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3 QUESTIONÁRIO DE COMUNIDADE 

Versão 10 – Agosto de 2016 

A   INFORMAÇÃO GERAL 

 

Data da Aplicação:  

Entrevistador:  

 

 

A 
1 

 Nome da 
Comunidade/localidade 

 

Distrito  

Município  

Estado  

Latitude  

Longitude  

Altitude  

Código Comunidade   

 

 

A 
2 

Outras Divisões 

 
Bacia hidrográfica  
 

 

Área ou zona de 
planejamento 
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Outras divisões  

 

  

A 
3 

População  total  

 Etnia predominante 
 

 

Idioma predominante  

Observações sobre o 
grupo populacional 

 

 

 

A 
4 

Quantidade total de 
domicílios 

  

 
 

A 
5 

                                          Distribuição de domicílios por sistema 

Código / Nome do 
sistema  

Código / Nome do 
prestador de 

serviço 

Localização 
(comunidade/munic

ípio)                        

Quantidade de 
Domicílios  atendidos 

por cada Sistema-
Prestador 

    

 

 

A 
6 

Número de domicílios 
sem sistema 

  

 
 

A 
7 

Energia e Serviços de Comunicação 

Energia Elétrica Sim  Não  

Telefonia fixa Sim  Não  

Telefonia celular Sim  Não  
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Conexão à  Internet  
(3G ou 4G) 

Sim  Não  

Outras características 
da comunidade 
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B SANEAMENTO E HIGIENE 

 
 

B 
1 

Processo utilizado para preencher o formulário 

1.  Levantamento geral aproximado 

(entrevistas, controle parcial dos 

domicílios) 
 

2.  Levantamento utilizando o 

formulário auxiliar em todos os 

domicílios da comunidade               

(ver Anexo II) 

 

3. Levantamento amostra                   

(ver Anexo II)  
N° de domicílios 
da amostra 

 

 

B 
2 

Saneamento. Existência de infraestrutura para os domicílios 

Quantidade de domicílios que TÊM infraestrutura de saneamento 
PRÓPRIA melhorada tipo 1:          
 Banheiro com descarga hidráulica (automática ou manual) para a rede de esgoto ou fossa 

séptica                         

 

Quantidade de domicílios que TÊM infraestrutura de saneamento 
PRÓPRIA melhorada tipo 2:   
 Latrina (casinha) de fossa melhorada com ventilação (VIP) 

 Latrina de fossa com laje     

 Latrina/vaso de compostagem 

 

Quantidade de domicílios que TÊM outra infraestrutura de saneamento 

PRÓPRIA do tipo não melhorada:  

 Banheiro com descarga hidráulica (automática ou manual) sem fossa séptica para qualquer 

outro lugar (rua, quintal ou terreno, esgoto a céu aberto, vala, dreno aberto, ou outro local)  
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 Latrina de fossa sem laje ou fossa aberta, de balde ou pendurada (regiões alagáveis) 

 
 

B 
3 

Saneamento. Uso da infraestrutura MELHORADA de tipo 1 e tipo 2 

Grau de uso 
Grau de 

propriedade 

Quantidade de 
domicílios que 

utilizam do tipo 1 

Quantidade de 
domicílios que 

utilizam do tipo 2 

Uso PARCIAL: as pessoas da 
família utilizam a 
infraestrutura, mas não 
todos ou sempre  

Usam sua infraestrutura 
PRÓPRIA 

  

Usam uma infraestrutura 
COMPARTILHADA 

  

Uso COMPLETO: TODAS  as 
pessoas da família  usam 
SEMPRE a infraestrutura 
(incluindo idosos (as), 
homens, mulheres e 
crianças) 

Usam sua infraestrutura 
PRÓPRIA 

  

Usam uma infraestrutura 
COMPARTILHADA 

  

 
 

B 
4 

Saneamento. Uso da infraestrutura NÃO MELHORADA 

Grau  de uso 

Quantidade de 
domicílios que 

utilizam do tipo não 
melhorada 

 
 
 
 
 

Uso PARCIAL:  as pessoas  da família usam a infraestrutura, mas NÃO todos e NEM sempre  

Uso COMPLETO: TODAS as pessoas da família utilizam  SEMPRE a infraestrutura (incluindo 
idosos, homens, mulheres e crianças)  

 
 

B 
5 

Higiene em domicílios 

 Quantidade de domicílios que contam com instalação básica para lavar 
as mãos (água e sabão) próxima da instalação de saneamento (a menos 
de 10 metros) 
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Quantidade de domicílios em que TODOS os seus membros (incluindo 
idosos, adultos e crianças) utilizam a instalação de lavar as mãos 
SEMPRE 

 

Quantidade de domicílios que armazenam água para beber de forma 
segura ( em recipientes limpos e bem tampados) 

 

 
 

B 
6 

Coleta e tratamento de resíduos 

Existe coleta de resíduos na comunidade Sim  Não  

Quantidade de domicílios que coletam os resíduos domésticos 
(responder independentemente de a resposta anterior ter sido SIM ou NÃO) 

 

Qual é a disposição final do lixo mais habitual na comunidade? 
(queimado, enterrado, lançado a céu aberto, lançado em um curso d´água, lixão, etc) 
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C FICHA DE ESCOLA 

 
Será preenchida uma ficha para cada escola existente na comunidade.    

Esquema de respostas desta seção (em quadrados os blocos de perguntas) 
 
 

 

 

C 
1 

Centros educativos 

Existe alguma escola na comunidade? 

Não 

Nome da escola de referência  

Local da escola de referência  

Sim  

 
 

C 
2 

Centro Educativo Características gerais 

Nome da escola  

Código da escola  

Pessoal docente e 
administrativo 

N° total de trabalhadoras e 
professoras (sexo feminino) 

 
N° total de trabalhadores e 
professores (sexo 
masculino) 

 

População 
estudantil 

N° total de alunas (sexo 
feminino) 

 
N° total de alunos (sexo 
masculino)  
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C 
3 

Escolas. Sistema de água 

A escola é atendida por algum 
sistema de água? 

Sim 

Funciona sobre a demanda  

Funciona, mas não absorve 
demanda  

 

Não funciona  

Não  

Código / Nome do sistema* 
Localização 

 
 

Observações 
 

 

C 
4 

 Escolas. Saneamento e higiene 
 
 
 

Conta com: 

 Infraestrutura de 
saneamento 
melhorada               

(tipo 1) 

Infraestrutura de 
saneamento 
melhorada                 

(tipo 2)  

 Outra infraestrutura 
de saneamento não 

melhorada 

Instalação básica 
(com água e sabão) 
para lavar as mãos a 
menos de 10 metros 

da instalação de 
saneamento 

Sim  Não  Sim  Não  Sim  Não  Sim  Não  

N° de instalações  
para pessoal 
feminino 

    

N° de instalações  
para pessoal 
masculino 

    

N° de instalações  
mistas para pessoal 

    

N° de instalações 
para alunas 
femininas 

    

Para preencher este campo, recomenda-se envolver, na medida do possível, o professor                
ou a professora 
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N° de instalações 
para alunos 
masculinos 

    

N° de instalações  
mistas para alunos  

    

Nº instalações 
comuns para pessoal 
e alunas femininas 

    

Nº  de instalações 
comuns para pessoal 
e alunos masculinos 

    

Nº  de instalações 
mistas para pessoal e 
alunos 
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D FICHA DE CENTRO DE SALUD 

 
Será preenchida uma ficha para cada posto de saúde existente na comunidade                               

Esquema de respostas desta seção (em quadrados os blocos de perguntas) 
 
 

 

 

D 
1 

Posto de saúde 

Existe algum posto de saúde na comunidade? 

Não 

Nome do posto de saúde utilizado pela 
maioria da população 

 

Local do posto de saúde  

Sim  

 
 

D 
2 

Posto de saúde. Características gerais 

Nome do Posto de 
saúde 

 

Código do posto de 
saúde 

 

Pessoal de saúde e 
administrativo 

N° total de trabalhadoras 
femininas 

 
N° total de trabalhadores 
masculinos  

Média de usuários 
do sistema de saúde 

Número médio diário de 
pacientes femininos 

 
Número médio diário de 
pacientes masculinos  



 

  

 

Questionário de Comunidade 
 11 

 
 

D 
3 

Posto de saúde. Sistema de água 

O posto de saúde é atendido por 

algum sistema de água ? 

Sim 

Funciona sobre a demanda  

Funciona, mas não absorve 
a demanda 

 

Não funciona  

Não  

Código / Nome do  sistema 
Localização 

 

 
 

Observações 
 

 
 

D 
4 

Posto de saúde. Saneamento e higiene 

 

Conta com: 

  
 Infraestrutura de 

saneamento 
melhorada                

(tipo 1) 

 Infraestrutura de 
saneamento 
melhorada      

(Tipo 2)  

Outra infraestrutura 
de saneamento não 

melhorada 

Instalação básica 
(com água e sabão) 
para lavar as mãos a 
menos de 10 metros 

da instalação de 
saneamento 

Sim  Não  Sim  Não  Sim  Não  Sim  Não  

N° de instalações  
para pessoal  
feminino 

    

N° de instalações  
para pessoal 
masculino 

    

N° de instalações  
mistas para pessoal  

    

Para preencher este campo, recomenda-se envolver, na medida do possível, a administração do Posto de 

saúde 
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N° de instalações 
para pacientes 
femininas 

    

N° de instalações 
para pacientes 
masculinos 

    

N° de instalações  
mistas para pacientes  

    

Nº de instalações 
comuns a pacientes e 
pessoal  feminino 

    

Nº  de instalações 
comuns a pacientes e 
pessoal masculinos 

    

Nº instalações mistas 
comuns aos 
pacientes e pessoal 
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E INTERVENCIONES  

 

E 
1 

Intervenções previstas ou em processo 
 
 
 

Melhoria de sistema de agua 

Fonte do recurso/ 
instituição 

Comprometido Em projeto Em construção Finalizado 

     

Novo sistema de agua 

Fonte de recurso/ 
instituição 

Comprometido Em projeto Em construção Finalizado 

     

Sistema de Saneamento do tipo 1 e 2 melhorado:  
 Descarga hidráulica (automática ou manual) à rede de esgoto, ou                                                                                                                     

fossa séptica ou latrina de fossa  

 Latrina de fossa melhorada com ventilação (VIP)  

 Latrina de fossa com laje   

 Latrina/vso de compostagem 

Fonte do 
recurso/instituição 

Comprometido Em projeto Em construção Finalizado 

     

Sistema de Saneamento do tipo não melhorado: 
  Descarga hidráulica (automática ou manual) para qualquer outro lugar (rua, quintal ou terreno, esgoto a 

céu aberto, vala, dreno aberto, ou outro local) 

 Latrina de fossa sem laje ou fossa aberta de balde ou pendurada 

Neste campo devem ser registradas as intervenções em matéria de água e saneamento que proporcionem                                                                             

um benefício à comunidade, indicando seu estado no momento em que se fez a enquete 

Enumerar nos campos a seguir todas as intervenções previstas ou em andamento. 
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Fonte de recurso/ 
instituição 

Comprometido Em projeto Em construção Finalizado 

     

 

F OBSERVAÇÕES 

 

I
1 

Observações e comentários 
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ANEXO I 
 
Em primeiro lugar, deve-se diferenciar a infraestrutura do tipo “melhorada” do tipo “não 
melhorada”. Uma infraestrutura do tipo melhorada é aquela que se separa higienicamente dos 
excrementos humanos de toda possibilidade do contato humano. 
 
Por outro lado, existem outras definições em relação as infraestruturas de saneamento (segundo 
Joint Monnitoring Programme): 
 
- Melhorada tipo 1 
  
 Descarga hidráulica (automática ou manual): um vaso de descarga automática é aquele que 

utiliza uma cisterna ou tanque de retenção para a descarga de água, e uma válvula de água 
(que é um tubo em forma de U, sifão, por baixo do assento ou plataforma onde colocar-se de 
cócoras) que impeça a passagem de insetos e odores. Um vaso de descarga manual utiliza 
uma válvula de água, mas, diferentemente de um vaso de descarga automática, a água é 
conduzida com a mão para a lavagem (não se utiliza a cisterna). As fezes serão enviadas a 
qualquer dos sistemas definidos a seguir: 

 
 
 O sistema de esgoto é um sistema de tubulações projetado para coletar os excrementos 

humanos (fezes e urina) e águas residuais e eliminá-los do ambiente da casa. Os sistemas de 
esgoto consistem em instalações para a coleta, bombeamento, tratamento e eliminação de 
excrementos humanos e águas residuais. 

 
 
 A fossa séptica é um dispositivo de coleta de excrementos que consiste em um tanque de 

sedimentação impermeável, que normalmente se encontra sob a terra, longe da casa ou no 
banheiro. O efluente tratado em uma fossa séptica geralmente é filtrado no solo através de 
um poço de lixiviação. Este último também pode ser descarregado em um sistema de esgoto. 

 
 
 

- Melhorada tipo 2 
 

 Latrina de fossa melhorada com ventilação (VIP): é uma latrina de fossa seca ventilada por um 
tubo que se estende por cima do teto que cobre a latrina. A extremidade do tubo de 
ventilação situada no exterior está coberta com malha de tela ou outro material que impeça o 
acesso de insetos. O interior da estrutura deve ser mantido escuro. A tampa da fossa deve ser 
sólida e pode ser feita de qualquer tipo de material (concreto, troncos com terra ou barro, 
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cimento, etc.), desde que cubra adequadamente a fossa, sem expor o seu conteúdo além do 
buraco do assento ou plataforma onde colocar-se de cócoras. 

 
 Latrina de fossa com laje: é uma latrina de fossa seca disposta de modo que a fossa esteja 

completamente coberta por uma laje ou plataforma com um assento ou plataforma onde 
colocar-se de cócoras. A plataforma deve ser sólida e pode ser feita de qualquer tipo de 
material (concreto, troncos com terra ou barro, cimento, etc.), desde que cubra 
adequadamente a fossa, sem expor o seu conteúdo além do buraco do assento. 

 
 Latrina/vaso de compostagem: é um vaso seco no qual materiais ricos em carbono (resíduos 

vegetais, palha, capim, serragem, cinza) se somam aos excrementos e são mantidas condições 
especiais para produzir um composto inócuo. Uma latrina de compostagem pode ter ou não 
um dispositivo de separação de urina. 

 
- Não melhorada 
 
 Descarga Hidráulica (automática ou manual) para qualquer outro lugar (rua, quintal ou 

terreno, esgoto a céu aberto, vala, dreno aberto):  Diferentemente do "Melhorado Tipo 1", os 
excrementos podem ser enviados à rua, esgoto a céu aberto, vala, drenagem aberta ou outro 
local. 

 
 Latrina de fossa sem laje: utiliza um buraco no solo para a coleta de excrementos e não tem 

laje, assento ou plataforma onde colocar-se de cócoras. Uma fossa aberta é um buraco 
rudimentar. 

 
 Latrina de balde: faz referência à utilização de um cubo ou outro recipiente para a retenção 

das fezes (e, às vezes, urina e material de limpeza anal), eliminados periodicamente para 
tratamento, eliminação, ou uso como fertilizante. 

 
 Latrina pendurada: é um asseio construído sobre o mar, um rio ou outro corpo de água, no 

qual os excrementos caem diretamente. 
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Anexo II: Informação Básica de Saneamento (Questionário Auxiliar para o Bloco B) 

Comunidade: _______________________________________________________      

Responsável pelo levantamento: _______________________________________________     

Data: __________________________ 
                    

No. Chefe de Familia 

Por favor colocar/marcar apenas os campos que forem aplicáveis 

O domicílio tem acesso 
a instalação sanitária? 

(indicar tipo) 
Uso do sanitário (de acordo com o pertencimento e tipo) Lavagem de mãos 

A água de 
beber é 

armazenada 
com 

segurança 
(em 

recipientes 
limpos e 

bem 
tapados) 

 O lixo 
doméstic

o é 
recolhid

o ou 
tratado 1* 2* 

Não 
Melho
-rada* 

PRÓPRIA  
(tipo 1 e 2*) 

COMPARTILHADA  
(tipo 1 e 2*) 

NÃO MELHORADA* 
Conta com 
instalação 

básica ( com 
água e 

sabão) a 
menos de 10 

metros de 
instalação 

de 
saneamento 

Todos os 
membros 
da família 
utilizam o 
lavatório 
de mãos 

Utiliza-se 
o 

sanitário 
esporadic
amente 

TODOS os 
membros  
da família 

sempre 
utilizam o 
sanitário 

Utiliza-
se o 

sanitári
o 

esporad
icament

e 

TODOS os 
membros  
da família 

sempre 
utilizam o 
sanitário 

Utiliza-
se o 

sanitári
o 

esporad
icament

e 

TODOS os 
membros  
da família 

sempre 
utilizam o 
sanitário 

                             

                        

                          

               

               

                        

  Somatório nesta página                         
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  Somatório acumulado                         
Tipos e características de saneamento 
* Melhorado 1: Isola-se o excremento de qualquer possibilidade de contato humano. Descarga com água (automática ou manual) e os excrementos são levados à rede de esgoto, fossa séptica ou latrina de fossa 
* Melhorado 2: Isola-se o excremento de qualquer possibilidade de contato humano. Não há limpeza (descarga) com água (latrina de fossa melhorada com ventilação VIP, latrina de fossa com laje, latrina/vaso de 
compostagem) 
* :Não melhorado: No final o excremento é lançado de forma não segura à rua, quintal, terreno, esgoto a céu aberto, vala ou outro local ou corpo de água (mar, rio, etc). Pode ter descarga ou não. 

 

No. Chefe de Familia 

Por favor colocar/marcar apenas os campos que forem aplicáveis 

O domicílio tem acesso 
a instalação sanitária? 

(indicar tipo) 
Uso do sanitário (de acordo com o pertencimento e tipo) Lavagem de mãos 

A água de 
beber é 

armazenada 
com 

segurança 
(em 

recipientes 
limpos e 

bem 
tapados) 

O lixo 
doméstic

o é 
recolhid

o ou 
tratado 1* 2* 

Não 
Melho
-rada* 

PRÓPRIA  
(tipo 1 e 2*) 

COMPARTILHADA  
(tipo 1  e2*) 

NÃO MELHORADA* 
Conta com 
instalação 

básica ( com 
água e 

sabão) a 
menos de 10 

metros de 
instalação 

de 
saneamento 

Todos os 
membros 
da família 
utilizam o 
lavatório 
de mãos 

Utiliza-se 
o 

sanitário 
esporadic
amente 

TODOS os 
membros  
da família 

sempre 
utilizam o 
sanitário 

Utiliza-
se o 

sanitári
o 

esporad
icament

e 

TODOS os 
membros  
da família 

sempre 
utilizam o 
sanitário 

Utiliza-
se o 

sanitári
o 

esporad
icament

e 

TODOS os 
membros  
da família 

sempre 
utilizam o 
sanitário 
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  Somatório nesta página                        

  Somatório acumulado                        

 


