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XXIIII..  AANNEEXXOO  

AANNEEXXOO  0011  ––  FFIICCHHAA  DDEE  CCAADDAASSTTRROO  DDOO  SSAANNEEAAMMEENNTTOO  
EENNCCAAMMIINNHHAADDAA  ÀÀSS  PPRREEFFEEIITTUURRAASS  

 

 



 
 

 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

Nome do Município: ________________________________________________________________________________ 

1. Quanto a realização da coleta:  

[     ] Realizada pela prefeitura Verba gasta  ______________ (R$/mês) 

[     ] Terceirizada (Nome da empresa/ tel. contato): ___________________________________________________________ 

   

2. Freqüência de coleta   

[     ] 3 a 5 vezes por semana [     ] 1 vez por semana 

[     ] até 3 vezes por semana [     ] Menos de 1 vez por semana 

   

3. Quantidades coletadas   

Resíduo doméstico ________________ toneladas/mês 

Resíduo Industrial ________________ toneladas/mês 

   

4. Qualitativo do lixo (marcar todo o tipo de resíduo que aparece no lixo, numerando em ordem 
crescente os que mais aparecem) 

[     ] papel e papelão [     ] matéria orgânica (restos de alimentos, ossos, materiais putrecíveis) 

[     ] plástico (sacolinhas, sacos e outros) [     ] tecido e couros (trapos, peças de vestuário) 

[     ] objetos de latão ou aço [     ] borrachas 

[     ] madeiras [     ] resíduo perigoso, importante: tipo: __________________________ 

[     ] Resíduo séptico (resíduo hospitalar)  

   

5. Existe Coleta seletiva no município? 

[     ] Sim     Volume da coleta seletiva: _____________toneladas/mês 

[     ] Não   

   

6. Destinação final dos resíduos    

[     ] Não existe controle sobre a destinação final   

[     ] Lixão a céu aberto     (localização): _________________________________________ 

[     ] Aterro Sanitário controlado pela prefeitura  (localização): _________________________________________ 

[     ] Aterro Sanitário particular   (localização): _________________________________________ 

   

7. Existe algum projeto de aperfeiçoamento ou modificação no sistema implantado de 
gerenciamento do lixo 

[     ] Implantação de coleta seletiva Verba necessária: _________________R$ 

[     ] Implantação de Aterro Sanitário Verba necessária: _________________R$ 

[     ] Outro, qual? _____________________________________________ Verba necessária: _________________R$ 

 

Responsável pelas informações: (nome e telefone): ___________________________________________________________ 



 
 

 

DRENAGEM PLUVIAL 

Nome do Município: ________________________________________________________________________________ 

1. Existe rede de drenagem pluvial na área urbana?  

[     ] Cobertura em 100% da área urbana 

[     ] Cobertura em mais da metade da área urbana 

[     ] Cobertura em menos da metade da área urbana 

[     ] Não existe rede de drenagem pluvial implantada ou em funcionamento 

   

2. Funcionamento da rede pluvial 

2.1 Recebe esgoto sanitário? 

[     ] Sim Corpo d’água que recebe o deságue final:____________________________________________________________ 

[     ] Não   

2.2 Recebe esgoto industrial? 

[     ] Sim Corpo d’água que recebe o deságue final:____________________________________________________________ 

[     ] Não   

   

3. Condições de operação da rede pluvial 

3.1 Ocorrem alagamentos? (IMPORTANTE: não se trata de transbordo de rio, para o qual se chama de enchente) 

[     ] Sim Número de pontos de ocorrência___________________________________________________________________ 

[     ] Não   

3.2 Quanto a pior situação de alagamentos na cidade: 

[     ] Situação contornável, pouco crítica 

[     ] Situação crítica com prejuízos materiais 

[     ] Ocorreram desabrigados e sérios prejuízos materiais, número de pessoas atingidas: ______________________________ 

3.3 Existe sistema de manutenção periódico   

[     ] Sim Qual a verba gasta em média ______________ (R$/mês) 

[     ] Não   

   

4. Existe algum projeto de melhoria ou ampliação da rede de drenagem pluvial? 

Qual? _________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Verba necessária a sua implantação: ______________R$ 

  

  

Responsável pelas informações: (nome e telefone): ___________________________________________________________ 

 

 

 

 



 
 

 

ÁGUA E ESGOTO 

Nome do Município: ________________________________________________________________________________ 

1. Existe rede de distribuição de água na área urbana?  

[     ] Cobertura em 100% da área urbana 

[     ] Cobertura em mais da metade da área urbana 

[     ] Cobertura em menos da metade da área urbana 

[     ] Não existe rede de distribuição de água e o abastecimento é por poço 

   

2. Quem é responsável pelo tratamento e distribuição da água 

[     ] CORSAN  

[     ] Prefeitura Municipal Contato que pode fornecer maiores informações: 

   

3. Existe algum projeto de melhoria ou ampliação da rede de distribuição de água? 

Qual? _________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Verba necessária a sua implantação: ______________R$ 

  

4. Existe rede de coleta de esgoto sanitário na área urbana? 

[     ] Cobertura em 100% da área urbana 

[     ] Cobertura em mais da metade da área urbana 

[     ] Cobertura em menos da metade da área urbana 

[     ] Não existe rede de coleta separada e o esgoto é em parte recolhido pelo sistema de drenagem pluvial 

  

5. Existe Estação de tratamento de Esgotos no  município? 

[     ] Sim Quem é responsável pela operação?: 

[     ] Não   

 

6. Existe algum projeto de melhoria ou ampliação da rede ou de Estação de Tratamento? 

Qual? _________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Verba necessária a sua implantação: ______________R$ 

  

Responsável pelas informações: (nome e telefone): ___________________________________________________________ 

 

 

 


