BANCO DE DADOS AMBIENTAL

SOCIAL

RESIDUOS

ESGOTO

Descrição
Porcentagem da população abaixo da linha de pobreza
Número de empresas por 100.000 habitantes
Porcentagem de estudantes com ensino primário completo
Porcentagem de estudantes com ensino secundário completo
Porcentagem de população em idade escolar matriculada em escolas
Expectativa média de vida
Taxa de mortalidade de crianças menores de cinco anos a cada 1.000
nascidos vivos

Valor
0
0,241
85
69
1.354
75,4

Unidade
%
empr./100.000 hab
%
%
%
anos

23,53

por mil nascidos vivos

Porcentagem da população urbana com coleta regular de lixo (domiciliar)

96,95

%

Total de coleta de resíduos sólidos municipais per capita

0,141

kg/hab.dia

Porcentagem de resíduos sólidos urbanos que são reciclados

20

%

Porcentagem de resíduos sólidos urbanos dispostos em aterros sanitários

75

%

100

%

100
100
100
35

%
%
%

100

%

100

%

200
160

litros/hab.dia
litros/hab.dia

Porcentagem da população urbana atendida por sistemas de coleta e
afastamento de esgoto
Porcentagem do esgoto da cidade que recebe tratamento primário
Porcentagem do esgoto da cidade que recebe tratamento secundário
Porcentagem do esgoto da cidade que recebe tratamento terciário
quantidade de nascente identificadas no municipio
Porcentagem da população da cidade com serviço de abastecimento de
água potável
Porcentagem da população da cidade com acesso sustentável a uma fonte
de água adequada para consumo
Consumo doméstico total de água per capita (litros/dia)
Consumo total de água per capita (litros/dia)
quantidade total analises de para o consumo humano água anualmente

AGUA

ARBORIZAÇÃO

BIODIVERSIDADE

solo

educação

legislação ambiental

Qualidade do ar

quantidade de analises de agua para o consumo humano feitas
mensalmente
quantidde poço usados para o abastecimento publico
Quantidade de indivíduos arbóreos em calçada
Quantidade de treinamentos para capacitação do corpo técnico em
diagnóstico e manejo arbóreo(podas)
*Porcentagem de habitantes da cidade com fornecimento regular de energia
elétrica
*Porcentagem da energia total proveniente de fontes renováveis, como parte
do consumo total de energia da cidade
Uso total de energia elétrica per capita (kWh/ano)
Numeros de especies de mastofauna
Numeros de especies de avifauna
Numeros de especies de herpetofauna
Numeros de especies de Ictiofauna
quantidade de unidade de produção agricola

quantidde de escolas municipais
quantidade de escolas estaduais
quantidade de centro de convivencias infantil
Lei de Aborização Urbana
Lei de Educação Ambiental
Lei de Cadmadeira
Lei de DOF
Lei de Pagamentos Por serviços ambientais
Lei de queimada urbana
Lei de criação da Coordenadoria de meio Ambiente
Lei de criação do fundo Municipal de meio Ambientel
Lei de criação do conselho Municipal de Meio ambiente
total de veiculos flex
total de veiculos a Gasolina
Total de veiculos a Diesel

873
8

por poço

9
Nº/km
1
100
4
195,1
25
193
36
40
295

Nº/ano
%
%
kWh/ano.hab

1
1
1
Site da Camara municipal de VAA

13
7
35

