no boleto do IPTU 
|__| 2 - Taxa em boleto exclusivo 
|__| 3 - Tarifa 
|__| 4 - Taxa específica no boleto de água 
|__| 5 - Outra 
|__| 3 - Não soube avaliar 
|__| 4 - Não respondeu. 
 
 
Q17: Proporção (%) da cobrança do serviço de esgoto em relação à cobrança do serviço de água: 
 
|__||__||__|,|__||__| 
 
|__| Não soube avaliar 
|__| Não respondeu. 
 
Q18: Existe algum tipo de tarifa social ou subsídio. 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Sim 

2 – Não 
3 - Não soube avaliar 
4 - Não respondeu. 

 
Q19: Disponibiliza informações sobre o sistema para os usuários. 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Sim 

2 – Não 
3 - Não soube avaliar 
4 - Não respondeu. 

 
Q20: Existe um sistema de atendimento ao consumidor estabelecido (admitem-se múltiplas 
respostas). 
Selecione até 6 opções. 
 
|__| 1 - Telefone 
|__| 2 - Encaminhamento via correio. 
|__| 3 - Pessoalmente 
|__| 4 - Mensagem eletrônica (e-mail) 
|__| 5 - Fax 
|__| 6 - Outros 
|__| 7 - Não possui 
|__|8 - Não soube avaliar 
|__|9 - Não respondeu. 
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Q21: Qual é a principal reclamação ou solicitação sobre o serviço de esgotamento sanitário? 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Solicitação de ligação na rede. 

2 - Solicitação de manutenção da rede coletora. 
3 - Reclamação sobre a qualidade do serviço. 
4 - Reclamação sobre vazamentos. 
5 - Reclamação sobre mau cheiro. 
6 - Outro. 
7 - Não há reclamações 
8 - Não soube avaliar 
9 - Não respondeu. 

 
Questão 22: Com que frequência as reclamações ou solicitações são repassadas às instituições 
responsáveis pela operação do sistema de esgotamento sanitário? 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__| 1 - Diária. 
 2 - Semanal. 
 3 - Mensal. 
 4 - Semestral. 
 5 - Anual. 
 6 - Outra. 
 7 - Não são repassadas. 
 8 - Não soube avaliar 
 9 - Não respondeu. 
 
 
Q23: A operadora possui algum programa de preservação do meio ambiente: 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Sim 

2 – Não 
3 - Não soube avaliar 
4 - Não respondeu. 

  
Q24: Despesa com energia elétrica (ETE'S e Elevatórias) neste distrito, no ano de 2011 (R$/ano). 
 
|__||__||__||__||__||__||__||__||__|,|__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q25: Número de elevatórias existentes no sistema. 
 
|__||__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q26: Capacidade nominal total das elevatórias (L/S): 
 
|__||__| |__||__||__| |__|    
 
|__| Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
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Q27: Número de pessoas ocupadas permanentemente ligadas exclusivamente ao serviço de 
esgotamento sanitário no ano de 2011. 
 
|__||__| |__|   
 
|__| Não soube avaliar 
|__| Não respondeu. 
 
 
Q28: Número de pessoas ocupadas contratadas, terceirizadas ou somente comissionadas ligado 
exclusivamente ao serviço de esgotamento sanitário no ano de 2011. 
 
|__||__| |__||__||__| |__||__|   
 
|__| Não soube avaliar 
|__| Não respondeu. 
 
Q29: Custo médio mensal com pessoal ocupado permanentemente ligado exclusivamente ao serviço 
de esgotamento sanitário no ano de 2011. 
 
|__||__||__||__||__||__||__||__||__|,|__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 

 
Q30: Custo médio mensal com pessoal ocupado (contratado, terceirizado ou somente 
comissionado) ligado exclusivamente ao serviço de esgotamento sanitário no ano de 2011. 
 
|__||__||__||__||__||__||__||__||__|,|__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
 
 
Q31: Nível de instrução do responsável pelo sistema 
 
Selecione apenas uma opção. 
|__| 1 - Ensino fundamental incompleto 
 2 - Ensino fundamental completo 
 3 - Ensino médio incompleto 
 4 - Ensino médio completo 
 5 - Ensino técnico profissionalizante 
 6 - Ensino superior 
 7 - Pós-graduação 
 8 - Não tem chefe 
 9 - Não soube avaliar 
 10 - Não respondeu. 
 
Q32: O sistema é supervisionado por um engenheiro sanitarista 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Sim 
 2 - Não 
 3 - Não soube avaliar 
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 4 - Não respondeu. 
 
Q33: Número de ligações na rede de esgotamento sanitário. 
 
|__||__||__||__||__||__||__||__||__ 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
 
Q34: Número de economias atendidas pela rede de esgotamento sanitário. 
 
|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q35: Número de pessoas servidas. 
 
|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q36: Cobertura da rede coletora (% da população atendida). 
 
|__||__||__|,|__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q37: Diâmetro da rede coletora (mm). 
Selecione até 5 opções. 
 
|__| 1 - Até 100 mm 
 2 - 101 a 150 mm 
 3 - 151 a 350 mm 
 4 - 351 mm ou mais. 
 5 - Não soube avaliar 
 6 - Não respondeu. 
 
Q38: Extensão total da rede de esgoto (Km). 
 
|__||__||__||__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
 
Q39: Forma de coleta do esgoto (Admitem-se múltiplas respostas). 
Selecione até 4 opções. 
 
|__|  1 - Rede unitária ou mista (misturada com água de chuva) 
 2 - Rede separadora convencional 
 3 - Rede separadora condominal 
 4 - Não soube avaliar 
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 5 - Não respondeu. 
 
Q40: Volume de esgoto coletado na rede em 2011 (m³). 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__||__||__||__||__|   
 
|__|  Não soube avaliar 
|__| Não respondeu. 
 
Q41: Número de extravasamento de rede de esgoto no ano de 2010: 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__||__||__||__||__|   
 
|__|  Não soube avaliar 
|__| Não respondeu. 
 
Q42: Número de extravasamento de rede de esgoto no ano de 2011: 
 
|__||__||__||__||__|   
 
|__|  Não soube avaliar 
|__| Não respondeu. 
 
Q43: O esgoto coletado no distrito é tratado? 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Sim 

2 – Não 
3 - Não soube avaliar 
4 - Não respondeu. 

 
Q44: Número de ETE's projetada, com projeto em andamento ou em construção. 
 
|__||__|   
 
|__| Não soube avaliar 
|__|Não respondeu. 
 
Q45: Número de ETE's concluídas. 
 
|__||__|   
 
|__| Não soube avaliar 
|__|Não respondeu. 
 
46: Número de ETE's em operação. 
|__||__|  
 
|__| Não soube avaliar 
|__|Não respondeu. 
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Q47: Número de ETE's inativa. 
|__||__|  
 
|__| Não soube avaliar 
|__|Não respondeu. 
 
Q48: Número de ETE's que possui licença prévia e/ou de instalação. 
|__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q49: Número de ETE's que possui licença de operação. 
|__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q50: Número de ETE's que possui (AAF) Autorização Ambiental de Funcionamento. 
|__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q51: Número de ETE's que possui licença corretiva. 
|__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q52: Número de ETE's que não possuem licença ambiental de funcionamento. 
 
|__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q53: Tipo de tratamento de esgoto realizado neste distrito (admitem-se múltiplas respostas). 
Selecione até 13 opções. 
 
|__| 1 - Filtro biológico. 
|__| 2 - Reator anaeróbico. 
|__| 3 - Valo de oxidação. 
|__| 4 - Lodo ativado. 
|__| 5 - Lagoa anaeróbica. 
|__| 6 - Lagoa aeróbica. 
|__| 7 - Lagoa aerada. 
|__| 8 - Lagoa facultativa. 
|__| 9 - Lagoa mista. 
|__| 10 - Lagoa de maturação. 
|__| 11 - Fossa séptica de sistema condominal. 
|__| 12 - WETLAND/aplicação no solo, plantas aquáticas. 
|__| 13 – Outro. 
|__| 14 - Não faz tratamento. 
|__| 15 - Não soube avaliar. 
|__| 16 - Não respondeu. 
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Q54: Frequência das análises de DBO do Afluente e Efluente da ETE de maior vazão no ano de 2011. 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Diária 
 2 - Semanal 
 3 – Quinzenal 
 4 - Mensal 
 5 - Anual 
 6 - Outra 
 7 - Não faz coleta de resíduo de varrição e capina 
 8 - Não soube avaliar 
 9 - Não respondeu. 
 
Q55: A ETE recebe esgoto de outro(s) município(s): 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Sim 

2 - Não 
3 - Não soube avaliar 
4 - Não respondeu. 

 
Q56: A ETE recebe esgoto de outro(s) distrito(s) do município. 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Sim 

2 - Não 
3 - Não soube avaliar 
4 - Não respondeu. 

 
Q57: Capacidade máxima de tratamento das ETE's em operação, volume total (m³/dia). 
 
|__||__||__||__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q58: Volume anual de esgoto tratado (m³). 
 
|__||__||__||__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q59: Qual o corpo receptor que recebe maior quantidade de esgoto proveniente de ETE? 
Selecione apenas uma opção. 
|__|  1 - Rio 
 2 - Córrego/ribeirão 
 3 - Lago ou lagoa 
 4 - Outro 
 5 - Não soube avaliar 
 6 - Não respondeu. 
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Q60: Nome do corpo receptor que recebe efluente da principal ETE em operação. 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
 
Q61: Qual o uso a jusante do principal corpo receptor (admitem-se múltiplas respostas). 
Selecione até 6 opções. 
 
|__| 1 - Abastecimento público de água 
|__| 2 - Recreação 
|__| 3 - Irrigação 
|__| 4 - Aquicultura 
|__| 5 - Uso doméstico (lavar roupas/vasilhas/etc) 
|__| 6 - Outro 
|__| 7 - Não possui uso a jusante 
|__| 8 - Não soube avaliar 
|__| 9 - Não respondeu. 
 
Q62: Destinação final do lodo produzido no tratamento do esgoto. 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Rio 
 2 - Terreno baldio 
 3 - Aterro sanitário 
 4 - Aterro controlado 
 5 - Lixão 
 6 - Incineração 
 7 - Reaproveitamento 
 8 - Outro 
 9 - Não soube avaliar 
 10 - Não respondeu. 
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QUESTIONÁRIO  
DRENAGEM URBANA 

 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO: _____________________________________________________ 

COD. MUNICIPIO: |__||__||__||__||__||__||__| 

DISTRITO: ______________________________________________________ 

COD. DISTRITO: |__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

ENTREVISTADOR: _______________________________________________ 
SUPERVISOR:___________________________________________________ 
DATA: ____/____/_______ 
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Q1: Nome do contato responsável pelas informações: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q2: Cargo do responsável pelas informações: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q3: Telefone do responsável pelas informações (Incluir DDD): 
 
( ___ ___ ) |__||__||__||__| - |__||__||__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q4: E-mail do responsável pelas informações: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q5: Nome do órgão responsável pelas informações na prefeitura: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q6: CNPJ da instituição responsável pelas informações: 
 
|__||__||__||__||__||__||__||__||__|/|__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q7: Endereço da instituição responsável pelas informações: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q8: Número da instituição responsável pelas informações:  
 
|__||__||__||__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
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Q9: Complemento: 
 
|__||__||__||__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
 
Q10: Bairro: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q11: CEP:  
 
|__||__|-|__||__||__|-|__||__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q12: Ramal do setor:  
 
|__||__||__||__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q13: Existe rede de drenagem urbana no município? 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Sim 
 2 – Não 
 3 - Não soube avaliar 
 4 - Não respondeu. 
 
Q14: Nome da operadora: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q15: Esta empresa está a serviço da(o): 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Secretaria municipal de obras e serviços públicos 
 2 - Secretaria municipal de saúde 
 3 - Secretaria municipal do meio ambiente 
 4 - Gabinete do prefeito 
 5 - Outro(a) 
 6 - Não soube avaliar 
 7 - Não respondeu. 
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Q16: Existe um sistema de atendimento à população (admitem-se múltiplas respostas). 
Selecione até 6 opções. 
 
|__| 1 - Telefone 
|__| 2 - Pessoalmente 
|__| 3 - Correio eletrônico (e-mail) 
|__| 4 - Fax 
|__| 5 - Correspondência 
|__| 6 - Outros 
|__| 7 - Não possui esse sistema 
|__| 8 - Não soube avaliar 
|__| 9 - Não respondeu. 
 
Q17: Principal reclamação sobre o manejo de águas pluviais? 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Solicitação de limpeza de bueiros e bocas de lobo. 
 2 - Solicitação de ampliação do sistema de drenagem. 
 3 - Reclamação sobre alagamento frequente de vias. 
 4 - Não há reclamação. 
 5 - Não soube avaliar 
 6 - Não respondeu. 

 
Q18: Com que frequência as reclamações ou solicitações são repassadas às instituições 
responsáveis pela operação do sistema de drenagem? 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Diária. 
 2 - Semanal. 
 3 - Quinzenal. 
 4 - Mensal. 
 5 - Anual. 
 6 - Não são repassadas. 
 7 - Não soube avaliar 
 8 - Não respondeu. 
 
Q19: Setor responsável pela constante manutenção do sistema 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
|__| Não soube avaliar 
|__| Não respondeu. 
 
Q20: Frequência do monitoramento 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__| 1 - Diária 
 2 - Semanal 
 3 - Quinzenal 
 4 - Mensal 
 5 - Trimestral 
 6 - Semestral 
 7 - Anual 
 8 - Ocasionalmente 
 9 - Outra 
 10 - Não soube avaliar 
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 11 -Não respondeu. 
 
Q21: Nível de instrução do responsável pelo sistema de manejo de águas pluviais 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__| 1 - Fundamental incompleto 
 2 - Fundamental completo 
 3 - Ensino médio incompleto 
 4 - Ensino médio completo 
 5 - Técnico profissionalizante 
 6 - Superior tecnólogo 
 7 - Ensino superior 
 8 - Pós-graduação 
 9 – Nenhum 
 10 - Não soube avaliar 

11 - Não respondeu. 
 

Questão 22: Há especialista em hidrologia responsável pelo processo? 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Sim 
 2 - Não 
 3 - Não soube avaliar 
 4 - Não respondeu. 
 
Q23: Há consulta regular de informações pluviométricas e meteorológicas? 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Sim 
 2 - Não 
 3 - Não soube avaliar 
 4 - Não respondeu. 
  
Q24: O sistema de manejo de águas pluviais é cadastrado 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Sim 
 2 - Não 
 3 - Não soube avaliar 
 4 - Não respondeu. 
 
Q25: Tipo de rede de drenagem urbana: 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Rede unitária ou mista 
 2 - Rede separadora 
 3 - Não soube avaliar 
 4 - Não respondeu. 
 
Q26: Extensão total da rede de drenagem (em Km): 
 
|__||__||__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
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Q27: Extensão da rede subterrânea de drenagem (em Km): 
 
|__||__||__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q28: Extensão do sistema viário (em Km): 
 
|__||__||__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q29: Extensão do sistema viário PAVIMENTADO (% da extensão viária total): 
 
|__||__||__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
 
Q30: Foram feitas medições no sistema de vazão de drenagem no período de referência (2010/2011) 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Sim 
 2 – Não 
 3 - Não soube avaliar 
 4 - Não respondeu. 
 
Q31: Local onde é feito o lançamento das águas pluviais coletadas pelo sistema de drenagem 
(admitem-se múltiplas respostas) 
Selecione até 7 opções. 
 
|__| 1 - Lagos/lagoas 
|__| 2 - Rios/córregos 
|__| 3 - Fundos de vale 
|__| 4 - Depressões naturais 
|__| 5 - Grotas 
|__| 6 - Áreas livres públicas ou particulares 
|__| 7 - Outro  
|__| 8 -  Não soube avaliar 
|__| 9 - Não respondeu. 
 
Q32: Foram detectados problemas de assoreamento da rede de drenagem 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Sim 
 2 – Não 
 3 - Não soube avaliar 
 4 - Não respondeu. 
 
 
 
Q33: Tipo de captação de águas pluviais (admitem-se múltiplas respostas) 
Selecione até 4 opções. 
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|__|  1 - Boca de lobo/boca de leão 
|__|  2 - Caixa com grelha na sarjeta 
|__|  3 - Valas/canaletas/sarjetas 
|__|  4 – Outro 
|__|  5 - Não soube avaliar 
|__|  6 - Não respondeu. 
 
Q34: Principais itens exigidos para a implantação de loteamento e vias (admitem-se múltiplas 
respostas). 
Selecione até 8 opções. 
 
|__| 1 - Meio fio  
|__| 2 - Boca de lobo/boca de leão 
|__| 3 - Pavimentação 
|__| 4 - Área verde 
|__| 5 - Sistema de abastecimento de água 
|__| 6 - Sistema de esgotamento sanitário 
|__| 7 - Rede subterrânea de drenagem de águas pluviais 
|__| 8 - Outro 
|__| 9 - Não há exigência 
|__| 10 - Não soube avaliar 
|__| 11 - Não respondeu. 
 
Q35: Existem cursos d'água passando nas áreas urbanas? 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Sim 
 2 - Não  
 3 - Não soube avaliar 
 4 - Não respondeu. 
 
 
Q36: Quantos cursos d'água passam nas áreas urbanas? 
 
|__||__||__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q37: Nome do principal curso d'água: 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q38: O principal curso d'água que passa na área urbanizada é: 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Ocupado por residências e ruas 
 2 - Parcialmete ocupado por residências e ruas 
 3 - Canalizado 
 4 - Mantido em estado natural 
 5 - As margens são ocupadas por parques e praças 
 6 - Não ocupado, mas sem vegetação às margens 
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 7 - Não soube avaliar 
 8 - Não respondeu. 
 
Q39: Os cursos d'água são contaminados por: (admitem-se múltiplas respostas). 
Selecione até 8 opções. 
 
|__| 1 - Esgoto doméstico 
|__| 2 - Esgoto industrial 
|__| 3 - Lançamentos de resíduos sólidos 
|__| 4 - São monitorados, mas não são contaminados 
|__| 5 - Os cursos d'água não são monitorados 
|__| 6 - Agrotóxico  
|__| 7 - Lixo hospitalar 
|__| 8 - Outro 
|__| 9 - Não soube avaliar 
|__| 10 - Não respondeu. 
 
Q40: Foi detectada proliferação de insetos, ratos ou outros animais associada à presença de cursos 
d'água 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Sim 
 2 – Não  
 3 - Não soube avaliar 
 4 - Não respondeu. 
 
Q41: Principais medidas tomadas periodicamente pela empresa operadora para a manutenção do 
sistema de drenagem (admitem-se múltiplas respostas). 
Selecione até 5 opções. 
 
|__|  1 - Limpeza e desobstrução de bueiro 
|__|  2 - Limpeza e desobstrução de galerias 
|__|  3 - Varrição e limpeza de vias 
|__|  4 - Limpeza e desobstrução de canais 
|__|  5 - Outro 
|__|  6 - Não faz manutenção periódica do sistema 
|__|  7 - Não soube avaliar 
|__| 8 - Não respondeu. 
 
 
 
Q42: Foram realizadas obras para instalação ou ampliação da rede de drenagem pluvial nos 
distritos, no período de referência (2010/2011)?  
 
|__|  1 - Sim 
 2 – Não  
 3 - Não soube avaliar 
 4 - Não respondeu. 
 
Q43: Principais tipos de problemas de drenagem observados (admitem-se múltiplas respostas) 
Selecione até 6 opções. 
 
|__| 1 - Enchente 
|__| 2 - Alagamentos/inundações 
|__| 3 - Deslizamentos de terra/escorregamento 
|__| 4 - Enxurrada 
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|__| 5 - Erosão 
|__| 6 - Outro 
|__| 7 - Não há problemas de drenagem neste distrito  
|__| 8 - Não soube avaliar 
|__| 9 - Não respondeu. 
 
Q44: Ocorreram episódios de inundação no período de referência (2010/2011)? 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__| 1 - Sim 
 2 – Não VÁ PARA QUESTÃO 48. 
 3 - Não soube avaliar 
 4 - Não respondeu. 
 
Q45: Número de episódios de inundações ocorridos no período de referência (2010/2011) 
 
|__||__||__|  
 
|__| Não soube avaliar 
|__| Não respondeu. 
 
Q46: Quais as principais causas das inundações (admitem-se múltiplas respostas). 
Selecione até 7 opções. 
 
|__| 1 - Dimensionamento inadequado do sistema 
|__| 2 - Obstrução de bueiros, bocas de lobo e bocas de leão 
|__| 3 - Obstrução de galerias e canais de escoamento 
|__| 4 - Ocupação irregular 
|__| 5 - Impermeabilização excessiva do solo 
|__| 6 - Transbordamento dos cursos d'água 
|__| 7 - Outro 
|__| 8 - Não há inundações 
|__| 9 - Não soube avaliar 
|__| 10 - Não respondeu. 
 
Q47: Número de domicílios afetados em decorrência de inundações no período de referência 
(2010/2011): 
 
|__||__||__|  
 
|__| Não soube avaliar 
|__| Não respondeu. 
 
Q48: Número de domicílios afetados em decorrência de deslizamentos de terra no período de 
referência 
(2010/2011): 
 
|__||__||__|  
 
|__| Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
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Q49: População total atingida por catástrofes no período de referência (2010/2011). 
 
|__||__||__||__||__||__|  
 
|__| Não soube avaliar 
|__| Não respondeu. 
 
Q50: Classificação dos desastres ocorridos, segundo o volume de população atingida. 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Muito grande 
 2 - Grande 
 3 - Médio 
 4 - Pequeno 
 5 - Não ocorreram desastres  
 6 - Não soube avaliar 
 7- Não respondeu. 
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QUESTIONÁRIO  
MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
 
 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO: _____________________________________________________ 

COD. MUNICIPIO: |__||__||__||__||__||__||__| 

DISTRITO: ______________________________________________________ 

COD. DISTRITO: |__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

ENTREVISTADOR: _______________________________________________ 
SUPERVISOR:___________________________________________________ 
DATA: ____/____/_______ 
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Q1: Existe serviço de coleta de resíduos sólidos (Lixo) no município? 
Selecione apenas uma opção. 
|__|  1 - Sim 

2 - Não 
3 - Não soube avaliar 
4 - Não respondeu. 

 
Q2: Nome do contato responsável pelas informações da operadora neste distrito: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q3: Telefone do contato responsável pelas informações (Incluir DDD): 
 
( ___ ___ ) |__||__||__||__| - |__||__||__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q4: Cargo do responsável pelas informações: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q5: E-mail do responsável pelas informações: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q6: Ramal da operadora: 
 
|__||__||__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q7: Nome do órgão responsável pelas informações na prefeitura: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q8: Endereço da instituição responsável pelas informações: 
  
___________________________________________________________________________ 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
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Q9: Número da instituição responsável pelas informações:  
 
|__||__||__||__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q10: Complemento: 
 
|__||__||__||__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q11: Bairro: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q12: CEP:  
 
|__||__|-|__||__||__|-|__||__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
 
Q13: CNPJ da instituição responsável pelas informações: 
 
|__||__||__||__||__||__||__||__||__|/|__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q14: Como é feita a cobrança pelos serviços de coleta (direta e indireta) de lixo: 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Cobrança anual 
 2 - Cobrança mensal 
 3 - Não há cobrança 
 4 - Não soube avaliar 

5 - Não respondeu. 
 
Q15: Número de funcionários empregados no serviço de coleta (direta e indireta) de lixo: 
 
|__||__||__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
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Q16: Nível de escolaridade do chefe do serviço de coleta (direta e indireta) de lixo: 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Ensino fundamental incompleto 
|__|  2 - Ensino fundamental completo 
|__|  3 - Ensino médio incompleto 
|__|  4 - Ensino médio completo 
|__|  5 - Ensino técnico profissionalizante 
|__|  6 - Ensino superior tecnólogo 
|__|  7 - Ensino superior 
|__|  8 - Pós-graduação 
|__|  9 - Não existe 
|__|  10 - Não possui funcionário empregado no serviço de coleta (direta e indireta) de lixo 
|__|  11 - Não soube avaliar 
|__| 12 - Não respondeu. 
 
Q17: Número de funcionários empregados no serviço terceirizado de coleta (direta e indireta) de lixo: 
 
|__||__||__||__||__| 
 
|__| Não soube avaliar 
|__| Não respondeu. 

 
Q18: Número de funcionários empregados no serviço de varrição: 
 
|__||__||__||__||__| 
 
|__| Não soube avaliar 
|__| Não respondeu. 
 
Q19: Nível de escolaridade do chefe do serviço de varrição: 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Ensino fundamental incompleto 
 2 - Ensino fundamental completo 
 3 - Ensino médio incompleto 
 4 - Ensino médio completo 
 5 - Ensino técnico profissionalizante 
 6 - Ensino superior tecnólogo 
 7 - Ensino superior 
 8 - Pós-graduação 
 9 - Não existe 
 10 - Não possui funcionário empregado no serviço de varrição. 

11 - Não soube avaliar 
12 - Não respondeu. 

 
Q20: Número de funcionários permanentes e temporários no serviço de capina: 
 
|__||__||__||__| 
 
|__| Não soube avaliar 
|__| Não respondeu. 
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Q21: Nível de escolaridade do chefe do serviço de capina? 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__| 1 - Ensino fundamental incompleto 
 2 - Ensino fundamental completo 
 3 - Ensino médio incompleto 
 4 - Ensino médio completo 
 5 - Ensino técnico profissionalizante 
 6 - Ensino superior tecnólogo 
 7 - Ensino superior 
 8 - Pós-graduação 
 9 - Não existe 

10 - Não possui funcionário empregado no serviço de capina. 
11 - Não soube avaliar 
12 - Não respondeu. 
 
 

 
Questão 22: Número de funcionários empregados na destinação final do lixo: 
 
|__||__||__||__||__| 
 
|__| Não soube avaliar 
|__| Não respondeu. 
 
Q23: Nível de escolaridade do chefe da destinação final do lixo: 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__| 1 - Ensino fundamental incompleto 
 2 - Ensino fundamental completo 
 3 - Ensino médio incompleto 
 4 - Ensino médio completo 
 5 - Ensino técnico profissionalizante 
 6 - Ensino superior tecnólogo 
 7 - Ensino superior 
 8 - Pós-graduação 
 9 - Não existe 
 10 - Não possui funcionário empregado no serviço de destinação final do lixo. 
 11 - Não soube avaliar 

12 - Não respondeu. 
  
Q24: Custo médio mensal com a mão de obra empregada no sistema de limpeza urbana no ano de 
2011. 
 
|__||__||__||__||__||__||__||__||__|,|__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
 
Q25: Existe um sistema de atendimento à população (admitem-se múltiplas respostas): 
Selecione até 6 opções. 
 
|__| 1 - Telefone 
|__| 2 - Pessoalmente 
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|__| 3 - Correio eletrônico (e-mail) 
|__| 4 - Fax 
|__| 5 - Correspondência 
|__| 6 - Outros 
|__| 7 - Não possui esse sistema 
|__|8 - Não soube avaliar 
|__| 9 - Não respondeu. 
 
 
Q26: Qual é a principal reclamação ou solicitação sobre o serviço de manejo de resíduos sólidos 
(Lixo)? 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Solicitação para implantação da coleta domiciliar regular 
 2 - Solicitação para a implantação de serviços de limpeza pública 
 3 - Reclamação sobre serviços executados 
 4 - Reclamação sobre lançamento clandestino de lixo 
 5 - Outro 
 6 - Não há reclamações 
 7 - Não soube avaliar 
 8 - Não respondeu. 
 
Q27: Com que frequência as reclamações ou solicitações são repassadas às instituições ou 
responsáveis pela manutenção e operação do sistema de manejo de resíduos sólidos (Lixo) ? 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Diária 
 2 - Semana. 
 3 - Quinzena. 
 4 - Mensal 
 5 - Anual 
 6 - Não são repassadas 
 7 - Não soube avaliar 
 8 - Não respondeu. 
 
 
Q28: A instituição possui algum programa social para a preservação do meio ambiente (admitem-se 
múltiplas respostas) 
Selecione até 4 opções. 
 
|__| 1 - Programa de educação sanitária e/ou ambiental 
|__| 2 - Programa de mutirão 
|__| 3 - Reuniões com moradores e/ou associados 
|__| 4 - Outro 
|__| 5 - Não possui programa social 
|__| 6 - Não soube avaliar 
|__| 7 - Não respondeu. 
 
Q29: Existe o serviço de coleta domiciliar direta de resíduos sólidos (Lixo) (porta a porta)? 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Sim 
 2 – Não 
 3 - Não soube avaliar 
 4 - Não respondeu. 
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Q30: Qual é a principal instituição operadora dos serviços de coleta domiciliar regular de resíduos 
sólidos 
(Lixo) neste município? 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Administração direta da prefeitura 
 2 - Autarquia ou serviço autônomo 
 3 - Empresa pública regional 
 4 - Consórcio intermunicipal 
 5 - Empresa privada 
 6 - Associação 
 7 - Outra 
 8 - Não possui instituição operadora dos serviços 
 9 - Não soube avaliar 
 10 - Não respondeu. 
 
Q31: Tipo de cobrança pelos serviços de coletas regulares de resíduos sólidos (Lixo). 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Taxa junto com o IPTU, água, energia elétrica, etc 
 2 - Taxa específica 
 3 - Boleto bancário 
 4 - Tarifa específica por serviços especiais 
 5 - Outra 
 6 - Não há cobrança. VÁ PARA QUESTÃO 33 
 7 - Não soube avaliar 
 8 - Não respondeu. 
 
 
Q32: Como é calculada a cobrança pelos serviços regulares de coletas de resíduos sólidos (Lixo)? 
Selecione apenas uma opção. 
|__|  1 - Cota por metro quadrado de área construída 
 2 - Cota por tipo de construção 
 3 - Cota por localização 
 4 - Outra 
 5 - Não soube avaliar 
 6 - Não respondeu. 
 
Q33: Frequência da coleta domiciliar direta de lixo: 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Diariamente 
 2 - 3 vezes por semana 
 3 - 2 vezes por semana 
 4 - 1 vez por semana 
 5 - Não há coleta direta de lixo VÁ PARA QUESTÃO 38 
 6 - Não soube avaliar 
 7 - Não respondeu. 
 
Q34: A coleta domiciliar direta diária é realizada: 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Em todo o município 
 2 - Apenas em parte do município 
 3 - Não soube avaliar 
 4 - Não respondeu. 



 

94 

 

 
Q35: Tipo de veículo utilizado pela empresa na coleta domiciliar direta de lixo (admitem-se múltiplas 
respostas) 
Selecione até 6 opções. 
 
|__| 1 - Caminhão aberto 
|__| 2 - Compactador 
|__| 3 - Basculante 
|__| 4 - Trator agrícola com reboque 
|__| 5 - Charrete 
|__| 6 - Outro 
|__| 7 - Não soube avaliar 
|__| 8 - Não respondeu. 
 
Q36: Número de viagens (ida e volta) realizadas por veículos semanalmente transportando o lixo. 
 
|__||__||__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
Q37: Volume de lixo recolhido semanalmente (Ton). 
 
|__||__||__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
 
 
Q38: Frequência da coleta domiciliar indireta (caçambas) de lixo. 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Diariamente 
 2 - 3 vezes por semana 
 3 - 2 vezes por semana 
 4 - 1 vez por semana 
 5 – Quinzenalmente 
 6 - Não há coleta indireta domiciliar de lixo neste distrito VÁ PARA QUESTÃO 40 
 7 - Não soube avaliar 
 8 - Não respondeu. 
 
Q39: Número de caçambas usadas semanalmente para a coleta domiciliar indireta de resíduos 
sólidos (Lixo). 
 
|__||__||__||__|  
 
|__| Não soube avaliar 
|__|Não respondeu. 
 
Q40: Há na empresa veículos utilizados para a coleta dos resíduos de varrição e capina? 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Sim 
 2 – Não VÁ PARA QUESTÃO 43 
 3 - Não soube avaliar 
 4 - Não respondeu. 
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Q41: Tipo de veículo utilizado pela empresa na coleta dos resíduos de varrição e capina (admitem-se 
múltiplas respostas) 
Selecione até 6 opções. 
 
|__|  1 - Caminhão aberto 
|__|  2 - Compactador 
|__|  3 - Basculante 
|__|  4 - Trator agrícola com reboque 
|__|  5 - Charrete 
|__|  6 - Outro 
|__|  7 - Não faz coleta de resíduo de varrição e capina  
|__|  8 - Não soube avaliar 
|__|  9 - Não respondeu. 
 
Q42: Número de viagens (ida e volta) realizadas por veículos diariamente transportando resíduos de 
varrição e Capina: 
 
|__||__||__||__|   
 
|__| Não soube avaliar 
|__|Não respondeu. 
 
Q43: Volume de resíduos de varrição e capina recolhido semanalmente (Ton). 
 
|__||__||__||__|   
 
|__| Não soube avaliar 
|__|Não respondeu. 
 
Q44: Existe a coleta seletiva de resíduos. 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__| 1 - Sim 
 2 – Não VÁ PARA QUESTÃO 47 
 3 - Não soube avaliar 
 4 - Não respondeu. 
 
Q45: Tipo de coleta seletiva de resíduos (admitem-se múltiplas respostas). 
Selecione até 5 opções. 
 
|__| 1 - Papel/papelão 
|__| 2 - Vidro 
|__| 3 - Plástico 
|__| 4 - Metal 
|__| 5 - Outra 
|__| 6 - Não soube avaliar 
|__| 7 - Não respondeu. 
 
Q46: Volume de lixo reciclado (Ton/Mês). 
 
|__||__||__|  
 
|__| Não soube avaliar 
|__|Não respondeu. 
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Q47: A unidade de destinação final do lixo se localiza: 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - No distrito 
 2 - No próprio município mas em outro distrito 
 3 - Em outro município 
 4 - Não tem unidade de destinação final VÁ PARA QUESTÃO 52 
 5 - Não soube avaliar 
 6 - Não respondeu. 
 
Q48: Modo de processamento do lixo. 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Usina de triagem 
 2 - Usina de compostagem 
 3 - Incineração 
 4 - Outro 
 5 - Não há processamento 
 6 - Não soube avaliar 
 7 - Não respondeu. 
 
Q49: Destinação final do lixo coletado (admitem-se múltiplas respostas). 
Selecione até 4 opções. 
 
|__|  1 - Lixão 
|__|  2 - Aterro controlado 
|__|  3 - Aterro sanitário 
|__|  4 - Outro 
|__| 5 - Não soube avaliar 
|__| 6 - Não respondeu. 
 
 
Q50: A unidade de destinação final é licenciada. 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Sim 
 2 – Não 
 3 - Não soube avaliar 
 4 - Não respondeu. 
 
Q51: Na unidade de destinação final existe algum equipamento compactador. 
Selecione apenas uma opção. 
 
|__|  1 - Sim 
 2 – Não 
 3 - Não soube avaliar 
 4 - Não respondeu. 
 
Q52: Investimentos (em R$) realizados pela empresa neste distrito no ano 2010. 
 
|__||__||__||__||__||__||__||__||__|,|__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
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Q53: Investimentos (em R$) realizados pela empresa neste distrito no ano 2011. 
 
|__||__||__||__||__||__||__||__||__|,|__||__| 
 
|__|  Não soube avaliar 
|__|  Não respondeu. 
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6.2  Manual do Entrevistador 
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MANUAL DO ENTREVISTADOR
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1 -  APRESENTAÇÃO E ORIENTAÇÕES GERAIS 
 
Este manual descreve as instruções e procedimentos que serão adotados nas atividades de campo da 
pesquisa e deverá ser fonte permanente de consulta e orientação do entrevistador, constituindo-se no 
principal elemento para proporcionar-lhe as condições necessárias ao bom desenvolvimento de seu 
trabalho de campo. O entrevistador deve conscientizar-se da necessidade do acompanhamento deste 
manual para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.  
 
Portanto: 
– Leia atentamente cada seção, destacando os principais pontos que permitirão uma maior qualidade e 
agilidade em seu trabalho; 
 
– Faça anotações pertinentes nos próprios tópicos; 
 
– Discuta com seus colegas algumas situações ou dúvidas. Não conseguindo dirimi-las, procure seu supervisor 
ou a equipe de pesquisadores do SEIS. 
 
– Procure assimilar as informações apresentadas em todos os exemplos, pois eles resumem de certa forma, 
as situações mais comuns verificadas na atividade de coleta. 
 
Objetivo da pesquisa 
O Sistema Estadual de Informação sobre Saneamento – SEIS objetiva coletar e sistematizar as informações 
relativas à gestão municipal em saneamento básico, assim como os serviços de abastecimento de água; 
esgotamento sanitário; coleta, manejo e destinação final de resíduos sólidos; e sistema de drenagem 
pluvial. 
 
Unidades de investigação 
Todos os municípios (853) do estado de Minas Gerais e seus respectivos distritos (780).  
 
Sigilo das informações 
As informações a serem obtidas na pesquisa têm caráter confidencial e devem ser utilizadas 
exclusivamente para fins estatísticos, garantindo-se desta forma o sigilo das informações prestadas pelo 
informante. 
 
Ano de referência da pesquisa 2011. 
 
Período de referência: O entrevistador deverá estar atento ao questionário para os períodos de referência 
que aparecem nos quesitos ao longo das diferentes seções do mesmo.  
 
Instrumentos de coleta 
O material a ser utilizado na coleta de dados e no controle da operação de campo é composto por cinco 
questionários (Gestão Municipal; Abastecimento de Água; Esgotamento Sanitário; Resíduos Sólidos; e 
Drenagem Urbana), glossário e do manual do entrevistador. 
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GESTÃO MUNICIPAL 
 
A.01 – Nome do responsável pelas informações. 
Registre o nome completo do responsável pelas informações. 
A.02 – Cargo do responsável pelas informações. 
Registre o cargo que o responsável pelas informações ocupa. 
A.03 – Telefone 
Registre o código de discagem direta à distância (DDD) e o número do telefone do responsável pelas 
informações.  
A.04  -  Ramal 
Caso exista, registre o número do ramal do responsável pelas informações. 
A.05 – E-mail 
Registre o endereço eletrônico do responsável pelas informações. 
A.06 - Nome do órgão responsável pelas informações na prefeitura 
Registre o nome do órgão responsável pelas informações na prefeitura. 
A.07 - CNPJ 
Registre o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da instituição responsável pelas informações. 
A.08 – Logradouro 
Registre o nome da rua, av. estr., etc.,onde está localizada a entidade no município pesquisado. 
A.09– Número 
Registre o número onde está localizada a entidade no município pesquisado. 
A.10 – Complemento 
Registre complemento do prédio de onde está localizada a entidade no município pesquisado. 
A.11 – Bairro 
Registre o nome do bairro onde está localizada a entidade no município pesquisado. 
A.12 - CEP 
Registre número do Código de Endereçamento Postal de onde está localizada a entidade no município 
pesquisado. 
A.13 – Telefone da instituição 
Registre o código de discagem direta à distância (DDD) e o número do telefone da instituição responsável 
pelas informações. 
A.14  -  Ramal 
Caso exista, registre o número do ramal da instituição responsável pelas informações. 
 
A.15 O município possui Conselho Municipal de Saneamento ou outro órgão que permita a 
participação da população nas decisões sobre o saneamento básico? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
1.Sim 
2.Não (passe para A.17) 
3.Outro 
4. Não soube avaliar 
5. Não respondeu 
6. Não se aplica 
 
A.16 Quantas reuniões o conselho ou outro órgão realizou no último ano? 
Registre o número de reuniões realizadas pelo conselho, ou outro órgão, no último ano. 
 
 
A.17 O município participa de consórcio (s) no setor de saneamento básico? 
(Admite-se múltiplas respostas) 
 
Registre o(s) número(s) correspondente(s) à(s) resposta(s) adequada(s): 
1. Sim, em abastecimento de água; 
2. Sim, em manejo de resíduos sólidos; 
3. Sim, em esgotamento sanitário; 
4. Sim, em manejo de águas pluviais; 
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5. Outros_____________________ 
99. Não possui 
 
A.18 O município possui instrumento de planejamento urbano? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
1. Sim 
2. Não  
 
A.19 O município possui instrumento legal regulador do uso e ocupação do solo e expansão 
urbana? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
1. Sim 
2. Não  
 
A.20 O município possui instrumento legal regulador do serviço de saneamento básico? 
(Admite-se múltiplas respostas) 
Registre o(s) número(s) correspondente(s) à(s) resposta(s) adequada(s): 
1. Sim, em abastecimento de água; 
2. Sim, em manejo de resíduos sólidos; 
3. Sim, em instrumento integrado de saneamento; 
4. Sim, em esgotamento sanitário; 
5. Sim, em manejo de águas pluviais; 
6. Outros; 
99.Não possui 
 
A.21 Quais dos itens abaixo são exigidos pelo município para a aprovação de um novo loteamento 
ou uma nova rua? 
(Admite-se múltiplas respostas) 
Registre o(s) número(s) correspondente(s) à(s) resposta(s) adequada(s): 
1. Meio fio / Guias 
2. Sarjetas 
3. Pavimentação 
4. Instalação de sistema de abastecimento de água 
5. Instalação de esgotamento sanitário 
6. Instalação do sistema do manejo de águas pluviais. 
99.Não há exigência 
 
A.22 A cidade possui Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
1.Sim (passe para A.24) 
2.Não  
 
A.23 Quais dificuldades o município encontra em criar a COMDEC? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
1.Ausência de recursos financeiros 
2.Ausência de pessoal 
3.Não há ocorrência de desastres  
4.Outro__________ 
 
A.24 A prefeitura tem conhecimento de que a cidade só recebe recursos federais e estaduais para 
desastres, se comprovar a existência e funcionamento da Defesa Civil Municipal? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
1. Sim 
2. Não  
 
A.25 O município possui mapeamento de áreas de risco? 
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Registre o número correspondente à resposta adequada: 
1. Sim 
2. Não 
 
A.26 Quantos locais são passíveis de deslizamentos? 
Registre o número de locais que estão sujeitos a deslizamentos. 
 
A.27 Quantos locais são susceptíveis a alagamentos? 
Registre o número de locais que são susceptíveis a alagamentos. 
 
A.28 O município possui plano de contingência para o atendimento a desastres? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
1.Sim 
2.Não 
 
A.29 A prefeitura tem conhecimento da Lei Federal nº 11.445/2007, que dispõe sobre a Política 
Nacional de Saneamento? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
1.Sim  
2.Não  
 
A.30 No município existe algum programa ativo em educação ambiental? 
(Admite-se múltiplas respostas) 
Registre o(s) número(s) correspondente(s) à(s) resposta(s) adequada(s): 
 
1. Sim, grupos artísticos 
2. Sim, palestras 
3. Sim, rádio / TV / jornais 
4. Sim, folhetos educativos 
5. Sim, outros 
99. Não tem (passe para  A.33) 
 
 
 
A.31 Quais os programas ativos em educação ambiental?  
(Admitem-se múltiplas respostas) 
Registre o(s) número(s) correspondente(s) à(s) resposta(s) adequada(s): 
 
1. Sim, grupos artísticos  
2. Sim, palestras  
3. Sim, rádio, TV, jornais  
4. Sim, folhetos educativos  
5. Sim, outros  
6. Não possui  
 
A.32 Os programas ativos de educação ambiental relacionam-se diretamente em quais áreas abaixo 
relacionadas? 
(Admitem-se múltiplas respostas) 
Registre o(s) número(s) correspondente(s) à(s) resposta(s) adequada(s): 
1. Abastecimento de água 
2. Manejo de resíduos sólidos 
3. Esgotamento sanitário 
4. Programas integrados de saneamento 
5. Manejo de águas pluviais 
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A.33 A prefeitura desenvolveu algum projeto para captação de recursos para investimento na área 
de saneamento nos últimos 2 (dois) anos? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
1. Sim, foram aprovados 
2. Sim, mas não foram aprovados 
3. Não  
 
A.34 Qual a origem dos recursos captados para investimento em saneamento? 
(Admitem-se múltiplas respostas) 
Registre o(s) número(s) correspondente(s) à(s) resposta(s) adequada(s): 
 
1. Banco comercial do governo (ex: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, etc).   
2. Banco comercial privado (ex. Itaú, Bradesco, etc)   
3 - Banco de fomento (ex. BNDS, BDMG,etc).   
4 - Recursos não onerosos de fonte Federal ou Estadual (não precisa devolver).   
5 - Recursos onerosos de fonte Federal ou Estadual ( ex. Caixa - FGTS, BNDS - FAT, etc).  
6 - Outro  
 
 
A.35 A prefeitura fez algum investimento, com recursos próprios, nas áreas de saneamento nos 
últimos 2 (dois) anos?  
(Período de referência anos de 2010 e 2011). 
 
1. Sim  
2. Não (Passe para A.37) 
3. Não soube avaliar  

 
 
A.36 Em quais áreas de saneamento a prefeitura fez investimento com recurso próprio?  
(Admitem-se múltiplas respostas) 
Registre o(s) número(s) correspondente(s) à(s) resposta(s) adequada(s): 
 
1. Em abastecimento de água 
2. Em manejo de resíduos sólidos 
3. Em manejo integrado de saneamento 
4. Em esgotamento sanitário 
5. Em manejo de águas pluviais 
A37. Quanto a prefeitura gastou com o custeio de serviços de saneamento no ano de 2010 com o 
sistema de ABASTECIMENTO DE ÁGUA? 
Registre o valor (em reais) gasto com o custeio do sistema de abastecimento de água. 
 
A.38 Percentual (%) do valor no orçamento destinado ao sistema de ABASTECIMENTO DE ÁGUA no 
ano de 2010 
Registre o percentual (%) do valor gasto em relação ao orçamento municipal. 
 
A.39 Quanto a prefeitura gastou com o custeio de serviços de saneamento no ano de 2011 com o 
sistema de ABASTECIMENTO DE ÁGUA? 
Registre o valor (em reais) gasto com o custeio do sistema de abastecimento de água. 
 
A.40 Percentual (%) do valor no orçamento destinado ao sistema de ABASTECIMENTO DE ÁGUA no 
ano de 2011 
Registre o percentual (%) do valor gasto em relação ao orçamento municipal. 
 
A.41 Quanto a prefeitura gastou com o custeio de serviços de saneamento no ano de 2010 com o 
sistema de ESGOTAMENTO SANITÁRIO? 
Registre o valor (em reais) gasto com o custeio do sistema de esgotamento sanitário. 
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A.42 Percentual (%) do valor no orçamento destinado ao sistema de ESGOTAMENTO SANITÁRIO no 
ano de 2010 
Registre o percentual (%) do valor gasto em relação ao orçamento municipal. 
 
A.43 Quanto a prefeitura gastou com o custeio de serviços de saneamento no ano de 2011 com o 
sistema de ESGOTAMENTO SANITÁRIO? 
Registre o valor (em reais) gasto com o custeio do sistema de esgotamento sanitário. 
 
A.44 Percentual (%) do valor no orçamento destinado ao sistema de ESGOTAMENTO SANITÁRIO no 
ano de 2011 
Registre o percentual (%) do valor gasto em relação ao orçamento municipal. 
 
A.45 Quanto a prefeitura gastou com o custeio de serviços de saneamento no ano de 2010 com o 
sistema de MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS? 
Registre o valor (em reais) gasto com o custeio do sistema de manejo de resíduos sólidos. 
 
A.46 Percentual (%) do valor no orçamento destinado ao serviço de MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS (LIXO) no ano de 2010 
Registre o percentual (%) do valor gasto em relação ao orçamento municipal.  
 
A.47 Quanto a prefeitura gastou com o custeio de serviços de saneamento no ano de 2011 com o 
sistema de MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO)? 
Registre o valor (em reais) gasto com o custeio do sistema de manejo de resíduos sólidos. 
 
A.48 Percentual (%) do valor no orçamento destinado ao serviço de MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS (LIXO) no ano de 2011 
Registre o percentual (%) do valor gasto em relação ao orçamento municipal. 
 
A.49 Quanto a prefeitura gastou com o custeio de serviços de saneamento no ano de 2010 com o 
sistema de MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS? 
Registre o valor (em reais) gasto com o custeio de manejo de águas pluviais. 
 
A.50 Percentual (%) do valor no orçamento destinado ao serviço de MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
no ano de 2010 
Registre o percentual (%) do valor gasto em relação ao orçamento municipal. 
 
A.51 Quanto a prefeitura gastou com o custeio de serviços de saneamento no ano de 2011 com o 
sistema de MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS? 
Registre o valor (em reais) gasto com o custeio do manejo de águas pluviais. 
 
A.52 Percentual (%) do valor no orçamento destinado ao serviço de MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
no ano de 2011 
Registre o percentual (%) do valor gasto em relação ao orçamento municipal. 
 
A.53 O município possui instrumento legal regulador do sistema de abastecimento de água? 
(Admitem-se múltiplas respostas) 
Registre o(s) número(s) correspondente(s) à(s) resposta(s) adequada(s): 
 
1 - Plano diretor de abastecimento de água.   
2 - Plano diretor de desenvolvimento urbano.   
3 - Plano diretor de bacias hidrográficas.   
4 - Plano municipal de saneamento.   
5 - Outros  
 
A.54 O município possui legislação municipal de proteção de mananciais? 
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Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1- Sim 
2- Não   
 
A.55 A prefeitura possui legislação ou algum programa de incentivo para exigir ou viabilizar o 
tratamento da água utilizada para o consumo humano? 
(Admitem-se múltiplas respostas) 
Registre o(s) número(s) correspondente(s) à(s) resposta(s) adequada(s): 
1 - Legislação exige a instalação do sistema de tratamento.  
2 - Instalação gratuita do sistema de tratamento.   
3 - Doação de materiais.  
4 - Suporte técnico gratuito no projeto e instalação dos equipamentos.   
5 - Outros  
A.56 O município possui sistema coletivo de distribuição de água por meio de carro pipa 
abastecendo diretamente caixas d'água domiciliares ou recipientes dos moradores? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Sim  
2 - Não  
 
A.57 O município possui sistema coletivo de distribuição de água por meio de chafariz de uso 
público? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
1 - Sim  
2 - Não  
 
A.58 Existem domicílios que adotam formas alternativas de abastecimento de água? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
1 - Sim  
2 - Não (Passe para A.62) 
 
A.59 Quais as formas alternativas de abastecimento de água que os domicílios adotam?  
(Admitem-se múltiplas respostas) 
Registre o(s) número(s) correspondente(s) à(s) resposta(s) adequada(s): 
 
1 - Açude ou represa   
2 - Lago ou lagoa natural   
3 - Rios, córregos ou canais   
4 - Nascentes.   
5 - Poço profundo 
6 - Poço raso  
7 – Outra 
 
A.60 Qual tratamento de água utilizado para consumo humano nos sistemas alternativos de 
abastecimento? 
(Selecione apenas uma opção) 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 – Filtração    
2 - Cloração 
3 - Filtração e Cloração 
4 - Dessalinização 
5 - Outro 
 
A.61 Quantos domicílios adotam sistemas alternativos? 
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Registre o número de domicílios que adotam sistemas alternativos de abastecimento de água. 
 
A.62 O município possui instrumento legal regulador do sistema de esgotamento sanitário? 
(Admitem-se múltiplas respostas) 

Registre o(s) número(s) correspondente(s) à(s) resposta(s) adequada(s): 

1 - Plano Diretor 
2 - Leis Municipais  
3 - Contratos de concessão que contenham metas, critérios de cálculo de tarifas, etc. 
4 -Outros 
 
 
A.63 A prefeitura possui legislação ou algum programa de incentivo para exigir ou viabilizar o 
tratamento particular ou comunitário do esgoto sanitário?  
(Admitem-se múltiplas respostas) 
Registre o(s) número(s) correspondente(s) à(s) resposta(s) adequada(s): 
 
1 - Legislação exige a instalação do sistema de tratamento 
2 - Instalação gratuita do sistema de tratamento 
3 - Doação de materiais e equipamentos 
4 - Suporte técnico gratuito no projeto e instalação dos equipamentos 
5 – Outros 
 
A.64 Existem domicílios que não estão ligados à rede? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Sim 
2 – Não (Passe para A.66) 
 
A.65 Quais são as outras formas de destinação final do esgoto?  
(Admitem-se múltiplas respostas – até seis opções) 
Registre o(s) número(s) correspondente(s) à(s) resposta(s) adequada(s): 

1 - Fossa simples 
2- Fossa séptica   
3 - Vala.  
4 - Lançamento direto em rio, córrego ou lago.  
5 - Lançamento na rua ou solo.  
6 - Sumidouro.  
7 - Outra.  
 
A.66 O município possui instrumento legal regulador de manejo de resíduos sólidos (LIXO)? 
(Admitem-se múltiplas respostas – até quatro opções) 
Registre o(s) número(s) correspondente(s) à(s) resposta(s) adequada(s): 

1 - Plano diretor de manejo de resíduos sólidos.  
2 - Plano diretor de desenvolvimento urbano.   
3 - Plano integrado de saneamento.   
4 - Outro.  
 
A.67 A prefeitura possui algum programa de incentivo e sensibilização social para o manejo 
adequado de resíduos sólidos (LIXO)?  
(Admitem-se múltiplas respostas – até seis opções)  
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1 - Utilização de grupos artísticos 
2 - Cartazes ou folhetos distribuídos à população 
3 - Visitas guiadas da população às unidades de processamento de resíduos 
4 - Mutirões de limpeza em áreas de especial interesse para a população 
5 - Programa de coleta seletiva 
6 – Outro 
 
A.68 O município possui PGRSU (Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos)? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 

1 - Sim 
2 - Não  
 
A.69 Nome da principal instituição operadora dos serviços de coleta domiciliar de resíduos sólidos 
(LIXO) no município 
Registre o nome da principal instituição operadora dos serviços de coleta. 
 
A.70 Ano a partir do qual a instituição opera no município. 
Registre o ano em que a instituição começou a operar. 
 
A.71 Telefone da instituição no município 
Registre o telefone da instituição operadora dos serviços de coleta domiciliar de resíduos sólidos (LIXO) no 
município. 
 
A.72 Nome da pessoa responsável na instituição para contato. 
Registre o nome da pessoa responsável na instituição para contato.. 
 
A.73 Existe serviço de coleta domiciliar indireta de resíduos sólidos (LIXO)? (lixo depositado em 
caçamba, tanque ou depósito para depois ser removido) 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 

1 - Sim  
2 - Não  
 
A.74 Número de domicílios atendidos pelo serviço. 
Registre o número de domicílios atendidos por coleta indireta de resíduos sólidos. 

A.75 Qual é a principal instituição operadora dos serviços de coleta domiciliar indireta de resíduos 
sólidos (LIXO) neste município? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 

1 - A mesma instituição responsável pela coleta domiciliar direta.   
2 - Administração direta da prefeitura 
3 - Autarquia ou serviço autônomo.  
4 - Empresa pública regional.  
5 - Consórcio intermunicipal 
6 - Empresa privada.  
7 - Associação  
8 - Outra 

 
A.76 Nome da principal instituição operadora dos serviços de coleta domiciliar indireta de resíduos 
sólidos (LIXO) no município 
Registre o nome da principal instituição operadora dos serviços de coleta domiciliar indireta. 
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A.77 Ano a partir do qual a instituição opera no município operadora serviços de coleta domiciliar 
indireta de resíduos sólidos (LIXO)? 
Registre o ano em que a instituição começou a operar. 
 
A.78 Telefone da instituição que operadora dos serviços de coleta domiciliar indireta de resíduos 
sólidos (LIXO)? 
Registre o telefone da instituição operadora dos serviços de coleta domiciliar indireta. 
 
A.79 Nome da pessoa responsável na instituição para contato. 
Registre o nome da pessoa responsável na instituição para contato.. 
 
A.80 Existem domicílios que adotam formas particulares ou comunitárias para o manejo de resíduos 
sólidos domiciliares? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 – Sim   
2 – Não (Passe para A.83) 
 
 
A.81 Qual a principal forma (particular ou comunitária) adotada no manejo de resíduos sólidos 
domiciliares (LIXO)? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Enterrado na propriedade 
2 - Queimado na propriedade 
3 - Jogado em terreno baldio  
4 - Jogado em rios, córregos ou canais 
5 - Jogado em lagos ou represas 
6 - Outro 
 
A.82 Número de domicílios na área urbana que adota apenas formas particulares ou comunitárias de 
manejo de resíduos (LIXO) domiciliares? 
Registre o número de domicílios na área urbana que adota apenas formas particulares ou comunitárias de 
manejo de resíduos (LIXO) domiciliares. 

A.83 Existe serviço de limpeza pública? Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1- Sim  
2 - Não (Passe para A.89) 
A.84 Qual o serviço de limpeza pública?  
(Admitem-se múltiplas respostas) 
Registre o(s) número(s) correspondente(s) à(s) resposta(s) adequada(s): 
 
1 - Varrição e capina  
2 - limpeza de bueiros e bocas de lobo 
3 - Poda de árvores  
4 - Lavação de ruas 
5 - Limpeza de monumentos 
6 - Retirada de faixas e cartazes 
7 - Pintura de meio-fio 
8 - Outros  
 
A.85 Qual é a principal instituição operadora dos serviços de limpeza pública no município? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
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1 - A mesma instituição responsável pela coleta domiciliar direta 
2 - A mesma instituição responsável pela coleta domiciliar indireta  
3 - Administração direta da prefeitura 
4 - Autarquia ou serviço autônomo 
5 - Empresa pública regional 
6 - Consórcio intermunicipal 
7 - Empresa privada 
8 - Associação 
9 - Outra  
 
A.86 Nome da principal instituição operadora dos serviços de limpeza pública no município? 
Registre o nome da principal instituição operadora dos serviços de limpeza pública no município. 
 
A.87 Ano a partir do qual a instituição opera no município. 
Registre o ano em que a instituição começou a operar. 
 
A.88 Telefone da instituição no município. 
Registre o telefone da instituição operadora dos serviços de limpeza pública no município. 
 
A.89 Nome da pessoa responsável na instituição para contato.. 
Registre o Nome da pessoa responsável na instituição para contato na operadora dos serviços de limpeza 
pública no município. 
 
A.90 Existe algum serviço de coleta especial?  
(Admitem-se múltiplas respostas – até cinco opções) 
Registre o(s) número(s) correspondente(s) à(s) resposta(s) adequada(s): 
1 - Coleta de resíduos de construção e demolição 
2 - Coleta de material de poda e jardinagem 
3 - Recolhimento de animais mortos 
4 - Recolhimento de material volumoso inservível (móveis, colchões, eletrodomésticos de grande porte, etc)   
5 - Coleta de resíduos de serviço de saúde 
6 - Outro 
 
A.91 Destinação final dos resíduos de serviço de saúde coletados neste município. 
 (Admitem-se múltiplas respostas – até cinco opções) 
Registre o(s) número(s) correspondente(s) à(s) resposta(s) adequada(s): 
 
1 - Lixão 
2 - Aterro controlado 
3 - Aterro sanitário 
4 - Incinerador 
5 - Outro  
 
A.92 A unidade de destinação final dos resíduos de serviços de saúde se localiza: 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - No distrito 
2 - No próprio município, mas em outro distrito 
3 - Em outro município 
4 - Não possui esse serviço  
 
A.93 Qual é a principal instituição operadora dos serviços de coleta de resíduos de serviços de 
saúde no município? Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - A mesma instituição responsável pela coleta domiciliar direta 
2 - A mesma instituição responsável pela coleta domiciliar indireta 
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3 - A mesma instituição responsável pelos serviços de limpeza  
4 - Administração direta da prefeitura 
5 - Autarquia ou serviço autônomo 
6 - Empresa pública regional 
7 - Consócio intermunicipal 
8 - Empresa privada 
9 - Associação 
10 - Outra 
 
A.94 Nome da principal instituição operadora dos serviços de coleta de resíduos de serviços de 
saúde no município. 
Registre o nome da principal instituição operadora dos serviços de coleta de resíduos de serviços de saúde 
no município. 
 
A.95 Ano a partir do qual a instituição opera no município. 
Registre o ano em que a instituição começou a operar. 
 
A.96 Telefone da instituição no município. 
Registre o telefone da instituição operadora dos serviços de coleta de resíduos de serviços de saúde no 
município. 
 
A.97 Nome da pessoa responsável na instituição para contato. 
Registre o Nome da pessoa responsável na instituição para contato na operadora dos serviços de coleta de 
resíduos de serviços de saúde no município. 
 
A.98 O município possui programas de coleta seletiva de resíduos? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Sim, em atividade, em todo o município   
2 - Sim, em atividade, em área restrita do município 
3 - Não, mas existe projeto para implantação (Passe para A.103) 
4 - Não existe projeto para sua implantação (Passe para A.103) 
 
A.99 Qual a principal organização que participa de ações de coleta seletiva? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Prefeitura  
2 - Instituição pública municipal   
3 - Organizações não-governamentais 
4 - Associação de bairro 
5 - Instituições religiosas 
6 - Escolas  
7 - Associações/ cooperativas de catadores 
8 - Estabelecimentos comerciais 
9 - Condomínios 
10 – Outra 
 
A.100 O que é feito com o material proveniente da coleta seletiva?  
(Admitem-se múltiplas respostas – até quatro opções) 
Registre o(s) número(s) correspondente(s) à(s) resposta(s) adequada(s): 
 
1 - Comercialização  
2 - Permuta  
3 - Doação  
4 - Outro  
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A.101 Nome da principal instituição operadora dos serviços de coleta seletiva de resíduos neste 
município? Registre o nome da principal instituição operadora dos serviços de coleta de resíduos de 
serviços de saúde no município. 
 
A.102 Ano a partir do qual a instituição opera no município. 
Registre o ano em que a instituição começou a operar. 
 
A.103 Telefone da instituição no município. 
Registre o telefone da instituição operadora dos serviços de coleta seletiva de resíduos neste município. 
 
A.104 Nome da pessoa responsável na instituição para contato.. 
Registre o Nome da pessoa responsável na instituição para contato na operadora dos serviços de coleta 
seletiva de resíduos neste município. 
 
A.105 Existem catadores atuando neste município? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Sim  
2 - Não  
 
A.106 O município possui cadastro de catadores? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Sim  
2 - Não  
 
A.107 Onde está localizado o principal depósito de lixo utilizado por este município? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - No próprio município; lançamento a céu aberto em despejo simples 
2 - No próprio município; lançamento em instalações cercadas, com recobrimento semanal ou mais 
frequente 
3 - No próprio município; lançamento em instalações cercadas, impermeabilizadas, com sistema de 
compactação do lixo, e com recobrimento diário 
4 - No próprio município; unidade de compostagem de resíduos orgânicos ou triagem de resíduos 
recicláveis 
5 - No próprio município; tratamento por incineração 
6 - No próprio município; outro  
7 - Localizado em outro município  
8 - População adota solução particular ou comunitária 
 
A108. Qual a principal instituição operadora do depósito de lixo no município? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - A mesma instituição responsável pela coleta domiciliar direta 
2 - A mesma instituição responsável pela coleta domiciliar indireta 
3 - Administração direta da prefeitura 
4 - Autarquia ou serviço autônomo 
5 - Empresa pública regional 
6 - Consórcio intermunicipal 
7 - Empresa privada 
8 - Associação 
9 - Outra 
 
A.109 Nome da principal instituição operadora do depósito de lixo no município. 
Registre o nome da principal instituição operadora do depósito de lixo no município. 
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A.110 Ano a partir do qual a instituição opera no município. 
Registre o ano em que a instituição começou a operar. 
 
A.111 Telefone da instituição no município. 
Registre o telefone da instituição operadora do depósito de lixo no município. 
 
A.112 Nome da pessoa responsável na instituição para contato. 
Registre o Nome da pessoa responsável na instituição para contato na operadora do depósito de lixo no 
município. 
 
A.113 O município possui instrumento legal regulador do sistema de manejo de águas pluviais? 
(Admitem-se múltiplas respostas – até cinco opções) 
Registre o(s) número(s) correspondente(s) à(s) resposta(s) adequada(s): 
 
1 - Plano diretor de manejo de águas pluviais 
2 - Plano diretor de desenvolvimento urbano 
3 - Plano diretor de bacias hidrográficas 
4 - Plano integrado de saneamento 
5 - Outros 
 
A.114 O município possui legislação municipal de proteção de mananciais? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Sim  
2 - Não  
 
 
A.115 Houve problemas de erosão que afetaram vias públicas ou domicílios, no período de 
referência (2010 e 2011)? (Admitem-se múltiplas respostas – até cinco opções) 
1 - Sim, em áreas rurais. 
2 - Sim, em áreas urbanas ocupadas regularmente e naturalmente inundáveis.  
3 - Sim, em áreas urbanas ocupadas irregularmente e naturalmente inundáveis. 
4 - Sim, em áreas urbanas usualmente não inundáveis. 
5 – Outros. 
 
A.116 Quantos domicílios estão sujeitos a processos de erosão que possam trazer riscos aos 
moradores? Registre o número de domicílios que estão sujeitos a processos de erosão que possam trazer 
riscos aos moradores. 
 
A.117 Há dispositivo de detenção ou amortecimento de vazão de águas pluviais urbanas? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
1 - Sim  
2 - Não  
 
A.118 Há monitoramento de nível ou vazão dos corpos receptores? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
1 - Sim  
2 - Não  
 
A.119 Existem áreas de risco que demandem drenagem especial? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
1 - Sim  
2 - Não  
 
A.120 A área urbana possui sistema de manejo de águas pluviais? 
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Registre o número correspondente à resposta adequada: 
1 - Sim  
2 - Não  
 
A.121 Quantas instituições operam simultaneamente os serviços de manejo de águas pluviais? 
Registre o número de instituições que operam simultaneamente os serviços de manejo de águas pluviais 
 
A.122 Qual é a instituição responsável pelos serviços de manejo de águas pluviais? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
1- Administração direta da prefeitura  
2 - Autarquia ou serviço autônomo de responsabilidade da prefeitura 
3 - Empresa pública regional 
4 - Consórcio intermunicipal 
5 - Empresa privada 
6 - Associação 
7 - Outra 
 
A.123 Nome da principal instituição responsável pelos serviços de manejo de águas pluviais deste 
município Registre o nome da principal instituição responsável pelos serviços de manejo de águas pluviais 
deste município 
 
A.124 Ano a partir do qual a instituição opera no município. 
Registre o ano em que a instituição começou a operar. 
 
A.125 Telefone da instituição no município. 
Registre o telefone da instituição responsável pelos serviços de manejo de águas pluviais deste município 
 
A.126 Nome da pessoa responsável na instituição para contato. 
Registre o Nome da pessoa responsável na instituição para contato na operadora de serviços de manejo de 
águas pluviais deste município. 
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ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
 
 
01. Existe rede pública de distribuição de água no município? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
1 - Sim 
2 – Não 
 
02. Nome do contato responsável pelas informações da operadora neste distrito. 
Registre o nome da pessoa responsável pelas informações da operadora neste distrito. 
 
03. Telefone do contato responsável pelas informações 
Registre o telefone do contato responsável pelas informações. 
 
04. E-mail do responsável pelas informações 
Registre o e-mail do contato responsável pelas informações. 
 
05. Nome da operadora 
Registre o nome da operadora dos serviços de abastecimento de água. 
 
06. Constituição jurídica da operadora. 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Administração direta do poder público 
2 - Empresa com participação majoritária do poder público 
3 - Empresa privada 
4 - Autarquia 
5 – Outra 
 
07. Nome do distrito onde se localiza a operadora 
Registre o nome do distrito onde está localizada a operadora. 
 
08. Desde que ano a instituição opera neste distrito? 
Registre o ano que a operadora começou a operar no distrito. 
 
09. Qual o faturamento (em R$) da empresa neste distrito no ano de 2010? 
Registre o valor do faturamento da empresa, em Reais, no distrito, no ano de 2010. 
 
10. Qual o faturamento (em R$) da empresa neste distrito no ano de 2011? 
Registre o valor do faturamento da empresa, em Reais, no distrito, no ano de 2011. 
 
11. Qual a arrecadação (em R$) da empresa neste distrito no ano de 2010? 
Registre o valor da arrecadação da empresa, em Reais, no distrito, no ano de 2010. 
 
12. Qual a arrecadação (em R$) da empresa neste distrito no ano de 2011? 
Registre o valor da arrecadação da empresa, em Reais, no distrito, no ano de 2011. 
 
13. Investimentos (em R$) realizados pela empresa neste distrito no ano de 2010? 
Registre o valor dos investimentos realizados pela empresa, em Reais, no distrito, no ano de 2010. 
 
14. Investimentos (em R$) realizados pela empresa neste distrito no ano de 2011? 
Registre o valor dos investimentos realizados pela empresa, em Reais, no distrito, no ano de 2010. 
 
15. Qual a política tarifária adotada 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
1 - Taxa 
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2 - Tarifa 
3 - Abastecimento gratuito 
 
16. Disponibiliza informações sobre o sistema de abastecimento de água para os usuários? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
1 - Sim 
2 - Não 
 
17. Existe um sistema de atendimento ao consumidor estabelecido?  
(Admitem-se múltiplas respostas – até seis opções) 
Registre o(s) número(s) correspondente(s) à(s) resposta(s) adequada(s): 
 
1 - Telefone. 
2 - Pessoalmente. 
3 - Mensagem eletrônica (e-mail). 
4 - Encaminhamento via correio. 
5 - Fax. 
6 - Outro. 
7 - Não possui. 
 
18. Qual a principal reclamação ou solicitação sobre o serviço de abastecimento de água em 2011? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Solicitação de ligação na rede. 
2 - Reclamação de interrupção no abastecimento de água. 
3 - Reclamação sobre a qualidade da água. 
4 - Reclamação sobre valores ou erro de leitura. 
5 - Reclamação sobre vazamentos. 
6 - Outros. 
7 - Não há reclamação. 
 
19. Com que frequência essa reclamação ou solicitação é repassada às instituições responsáveis 
pela operação do sistema de abastecimento de água? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Diária. 
2 - Semanal. 
3 - Quinzenal. 
4 - Mensal. 
5 - Anual. 
6 - Não são repassadas. 
20. Existe tarifa social ou outro subsídio? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
1 - Sim 
2 – Não 
 
21. A operadora possui algum programa social para a preservação do meio ambiente neste distrito? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
1 - Sim 
2 – Não 
 
22. Nome da localidade onde está localizada a captação. 
Registre o nome do local onde está localizada a captação. 
 
23. Qual o principal tipo de captação? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
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1 - Superficial 
2 - Poço Raso 
3 - Poço Profundo 
4 – Mista 
 
24. Nome do principal manancial de captação em 2011. 
Registre o nome do principal manancial de captação de água no ano de 2011. 
 
25. Nome da bacia hidrográfica na qual está a captação. 
Registre o nome da bacia hidrográfica onde a água é captada. 
 
26. A captação é outorgada? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
1 - Sim 
2 – Não 
 
27. Regime hidráulico da principal adutora de água bruta 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
1 - Gravidade 
2 - Recalque 
3 - Mista (uso dos dois) 
 
28. Tipo de material da principal adutora de água bruta. 
(Admitem-se múltiplas respostas – até sete opções) 
Registre o(s) número(s) correspondente(s) à(s) resposta(s) adequada(s): 
 
1 - PVC 
2 - Ferro fundido 
3 - Aço 
4 - Manilha cerâmica 
5 - Manilha de concreto 
6 - Canal de terra ou de concreto, ou os dois. 
7 – Outro 
29. Diâmetro da principal adutora de água bruta (mm). 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Até 100 
2 - 101 a 150 
3 - 151 a 350 
4 - 351 ou mais 
 
30. Extensão da adutora de água bruta (km) em 2011 
Registre a extensão da adutora de água bruta, em quilômetros, no ano de 2011. 
 
31. Tempo de funcionamento da adutora (anos) 
Registre o número de anos de funcionamento da adutora. 
 
32. Volume captado (em litros/segundo) em 2011. 
Registre o volume de água captado (TODAS AS CAPTAÇÕES), em litros/segundo, no ano de 2011. 
 
33. Capacidade máxima de captação do sistema (litros/segundo) em 2011. 
Registre a capacidade máxima de captação (TODAS AS CAPTAÇÕES) de água do sistema, em 
litros/segundo, no ano de 2011. 
 
34. Número de poços profundos existentes no sistema. 
Registre o número de poços profundos que existem no sistema. 
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35. Qual a principal forma utilizada para a proteção das fontes de captação?  
(Admitem-se múltiplas respostas – até cinco opções) 
Registre o(s) número(s) correspondente(s) à(s) resposta(s) adequada(s): 
 
1 - Vigilância 
2 - Área cercada 
3 - Preservação da vegetação 
4 - Proibição de despejos 
5 - Outra 
6 - Não possui 
 
36. Número de elevatórias existentes no sistema (Água Bruta) em 2011. 
Registre o número de elevatórias que existiam no sistema de água bruta no ano de 2011. 
 
37. Número de elevatórias existentes no sistema (Água Tratada) em 2011. 
Registre o número de elevatórias que existiam no sistema de água tratada no ano de 2011. 
 
38. Custo de Energia Elétrica por m³ de água Bruta (em R$/mês) em 2010. 
Registre o custo de energia elétrica por metro cúbico de água bruta, em Reais/mês, para o ano de 2010. 
 
39. Custo de Energia Elétrica por m³ de água Bruta (em R$/mês) em 2011. 
Registre o custo de energia elétrica por metro cúbico de água bruta, em Reais/mês, para o ano de 2011. 
40. Qual o tipo de tratamento de água? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Tratamento convencional 
2 - Tratamento não-convencional 
3 - Simples desinfecção (cloração e outros) 
4 - Não faz (Passe para 61) 
 
41. Existe tratamento das águas de lavagem do filtro/decantador? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
1 - Sim 
2 - Não 
3 - Não possui decantador 
 
42. A operadora realiza controle de qualidade da água seguindo a Portaria Nº 518/GM de 2004? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
1 - Sim 
2 - Não 
 
43. Quais testes para monitoramento da qualidade da água são realizados mensalmente? (Admitem-
se múltiplas respostas – até oito opções) 
Registre o(s) número(s) correspondente(s) à(s) resposta(s) adequada(s): 
1 - Turbidez 
2 - Cor 
3 - pH 
4 - Cloro residual livre 
5 - Coliforme 
6 - Bactéria heterotrófica 
7 - Fluoreto 
8 - Cianobactérias/cianotoxinas 
 
44. Houve amostra com resultado fora dos valores permitidos pela Portaria 518 em 2010? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
1 - Sim 
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2 – Não (Passe para 46) 
 
45. Para quais testes o resultado foi fora dos valores permitidos pela Portaria 518, no ano de 2010? 
(Admitem-se múltiplas respostas – até oito opções) 
Registre o(s) número(s) correspondente(s) à(s) resposta(s) adequada(s): 
 
1 - Turbidez 
2 - Cor 
3 - pH 
4 - Cloro residual livre 
5 - Coliforme 
6 - Bactéria heterotrófica 
7 - Fluoreto 
8 - Cianobactérias/cianotoxinas 
46. Houve amostra com resultado fora dos valores permitidos pela Portaria 518 em 2011? Registre o 
número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Sim 
2 – Não (Passe para 49) 
 
47. Para quais testes o resultado foi fora dos valores permitidos pela Portaria 518, em 2011? 
(Admitem-se múltiplas respostas – até oito opções) 
Registre o(s) número(s) correspondente(s) à(s) resposta(s) adequada(s): 
1 - Turbidez 
2 - Cor 
3 - pH 
4 - Cloro residual livre 
5 - Coliforme 
6 - Bactéria heterotrófica 
7 - Fluoreto 
8 - Cianobactérias/cianotoxinas 
 
48. Volume de água tratada distribuída (em metros cúbicos/dia) no ano de 2011. 
Registre o volume em metros cúbicos/dia de água tratada distribuída no ano de 2011. 
 
49. O município exporta água tratada para outro(s) município(s)? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Sim 
2 – Não (Passe para 52) 
 
50. Nome do principal município para o qual exporta água tratada. 
Registre o nome do principal município para o qual a água é exportada 
 
51. Volume de água tratada exportada para outros municípios (em metros cúbicos) em 2011. 
Registre o volume, em metros cúbicos, de água tratada exportada para outros municípios no ano de 2011. 
 
52. Qual a capacidade máxima de tratamento de água do sistema de abastecimento de água/soma 
das capacidades da ETAs (em litros/segundos) no ano de 2011? 
Registre a soma das capacidades, em litros/segundo, das Estações de Tratamento de Água no ano de 
2011.  
 
53. Regime hidráulico da principal adutora de água tratada 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Gravidade 
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2 - Recalque 
3 - Mista (o uso dos dois) 
4 – Outro 
 
54. Tipo de material da adutora (Água tratada)  
(Admitem-se múltiplas respostas – até seis opções) 
Registre o(s) número(s) correspondente(s) à(s) resposta(s) adequada(s): 
1 - PVC 
2 - Ferro fundido 
3 - Aço 
4 - Manilha cerâmica 
5 - Manilha de concreto 
6 - Canal de terra ou de concreto, ou uso dos dois 
7 - Não possui rede adutora de água tratada 
 
55. Qual o diâmetro da principal adutora de água Tratada (mm) 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
1 - Até 100 
2 - 101 a 150 
3 - 151 a 350 
4 - 351 ou mais 
 
56. Extensão da adutora de água tratada (Km) em 2011. 
Registre a extensão, em quilômetros, da adutora de água tratada no ano de 2011. 
 
57. Tempo de funcionamento da adutora de água tratada (em anos). 
Registre o número de anos que a adutora de água tratada funciona. 
 
58. Número de reservatórios de água tratada em 2011. 
Registre o número de reservatórios de água tratada. 
 
59. Qual a capacidade total de reservação da água tratada (m³)? 
Registre a capacidade total, em metros cúbicos, de reservação de água tratada. 
 
60. Custo de Energia Elétrica por m³ de água tratada (em R$/mês) em 2011. 
Registre o custo, em Reais por mês, de energia elétrica por metro cúbico de água tratada no ano de 2011. 
 
61. Pessoal ocupado, permanentemente, ligado, exclusivamente, ao serviço de abastecimento de 
água no ano de 2011. 
Registre o número de pessoas ocupadas, em cargos permanentes, ligadas, exclusivamente, ao serviço de 
abastecimento de água no ano de 2011.  
 
62. Pessoal ocupado contratado, terceirizado ou somente comissionado, ligado exclusivamente ao 
serviço de abastecimento de água no ano de 2011. 
Registre o número de pessoas ocupadas, contratadas, terceirizadas ou somente comissionadas, ligadas, 
exclusivamente, ao serviço de abastecimento de água no ano de 2011.  
 
63. Qual foi o custo médio (em R$) mensal com pessoal ocupado, permanentemente, ligado, 
exclusivamente, à manutenção e operação do sistema de abastecimento de água no ano de 2011?  
Registre o custo médio, em Reais por mês, com as pessoas permanentemente ocupadas ligadas, 
exclusivamente, à manutenção e operação do sistema de abastecimento de água no ano de 2011. 
 
64. Qual foi o custo médio (em R$) mensal com pessoal ocupado contratado, terceirizado ou 
somente comissionado ligado exclusivamente para manutenção e operação do sistema de 
abastecimento de água no ano de 2011?  
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Registre o custo médio, em Reais por mês, com as pessoas ocupadas, contratadas, terceirizadas ou 
somente comissionadas, ligadas, exclusivamente, à manutenção e operação do sistema de abastecimento 
de água no ano de 2011. 
 
65. Qual o nível de instrução do responsável pela operação do sistema? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Ensino fundamental incompleto 
2 - Ensino fundamental completo 
3 - Ensino médio incompleto 
4 - Ensino médio completo 
5 - Ensino técnico profissionalizante (completo ou incompleto) 
6 - Ensino superior (completo ou incompleto) 
7 - Pós graduação 
8 - Não possui. 
 
66. A operadora possui técnico em química? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Sim 
2 – Não 
 
67. O sistema é supervisionado por um engenheiro sanitarista? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Sim 
2 – Não 
 
68. Número de economias RESIDENCIAIS atendidas pelo sistema de abastecimento de água em 
2010. 
Registre o número de moradias (casas, apartamentos, etc.) atendidas pelo sistema de abastecimento de 
água no ano de 2010. 
 
69. Números de economias (COMERCIAIS/INDUSTRIAIS/OUTROS) atendidas pelo sistema de 
abastecimento de água em 2010. 
Registre o número de estabelecimentos comerciais/industriais/outros atendidos pelo sistema de 
abastecimento de água no ano de 2010. 
 
70. Número de economias RESIDENCIAIS atendidas pelo sistema de abastecimento de água no ano 
de 2011. 
Registre o número de moradias (casas, apartamentos, etc.) atendidas pelo sistema de abastecimento de 
água no ano de 2011. 
 
71. Números de economias (COMERCIAIS/INDUSTRIAIS/OUTROS) atendidas pelo sistema de 
abastecimento de água em 2011. 
Registre o número de estabelecimentos comerciais/industriais/outros atendidos pelo sistema de 
abastecimento de água no ano de 2011. 
 
72. Número de PESSOAS abastecidas pelo sistema de abastecimento de água no ano de 2010. 
Registre o número de PESSOAS abastecidas pelo sistema de abastecimento de água no ano de 2010. 
 
73. Número de PESSOAS abastecidas pelo sistema de abastecimento de água no ano de 2011. 
Registre o número de PESSOAS abastecidas pelo sistema de abastecimento de água no ano de 2011. 
 
74. Qual a extensão da rede distribuidora do abastecimento de água (Km)? 
Registre a extensão, em quilômetros, da rede distribuidora do abastecimento de água. 
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75. Porcentagem de cobertura da rede em relação à população total neste distrito no ano de 2011. 
Registre a porcentagem (%) da população com cobertura de rede neste distrito, no ano de 2011 – 
população com cobertura de rede/população total. 
 
76. Qual a porcentagem de micromedição do sistema de abastecimento de água? 
Registre a porcentagem (%) de micromedição do sistema de abastecimento de água (número de ligações 
com hidrômetro em funcionamento/total de ligações). 
 
77. Volume micromedido (em metros cúbicos) do sistema de abastecimento de água em 2011. 
Registre o volume micromedido, em metros cúbicos, do sistema de abastecimento de água, no ano de 
2011. 
 
78. Qual a porcentagem de macromedição de água tratada total? 
Registre a porcentagem (%) de macromedição de água tratada total. 
 
 
79. Existe rodízio na distribuição no sistema de abastecimento de água? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Sim 
2 – Não 
 
80. Existe intermitência no abastecimento de água em alguma região deste distrito? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Sim 
2 – Não (Passe para 84) 
 
81. Com que frequência ocorre intermitência no abastecimento de água neste distrito: 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Semanalmente 
2 - Mensalmente 
3 - Semestralmente 
4 - Anualmente 
5 – Outros 
 
82. Quantas ligações foram atingidas pela intermitência no abastecimento de água neste distrito no 
ano de 2010? 
Registre o número de ligações que foram atingidas pela intermitência no abastecimento de água neste 
distrito, no ano de 2010. 
 
83. Quantas ligações foram atingidas pela intermitência no abastecimento de água neste distrito no 
ano de 2011? 
Registre o número de ligações que foram atingidas pela intermitência no abastecimento de água neste 
distrito, no ano de 2011. 
 
84. Quantifica ou estima perdas na distribuição da água? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Sim 
2 - Não 
 
85. Porcentagem de perdas na distribuição (%) 
Registre a porcentagem (%) de perdas na distribuição (Volume produzido/volume consumido). 
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ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
 
01.Existe rede de esgoto no município? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Sim 
2 – Não 
 
02. Nome do contato responsável pelas informações da operadora neste distrito 
Registre o nome da pessoa responsável pelas informações da operadora neste distrito. 
 
03. Telefone do contato responsável pelas informações 
Registre o telefone do contato responsável pelas informações. 
 
04. E-mail do contato responsável pelas informações 
Registre o e-mail do contato responsável pelas informações. 
 
05. Nome da operadora. 
Registre o nome da operadora dos serviços de esgotamento sanitário. 
 
06. Constituição jurídica da operadora. 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Administração direta do poder público 
2 - Empresa com participação majoritária do poder público 
3 - Empresa privada 
4 - Autarquia 
5 – Outra 
 
07. Nome do distrito onde se localiza a operadora. 
Registre o nome do distrito onde está localizada a operadora. 
 
08. Desde que ano a instituição opera neste distrito? 
Registre o ano que a operadora começou a operar no distrito. 
 
09. Qual o faturamento (em R$) da empresa neste distrito no ano de 2010. 
Registre o valor do faturamento da empresa, em Reais, no distrito, no ano de 2010. 
 
10. Qual o faturamento (em R$) da empresa neste distrito no ano de 2011. 
Registre o valor do faturamento da empresa, em Reais, no distrito, no ano de 2011. 
 
11. Qual a arrecadação (em R$) da empresa neste distrito no ano de 2010. 
Registre o valor da arrecadação da empresa, em Reais, no distrito, no ano de 2010. 
 
12. Qual a arrecadação (em R$) da empresa neste distrito no ano de 2011. 
Registre o valor da arrecadação da empresa, em Reais, no distrito, no ano de 2011. 
 
13. Qual o investimento (em R$) realizado pela empresa neste distrito no ano de 2010. 
Registre o valor dos investimentos realizados pela empresa, em Reais, no distrito, no ano de 2010. 
14. Qual o investimento (em R$) realizado pela empresa neste distrito no ano de 2011. 
Registre o valor dos investimentos realizados pela empresa, em Reais, no distrito, no ano de 2011. 
 
15. Possui algum tipo de Política tarifária? (Exemplo: taxa, tarifa, etc). 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Sim 
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2 – Não (Passe para 19) 
 
16. Qual a política tarifária adotada? 
(Admitem-se múltiplas respostas – até cinco opções) 
Registre o(s) número(s) correspondente(s) à(s) resposta(s) adequada(s): 
 
1 - Taxa específica no boleto do IPTU 
2 - Taxa em boleto exclusivo 
3 - Tarifa 
4 - Taxa específica no boleto de água 
5 – Outra 
 
17. Proporção (%) da cobrança do serviço de esgoto em relação à cobrança do serviço de água. 
Registre a proporção da cobrança do serviço de esgoto em relação à cobrança do serviço de água.  
 
18. Existe algum tipo de tarifa social ou subsídio? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Sim 
2 – Não 
 
19. Disponibiliza informações sobre o sistema para os usuários? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Sim 
2 – Não 
 
20. Existe um sistema de atendimento ao consumidor estabelecido  
(Admitem-se múltiplas respostas – até seis opções) 
Registre o(s) número(s) correspondente(s) à(s) resposta(s) adequada(s): 
 
1 - Telefone 
2 - Encaminhamento via correio. 
3 - Pessoalmente 
4 - Mensagem eletrônica (e-mail) 
5 - Fax 
6 - Outros 
7 - Não possui 
 
21. Qual é a principal reclamação ou solicitação sobre o serviço de esgotamento sanitário? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Solicitação de ligação na rede. 
2 - Solicitação de manutenção da rede coletora. 
3 - Reclamação sobre a qualidade do serviço. 
4 - Reclamação sobre vazamentos. 
5 - Reclamação sobre mau cheiro. 
6 - Outro. 
7 - Não há reclamações. 
 
22. Com que frequência as reclamações ou solicitações são repassadas às instituições responsáveis 
pela operação do sistema de esgotamento sanitário? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
1 - Diária. 
2 - Semanal. 
3 - Mensal. 
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4 - Semestral. 
5 - Anual. 
6 - Outra. 
7 - Não são repassadas. 
 
23. A operadora possui algum programa de preservação do meio ambiente 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Sim 
2 – Não 
 
24. Despesa com energia elétrica (ETE'S e Elevatórias) neste distrito, no ano de 2011 (R$/ano). 
Registre o valor da despesa, em Reais, com energia elétrica (ETE’s e Elevatórias) neste distrito, no ano de 
2011. 
 
25. Número de elevatórias existentes no sistema. 
Registre o número de elevatórias existentes no sistema. 
 
26. Capacidade nominal total das elevatórias (L/S). 
Registre a capacidade nominal total das elevatórias, em litros por segundo. 
 
27. Número de pessoas ocupadas permanentemente ligadas exclusivamente ao serviço de 
esgotamento sanitário no ano de 2011. 
Registre o número de pessoas ocupadas, em cargos permanentes, ligadas, exclusivamente, ao serviço de 
abastecimento de água no ano de 2011.  
 
28. Número de pessoas ocupadas contratadas, terceirizadas ou somente comissionadas ligado 
exclusivamente ao serviço de esgotamento sanitário no ano de 2011. 
Registre o número de pessoas ocupadas, contratadas, terceirizadas ou somente comissionadas, ligadas, 
exclusivamente, ao serviço de esgotamento sanitário no ano de 2011.  
 
29. Custo médio mensal com pessoal ocupado permanentemente ligado exclusivamente ao serviço 
de esgotamento sanitário no ano de 2011. 
 
30. Custo médio mensal com pessoal ocupado (contratado, terceirizado ou somente comissionado) 
ligado exclusivamente ao serviço de esgotamento sanitário no ano de 2011. 
 
31. Nível de instrução do responsável pelo sistema 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Ensino fundamental incompleto 
2 - Ensino fundamental completo 
3 - Ensino médio incompleto 
4 - Ensino médio completo 
5 - Ensino técnico profissionalizante 
6 - Ensino superior 
7 - Pós-graduação 
8 - Não tem chefe 
 
32. O sistema é supervisionado por um engenheiro sanitarista? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
1 – Sim 
2 – Não 
 
33. Número de ligações na rede de esgotamento sanitário. 
Registre o número de ligações na rede de esgotamento sanitário. 
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34. Número de economias atendidas pela rede de esgotamento sanitário. 
Registre o número de economias atendidas pela rede de esgotamento sanitário. 
 
35. Número de pessoas servidas. 
Registre o número de pessoas servidas. 
 
36. Cobertura da rede coletora (% da população atendida). 
Registre a proporção de pessoas atendidas por rede coletora – número de pessoas atendidas/total da 
população. 
 
37. Diâmetro da rede coletora (mm) 
(Admitem-se múltiplas respostas – até cinco opções) 
Registre o(s) número(s) correspondente(s) à(s) resposta(s) adequada(s): 
 
1 - Até 100 mm 
2 - 101 a 150 mm 
3 - 151 a 350 mm 
4 - 351 mm ou mais 
 
38. Extensão total da rede de esgoto (km). 
Registre a extensão total, em quilômetros, da rede de esgoto. 
 
39. Forma de coleta do esgoto  
(Admitem-se múltiplas respostas – até quatro opções) 
Registre o(s) número(s) correspondente(s) à(s) resposta(s) adequada(s): 
 
1 - Rede unitária ou mista (misturada com água de chuva) 
2 - Rede separadora convencional 
3 - Rede separadora condominal 
 
40. Volume de esgoto coletado na rede em 2011 (m³). 
Registre o volume, em metros cúbicos, de esgoto coletado no ano de 2011. 
 
41. Número de extravasamento de rede de esgoto no ano de 2010. 
Registre o número de extravasamento (transbordamento) de rede de esgoto, no ano de 2010. 
 
42. Número de extravasamento de rede de esgoto no ano de 2011. 
Registre o número de extravasamento (transbordamento) de rede de esgoto, no ano de 2010. 
 
43. O esgoto coletado no distrito é tratado? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Sim 
2 - Não 
 
44. Número de ETE's projetada, com projeto em andamento ou em construção. 
Registre o número de Estações de Tratamento de Esgoto projetadas, com projeto em andamento ou em 
construção. 
 
45. Número de ETE's concluídas. 
Registre o número de Estações de Tratamento de Esgoto concluídas. 
 
46. Número de ETE's em operação. 
Registre o número de Estações de Tratamento de Esgoto em operação. 
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47. Número de ETE's inativa. 
Registre o número de Estações de Tratamento de Esgoto inativas. 
 
48. Número de ETE's que possui licença prévia e/ou de instalação. 
Registre o número de Estações de Tratamento de Esgoto que possuem licença prévia e/ou de instalação. 
 
49. Número de ETE's que possui licença de operação. 
Registre o número de Estações de Tratamento de Esgoto em operação. 
 
50. Número de ETE's que possui (AAF) Autorização Ambiental de Funcionamento. 
Registre o número de Estações de Tratamento de Esgoto que possuem Autorização Ambiental de 
Funcionamento. 
51. Número de ETE's que possui licença corretiva. 
Registre o número de Estações de Tratamento de Esgoto que possuem licença corretiva. 
 
52. Número de ETE's que não possuem licença ambiental de funcionamento. 
Registre o número de ETE's que não possuem licença ambiental de funcionamento. 
 
53. Tipo de tratamento de esgoto realizado neste distrito. 
(Admitem-se múltiplas respostas – até treze opções) 
Registre o(s) número(s) correspondente(s) à(s) resposta(s) adequada(s): 
 
1 - Filtro biológico 
2 - Reator anaeróbico 
3 - Valo de oxidação 
4 - Lodo ativado 
5 - Lagoa anaeróbica 
6 - Lagoa aeróbica 
7 - Lagoa aerada 
8 - Lagoa facultativa 
9 - Lagoa mista 
10 - Lagoa de maturação 
11 - Fossa séptica de sistema condominal 
12 - WETLAND/aplicação no solo, plantas aquáticas 
13 - Outro 
14 - Não faz tratamento 
 
54. Frequência das análises de DBO do Afluente e Efluente da ETE de maior vazão no ano de 2011. 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Diária 
2 - Semanal 
3 - Quinzenal 
4 - Mensal 
5 - Anual 
6 - Outra 
7 - Não faz coleta de resíduo de varrição e capina 
 
55. A ETE recebe esgoto de outro(s) município(s)? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Sim 
2 – Não 
 
56. A ETE recebe esgoto de outro(s) distrito(s) do município? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
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1 - Sim 
2 – Não 
 
57. Capacidade máxima de tratamento das ETE's em operação, volume total (m³/dia). 
Registre a capacidade máxima, em metros cúbicos por dia, de tratamento das Estações de Tratamento de 
Esgoto. 
 
58. Volume anual de esgoto tratado (m³). 
Registre o volume, em metros cúbicos, de esgoto tratado, por ano. 
 
59. Qual o corpo receptor que recebe maior quantidade de esgoto proveniente de ETE? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Rio 
2 - Córrego/ribeirão 
3 - Lago ou lagoa 
4 – Outro 
 
60. Nome do corpo receptor que recebe efluente da principal ETE em operação. 
Registre o nome do corpo receptor que recebe efluente da principal ETE em operação. 
 
61. Qual o uso a jusante do principal corpo receptor?  
(Admitem-se múltiplas respostas – até seis opções) 
Registre o(s) número(s) correspondente(s) à(s) resposta(s) adequada(s): 
 
1 - Abastecimento público de água 
2 - Recreação 
3 - Irrigação 
4 – Aquicultura 
5 - Uso doméstico (lavar roupas/vasilhas/etc) 
6 - Outro 
7 - Não possui uso a jusante 
 
62. Destinação final do lodo produzido no tratamento do esgoto 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Rio 
2 - Terreno baldio 
3 - Aterro sanitário 
4 - Aterro controlado 
5 - Lixão 
6 - Incineração 
7 - Reaproveitamento 
8 – Outro 
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DRENAGEM URBANA 
 
 
1. Nome do contato responsável pelas informações da operadora neste distrito 
Registre o nome da pessoa responsável pelas informações da operadora neste distrito. 
 
2. Cargo do responsável pelas informações. 
Registre o cargo ocupado pelo responsável pelas informações. 
 
3. Telefone do contato responsável pelas informações 
Registre o telefone do contato responsável pelas informações. 
 
4. E-mail do contato responsável pelas informações 
Registre o e-mail do contato responsável pelas informações. 
 
5. Nome do órgão responsável pelas informações na prefeitura 
Registre o nome do órgão responsável pelas informações na prefeitura. 
 
6. CNPJ da instituição 
Registre o número do CNPJ da instituição. 
 
7. Endereço da instituição. 
Registre o endereço da instituição. 
 
8. Número. 
Registre o número da instituição. 
 
9. Complemento. 
Registre o complemento do endereço da instituição. 
 
10. Bairro. 
Registre o bairro onde está situada a instituição. 
 
11. CEP. 
Registre o número do CEP da instituição. 
 
12. Ramal do setor 
Registre o ramal do setor da instituição. 
 
13. Existe rede de drenagem urbana no município? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Sim 
2 – Não 
 
14. Nome da operadora 
Registre o nome da operadora responsável pelos serviços de drenagem urbana. 
 
15. Esta empresa está a serviço da(o): 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Secretaria municipal de obras e serviços públicos 
2 - Secretaria municipal de saúde 
3 - Secretaria municipal do meio ambiente 
4 - Gabinete do prefeito 
5 - Outro(a) 
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16. Existe um sistema de atendimento à população? 
 (Admitem-se múltiplas respostas – até seis opções) 
Registre o(s) número(s) correspondente(s) à(s) resposta(s) adequada(s): 
 
1 - Telefone 
2 - Pessoalmente 
3 - Correio eletrônico (e-mail) 
4 - Fax 
5 - Correspondência 
6 - Outros 
7 - Não possui esse sistema 
 
17. Principal reclamação sobre o manejo de águas pluviais? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Solicitação de limpeza de bueiros e bocas de lobo. 
2 - Solicitação de ampliação do sistema de drenagem. 
3 - Reclamação sobre alagamento frequente de vias. 
4 - Não há reclamação. 
 
18. Com que frequência as reclamações ou solicitações são repassadas às instituições responsáveis 
pela operação do sistema de drenagem? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Diária. 
2 - Semanal. 
3 - Quinzenal. 
4 - Mensal. 
5 - Anual. 
6 - Não são repassadas. 
 
19. Setor responsável pela constante manutenção do sistema 
Registre o nome do setor responsável pela constante manutenção do sistema. 
 
20. Frequência do monitoramento 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Diária 
2 - Semanal 
3 - Quinzenal 
4 – Mensal 
5 - Trimestral 
6 - Semestral 
7 - Anual 
8 - Ocasionalmente 
9 – Outra 
 
21. Nível de instrução do responsável pelo sistema de manejo de águas pluviais 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
1 - Fundamental incompleto 
2 - Fundamental completo 
3 - Ensino médio incompleto 
4 - Ensino médio completo 
5 - Técnico profissionalizante 
6 - Superior tecnólogo 
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7 - Ensino superior 
8 - Pós-graduação 
9 – Nenhum 
 
22. Há especialista em hidrologia responsável pelo processo 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Sim 
2 - Não 
 
23. Há consulta regular de informações pluviométricas e meteorológicas 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Sim 
2 - Não 
24. O sistema de manejo de águas pluviais é cadastrado. 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Sim 
2 – Não 
 
25. Tipo de rede de drenagem urbana. 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Rede unitária ou mista 
2 - Rede separadora 
 
26. Extensão total da rede de drenagem (em Km) 
 
27. Extensão da rede subterrânea de drenagem (em Km) 
 
28. Extensão do sistema viário (em Km) 
 
29. Extensão do sistema viário PAVIMENTADO (% da extensão viária total) 
 
30. Foram feitas medições no sistema de vazão de drenagem no período de referência (2010/2011) 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Sim 
2 – Não 
 
31. Local onde é feito o lançamento das águas pluviais coletadas pelo sistema de drenagem 
(Admitem-se múltiplas respostas – até seis opções) 
Registre o(s) número(s) correspondente(s) à(s) resposta(s) adequada(s): 
 
1 - Lagos/lagoas 
2 - Rios/córregos 
3 - Fundos de vale 
4 - Depressões naturais 
5 - Grotas 
6 - Áreas livres públicas ou particulares 
7 – Outro 
 
32. Foram detectados problemas de assoreamento da rede de drenagem? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
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1 - Sim 
2 – Não 
 
 
 
33. Tipo de captação de águas pluviais. 
(Admitem-se múltiplas respostas – até quatro opções) 
Registre o(s) número(s) correspondente(s) à(s) resposta(s) adequada(s): 
 
1 - Boca de lobo/boca de leão 
2 - Caixa com grelha na sarjeta 
3 - Valas/canaletas/sarjetas 
4 – Outro 
 
34. Principais itens exigidos para a implantação de loteamento e vias. 
 (Admitem-se múltiplas respostas – até oito opções) 
Registre o(s) número(s) correspondente(s) à(s) resposta(s) adequada(s): 
 
1 - Meio fio 
2 - Boca de lobo/boca de leão 
3 - Pavimentação 
4 - Área verde 
5 - Sistema de abastecimento de água 
6 - Sistema de esgotamento sanitário 
7 - Rede subterrânea de drenagem de águas pluviais 
8 - Outro 
9 - Não há exigência 
 
35. Existem cursos d'água passando nas áreas urbanas? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Sim 
2 – Não (Passe para 41). 
 
36. Quantos cursos d'água passam nas áreas urbanas? 
Registre o número de cursos d’água que cortam as áreas urbanas. 
 
37.Nome do principal curso d'água. 
Registre o nome do principal curso d’água. 
 
38. O principal curso d'água que passa na área urbanizada é: 
 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Ocupado por residências e ruas 
2 - Parcialmente ocupado por residências e ruas 
3 - Canalizado 
4 - Mantido em estado natural 
5 - As margens são ocupadas por parques e praças 
6 - Não ocupado, mas sem vegetação às margens 
 
39. Os cursos d'água são contaminados por:  
(Admitem-se múltiplas respostas – até oito opções) 
Registre o(s) número(s) correspondente(s) à(s) resposta(s) adequada(s): 
1 - Esgoto doméstico 
2 - Esgoto industrial 
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3 - Lançamentos de resíduos sólidos 
4 - São monitorados, mas não são contaminados 
5 - Os cursos d'água não são monitorados 
6 - Agrotóxico 
7 - Lixo hospitalar 
8 – Outro 
9 - Não é contaminado 
 
40. Foi detectada proliferação de insetos, ratos ou outros animais associada à presença de cursos 
d'água? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Sim 
2 – Não 
 
41. Principais medidas tomadas periodicamente pela empresa operadora para a manutenção do 
sistema de drenagem. 
(Admitem-se múltiplas respostas – até cinco opções) 
Registre o(s) número(s) correspondente(s) à(s) resposta(s) adequada(s): 
 
1 - Limpeza e desobstrução de bueiro 
2 - Limpeza e desobstrução de galerias 
3 - Varrição e limpeza de vias 
4 - Limpeza e desobstrução de canais 
5 - Outro 
6 - Não faz manutenção periódica do sistema 
 
42. Foram realizadas obras para instalação ou ampliação da rede de drenagem pluvial nos distritos, 
no período de referência (2010/2011)? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
1 – Sim 
2 – Não 
 
43. Principais tipos de problemas de drenagem observados. 
 (Admitem-se múltiplas respostas – até seis opções). 
Registre o(s) número(s) correspondente(s) à(s) resposta(s) adequada(s): 
1 - Enchente 
2 - Alagamentos/inundações 
3 - Deslizamentos de terra/escorregamento 
4 - Enxurrada 
5 - Erosão 
6 - Outro 
7 - Não há problemas de drenagem neste distrito 
 
44. Ocorreram episódios de inundação no período de referência (2010/2011)? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Sim 
2 – Não (Passe para 48). 
 
45. Número de episódios de inundações ocorridos no período de referência (2010/2011). 
 
 
46. Quais as principais causas das inundações? 
(Admitem-se múltiplas respostas – até sete opções). 
Registre o(s) número(s) correspondente(s) à(s) resposta(s) adequada(s): 
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1 - Dimensionamento inadequado do sistema 
2 - Obstrução de bueiros, bocas de lobo e bocas de leão 
3 - Obstrução de galerias e canais de escoamento 
4 - Ocupação irregular 
5 - Impermeabilização excessiva do solo 
6 - Transbordamento dos cursos d'água 
7 - Outro 
8 - Não há inundações 
 
47. Número de domicílios afetados em decorrência de inundações no período de referência 
(2010/2011) 
 
48. Número de domicílios afetados em decorrência de deslizamentos de terra no período de 
referência (2010/2011) 
 
49. População total atingida por catástrofes no período de referência (2010/2011). 
 
50. Classificação dos desastres ocorridos, segundo o volume de população atingida 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Muito grande 
2 - Grande 
3 - Médio 
4 - Pequeno 
5 - Não ocorreram desastres 
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RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

1.Existe serviço de coleta de resíduos sólidos (Lixo) no município? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Sim 
2 – Não 
 
2. Nome do contato responsável pelas informações da operadora neste distrito. 
Registre o nome do contato responsável pelas informações da operadora neste distrito. 
 
3. Telefone do contato responsável pelas informações. 
Registre o número de telefone do contato responsável pelas informações. 
 
4. Cargo do responsável pelas informações. 
Registre o cargo ocupado pelo responsável pelas informações. 
 
5. Email do responsável pelas informações. 
Registre o email do responsável pelas informações. 
 
6. Ramal da operadora. 
Registre o ramal da operadora dos serviços de resíduos sólidos. 
 
7. Nome do órgão responsável pelas informações na prefeitura. 
Registre o nome do órgão responsável pelas informações na prefeitura. 
 
8. Endereço da instituição responsável pelas informações. 
Registre o endereço da instituição responsável pelas informações. 
 
9. Número da instituição responsável pelas informações. 
Registre o número da instituição responsável pelas informações. 
 
10. Complemento. 
Registre o complemento do endereço da instituição responsável pelas informações. 
 
11. Bairro. 
Registre o bairro onde está localizada a instituição responsável pelas informações. 
 
12. CEP. 
Registre o CEP de onde está localizada a instituição responsável pelas informações. 
 
13. CNPJ da instituição responsável pelas informações 
Registre o número do CNPJ da instituição responsável pelas informações. 
 
14. Como é feita a cobrança pelos serviços de coleta (direta e indireta) de lixo 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Cobrança anual 
2 - Cobrança mensal 
3 - Não há cobrança 
 
15. Número de funcionários empregados no serviço de coleta (direta e indireta) de lixo. 
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16. Nível de escolaridade do chefe do serviço de coleta (direta e indireta) de lixo. 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Ensino fundamental incompleto 
2 - Ensino fundamental completo 
3 - Ensino médio incompleto 
4 - Ensino médio completo 
5 - Ensino técnico profissionalizante 
6 - Ensino superior tecnólogo 
7 - Ensino superior 
8 - Pós-graduação 
9 - Não existe 
10 - Não possui funcionário empregado no serviço de coleta (direta e indireta) de lixo. 
 
17. Número de funcionários empregados no serviço terceirizado de coleta (direta e indireta) de lixo. 
Registre o número de funcionários empregados no serviço terceirizado de coleta (direta e indireta) de lixo. 
 
18. Número de funcionários empregados no serviço de varrição. 
Registre o número de funcionários empregados no serviço de varrição. 
 
19. Nível de escolaridade do chefe do serviço de varrição 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Ensino fundamental incompleto 
2 - Ensino fundamental completo 
3 - Ensino médio incompleto 
4 - Ensino médio completo 
5 - Ensino técnico profissionalizante 
6 - Ensino superior tecnólogo 
7 - Ensino superior 
8 - Pós-graduação 
9 - Não existe 
10 - Não possui funcionário empregado no serviço de varrição. 
 
20. Número de funcionários permanentes e temporários no serviço de capina 
Registre o número de funcionários permanentes e temporários no serviço de capina (soma dos números). 
 
21. Nível de escolaridade do chefe do serviço de capina. 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Ensino fundamental incompleto 
2 - Ensino fundamental completo 
3 - Ensino médio incompleto 
4 - Ensino médio completo 
5 - Ensino técnico profissionalizante 
6 - Ensino superior tecnólogo 
7 - Ensino superior 
8 - Pós-graduação 
9 - Não existe 
10 - Não possui funcionário empregado no serviço de capina. 
 
22. Número de funcionários empregados na destinação final do lixo. 
Registre o número de funcionários empregados na destinação final do lixo. 
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23. Nível de escolaridade do chefe da destinação final do lixo 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Ensino fundamental incompleto 
2 - Ensino fundamental completo 
3 - Ensino médio incompleto 
4 - Ensino médio completo 
5 - Ensino técnico profissionalizante 
6 - Ensino superior tecnólogo 
7 - Ensino superior 
8 - Pós-graduação 
9 - Não existe 
10 - Não possui funcionário empregado no serviço de destinação final do lixo. 
 
24. Custo médio mensal com a mão de obra empregada no sistema de limpeza urbana no ano de 
2011. Registre o custo médio mensal (em Reais) com a mão de obra empregada no sistema de limpeza 
urbana no ano de 2011. 
 
 
25. Existe um sistema de atendimento à população? 
(Admitem-se múltiplas respostas – até seis opções). 
Registre o(s) número(s) correspondente(s) à(s) resposta(s) adequada(s): 
 
1 - Telefone 
2 - Pessoalmente 
3 - Correio eletrônico (e-mail) 
4 - Fax 
5 - Correspondência 
6 – Outros 
7 - Não possui esse sistema. 
 
26. Qual é a principal reclamação ou solicitação sobre o serviço de manejo de resíduos sólidos 
(Lixo)? Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Solicitação para implantação da coleta domiciliar regular. 
2 - Solicitação para a implantação de serviços de limpeza pública. 
3 - Reclamação sobre serviços executados. 
4 - Reclamação sobre lançamento clandestino de lixo. 
5 - Outro 
6 - Não há reclamações. 
 
27. Com que frequência as reclamações ou solicitações são repassadas às instituições ou 
responsáveis pela manutenção e operação do sistema de manejo de resíduos sólidos (Lixo) ? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Diária. 
2 - Semanal. 
3 - Quinzenal. 
4 - Mensal. 
5 - Anual. 
6 - Não são repassadas. 
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28. A instituição possui algum programa social para a preservação do meio ambiente? 
(Admitem-se múltiplas respostas – até quatro opções). 
Registre o(s) número(s) correspondente(s) à(s) resposta(s) adequada(s): 
 
1 - Programa de educação sanitária e/ou ambiental 
2 - Programa de mutirão 
3 - Reuniões com moradores e/ou associados 
4 - Outro 
5 - Não possui programa social 
 
29. Existe o serviço de coleta domiciliar direta de resíduos sólidos (Lixo) (porta a porta)? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Sim 
2 – Não 
 
30. Qual é a principal instituição operadora dos serviços de coleta domiciliar regular de resíduos 
sólidos (Lixo) neste município? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Administração direta da prefeitura. 
2 - Autarquia ou serviço autônomo. 
3 - Empresa pública regional. 
4 - Consórcio intermunicipal. 
5 - Empresa privada. 
6 - Associação. 
7 - Outra. 
8 - Não possui instituição operadora dos serviços. 
 
31. Tipo de cobrança pelos serviços de coletas regulares de resíduos sólidos (Lixo) 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Taxa junto com o IPTU, água, energia elétrica, etc. 
2 - Taxa específica. 
3 - Boleto bancário. 
4 - Tarifa específica por serviços especiais. 
5 - Outra. 
6 - Não há cobrança. 
 
32. Como é calculada a cobrança pelos serviços regulares de coletas de resíduos sólidos (Lixo)? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Cota por metro quadrado de área construída. 
2 - Cota por tipo de construção. 
3 - Cota por localização. 
4 - Outro. 
 
33.  Frequência da coleta domiciliar direta de lixo 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 – Diariamente  
2 - 3 vezes por semana (Passe para 35). 
3 - 2 vezes por semana (Passe para 35) 
4 - 1 vez por semana (Passe para 35) 
5 - Não há coleta direta de lixo (Passe para 38) 
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34. A coleta domiciliar direta diária é realizada: 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Em todo o município 
2 - Apenas em parte do município 
 
35. Tipo de veículo utilizado pela empresa na coleta domiciliar direta de lixo. 
(Admitem-se múltiplas respostas – até seis opções). 
Registre o(s) número(s) correspondente(s) à(s) resposta(s) adequada(s): 
 
1 - Caminhão aberto 
2 - Compactador 
3 - Basculante 
4 - Trator agrícola com reboque 
5 - Charrete 
6 – Outro 
 
36. Número de viagens (ida e volta) realizadas por veículos semanalmente transportando o lixo. 
Registre o número de viagens (ida e volta) realizadas por veículos semanalmente transportando o lixo. 
 
37. Volume de lixo recolhido semanalmente (Toneladas). 
Registre o volume médio de lixo, em toneladas, recolhido semanalmente. 
 
38. Frequência da coleta domiciliar indireta (caçambas) de lixo. 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Diariamente 
2 - 3 vezes por semana  
3 - 2 vezes por semana  
4 - 1 vez por semana  
5 - Quinzenalmente 
6 - Não há coleta indireta domiciliar de lixo neste distrito (Passe para 40). 
 
39. Número de caçambas usadas semanalmente para a coleta domiciliar indireta de resíduos sólidos 
(Lixo).  
Registre o número de caçambas usadas semanalmente para a coleta domiciliar indireta de resíduos sólidos 
(Lixo). 
 
40. Há na empresa veículos utilizados para a coleta dos resíduos de varrição e capina? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Sim 
2 – Não (Passe para 44). 
 
41. Tipo de veículo utilizado pela empresa na coleta dos resíduos de varrição e capina. 
 (Admitem-se múltiplas respostas – até seis opções). 
Registre o(s) número(s) correspondente(s) à(s) resposta(s) adequada(s): 
 
1 - Caminhão aberto 
2 - Compactador 
3 - Basculante 
4 - Trator agrícola com reboque 
5 - Charrete 
6 - Outro 
7 - Não faz coleta de resíduo de varrição e capina. 
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42. Número de viagens (ida e volta) realizadas por veículos diariamente transportando resíduos de 
varrição e capina. 
 
43. Volume de resíduos de varrição e capina recolhido semanalmente (Ton). 
 
44. Existe a coleta seletiva de resíduos? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Sim 
2 – Não (Passe para 47). 
 
45. Tipo de coleta seletiva de resíduos. 
 (Admitem-se múltiplas respostas – até cinco opções). 
Registre o(s) número(s) correspondente(s) à(s) resposta(s) adequada(s): 
 
1 - Papel/papelão 
2 - Vidro 
3 - Plástico 
4 - Metal 
5 – Outra 
 
46. Volume de lixo reciclado (Ton/Mês). 
 
47. A unidade de destinação final do lixo se localiza: 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - No distrito 
2 - No próprio município mas em outro distrito 
3 - Em outro município (Encerra as questões deste bloco). 
4 - Não tem unidade de destinação final. 
 
48. Modo de processamento do lixo. 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Usina de triagem 
2 - Usina de compostagem 
3 - Incineração 
4 - Outro 
5 - Não há processamento 
 
49. Destinação final do lixo coletado. 
(Admitem-se múltiplas respostas – até quatro opções). 
Registre o(s) número(s) correspondente(s) à(s) resposta(s) adequada(s): 
 
1 - Lixão 
2 - Aterro controlado 
3 - Aterro sanitário 
4 – Outro 
 
50. A unidade de destinação final é licenciada? 
Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Sim 
2 - Não 
 
51. Na unidade de destinação final existe algum equipamento compactador 
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Registre o número correspondente à resposta adequada: 
 
1 - Sim 
2 – Não 
 
52. Investimentos (em R$) realizados pela empresa neste distrito no ano 2010. 
Registre o valor dos investimentos, em Reais, realizados pela empresa neste distrito no ano 2010. 
 
53. Investimentos (em R$) realizados pela empresa neste distrito no ano 2011. 
Registre o valor dos investimentos, em Reais, realizados pela empresa neste distrito no ano 2011. 
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6.3 Glossário 

 
 
 
 
 
 
 
 

Glossário 
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Abastecimento de água: fornecimento de água através de rede geral, ou outra forma (água 
proveniente de chafariz, bica ou mina, poço particular, caminhão-pipa, cursos d’água etc.). 
 
Adutora de água bruta: canal, galeria, ou encanamento usado para conduzir a água da 
captação, antes de receber tratamento, até a estação de tratamento. 
 
Adutora de água tratada: canal, galeria, ou encanamento usado para levar água da estação de 
tratamento aos reservatórios de distribuição, depois de receber tratamento. 
 
Afluente: curso d’água, cujo volume ou descarga contribui para aumentar outro, no qual 
desemboca. Também denominado de tributário. 

 
Aglomerado rural: Áreas Rurais - Povoados: aglomerações no espaço rural que se caracterizam 
por não estarem vinculadas a um único proprietário, e possuírem um conjunto de edificações 
permanentes e adjacentes, formando área continuamente construída, com arruamentos 
reconhecíveis, ou dispostos ao longo de uma via de comunicação, e com serviços para atender 
seus moradores. Os serviços que deve integrar regularmente um povoado são: i) pelo menos um 
estabelecimento comercial vendendo bens de consumo; ii) pelo menos dois dos três serviços 
seguintes: estabelecimento de ensino de primeiro grau; posto de saúde; templo religioso de 
qualquer credo. 
 
Água bruta: água sem receber nenhum tipo de tratamento. Ver também adutora de água bruta. 
. 
Água tratada: água após receber algum tipo de tratamento. Ver também adutora de água tratada. 
 
Alagamento: ver enchente 
 
ANA: Agência Nacional das Águas  
 
Análise da água bruta: diz respeito a classificação dos tipos de análise da água bruta em: 
bacteriológica (coliformes fecais e totais e estreptococos fecais); físico-química (temperatura, 
turbidez, cor, ph, dureza e alcalinidade); substâncias químicas orgânicas (aldrin e dieldrin, 
benzeno, clordano, DDT, lindano, óleos, graxas e outros); substâncias químicas inorgânicas 
(arsênio, cádmio, chumbo, cianetos, mercúrio, nitratos, prata e outros); indicadores de poluição 
(Indicador DBO - Demanda Bioquímica de Oxigênio e Indicador DQO - Demanda Química de 
Oxigênio); teor de flúor natural. Nesse sentido, a frequência da análise da água bruta pode ser 
diária, semanal, quinzenal, mensal, semestral ou anual.  
 
Análise da água na rede de distribuição: representa a classificação dos tipos de análise da 
água na rede de distribuição em: cloro residual - elemento que assegura a qualidade 
bacteriológica da água; bacteriológica (coliformes fecais e totais e estreptococos fecais). A 
frequência da análise da água pode ser diária, semanal, quinzenal, mensal, semestral ou anual. 
 
Análise da água tratada: leva-se em consideração a classificação dos tipos de análise da água 
tratada em: bacteriológica (coliformes fecais e totais e estreptococos fecais); físico-organoléptica 
(temperatura, dureza, turbidez, cor, sabor e odor); substâncias químicas orgânicas (aldrin e 
dieldrin, benzeno, clordano, DDT, lindano, óleos, graxas e outros), substâncias químicas 
inorgânicas (arsênio, cádmio, chumbo, cianetos, mercúrio, nitratos, prata e outros); substâncias 
radioativas (urânio, césio e outros); coagulação química (desestabilização das partículas sólidas 
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minúsculas presentes na água). A frequência da análise da água tratada pode ser diária, semanal, 
quinzenal, mensal, semestral ou anual. 
 
Áreas de risco: diz respeito a áreas especiais onde há risco à vida humana e que necessitam de 
sistema de drenagem especial, como encostas sujeitas a deslizamentos, áreas inundáveis com 
proliferação de vetores, áreas sem infraestrutura de saneamento etc. 
 
Arrecadação: levantamento de verbas cobradas como impostos.  
 
Assoreamento da rede de drenagem: depósito de sedimentos carregados pelas águas de 
escoamento na rede de drenagem. 
 
Aterro controlado: local utilizado para despejo do lixo coletado, em bruto, com o cuidado de, 
após a jornada de trabalho, cobrir esses resíduos com uma camada de terra diariamente sem 
causar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, minimizando os impactos ambientais. 
 
Aterro de resíduos especiais: local utilizado para despejo de resíduos especiais, onde são 
aplicados métodos de engenharia para reter esses resíduos em uma área mínima, reduzindo-os a 
um volume reduzido, com o cuidado de, após a jornada de trabalho, cobri-los com uma camada 
de terra diariamente, ou em períodos mais frequentes.  
 
Aterro sanitário: local utilizado para o depósito final do lixo, onde são empreendidos critérios de 
engenharia e normas operacionais específicas para confinar os resíduos com segurança, do ponto 
de vista do controle da poluição ambiental e proteção à saúde pública. 
 
Bacia de detenção ou amortecimento: reservatório destinado ao armazenamento e/ou retenção 
de água para amortecimento das vazões nos picos de cheias. 
 
Boca de lobo: dispositivos para captação de águas pluviais, localizados nas sarjetas, dispostos 
em pontos estratégicos, geralmente nas faixas de vias públicas paralelas e vizinhas ao meio-fio. 
 
Bueiro: conduto fechado para a livre passagem da água superficial de drenagem sob estrada de 
rodagem, estrada de ferro, canal ou outra estrutura. 
 
Caixa com grelha na sarjeta: dispositivos localizados em pontos estratégicos, em geral em 
calçadas, próximas ao meio-fio e ligadas diretamente na rede coletora, não havendo tubulações 
de interligações. Esses dispositivos normalmente são implantados quando a rede coletora de 
águas pluviais está implantada sob calçadas ou meio-fio. 
 
Caminhão caçamba/basculante do tipo comum: veículo de carga com carroceria montada 
sobre chassis, equipado com tomada de força para permitir a descarga por basculamento. 
 
Caminhão caçamba do tipo prefeitura (baú): veículo de carga com carroceria de volume 
nominal entre 6 e 10 m3 , com tampas-gavetas que são abertas ou fechadas de forma manual na 
parte inferior. A descarga é feita abrindo-se a tampa traseira e basculando-se a carroceria. 
 
Caminhão compactador: veículo de carga que tem sistema de compactação na carroceria, com 
capacidade de coletar até 40 m3 de lixo solto, que procura evitar a dispersão de detritos e a 
exalação de odores. 
 
Caminhão de carroceria fixa: veículo de carga com carroceria madeira fixada sobre chassis. 
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Caminhão-pipa: veículo adaptado para transporte de água. 
 
Captação de água: Local de tomada de água do manancial, superficial ou subterrâneo, que 
compreende a primeira unidade do sistema de abastecimento. A captação de água abrange toda 
retirada, recolhimento ou aproveitamento de água, para qualquer fim, proveniente de qualquer 
corpo d’água ou corpo hídrico. O mesmo que derivação de água. (PNSB) 
 
Captação de poço profundo: operação de captação de água de lençóis situados entre as 
camadas impermeáveis. 
 
Captação de poço raso: operação de captação de água de lençol freático, ou seja, de água que 
se encontra acima da primeira camada impermeável do solo. 
 
Captação superficial: operação de captação de água de cursos d’água diferentes, como rio, 
córrego, ribeirão, lago, lagoa, açude, represa etc., que têm o espelho d’água na superfície do 
terreno. 
 
Chafariz, bica, ou mina: diz respeito ao ponto de abastecimento coletivo de água que serve a 
uma determinada comunidade, obrigando-a a deslocar-se de casa até esse ponto para buscar a 
água em baldes, bacias, tonéis, galões etc., podendo a água ser cobrada ou não. 
 
Coleta de drenagem urbana: classificação dos tipos de coletores para drenagem urbana em: 
rede unitária – quando os coletores de águas de chuva ou galerias pluviais são utilizados também 
para o transporte do esgoto sanitário;  
rede separadora – quando os coletores para transporte de esgoto sanitário são separados das 
galerias pluviais. 
 
Coleta de esgoto sanitário: Coleta de despejos domésticos e especiais da comunidade a partir 
de ligações prediais ou de outros trechos de redes, encaminhando-os a interceptores, local de 
tratamento ou lançamento final. Os coletores utilizados para transporte de esgoto sanitário são 
classificados em: rede unitária ou mista – quando a rede pública para coleta de águas de chuva, 
ou galerias pluviais, também é utilizada para o transporte de esgoto sanitário; rede separadora – 
quando a rede pública é utilizada, separadamente, para coleta e transporte de águas de chuva e 
esgoto sanitário; ou rede condominial – quando a rede interna traz todas as contribuições do 
prédio até o andar térreo e liga-se à rede da rua em um único ponto. (PNSB) 
 
Coleta de lixo direta: Lixo doméstico coletado diretamente por serviço de limpeza no domicílio.  
 
Coleta de lixo indireta: Lixo depositado em caçamba, tanque ou depósito, fora do domicílio, para 
ser removido posteriormente pelo serviço de limpeza.   
 
Coleta de lixo: processo de coleta e retirada de material sólido resultante de atividades 
domiciliares, comerciais, públicas, industriais, de unidades de saúde etc., acondicionado em 
recipientes apropriados dispostos nas calçadas ou logradouros e destinados a vazadouro, aterro 
etc. 
 
Coleta de lixo especial: processo de coleta de lixo específico, que pode ser industrial, de 
unidades de saúde, radioativo e lodos provenientes de estação de tratamento de água e esgoto, 
além de lixo de portos, aeroportos, rodoviárias etc. 
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Coleta seletiva: processo de coleta de lixo em que há separação e acondicionamento prévio de 
materiais recicláveis em sacos ou recipientes nos locais onde o lixo é produzido, com o intuito de 
separar os resíduos orgânicos (restos de alimentos, cascas de frutas, legumes etc.) dos resíduos 
inorgânicos (papéis, vidros, plásticos, metais etc.).  
 
Coliformes totais (bactérias do grupo coliforme): bacilos gram-negativos, aeróbios ou 
anaeróbios facultativos, não formadores de esporos, oxidase-negativos, capazes de desenvolver 
na presença de sais biliares ou agentes tensoativos que fermentam a lactose com produção de 
ácido, gás e aldeído a 35,0 ± 0,5ºC em 24-48 horas, e que podem apresentar atividade da enzima 
ß-galactosidase. A maioria das bactérias do grupo coliforme pertence aos gêneros Escherichia, 
Citrobacter, Klebsiella e Enterobacter, embora vários outros gêneros e espécies pertençam ao 
grupo.  
 
 
Coliformes termotolerantes (fecais): bactérias gram-negativas, em forma de bacilos, oxidase 
negativas, caracterizadas pela atividade da enzima β-galactosidase. Podem crescer em meios 
contendo agentes tenso-ativos e fermentar a lactose nas temperaturas de 44o – 45oC, com 
produção de ácido, gás e aldeído. Além de estarem presentes em fezes humanas e de animais 
homeotérmicos, ocorrem em solos, plantas ou outras matrizes ambientais que não tenham sido 
contaminados por material fecal. A determinação da concentração dos coliformes assume 
importância como parâmetro indicativo da possibilidade da existência de microorganismos 
patogênicos, responsáveis pela transmissão de doenças de veiculação hídrica, tais como febre 
tifóide, febre paratifóide, disenteria bacilar e cólera. 
 
Condutos: obras destinadas à condução das águas superficiais coletadas. 
 
Constituição jurídica: refere-se a classificação da empresa em: administração direta do poder 
público – conjunto dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da 
República, Ministérios, Governos e Secretarias Estaduais e Municipais; empresa com participação 
majoritária do poder público – entidade organizada e estruturada nos moldes das empresas 
privadas, na qual o Município, o Estado ou a União têm participação não inferior a 51% do total do 
capital da empresa privada – entidade organizada por particular, que produz e/ou oferece bens ou 
serviços, com vistas à obtenção de lucros; autarquia – entidade autônoma, auxiliar e 
descentralizada da administração pública, sujeita à fiscalização e tutela do Estado, nos níveis 
federal, estadual ou municipal, com patrimônio constituído de recursos próprios e cujo fim é 
executar serviços típicos da administração pública. 
 
Controle de perdas de água: diz respeito a uma série de medidas que visam reduzir perdas de 
água, através da fiscalização de ligações clandestinas, substituição de redes velhas, manutenção 
de hidrômetros, localização de vazamento na rede, e pitometria (uso do pitô para medir a 
velocidade da água dentro da tubulação). 
 
Controle de perdas de faturamento: é feito a partir da diferença entre o volume de água 
produzido e o volume faturado. 
 
Controle ou monitoramento da fluoretação: relaciona-se ao processo de verificação da 
concentração de flúor na saída da unidade de tratamento ou na ponta das redes de 
abastecimento. A análise pode ser diária, semanal, quinzenal, mensal ou outra. 
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Corpo receptor do esgoto: corpo d’água onde desemboca o esgoto sanitário, geralmente o 
principal corpo receptor é o que recebe o maior volume de esgoto sanitário, como rio, mar, lago ou 
lagoa, baía etc. 
 
Cursos d’água intermitentes: cursos d’água que apresentam fluxo de água apenas em 
determinados períodos do ano, devido à influência de eventos pluviométricos, nascentes, ou 
degelo. 
 
Cursos d’água permanentes: cursos d’água que apresentam fluxo de água contínuo ao longo do 
ano, sem interrupções em função de fatores sazonais. 
 
 
DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio): diz respeito a quantidade de oxigênio necessária 
para oxidar a matéria orgânica biodegradável sob condições aeróbicas, ou seja, avalia a 
quantidade de oxigênio dissolvido, em mg/L, que será consumida pelos organismos aeróbios ao 
degradarem a matéria orgânica. Um período de tempo de 5 dias numa temperatura de incubação 
de 20oC é frequentemente usado e referido como DBO5,20. (ver também análise de água bruta). 
 
Destino do lodo gerado: destino do lodo gerado pelo processo de coagulação química pelo qual 
passa a água tratada: rio, mar, terreno baldio, aterro sanitário, incineração e reaproveitamento 
(fabricação de tijolos, telhas e gesso ou na agricultura, como fertilizante e recompositor da 
camada superficial do solo). 
 
Depressões naturais: áreas no terreno com cota altimétrica inferior às áreas marginais, 
originadas por processos erosivos, ou abatimentos de terreno naturais. 
 
Distrito: territórios em que se subdividem os municípios, que por sua vez costumam se subdividir 
em bairros. Os distritos obrigatoriamente devem ter cartórios de ofícios de registro civil e, nos 
municípios maiores, podem sediar subprefeituras ou administrações regionais. Os distritos são 
submetidos ao poder da prefeitura. 
 
Dragagem e limpeza dos canais: processo de limpeza do fundo dos canais para retirada de 
depósitos de areia, lama, objetos etc., por meio de uma draga. 
 
Drenagem especial: sistema de drenagem urbana que faz uso de um dispositivo projetado 
especialmente para a proteção de áreas sujeitas a deslizamentos, inundações, proliferação de 
vetores, processos erosivos crônicos etc. 
 
Drenagem pluvial: ver drenagem urbana ou pluvial. 
 
Drenagem subterrânea: sistema de drenagem urbana que faz uso de dispositivos de captação, 
como bocas de lobo, ralos, caixas com grelha etc. para direcionar as águas aos poços de visita e 
posteriormente para as galerias e tubulações. Tem como deságue corpos receptores como: rios, 
córregos, etc. 
 
Drenagem superficial: sistema de drenagem urbana que faz uso de guias, sarjetas, calhas etc., 
para interceptar as águas das chuvas direcionado-a para rios, córregos etc. Pode estar ligado, 
também, às galerias e tubulações de um sistema de drenagem subterrâneo. 
 
Drenagem urbana ou pluvial: sistema de controle do escoamento das águas das chuvas que 
tem como função a tentativa de evitar que seus efeitos adversos - empoçamentos, inundações, 
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erosões e assoreamentos – e os possíveis prejuízos à saúde, segurança e bem-estar da 
sociedade. 
 
Economias abastecidas: Moradias, apartamentos, unidades comerciais, salas de escritório, 
indústrias, órgãos públicos e similares, existentes numa determinada edificação, que são 
atendidos pelos serviços de abastecimento de água. Em um prédio com ligação para 
abastecimento de água, cada apartamento é considerado uma economia abastecida, que pode 
estar ativa ou inativa. (PNSB) 
 
Economias abastecidas ativas: Economias abastecidas que contribuem para o faturamento. 
(PNSB) 
 
Economias abastecidas inativas: Economias abastecidas que não contribuem para o 
faturamento. (PNSB) 
 
Efluente: Qualquer tipo de água ou líqüido, que flui de um sistema de coleta, ou de transporte, 
como tubulações, canais, reservatórios, e elevatórias, ou de um sistema de tratamento ou 
disposição final, com estações de tratamento e corpos de água receptores. 
 
Entidades prestadoras de serviços de saneamento básico: Entidades e/ou os órgãos públicos 
municipais responsáveis pela gestão dos serviços de saneamento básico no município, 
abrangendo o distrito-sede e demais distritos; companhias estaduais de saneamento básico; 
fundações, públicas ou privadas; consórcios intermunicipais; empresas públicas, privadas ou de 
economia mista; e associações ou cooperativas que prestam serviços de saneamento básico à 
população municipal, por delegação e mediante contrato ou convênio firmado com a entidade 
gestora do município. (PNSB) 
 
Elevatória: ver estação elevatória. 
 
Emissário: ver em lançamento por emissário; 
 
Encosta: declive nos flancos de um morro, colina ou serra. Dependendo da situação da encosta 
pode ser classificada em sujeita a deslizamento (quando corre o risco de sofrer processos 
erosivos). Também pode ser dotada de estrutura de contenção associada a elementos de 
drenagem especial para proteção contra possíveis deslizamentos. 
 
Enchente: trata-se de uma situação natural de transbordamento de água de corpos hídricos, tais 
como, córregos, arroios, lagos, rios, mares e oceanos provocadas em grande parte por chuvas 
intensas e contínuas. (ver também inundação) 
 
Entidade prestadora de serviços de saneamento básico: órgão público ou empresa privada 
prestadora dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e 
coleta de lixo e drenagem urbana. É classificada do ponto de vista jurídico em: administração 
direta do poder público – conjunto dos serviços integrados na estrutura administrativa da 
Presidência da República, Ministérios, Governos e Secretarias Estaduais e Municipais; empresa 
com participação majoritária do poder público – entidade organizada e estruturada nos moldes das 
empresas privadas, na qual o Município, o Estado ou a União têm participação não inferior a 51% 
do total do capital da empresa; empresa privada – entidade organizada por particular, que produz 
e/ou oferece bens ou serviços, com vistas à obtenção de lucros; autarquia – entidade autônoma, 
auxiliar e descentralizada da administração pública, sujeita à fiscalização e tutela do Estado, nos 
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níveis federal, estadual ou municipal, com patrimônio constituído de recursos próprios e cujo fim é 
executar serviços típicos da administração pública. 
 
Erosão: Erosão é um processo natural de desprendimento e arraste das partículas do solo 
causado pela água e pelo vento. No entanto, o desenvolvimento de atividades antrópicas sem a 
adoção de técnicas de manejo do solo adequadas pode acarretar na origem e intensificação de 
tais processos.  
 
Erosão laminar: Erosão que promove uma remoção predominantemente uniforme da camada 
superficial do solo.  
 
Erosão em sulcos: Erosão que ocorre nas linhas de maior concentração das águas de 
escoamento superficial, resultando em pequenas incisões no terreno, as quais com a evolução do 
processo podem gerar voçorocas. Erosão de ravinamento.  
 
Escherichia coli (E.Coli): bactéria pertencente à família Enterobacteriaceae caracterizada pela 
atividade da enzima β-glicuronidase. Produz indol a partir do aminoácido triptofano. É a única 
espécie do grupo dos coliformes termotolerantes cujo habitat exclusivo é o intestino humano e de 
animais homeotérmicos, onde ocorre em densidades elevadas; 
 
Esgotamento sanitário: conjunto de obras e instalações destinadas à coleta, transporte, 
afastamento, tratamento e disposição final das águas residuárias gerados pelas atividades 
humanas, comerciais, e industriais de forma que não gerem ameaça à saúde e ao meio ambiente. 
 
Estação de compostagem: ver usina de compostagem 
 
Estação de transbordo: ver estação de transferência 
 
Estação de transferência: diz respeito à edificação apropriada para receber grande quantidade 
de lixo trazido por caminhões coletores. Normalmente o lixo recebido é prensado para facilitar seu 
transporte por meio de carretas até o destino final. 
 
Estação de tratamento de água: conjunto de instalações e equipamentos, como casa química, 
grades, floculadores, decantadores, filtros etc. destinados à correção de ph, desinfecção 
(cloração) e fluoretação da água bruta. 
 
Estação de tratamento de esgoto: conjunto de instalações e equipamentos destinados ao 
tratamento do esgoto sanitário, compondo-se, basicamente, de grade, caixa de areia, decantador 
primário, lodo ativado e/ou filtro biológico, decantador secundário e secagem de lodo proveniente 
de decantadores. 
 
Estação de triagem para reciclagem: ver usina de reciclagem 
 
Estação elevatória: diz respeito à estação do sistema de esgotamento sanitário onde o esgoto é 
elevado, através de bombas, até a tubulação ou a outra unidade do sistema em nível superior. 
 
Extravasamento da rede de esgoto: transbordamento de esgoto devido ao incremento na 
vazão, de forma a exceder a capacidade de transporte do sistema. 
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Faturamento: é a soma dos valores das faturas emitidas em determinado período comercial.  O 
faturamento costuma ser tratado como sinônimo de receita bruta de vendas, mas são dois 
conceitos diferentes. 
 
Filtro biológico: sistema em que o esgoto sanitário passa por um leito de material de enchimento 
recoberto com microorganismos e ar, o que acelera o processo de digestão da matéria orgânica. 
 
Fluoretação adicionada: adição de íon fluoreto, em concentração adequada, à água de 
abastecimento público, para prevenção da cárie dental, através da utilização de ácido fluorsilícico, 
fluorsilicato de sódio, fluoreto de sódio e outros compostos. 
 
Fossa seca: poço seco escavado em terra. Destina-se a recepção de todo o esgoto sanitário. 
 
Fossa séptica de sistema condominial: ver fossa séptica e sumidouro 
 
Fossa séptica e sumidouro: diz respeito ao dispositivo do tipo câmara, enterrado, que é 
destinado a receber o esgoto sanitário para separação e sedimentação do material orgânico e 
mineral, para sua transformação em material inerte. 
 
Galeria pluvial: sistema de dutos subterrâneos, canal fechado construído para o escoamento das 
águas das chuvas. 
 
Grotões: depressões muito acentuadas causadas por erosão, que tem ocorrência em diferentes 
tipos de solos, como em bordas de chapadões. 
 
Hidrologia: ciência que estuda a ocorrência, distribuição e movimentação da água no planeta 
Terra. A definição atual ainda é restrita e deve ser considerada levando-se em conta aspectos de 
qualidade da água, ecologia, poluição e descontaminação. 
 
Hidrômetro: aparelho usado para aferir e indicar a quantidade de água consumida por uma 
edificação (domiciliar, comercial, industrial, órgão público etc.). 
 
IGAM: Instituto Mineiro de Gestão das Águas. 
 
Incineração: diz respeito ao processo de queima do lixo que usa um incinerador (instalação 
específica para o processamento da combustão controlada do lixo, entre 800 e 1 200º C, com a 
finalidade de transformá-lo em matéria estável e inofensivo à saúde pública, reduzindo seu peso e 
volume; e queima a céu aberto). 
 
Incinerador: ver em incineração 
 
Índice médio de perdas na distribuição de água: Percentual que relaciona o volume de água 
disponibilizado para consumo com o volume utilizado. O volume de água disponibilizado 
corresponde ao somatório do volume de água produzido e o volume de água importada. O volume 
de água produzido corresponde ao volume anual de água disponível para consumo, 
compreendendo a água captada pelo prestador de serviços e a água bruta importada, vinda de 
outros distritos ou de outros municípios, ambas tratadas na(s) unidade(s) de tratamento, quando 
existir, do prestador de serviços no distrito, medido ou estimado na(s) saída(s) da(s) ETA(s). O 
volume de água produzido inclui, também, os volumes de água captada pelo prestador de 
serviços ou de água bruta importada, que sejam disponibilizados para consumo sem tratamento, 
medidos na(s) respectiva(s) entrada(s) do sistema de distribuição. O volume de água tratada 
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importada corresponde ao volume de água potável, previamente tratada, em ETA(s) ou por 
simples desinfecção, recebido de outros distritos ou de outros municípios. O volume de água 
consumido corresponde ao somatório do volume de água micromedido e o volume de água 
estimado. Ver também perdas aparentes da água e perdas reais da água. 
 
Instrumentos legais reguladores dos serviços de saneamento básico: Instrumentos que 
permitem a regulação permanente de órgão ou entidade de direito público do titular dos serviços 
ou de consórcio público de que participe. Esses instrumentos correspondem a planos 
diretores, leis municipais, contratos de concessão que contenham metas, critérios de cálculo de 
tarifas etc. (PNSB) 
 
Instrumentos reguladores do serviço de drenagem urbana: diz respeito aos tipos de 
classificação de instrumentos reguladores do serviço de drenagem urbana em: plano diretor de 
drenagem urbana (orientação racional do desenvolvimento físico do município, relativamente à 
drenagem urbana, tem como pretensão promover o crescimento ordenado das atividades ligadas 
à rede de captação pluvial); plano urbanístico global para a área urbana (define as diretrizes para 
a intervenção urbanística da área urbana, levando em consideração o uso e a ocupação do solo, 
seu objetivo e dimensão); lei de uso e ocupação do solo (visa regular o uso da terra, a densidade 
populacional, bem como a dimensão, a finalidade e o volume das construções, tendo como 
objetivo atender a função social da propriedade e da cidade); legislação municipal ou da região 
metropolitana (determina e define as políticas setoriais, os financiamentos e os mecanismos para 
o planejamento de ações no setor). 
 
Interceptor: rede de tubulação localizada normalmente em fundos de vale ou mesmo nas 
margens de curso d’água, onde é destinado o esgoto coletado nas redes coletoras e os conduz 
até a estação de tratamento ou ao local de lançamento. 
 
Inundação: é possível fazer uma distinção conceitual entre os termos enchente e inundação. A 
diferença crucial é que o primeiro termo (enchente) refere-se a uma ocorrência natural, tendo em 
vista seu caráter cíclico. Já as inundações são relacionadas a alterações no uso do solo e podem 
até provocar danos de grandes proporções. 
 
Jusante região compreendida entre o observador e a foz de um curso d’água. No sentido de rio 
ou talvegue abaixo para onde correm as águas 
 
Lagoa aerada: refere-se a uma lagoa de tratamento de água residuária, cuja aeração mecânica 
ou por ar difuso serve para suprir a maior parte do oxigênio necessário. 
 
Lagoa aeróbia: lagoa que utiliza o sistema de tratamento biológico cuja estabilização da matéria 
orgânica ocorre quando há o equilíbrio entre a oxidação e a fotossíntese, para garantir condições 
aeróbias em todo o meio. 
 
Lagoa anaeróbia: lagoa que utiliza o sistema de tratamento biológico cuja estabilização da 
matéria orgânica é feita predominantemente por processos de fermentação anaeróbia, 
imediatamente abaixo da superfície, sem a existência de oxigênio dissolvido. 
 
Lagoa de maturação: lagoa que utiliza o processo de tratamento biológico usado como 
refinamento do tratamento prévio por lagoas, ou outro processo biológico. Tal processo tem como 
função reduzir bactérias, sólidos em suspensão, nutrientes e uma parcela negligenciável da DBO. 
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Lagoa facultativa: refere-se ao sistema de tratamento biológico cuja estabilização da matéria 
orgânica ocorre em duas camadas: a superior aeróbia e a inferior anaeróbia, simultaneamente. 
 
Lagoa mista: diz respeito ao conjunto de lagoas anaeróbias e aeróbias, que são dispostos em 
uma determinada ordem tendo em vista a redução do tamanho do sistema. 
 
Lançamento em cursos d’água: refere-se ao lançamento do esgoto sanitário diretamente em 
rios, lagos, mar etc. 
 
Lançamento por emissário: refere-se ao lançamento de esgoto sanitário em mar ou rio  feito 
através de emissário. Pode ser classificado em: emissário oceânico (tubulação destinada ao 
lançamento do esgoto em alto mar); emissário fluvial (tubulação destinada ao lançamento do 
esgoto em rios de grande vazão). 
 

Licença prévia (LP): a licença prévia é requerida na fase preliminar de planejamento do 
empreendimento ou atividade. Nessa primeira fase do licenciamento, é avaliada a localização e a 
concepção do empreendimento, atestando a sua viabilidade ambiental e estabelecendo os 
requisitos básicos a serem atendidos nas próximas fases. Essa licença não concede qualquer 
direito de intervenção no meio ambiente, correspondendo à etapa de estudo e planejamento do 
futuro empreendimento. 

Licença de instalação (LI): a licença de instalação é a segunda fase do licenciamento ambiental, 
quando são analisados e aprovados os projetos executivos de controle de poluição e as medidas 
compensatórias, que compõem o documento denominado Plano de Controle Ambiental. A LI gera 
o direito à instalação do empreendimento ou sua ampliação, especificando as obrigações do 
empreendedor no que se refere às medidas mitigadoras dos impactos ambientais. 

Licença de operação (LO): a licença de operação autoriza a operação do empreendimento, após 
a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de 
controle ambiental e condicionantes determinadas para a operação. Assim, a concessão da LO vai 
depender do cumprimento daquilo que foi examinado e deferido nas fases de LP e LI. A LO deve 
ser requerida quando o novo empreendimento, ou sua ampliação está instalado e  a entrar em 
operação, ou no caso do mesmo estar em operação (licenciamento corretivo). 

 
Ligações de água: diz respeito ao conjunto de dispositivos que faz a interligação da canalização 
distribuidora da rua e a instalação predial, podendo ter ou não hidrômetro. 
 
Ligação de água ativa: Ligação de água à rede pública, provida ou não de hidrômetro, que 
contribui para o faturamento. 
 
Ligação de água inativa: Ligação de água à rede pública, provida ou não de hidrômetro, que não 
contribui para o faturamento. 
 
Limpeza e desobstrução de dispositivos de captação: processo de limpeza e retirada de 
detritos que normalmente impedem o bom funcionamento dos dispositivos de captação de águas 
pluviais localizados nas faixas de vias públicas, como bocas de lobo, caixas com grelhas, ralos 
etc. 
 
Limpeza e desobstrução de galerias: processo de limpeza e retirada de detritos que tendem a 
obstruir as galerias pluviais. 
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Limpeza urbana: processo de limpeza de vias e logradouros públicos pavimentados 
(normalmente varredura manual ou mecânica) e não-pavimentados (através de mecanismos de 
capinação, raspagem da terra e roçagem), além de limpeza de monumentos, de bocas de lobo, 
também conhecidas como bueiros em algumas regiões, e retiradas de faixas e cartazes. 
 
Lixão: ver vazadouro a céu aberto 
 
Lixo de unidades de saúde: diz respeito a um tipo de lixo coletado em hospitais, postos de 
saúde, casas de saúde, bancos de sangue e assemelhados. Normalmente é o lixo que contém 
resíduos contagiosos ou suspeitos de contaminação e materiais biológicos, tais como sangue, 
animais usados em experimentação, excreções, secreções, meios de cultura, órgãos, agulhas e 
seringas, resíduos de unidades de atendimento ambulatorial, de laboratórios de análises clínicas e 
de sanitários de unidades de internação, de enfermaria, dentre outros. 
 
Lixo industrial: diz respeito ao lixo coletado em indústrias, que normalmente possui uma 
composição variada, dependendo da natureza da atividade e do processo industrial. 
 
Lixo séptico: ver lixo de unidades de saúde; 
 
Lodo ativado: diz respeito ao sistema em que os flocos de lodo circulam mais de uma vez com 
alta concentração de bactérias, levando assim a uma aceleração do processo de digestão da 
matéria orgânica. 
 
Loteamentos novos: áreas designadas às novas construções na zona urbana e que 
supostamente devem seguir padrões técnicos determinados por legislação específica.  
 
Loteamentos populares: áreas designadas à construção de moradias populares no meio urbano 
e que supostamente devem seguir padrões técnicos determinados por legislação específica. 
 
Macromedidor: é um equipamento específico para medição de grandes vazões, nível e pressão 
da água. 
 
Macro/mesodrenagem: é um sistema de drenagem que normalmente contém os principais 
canais de veiculação das vazões e que recebe ao longo de seu percurso as contribuições laterais, 
e a rede primária urbana proveniente da microdrenagem. Leva-se em consideração para a macro 
e mesodrenagem os cursos d’água, galerias tubulares com dimensões iguais ou superiores a 
1,20m de diâmetro e galerias celulares cuja área da seção transversal é igual ou superior a 1m2. 
 
Manancial: qualquer corpo de água, superficial ou subterrâneo, utilizado para abastecimento 
doméstico, atividades industriais ou agrícolas.  
 
Manejo de resíduos sólidos: Conjunto dos procedimentos inerentes ao manejo de cada um dos 
tipos de resíduos resultantes dos serviços de limpeza urbana, desde os pontos em que sejam 
gerados até sua reincorporação ao meio ambiente, considerando-se as etapas de 
acondicionamento; apresentação à coleta; coleta; transporte, descarga ou transbordo; 
processamento para reaproveitamento; tratamento de resíduos especiais ou convencionais; 
destinação final; tratamento; e monitoramento de efluentes. 
 
Microdrenagem: diz respeito ao sistema de drenagem de condutos pluviais em loteamento ou de 
rede primária urbana, formando a junção entre os dispositivos de drenagem superficial e os 
dispositivos de macro e mesodrenagem, coletando e conduzindo as contribuições provenientes 
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das bocas-de-lobo ou caixas coletoras. Considera-se como microdrenagem galerias tubulares 
com dimensões iguais ou superiores a 0,30m e inferiores a 1,20m de diâmetro e galerias celulares 
cuja área da seção transversal é inferior a 1m2. 
 
Ocupações em áreas de pântano sujeitas a inundações e/ou proliferação de vetores: tipo de 
ocupação em que as construções em terras baixas inundadas na estação chuvosa e, em geral, 
constantemente alagadas. 
 
Ocupações em áreas sem infra-estrutura de saneamento: tipo de ocupação em que as 
construções encontram-se em áreas onde não existem redes coletoras de esgoto e de águas 
pluviais. 
 
Ocupações em taludes e encostas sujeitas a deslizamentos: tipo de ocupação em que as 
construções estão em terrenos de superfície inclinada na base de um morro ou de uma encosta 
de vale, onde se encontra um depósito de detritos e encostas sujeitas a deslizamentos. 
 
Outorga: É o instrumento legal que assegura ao usuário o direito de utilizar os recursos hídricos. 
A outorga não dá ao usuário a propriedade de água ou sua alienação, mas o simples direito de 
seu uso. Em Minas Gerais, os usuários de recursos hídricos, de qualquer setor, devem solicitar ao 
IGAM a outorga de águas de domínio do Estado. Para o uso de águas de rios de domínio da 
União, a concessão deve ser solicitada à Agência Nacional de Águas (ANA).  
 
Pá carregadeira: designa a máquina que carrega materiais para os equipamentos de transporte. 
 
Pátio de estocagem: local apropriado para disposição final do lixo e que possui alguns requisitos 
(área concretada, drenada etc.), dependendo do tipo de resíduo depositado 
 
Perdas reais da água: Perdas físicas da água originadas de vazamentos no sistema, envolvendo 
a captação, a adução de água, o tratamento, a reservação, a adução de água tratada e a 
distribuição, além de procedimentos operacionais como lavagem de filtros e descargas na rede, 
quando estes provocam consumos superiores ao estritamente necessário para operação. 
Considera-se perda real da água aquela que é decorrente de vazamentos, ou seja, que não chega 
ao consumidor. 
 
Pessoal ocupado: diz respeito ao pessoal efetivo que exerce ocupação na entidade 
exclusivamente em atividades do serviço de abastecimento d’água ou em atividades relacionadas 
ao serviço de abastecimento d’água e esgotamento sanitário. Considera-se pessoal ocupado: os 
que são pertencentes ao quadro permanente da entidade e pessoal contratado ou terceirizado, 
abrangendo as atividades de operação e/ou manutenção e administração; pessoas ocupadas que 
exercem ocupação na entidade exclusivamente em atividades do serviço de limpeza urbana e/ou 
coleta de lixo. Considera-se também como pessoal ocupado: pessoal pertencente ao quadro 
permanente da entidade e pessoal contratado ou terceirizado, abrangendo as atividades de 
varrição e capina, coleta de lixo, coleta de lixo especial, serviços especiais (raspagem, roçagem, 
limpeza de estátuas e monumentos, lavagem de ruas, retirada de faixas e cartazes, limpeza de 
bueiros etc.), bem como motoristas e atividades administrativas. 
 
Plano de contingência: é o planejamento tático elaborado com antecipação, a partir de uma 
determinada hipótese de desastre, visando facilitar respostas às situações de prevenção e 
desastre. Fonte: http://www.defesacivil.es.gov.br/files/meta/54b3fbaf-11dd-4040-ad1d-
58999d2ff016/42eda5c0-0425-43ca-80b7-4a0b5c67808f/115.pdf  
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Plano de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos – PGRSU: programa que tem por 
objetivo diagnosticar a real situação em que se encontra  o processo de destinação final dos 
resíduos sólidos do  município, para que desta forma, possam ser estruturadas diretrizes que 
melhorem a estrutura já existente de coleta dos resíduos  sólidos urbanos, quanto à proposição de 
alternativas para a destinação final destes resíduos. 

 
Poço particular poço que serve apenas a uma propriedade. 
 
Poliguindaste: designa o veículo que transporta caçambas estacionárias de 4 a 7 m3 , especiais 
para lixo. Tais caçambas são dispostas em pontos estratégicos, sendo possível a coleta do lixo 
sem a necessidade de imobilização do veículo. 
 
Poluição ou contaminação da água: diz respeito aos fatores que tornam a água, no local de 
captação, inadequada para uso doméstico. Pode-se classificar os tipos de poluição ou 
contaminação na captação de água em: recebimento de esgoto sanitário (quando a área de 
captação é utilizada também como corpo receptor de esgoto sanitário); recebimento de despejo 
industrial (quando a área de captação é utilizada também como corpo receptor de águas 
despejadas por indústrias); destinação inadequada de lixo (quando nas proximidades da área de 
captação é depositado lixo proveniente de diferentes atividades humanas, como lixo residencial, 
industrial e hospitalar); atividade mineradora (quando se constata poluição causada pelo 
lançamento de produtos químicos utilizados na atividade mineradora, que contaminam o lençol 
freático ou o espelho d’água na superfície); resíduos agrotóxicos (quando existe a presença de 
resíduos de atividades agrícolas provenientes da lavagem de equipamentos em rios, córregos, 
lagos etc., bem como de produtos químicos lançados na lavoura e que são carreados aos cursos 
d’água pela ação das chuvas). 
 
Pontos de estrangulamento: designa locais específicos do sistema de drenagem que se tornam 
críticos tendo em vista à diminuição das seções de vazão, assoreamentos, interferências físicas, 
entre outros fatores. 
 
Pontos de lançamento da rede: são os pontos de lançamento da rede de drenagem urbana em 
seu destino final como: curso d’água permanente (curso d’água que circula sem interrupções, 
como lago, rio, córrego, riacho, igarapé etc.); curso d’água intermitente (curso d’água que circula 
em certas ocasiões, alimentado por água de nascentes, águas superficiais ou até pelo 
descongelamento da neve, como grotões, fundos de vale, depressões naturais etc.); áreas livres 
públicas ou particulares (áreas constituídas por logradouros e terrenos livres de natureza pública 
ou privada); reservatórios de acumulação ou detenção (reservatórios que permitem o 
armazenamento da água da chuva, reduzindo as vazões nos períodos de cheias). 
 
Programa de educação sanitária processo educativo que procura levar a um determinado 
público conhecimentos e técnicas que permitam induzir mudanças de comportamentos frente aos  
problemas de ordem sanitária, através da conscientização e resolução destes problemas a partir  
de soluções indicadas e  executadas pela própria comunidade. 
 
Programa de mutirão: é o nome dado no Brasil às mobilizações coletivas que buscam por fim a 
um determinado problema (individual ou coletivo), baseando-se na ajuda mútua prestada 
gratuitamente. É uma expressão usada originalmente para o trabalho no campo ou na construção 
civil de casas populares, em que todos são beneficiários e, concomitantemente, prestam auxílio, 
num sistema de rodízio. 
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Proteção na captação de água: diz respeito às formas adotadas de proteção do local de 
captação da água, que pode ser: vigilância; área cercada; preservação da área por vegetação; 
proibição de despejos, etc. 
 
Quantidade de extravasamentos de esgotos registrados: quantidade de vezes, no ano, 
inclusive repetições, em que foram registrados extravasamentos na rede de coleta de esgotos. No 
caso de município atendido por mais de um sistema, as informações dos diversos sistemas devem 
ser somadas. (SNIS) 
 
Racionamento de água: trata-se da interrupção do fornecimento de água tendo em vista 
problemas na reservação; capacidade de tratamento insuficiente; população flutuante; problemas 
de seca/estiagem. O racionamento pode ser: constante, várias vezes durante o ano; todos os 
anos na época da seca; esporadicamente, em época de seca. 
 
Ravinas: formas erosivas em sulcos ou incisões encontrados no terreno geradas por processo 
erosivo das águas de escoamento concentrado. (Ver em Erosão em sulcos). 
 
Reator anaeróbio: tipo de sistema fechado onde é processada a digestão do esgoto sanitário, 
com ausência de oxigênio. 
 
Reciclagem: processo de separação e recuperação de materiais usados e descartados, mas que 
possuem a virtude de ser transformados ou reutilizados. 
 
Rede coletora de esgoto: Conjunto de canalizações que operam por gravidade e que têm a 
finalidade de coletar os despejos domésticos e especiais da comunidade a partir de ligações 
prediais ou de outros trechos de redes, encaminhando-os a interceptores, local de tratamento ou 
lançamento final. Na extensão da rede coletora, deve-se considerar o comprimento total da malha 
de coleta de esgoto operada pelo prestador de serviços, incluindo redes de coleta e interceptores 
e excluindo ramais prediais e linhas de recalque. 
 
Rede coletora de esgoto separadora: rede pública para coleta e transporte, separadamente, de 
águas de chuva e esgoto sanitário. 
 
Rede coletora de esgoto unitária ou mista: rede pública para coleta de águas de chuva ou 
galerias pluviais 
 
Rede condominial: rede interna que traz todas as contribuições do prédio até o andar térreo e 
liga-se à rede da rua em um único ponto. 
 
Rede geral de distribuição de água: diz respeito ao conjunto de tubulações interligadas e 
instaladas ao longo das vias públicas ou nos passeios, ligadas às unidades ou prédios, e que 
conduz a água aos pontos de demanda, como moradias, indústrias, hospitais etc. 
 
Remoção de entulhos: atividade de retirada de restos de reformas, construções civis etc., 
normalmente abandonados em locais impróprios, que causam degradação e assoreamento de 
corpos d’água. 
 
Reservatório: Recipiente que acumula água potável para distribuí-la à rede. 
 
Resíduos contaminantes: ver lixo séptico 
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Resíduos sólidos especiais: são aqueles que por seu volume, grau de  
periculosidade, de degradabilidade ou outras especificidades, demandem  
procedimentos especiais ou diferenciados para o manejo e a disposição final  
dos rejeitos, considerando os impactos negativos e os riscos à saúde e ao  
meio ambiente;  
 
Rua pavimentada: via que possui algum tipo de revestimento como cimento, pedra, asfalto etc. 
 
Sarjetas: é um elemento de drenagem das vias públicas. A sua calha é receptora das águas 
pluviais das vias públicas e das que para elas escoam. 
 
Sumidouro: Dispositivo enterrado, normalmente cilíndrico, destinado a promover a absorção da 
parte líquida do esgoto pelo solo, podendo ser revestido com material que permite a infiltração no 
solo. (PNSB). 
 
Tubos de ligações: canalizações que fazem a condução das águas pluviais captadas nas bocas 
de lobo para a galeria ou para os poços de visita. 
 
Talude: superfície inclinada que delimita um maciço terroso ou rochoso. 
 
Taxa tributo cobrado em função da prestação de serviços públicos ou de benefícios feitos, 
colocados à disposição ou custeados pelo Estado. É uma modalidade de tributo e, por exigência 
constitucional, somente pode ser estabelecida por intermédio de lei. 
 
Tarifa cobrança facultativa de um valor financeiro através de serviços públicos não-essenciais 
indiretamente pelo Estado, através de empresas terceirizadas. não é enquadrada como tributo, 
mas sim como receita auferida em função de preço estabelecido por serviço prestado. Tem, em 
princípio, caráter opcional e, portanto, se o cidadão não quiser usufruir do serviço, a prestadora 
dos serviços teria o direito de interromper seu fornecimento (é o caso, por exemplo, dos serviços 
públicos de telefonia e de energia elétrica, sendo de difícil e controvertida aplicação no caso dos 
de limpeza urbana). 
 
Tarifa mínima: menor valor que o consumidor deve pagar referente à sua cota básica de 
consumo de água. 
 
Tarifa social: programa que tem por finalidade beneficiar a população de menor poder aquisitivo. 
A iniciativa oferece atendimento diferenciado a clientes com a oferta de desconto na tarifa de 
água, energia elétrica, etc. 
 
Trabalho social desenvolvido com os catadores: conjunto de atividades e ações desenvolvidas 
por alguma entidade com o objetivo de criar oportunidades de formação, crescimento pessoal, 
trabalho e renda familiar, que tem como público-alvo os catadores. Busca ainda prestar 
esclarecimentos sobre a necessidade das medidas de segurança, higiene, proteção individual, 
etc. 
 
Tratamento da água: processo de transformação da água em água potável. Pode ser classificado  
em: convencional (tratamento da água bruta pelos processos de floculação, decantação, filtração, 
correção de pH, desinfecção e fluoretação, antes de ser distribuída à população); não 
convencional (tratamento da água bruta por clarificador de contato, estações de tratamento de 
água compactas, pressurizadas ou não, filtragem rápida etc.); simples desinfecção (tratamento da 
água bruta que recebe apenas o composto cloro antes de sua distribuição à população). 
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Tratamento Convencional: tratamento da água bruta pelos processos de floculação, decantação, 
filtração, correção de pH, desinfecção (cloração) e fluoretação, antes de ser distribuída à 
população. 
 
Tratamento Não-Convencional: tratamento da água bruta por clarificador de contato, estações 
de tratamento de água compactas, pressurizadas ou não, filtragem rápida etc. 
 
Tratamento Simples Desinfecção (cloração): tratamento da água bruta que recebe apenas o 
composto cloro antes de sua distribuição à população. 
 
Tratamento complementar do esgoto sanitário: diz respeito ao tratamento complementar do 
esgoto sanitário, que por sua vez pode ser classificado em: desinfecção (processo destinado a 
destruir vírus e bactérias que podem provocar contaminação, como cloração e aplicação de raios 
ultravioleta ou ozônio); remoção de nutrientes (processo destinado a retirar os nutrientes, fósforo, 
nitrogênio e potássio da parcela líquida do esgoto sanitário tratado). 
 
Tratamento do esgoto sanitário: processo de tratamento do esgoto sanitário que combina 
processos físicos, químicos e biológicos. Tem como objetivo reduzir a carga orgânica existente no 
esgoto sanitário antes de seu lançamento em corpos d’água. Tal tratamento pode ser feito através 
do uso de filtro biológico; lodo ativado; reator anaeróbio; valo de oxidação; lagoa anaeróbia; lagoa 
aeróbia; lagoa aerada; lagoa facultativa; lagoa mista; lagoa de maturação; fossa séptica de 
sistema condominial. Ver também tratamento complementar do esgoto sanitário. 
 
Tratamento do lixo séptico: forma de tratamento do lixo coletado em unidades de saúde, que 
por sua vez pode ser classificado em: incinerador (quando o lixo das unidades de saúde é 
queimado em equipamentos próprios, geralmente indicado para tratamento de grande quantidade 
de resíduos perigosos, atingindo temperaturas acima de 800º C); queima a céu aberto (quando o 
lixo das unidades de saúde é queimado sem nenhum tipo de equipamento); microondas (quando 
o lixo das unidades de saúde é queimado em forno, através da energia das microondas); forno 
(quando o lixo das unidades de saúde é queimado em equipamentos próprios para tratamento de 
até 150t/dia de resíduos, com temperatura inferior a 800ºC); autoclave (quando o material 
contaminante das unidades de saúde passa por processo de esterilização através do vapor da 
água sob pressão, onde todos os microorganismos (vírus, bactérias, esporos) são eliminados). 
 
Tratamento do lodo: formas de tratamento do lodo que se classificam em: biodigestor (instalação 
destinada a acelerar a decomposição da matéria orgânica); desidratação mecânica (processo de 
separação da parte sólida do lodo, através de sistema mecânico como: prensa filtro, centrífuga 
etc.); leito de secagem (processo de secagem do lodo em tanques de armazenamento ou de 
camada drenante, através da evaporação ou filtração da parte líquida). 
 
Tratamento e/ou disposição final do lixo: formas de tratar e/ou dispor em seu destino final os 
resíduos sólidos em: vazadouro a céu aberto (lixão) e em áreas alagadas; aterro sanitário, 
controlado e de resíduos especiais; usina de reciclagem, compostagem e incineração. 
 
Usina de compostagem: local apropriado e específico para o processamento e transformação de 
resíduos orgânicos presentes no lixo em compostos para uso agrícola. 
 
Usina de incineração: local apropriado e específico para a realização de combustão controlada 
do lixo, entre 800 e 1 200º C, com a finalidade de transformá-lo em matéria estável e sem risco à 
saúde pública, reduzindo seu peso e volume. 
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Usina de reciclagem: local apropriado e específico onde é feita a separação e recuperação de 
materiais usados e descartados presentes no lixo e que podem ser transformados e reutilizados. 
 
Uso a jusante do principal corpo receptor: diz respeito à utilização do corpo receptor em áreas 
situadas a jusante do ponto de lançamento do esgoto sanitário. Os corpos receptores, 
dependendo dos tipos de uso, são classificados em: abastecimento público de água (quando o 
corpo receptor do esgoto sanitário é utilizado como manancial para abastecimento público de 
água, como rio, açude etc.); recreação (quando o corpo receptor do esgoto sanitário é utilizado 
para atividades recreativas ou outras práticas esportivas); irrigação (quando o corpo receptor do 
esgoto sanitário é utilizado para irrigação). 
 
Vala aberta: vala ou valeta onde passa o esgoto sanitário a céu aberto com destino aos cursos 
d’água ou ao sistema de drenagem. Pode atravessar os terrenos das casas ou as vias públicas. 
 
Valas de infiltração: Conjunto de canalizações assentado a uma profundidade determinada, 
destinado a promover a absorção da parte líquida do esgoto pelo solo. A percolação do líquido 
através do solo permite a mineralização dos esgotos antes que os mesmos se transformem em 
fonte de contaminação das águas subterrâneas e de superfície. 
 
Valo de oxidação: diz respeito ao reator biológico aeróbio de formato específico, que pode ser 
utilizado para qualquer variante do processo de lodos ativados ou comporte um reator em mistura 
completa. 
 
Varredeira mecânica: trata-se de um veículo de três ou quatro rodas para varrição mecânica de 
ruas, com velocidade média de 6 km/h. 
 
Varrição e limpeza de vias: processo de limpeza de logradouros públicos na área urbana através 
da varrição. Tem como função limpar ruas, avenidas, becos, praças etc., exceto estradas 
municipais e vicinais. 
 
Vazadouro a céu aberto: diz respeito à área utilizada para disposição do lixo em estado bruto, 
sobre o terreno sem qualquer cuidado ou técnica especial. Normalmente não há medidas de 
proteção ao meio ambiente ou à saúde pública. 
 
Vazadouro em áreas alagadas: local (corpos d’água) utilizado para lançamento do lixo, em 
estado bruto. 
 
 
Veículo a tração animal: diz respeito ao veículo de tração animal que pode ter duas ou quatro 
rodas, com capacidade entre 1,5 e 3 m3 . 
 
Veículo com reboque: veículo comum de tração mecânica ou trator com adaptador destinado a 
rebocar caçamba de duas ou quatro rodas. 
 

Voçoroca: Feição erosiva em estágio avançado, podendo ser formada através de uma passagem 
gradual da erosão laminar para erosão em sulcos e ravinas cada vez mais profundas. No 
desenvolvimento da voçoroca atuam, além da erosão superficial como nas demais formas dos 
processos erosivos (laminar, sulco e ravina), fluxos de subsuperfície induzem à erosão, formando 
vazios subsuperficiais que provocam colapsos e escorregamentos laterais do terreno, alargando a 
voçoroca, ou criando novos ramos. 
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WETLANDS: os sistemas de “wetlands” (do inglês: áreas alagadas), principalmente os 
construídos, estão entre os chamados sistemas naturais de tratamento de esgotos, tecnologias 
promissoras devido às suas características de simplicidade de construção, operação e 
manutenção, à estabilidade dos processos envolvidos e ao custo efetivo. Esses sistemas têm 
apresentado alta eficiência na melhoria da qualidade de águas residuárias, indicando um grande 
potencial para utilização. As wetlands devem ter uma ou mais das três características: a) 
apresentar, pelo menos periodicamente, predominância de macrófitas; b) ter como substrato 
dominante um solo hidromórfico não-drenado; e, ou, c) ter um substrato inorgânico, por exemplo 
pedregulho, saturado ou encoberto pelo lençol freático durante algum tempo durante a época de 
germinação a cada ano. 
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Siglas e abreviaturas   
AAF – Autorização ambiental de funcionamento 
 
ANA – Agência Nacional de Águas 
 
CEP – Código de endereçamento postal 
 
CNPJ – Cadastro nacional de pessoal jurídica 
 
COMDEC – Conselho municipal de desfesa civil 
 
DBO – Demanda Biquímica de Oxigênio 
 
DDD – Discagem direta à distância 
 
ETE - estação de tratamento de esgoto 
 
ETA - estação de tratamento de água 
 
IGAM – Instituto Mineiro de Gestão das Águas 
 
IPTU- Imposto territorial urbano 
 
Km - kilômetro 
 
LP - Licensa prévia 
 
LI - Licença de instalação 
 
LO- Licença de operação 
 
Mm: milímetro 
 
m³: metro cúbico 
 
PGRSU: Plano de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos 
 
PVC: Policloreto de vinila 
 
R$: Reais 
 
ton : tonelada 

 

 

 


