XI ENCONTRO NACIONAL DA ECOECO
Araraquara-SP - Brasil

O QUE QUEREMOS SABER COM AS PESQUISAS DOMICILIARES SOBRE SANEAMENTO
BÁSICO?

Sonia Maria Moreira Carvalho de Oliveira (Fundação IBGE) - sonia.oliveira@ibge.gov.br
Socióloga - Doutora em Planejamento Urbano e Regional - IPPUR/UFRJ

Paulo Gonzaga Mibielli de Carvalho (IBGE e UNESA) - paulo.mibielli@ibge.gov.br
Economista, Doutor em Economia e Professor da UNESA.

Frederico Cavadas Barcellos (IBGE) - fredcavadas@ibge.gov.br
Geógrafo, Mestre em Sistemas de Gestão Ambiental

Aristides Pereira Lima Green (IBGE) - lima.green@ibge.gov.br
Engenheiro, Mestre em Engenharia Ambiental

O que queremos saber com as pesquisas domiciliares
sobre saneamento básico?
Resumo
O tema saneamento básico é objeto de investigação pelo IBGE em algumas pesquisas
domiciliares: no Censo Demográfico, realizado decenalmente, e nas pesquisas Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAD) e a de Orçamentos Familiares (POF), realizadas cada uma delas
com uma determinada periodicidade e amplitude amostral. O objetivo deste artigo é identificar
semelhanças e/ou diferenças na formulação de quesitos e nos respectivos aspectos conceituais, com
possíveis efeitos sobre os resultados. Os autores, ao refletirem sobre os aspectos metodológicos,
propõem uma única formulação para as três pesquisas e, tomando como exemplo levantamentos
realizados em outros países e as recomendações internacionais, sugerem a incorporação de novos
quesitos, com vistas a aperfeiçoar a captação de informações quanto às condições sanitárias e
ambientais dos domicílios pesquisados.
Introdução
O Censo Demográfico – CD abrange todo o território nacional e coleta informações através
de dois modelos de questionários: Básico e Amostra. A PNAD é anual e investiga características
gerais da população. A POF, com periodicidade variável, investiga a composição dos orçamentos
domésticos. O objetivo do artigo é analisar a forma como os temas esgotamento sanitário,
abastecimento de água e destino do lixo vêm sendo investigados pelo IBGE nos domicílios.
Banheiro e Esgotamento Sanitário
As três pesquisas iniciam a indagação a respeito da existência de banheiro ou de sanitário;
se é de uso exclusivo do domicílio e, caso positivo, a quantidade existente. Entretanto, a forma
como são perguntadas, a sequência e a separação entre banheiro e sanitário, nem sempre coincidem.
No caso do Censo, a pergunta é:
2.02 Quantos banheiros de uso exclusivo dos moradores existem neste domicílio?
Segundo instruções deve-se considerar “banheiro” somente o cômodo que tenha chuveiro
(ou banheira) e vaso sanitário. Note-se que o quesito contém três indagações: se tem banheiro, se é
de uso exclusivo do domicílio e quantos são. Segue-se indagação sobre tipo de esgotamento
sanitário.
2.03 Utiliza sanitário ou buraco para dejeções, inclusive os localizados no terreno ou na
propriedade?

SIM

NÃO
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Há uma instrução para considerar resposta positiva somente no caso do lugar estar cercado
por paredes. Esta pergunta deveria ser respondida de forma positiva no caso do domicílio ter
banheiro completo – porém não ser de uso exclusivo do morador. No caso de uma resposta positiva,
fica-se sem saber se o domicílio tem banheiro de uso compartilhado, se tem vaso sanitário, ou se
tem apenas buraco para dejeções.
A PNAD não distingue banheiro de sanitário:
15 – Neste domicílio, ou na propriedade, existe banheiro ou sanitário?
SIM

NÃO (remete para a pergunta sobre lixo)

16 – Este banheiro ou sanitário é de uso:
____ Só do domicílio (siga para16a)
____ Comum a mais de um domicílio (passe ao 17)
16a) Quantos banheiros ou sanitários tem este domicílio?
Da forma como está não se sabe se o domicílio tem banheiro, sanitário ou, simplesmente,
buraco para dejeções. No caso do quesito 16a, fica-se sem saber se a informação refere-se a
banheiro ou sanitário.
A POF, tal como o CD, reúne numa mesma pergunta o uso exclusivo e o número de
banheiros e de sanitários. A diferença em relação ao CD é que, tal como a PNAD, confunde
banheiro e sanitário.
10 – Quantos banheiros ou sanitários tem este domicílio para uso exclusivo?
As três pesquisas fornecem informações diferentes, portanto, não comparáveis entre si. Com
relação ao esgotamento sanitário há uma diferença importante nas respostas na PNAD. A alternativa
“fossa séptica” apresenta duas possibilidades (ligada ou não à rede coletora de esgoto ou pluvial).
Será que o informante tem conhecimento de causa para responder a esta pergunta?
Abastecimento domiciliar de água
Esta investigação apresenta diferenças importantes no CD, PNAD e POF pois estas investigam
primeiramente se a água do domicílio é ou não canalizada.
(PNAD) 11 - Este domicílio tem água canalizada para, pelo menos, um cômodo?
___ SIM (siga 12)
___ NÃO (passe ao 13 - só na PNAD)
(PNAD) 12 – A água utilizada neste domicílio é proveniente de:
___ Rede geral de distribuição
___ Poço ou nascente
___ Outra proveniência (especifique; apenas na PNAD)

2

Neste ponto a POF encerra a investigação sobre abastecimento de água, enquanto a PNAD
prossegue com mais duas perguntas:
13 – A água utilizada neste domicílio é canalizada de rede geral de distribuição para a
propriedade?

___ SIM (passe ao 15)

___ NÃO (siga 14)

14 – A água utilizada neste domicílio é de poço ou nascente localizado na propriedade?
___ SIM

___ NÃO

O quesito 13 deve ser respondido somente por quem respondeu negativamente ao 11. E o
quesito 14 é dirigido somente aos que responderam negativamente ao 11 e ao 13. O objetivo na
PNAD é investigar se a água chega canalizada até o interior do domicílio; a sequência fica confusa.
A formulação do Censo nos parece mais direta:
2.08 – A forma de abastecimento de água utilizada neste domicílio é:
___ Rede geral de distribuição
___ Poço ou nascente na propriedade
___ Poço ou nascente fora da propriedade
___ Carro-pipa
___ Água da chuva armazenada em cisterna
___ Água da chuva armazenada de outra forma
___ Rios, açudes, lagos e igarapés
___ Outra
2.09 – Neste domicílio existe água canalizada (encanada)?
___ Sim, em, pelo menos, um cômodo
___ Sim, só na propriedade ou terreno
___ Não
O CD apresenta uma sequência lógica. Pergunta-se primeiro de onde vem a água e depois,
se ela é canalizada para o domicílio ou somente para a propriedade ou terreno.
Lixo
As perguntas, neste caso, são semelhantes no CD e PNAD. Na POF é diferente: “Qual o
destino dado ao lixo?” Pode ocorrer alguma confusão, uma vez que “destino” pode ser
compreendido como o local onde o lixo é definitivamente depositado pela companhia que o recolhe
(p. ex. um lixão).
Censo e POF, porém, apresentam as mesmas alternativas de resposta, ficando a diferença
por conta da PNAD.
Censo e POF:
___ Coletado diretamente por serviço de limpeza
___ Colocado em caçamba de serviço de limpeza
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___ Queimado (na propriedade)
___ Enterrado (na propriedade)
___ Jogado em terreno baldio ou logradouro
___ (Tem) Outro destino
A PNAD não menciona o destino “caçamba” e sim “Coletado indiretamente” e junta
“queimado e enterrado” dificultando comparações.
Comparações internacionais
Alguns países têm quesitos sobre o tipo de descarga usada no banheiro ou sanitário; sobre a
água consumida (se filtrada ou fervida) e com que frequência está habitualmente disponível no
domicílio. No caso do lixo, se é feita a separação e a frequência do recolhimento, como recomenda
a ONU.
Considerações Finais
A sugestão é que o IBGE uniformize a redação na PNAD, POF e Censo. Quanto a banheiro,
fazer distinção com vaso sanitário e buraco para dejeções. Sobre esgoto sanitário, a pergunta da
PNAD nos parece a mais completa, pois distingue tipos diferentes de deságue a partir da fossa
séptica. Quanto ao abastecimento de água, a redação do CD nos parece a mais indicada.
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