INDICADORES REGIONAIS
Indicador

Descrição

Variáveis para compor

Proteção de Nascentes

O município desenvolve programa de conservação de
nascentes

Mata Ciliar Recomposta

Recomposição de mata ciliar realizada pelo município e/ou 1. Extensão em quilômetros de mata ciliar mantida e/ou
parceiros
recomposta: _______

2. Quantitativo total da área ou extensão executável no município:
_______

Qualidade da Água

O município realiza análises de água para o consumo na
zona rural periodicamente?

1. Número de análises de água considerada adequada para o
consumo humano em zona rural: _______

2. Quantidade de análises realizadas no município: _______

Educação Ambiental Nascentes

Realização de campanhas no município, visando maior
conservação das águas e preservação da natureza.

1. O município desenvolve campanhas de limpeza de rios e córregos, promoção de atividades com alunos e sensibilização da comunidade
mediante a preservação da água: _______ (sim ou não)

Tratamento de Dejetos de
animais

Estabelecimentos rurais com atividade de produção animal 1. Número de propriedades rurais com atividades de produção
que realizam o correto tratamento de dejetos
animal que realizam o tratamento de dejetos: _______

Plano de Gestão Integrada de
Resíduos

O municípios desenvolveu o plano de gestão integrada de
resíduos de forma partipativa e sua execução vem sendo
realizada?

Existe no município o plano de gestão integrada de resíduos: _______ (sim ou não)

Autofinanciamento da Coleta
Seletiva

A coleta seletiva tem orçamento específico cobrado na
taxa do IPTU?

1. Valor da taxa de lixo cobrada no IPTU ou orçamento: _______

2. Número de domicílios atendidos: _______

Geração de recicláveis per capta

Quantidade de resíduos recicláveis gerados pelos
municipes

1. Quantidade (em toneladas) de resíduos coletados pela Coleta
Seletiva: _______

2. População do município: _______

Valor médio arrecadado pelo
contrato/convênio para os
agentes ambientais

O município contribui com a associação de agentes
ambientais para os serviços de limpeza urbana?

1. Valor total pela comercialização de resíduos recicláveis: _______
2. Valor total proveniente dos serviços de limpeza urbana pagos
pelo município: _______

3. Número de agentes ambientais associados: _______

Educação Ambienta - Coleta
Seletiva

Realização de campanhas no município, educação
ambiental peranta a correta separação de resíduos e coleta Existe no município algum programa de educação ambiental voltado a coleta seletiva: _______
seletiva?

Utilização de Práticas
Integrativas e Complementares Porcentagem de Unidades Básicas de Saúde (UBS)
utilizando PICS.
a Saúde (PICS) no âmbito do
SUS.

1.Número de nascentes protegidas: _______

1 – Número de UBS utilizando PICS no município : _______

2. Número de nascentes do município: _______

2. Número de propriedades rurais com atividade de produção
animal: _______

2 – Número total de UBS do município : _______

INDICADORES REGIONAIS

Cobertura do Programa Saúde
da Família (PSF) no Município

Percentual de residências atendidas no município pelo PSF. 1 – Número total de residências atendidas pelo PSF : _______

Lixo Doméstico com Destinação
Percentual de lixo doméstico com destinação inadequada
Adequada

1. Quantidade de lixo em condição de céu aberto (em toneladas) :
_______

Captação e Aproveitamento de O município pratica a captação de águas pluviais em zonas 1. Número de cisternas instaladas no município por meio de
Águas Pluviais
rurais?
parcerias : _______

2 – Número total de residências do Município: _______

2. Quantidade de lixo gerado no município (em toneladas) :
_______
2. Número de produtores rurais com potencial para instalação de
cisternas: _______

Energias Renováveis

Uso de energia renovável em propriedades rurais

1. Número de propriedades rurais que instalaram meios alternativos 2. Número de produtores rurais com potencial para instalação de
de geração de energia: _______
fontes alternativas de energia: _______

Subsídio Rural

O município possui meios de subsídio, ajuda de custos e
outra modalidade para propriedades rurais?

1. Orçamento destinado ao desenvolvimento rural: _______

2. Orçamento total do município: _______

1. Quilômetros de estradas rurais readequadas: _______

2. Quilômetros de estradas rurais do município: _______

Conservação e Readequação de
Condições das estradas rurais do município
Estradas

