
Coleta de lixo 

Notas Técnicas 

 

Origem dos dados 

Os dados disponíveis são oriundos dos Censos Demográficos de 1991, de 2000 e de 

2010, tendo sido obtidos da home-page do IBGE; só estão disponíveis os dados para os 

anos dos censos.  

 

  

http://www.ibge.gov.br/


Descrição das variáveis disponíveis para 

tabulação 

Através da Internet, o DATASUS disponibiliza as principais informações para 

tabulações sobre coleta de lixo:  

Moradores 

População moradora em domicílios particulares permanentes; para o ano de 2010, é a 

população moradora em domicílios particulares permanentes, cuja condição no 

domicílio não era pensionista, nem empregado(a) doméstico(a) ou seu parente 

Distrib de moradores na linha 

Distribuição percentual da população moradora em cada linha da tabela, de acordo com 

a variável que tiver sido escolhida para coluna. 

Distrib de moradores na coluna 

Distribuição percentual da população moradora em cada coluna da tabela, de acordo 

com a variável que tiver sido escolhida para linha. 

Domicílios 

Domicílios particulares permanentes.  

Distrib de domicílios na linha 

Distribuição percentual de domicílios em cada linha da tabela, de acordo com a variável 

que tiver sido escolhida para coluna. 

Distrib de domicílios na colun 

Distribuição percentual de domicílios em cada coluna da tabela, de acordo com a 

variável que tiver sido escolhida para linha. 

Local 

Local (região, unidade da federação, município, capital, região de saúde (CIR), 

macrorregião de saúde, divisão administrativa estadual, microrregião IBGE, região 

metropolitana – RIDE, território da cidadania, macrorregião PNDR, Amazônia Legal, 

semiárido, faixa de fronteira, zona de fronteira, município de extrema pobreza) de 

residência.  



Situação 

Urbano ou Rural.  

Coleta de Lixo 

Indica a forma de coleta de lixo da população moradora. Há diferenças na nomenclatura 

da forma de coleta de lixo entre os censos: 

Nomenclatura dos censos 2000 e 2010 Nomenclatura do censo 1991  

Coletado Coletado 

Por serviço de limpeza Diretamente 

Em caçamba de serviço de limpeza Indiretamente 

Queimado (na propriedade) Queimado 

Enterrado (na propriedade) Enterrado 

Jogado Jogado 

Em terreno baldio ou logradouro Em terreno baldio 

Em rio, lago ou mar Em rio, mar ou lagoa 

Outro destino Outro 

 

  



Outras formas de obtenção de 

informações 

Maiores detalhes sobre informações sobre coleta de lixo podem ser obtidos na home-

page do IBGE.  

Formas de contato com o DATASUS 

Por correspondência ou ofício:  

Ministério da Saúde  

Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa  

Departamento de Informática do SUS  

Coordenação Geral de Informações de Saúde  

   

Rua México, 128, 8º andar  

CEP 20.031-142 - Castelo  

Rio de Janeiro - RJ  

   

   

Pela página do Datasus, através do Fale conosco.  

 
 

http://www.ibge.gov.br/
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=652

