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Ordenar a formação de recursos humanos para o Sistema Único de 
Saúde (SUS) por meio do planejamento, coordenação e apoio às 
atividades relacionadas ao trabalho e à educação na área de saúde 

tem sido um compromisso constante do Ministério da Saúde, sobretudo, 
a partir da criação da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 
Saúde (SGTES). 

Para garantir o direito à saúde, previsto na Constituição Federal e no âm-
bito de seu escopo de atuação, a SGTES realiza parcerias com as demais 
secretarias do Ministério da Saúde, bem como com as Escolas Técnicas do 
SUS (ETSUS), docentes e profi ssionais de saúde de instituições de ensino 
e de serviços de saúde. A partir dessas parcerias, a SGTES defi ne diretrizes 
para a formação e qualifi cação dos profi ssionais, produzindo materiais di-
dáticos e de apoio ao desenvolvimento dos cursos, sob a coordenação do 
Departamento de Gestão da Educação na Saúde (DEGES)/Coordenação 
Geral de Ações Técnicas da Educação na Saúde. 

Este material é uma ação conjunta entre a Secretaria de Gestão do Tra-
balho e da Educação na Saúde (SGTES) e a Secretaria Especial de Saúde 
Indígena (SESAI) em parceria com a Fiocruz Mato Grosso do Sul, a partir 
do reconhecimento da importância da missão do Agente Indígena de Saúde 
(AIS) e do Agente Indígena de Saneamento (AISAN) no contexto da quali-
fi cação das ações de saúde junto às famílias indígenas.

Os AIS e os AISAN estão distribuídos em todas as regiões do país e con-
tribuem signifi cativamente para os avanços e as melhorias da saúde dos 
povos indígenas brasileiros, principalmente nas ações voltadas à redução 
da mortalidade infantil, cobertura pré-natal, melhorias nas condições sani-
tárias, acesso à água de qualidade, acompanhamento das crianças, vacina-
ção e vigilância à saúde da população indígena em geral.

Esta iniciativa pretende, portanto, contribuir e facilitar o trabalho dos 
AIS e AISAN na desafi adora missão diária de ser um promotor de saúde 
e um agente de cidadania. Com base neste objetivo central, este material 
didático oferece subsídios para a otimização dos seus resultados e melhor 
utilização das ferramentas de trabalho disponíveis. Agradecemos a todas 
e todos que contribuíram para a elaboração do presente material didático, 
trazendo os seus conhecimentos teóricos e práticos, numa construção co-
letiva, democrática e participativa, valorizando mais ainda o resultado fi nal 
do trabalho.

Desejamos, por fi m, que este curso contribua para a qualifi cação dos 
AIS e AISAN, tornando-os mais preparados para o cumprimento de suas 
missões sociais.

SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA
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Eesta unidade tem como objetivo apresentar a você como 
produzir informação em saúde e saneamento ambiental, 
preparando-o para atuar em equipe junto à sua comuni-

dade. Você também irá aprender a usar a ferramenta de es-
pacialização dos dados, bem como a perceber a importância 
da participação da comunidade na produção da qualidade do 
dado e da informação.

Inicialmente, vamos recordar alguns conceitos já estu-
dados nas unidades anteriores e conhecer novos conceitos, 
muitos deles relacionados à cartografi a, conhecimento que é 
muito importante na geração de informações em saúde am-
biental e para o desenvolvimento do seu trabalho.

Na sequência, você vai conhecer os instrumentos e meto-
dologias para levantamento de dados e irá realizar atividades 
de coleta e transformação de dados em informações úteis ao 
seu trabalho e ao trabalho de toda a Equipe Multidisciplinar 
de Saúde Indígena (EMSI).

Por fi m, vamos conhecer como a Secretaria Especial de 
Saúde Indígena (SESAI) e os Distritos Sanitários Especiais 
Indígenas (DSEIs) atuam na coleta de dados e na geração 
de informação para a saúde indígena e compreender a im-
portância de todas essas informações. Você vai conhecer 
também duas importantes ferramentas tecnológicas que fo-
ram desenvolvidas para gerenciar as informações de saúde 
e saneamento ambiental em áreas indígenas: o Sistema de 
Informação de Saneamento e Georreferenciamento (GEOSI) 
e o Sistema de Informação da Atenção à Saúde dos Povos 
Indígenas (SIASI). 





UNIDADE I



14   O PROCESSO DE TRABALHO DO AISAN  |  A produção da Informação em Saneamento e Saúde Ambiental no contexto da Atenção Básica aos Povos Indígenas



INFORMAÇÃO 
EM SAÚDE E 
SANEAMENTO 
AMBIENTAL

para iniciarmos nossos estudos vamos utilizar um pouco do 
que já aprendemos.

DADOS E INFORMAÇÃO

Retome o mapa livre de seu território e destaque os elementos 
que compõem o ambiente e que mantém relação com o seu 
trabalho como AISAN na aldeia. 
Compartilhe com os colegas e comente porque os elementos 
destacados são importantes para o seu trabalho.

ATIVIDADE PROPOSTA

Agora vamos ver como esses elementos e outros que você con-
siderar importantes ao longo desse estudo podem ser levantados 
de modo que sejam produzidas informações sanitárias e ambien-
tais de qualidade para subsidiar o trabalho da EMSI.

No início dos seus estudos como Agente Indígena de Sanea-
mento (AISAN), no texto 3 da primeira unidade da Área Temática 
I (COMO PRODUZIR INFORMAÇÃO EM SAÚDE), você estudou a 
importância da produção de informações em saúde e tomou con-
tato com formas de coleta e organização de dados. Agora iremos 
retomar alguns conceitos estudados naquela unidade, destacando 
como a coleta de dados e a geração de informação podem ser úteis 
para a saúde e o saneamento ambiental de sua aldeia e como você 
pode utilizar essas técnicas no seu trabalho.

Camila Barbosa, Kate Tomé de Sousa e Renato Apolinário Francisco.
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Dados são códigos que representam um ou mais 
signifi cados. Dados isoladamente não podem transmitir um 
conhecimento. 

Exemplo: Dados da aldeia Tamanaru
Número de casas: 200
Número de moradores: 600
Sistema de abastecimento: sim
Quantidade de casas sem abastecimento: 50

Informação é o resultado do processamento, organização 
e análise de dados que geram conhecimento sobre 
determinado assunto. Os dados podem ser organizados 
por temas, como demografi a, ambiente, condições de vida, 
história, causas de doença ou morte (epidemiologia) e 
recursos, dentre outros.

Exemplo: 50 de 200 casas existentes na aldeia Tamanaru 
não são ligadas ao sistema de abastecimento de água, o que 
equivale a 25% das casas.

Banco de dados é uma coleção coerente de dados que se 
relacionam entre si. Os dados são organizados para facilitar 
o fornecimento de informações.

Vamos relembrar o conceito de “dado” e “informação”.
Leia atentamente o quadro a seguir:

Para os povos indígenas é muito importante a tradição oral, o 
processo de aprendizagem pela experiência e convivência. Os 
povos indígenas valorizam a conversa, a observação e por isso a 
transmissão de informação e conhecimento depende muito das 
lembranças das pessoas e das histórias que são contadas, espe-
cialmente pelos mais velhos. A escrita tem sido assimilada mais 
recentemente por muitos povos indígenas e tem se tornado tam-
bém uma forma de registrar e transmitir conhecimentos.

Já a população não indígena, há muito tempo, recorre à escrita 
como forma de armazenar e compartilhar informações. À medida 
que o volume de informações foi aumentando, foi preciso desen-
volver técnicas com a fi nalidade de registrar, guardar e recuperar 
informações. Uma das técnicas é a coleta e armazenamento de da-
dos em um banco de dados.
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Em 2010, na Aldeia Peritari Pequena, que é atendida pelo 
Polo Base Jenipapo, cinco pessoas adoeceram, trazendo 
preocupações à comunidade. Elas apresentaram febre alta, 
calafrios, relataram dores de cabeça e musculares e coração 
acelerado. Uma pessoa doente encontrava-se gestante. 

O pajé fi cou muito preocupado e imediatamente chamou 
o AIS e o AISAN da aldeia avisando-os que se tratava de 
malária. A preocupação era muito grande pois a aldeia fi ca 
muito distante do Polo Base.

Desde o início do trabalho dos agentes, em 2009, não 
havia ocorrido nenhum caso de malária na aldeia. Por isso 
os agentes perguntaram ao pajé como ele havia chegado a 
essa conclusão. E o pajé deu-lhes a seguinte resposta: 

- “Vocês não se lembram, porque eram muito jovens, 
mas nossa aldeia já sofreu muito com a malária. As chuvas 
deste ano foram as mais volumosas que vocês já viram e as 
águas dos rios chegaram muito próximo das casas, como há 
anos não ocorria. Agora as águas começaram a voltar aos 
rios, a temperatura está muito alta e os bichos estão muito 
agitados. É em anos como esse que a malária costuma vir 
assustar nosso povo”.

Certos de que o pajé sabia o que estava dizendo, os 
agentes se comunicaram via rádio com a equipe do Polo 
Base, informando-a sobre a situação dos cinco indígenas e 
relataram a observação feita pelo pajé.

Imediatamente, os outros membros da EMSI começaram a 
se organizar para entrar na área indígena com medicamentos 
e equipamentos para combater a doença. Nesse processo 
de organização, alguns membros da equipe acharam 
importante consultar os dados históricos da aldeia, para ter 
mais informações sobre a possibilidade de ser malária. 

No banco de dados havia inúmeros registros de casos de 
malária na aldeia nos últimos anos e a última vez que alguém 
havia contraído a doença havia sido em 2007, quando foram 
registrados 18 casos de malária. 

No DSEI Gaivota ocorreu um fato em que indígenas e não in-
dígenas, utilizando suas diferentes técnicas de conhecimento, so-
lucionaram juntos um problema de saúde ambiental. Vamos ler o 
quadro a seguir para conhecer essa história.
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Essa informação foi sufi ciente para comprovar que a 
aldeia estava em área endêmica para malária, como o 
pajé sabiamente já havia concluído. Certos de que poderia 
ser malária, os demais membros da equipe começaram a 
separar o material para o trabalho. Eles precisavam agir 
rapidamente. 

O fato de a aldeia estar a três dias de voadeira do Polo 
Base e entre os doentes estar uma gestante denunciava 
a gravidade da situação. Eles teriam que se deslocar de 
helicóptero, uma vez que o tratamento da malária deve 
iniciar em até 48 horas após os primeiros sintomas. 

Para saber a quantidade de medicamentos e testes 
rápidos para malária que a equipe deveria levar para a 
aldeia, eles consultaram novamente o banco de dados. 
Dessa vez buscaram saber qual a população total da 
aldeia. Foi preciso levantar também informações quanto 
ao número de gestantes e quantas crianças menores de 
seis meses havia na aldeia, pois tanto gestantes quanto 
crianças menores de seis meses precisam de uma 
medicação específi ca no combate à malária.

Um dos membros se responsabilizou pela separação de 
material para a borrifação de inseticida nas casas, ação que 
é muito importante no combate ao mosquito transmissor. 
Para saber a quantidade de inseticida que precisaria, ele 
levantou no banco de dados o número total de residências 
que havia na aldeia. 

Com todos os medicamentos e equipamentos 
necessários para o combate à malária, os demais membros 
da EMSI entraram na área indígena. Ao chegar à aldeia, a 
EMSI se juntou aos AIS e AISAN, completando a equipe 
que tinha a missão de comprovar e combater a doença. 
Logo na execução do primeiro teste confi rmou-se que os 
indígenas estavam com malária e os medicamentos foram 
aplicados. Foram realizados testes para todos os indivíduos 
da aldeia e ministrados medicamentos nos indígenas que 
se encontravam infectados.

Nessa parceria entre a EMSI e o pajé a aldeia Peritari 
Pequena teve um fi nal feliz, pois o surto de malária foi 
rapidamente controlado.
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Você se lembra de alguma situação semelhante à ocorrida na 
aldeia Peritari Pequena em que o conhecimento dos mais velhos 
foi importante para a solução de problemas relacionados à saúde 
ambiental de sua aldeia? Converse com seus colegas e conte-lhes 
sobre situações que você se lembra ou ouviu dos mais velhos. Em 
seguida, busque responder às seguintes questões:
1) Em que se baseou o pajé para concluir que se tratava de malária 
e em que se baseou a equipe para concluir que se tratava de área 
endêmica de malária? 
2) Como o conhecimento tradicional indígena pode ser utilizado 
no levantamento e organização de dados no trabalho que você vai 
desenvolver na sua aldeia? Converse com seus colegas sobre isso. 

ATIVIDADE PROPOSTA

No caso da aldeia Peritari Pequena, você pode perceber como a 
memória do pajé, baseada principalmente na observação da natu-
reza, trouxe elementos tão importantes quanto o banco de dados 
consultado pela EMSI para a solução do problema. 

Infelizmente, a equipe do Polo Base, que atende dezenas de al-
deias, não pode contar apenas com a memória para tomar algumas 
decisões, justamente porque teria que se lembrar de uma grande 
quantidade de dados, por isso é tão importante um banco de dados 
organizado.

DADOS GEOGRÁFICOS
Para a saúde ambiental, podemos destacar dois principais tipos 

de dados: os dados alfanuméricos e os dados espaciais.

Dados alfanuméricos são dados registrados através de 
letras e/ou números.

Dados geográfi cos são aqueles que possuem uma 
dimensão geográfi ca, ou seja, uma localização, diretamente 
ligada ao mundo geográfi co real (Vinhas, 2006).

De forma mais simples, o dado geográfi co sempre permite res-
ponder onde determinado fenômeno ocorre. Faça o exercício a se-
guir, ele te ajudará a compreender melhor esses conceitos.
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Responda às seguintes questões considerando a realidade de sua 
aldeia:
1) Há nascentes ou rios próximos à sua aldeia, com água boa para 
o consumo?
2) Quantas nascentes existem próximo à sua aldeia?
3) Onde se localiza a nascente com a melhor água para consumo?

ATIVIDADE PROPOSTA

Para a primeira pergunta você respondeu “sim ou não”, de acor-
do com a sua realidade. Para registrar esse dado, você utilizou le-
tras. Já para a pergunta 2, você certamente utilizou números. Ou 
seja, nas questões 1 e 2 você utilizou dados alfanuméricos, expres-
sos através de símbolos de letras ou números.

E a terceira pergunta, como você a respondeu?
Provavelmente você utilizou alguma referência conhecida para 

localizá-la: “próximo à casa de algum conhecido”, “na região da fl o-
resta”, “depois da estrada”, “no alto do morro”, dentre outras pos-
sibilidades. Quando essa atividade foi realizada com o AISAN da 
aldeia Peritari Grande, que fi ca no DSEI Gaivotas, ele a respondeu 
da seguinte forma: “A melhor nascente da minha aldeia é a que fi ca 
no caminho para a roça”. A informação dada por ele está correta, 
mas poderá ajudar apenas quem já sabe onde fi ca a aldeia e a roça 
utilizada como referência. Muito provavelmente o povo da aldeia 
Peritari Grande saberá localizá-la facilmente. Mas a forma como 
ele escreveu não permite às demais pessoas, que não conhecem a 
aldeia, identifi car a nascente. Para que EMSI, que não conhece tão 
bem a aldeia Peritari Grande, utilizasse essa informação ela teria 
que conhecer a aldeia e a roça para então ter uma ideia de onde 
está a referida nascente. Em outras palavras, a forma que o agente 
utilizou para registrar o “dado geográfi co” através da descrição di-
fi culta o seu entendimento e utilização por qualquer outra pessoa 
que não seja da aldeia. Então como podemos registrar um dado ge-
ográfi co de forma que qualquer pessoa possa utilizá-lo para gerar 
uma informação?

Para que qualquer pessoa possa utilizar um dado espacial, o 
mesmo deve ser feito através de coordenadas geográfi cas. Exis-
tem instrumentos para coletar as coordenadas geográfi cas, sendo 
que o GPS é o mais utilizado. Você já viu um receptor GPS? As 
equipes da Fundação Nacional do Índio (Funai), quando vão de-
limitar as terras indígenas, fazem isso utilizando as coordenadas 
geográfi cas que são coletadas através de um receptor GPS. 
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É, portanto, um instrumento muito importante para defi nir os 
limites das terras do seu povo. Além disso, atualmente todos os 
DSEI possuem GPS, então provavelmente se você ainda não teve 
a oportunidade de manusear um desses equipamentos, em breve 
terá.

Vamos agora compreender o que são as coordenadas geográfi -
cas lendo atentamente o texto abaixo.

“Coordenadas geográfi cas são valores numéricos 
através dos quais podemos defi nir a posição de um ponto 
na superfície da Terra” (IBGE,1998).

A Terra possui um movimento de rotação que ocorre em 
torno de um eixo imaginário. Foi traçado na Terra um círculo 
imaginário perpendicular ao eixo de rotação do planeta, que 
divide a Terra em duas metades iguais – ou hemisférios: os 
hemisférios Norte e Sul. Esse círculo máximo é chamado 
de Equador terrestre ou Equador geográfi co.

Todos os círculos menores que podemos traçar na 
Terra, paralelos ao Equador, são denominados paralelos de 
latitude geográfi ca. Os valores dos paralelos são dados em 
graus e variam de -90º a +90º. Qualquer ponto ao longo da 
Linha do Equador corresponde a 0º (zero grau) e à medida 
que avançamos ao norte os paralelos aumentam até 90º 
(noventa graus positivo) ou 90º N (noventa graus norte). 
À medida que avançamos ao Polo Sul, os paralelos seguem 
até – 90º (noventa graus negativos) ou 90º S (noventa 
graus sul).  

FIGURA 1: Paralelos de Latitude geográfi ca
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Foram traçados também outros círculos imaginários 
perpendiculares ao Equador terrestre. 

Esses círculos são chamados de meridianos terrestres 
ou geográfi cos. Eles dividem a Terra nos hemisférios Leste 
e Oeste. 

Os valores dos meridianos são denominados longitude 
e são dados em graus e variam de -180º a +180º. O ponto 
de partida escolhido para a numeração dos meridianos foi 
o meridiano que passa pelo observatório de Greenwich, 
que fi ca na Inglaterra. 

Assim, o Meridiano de Greenwich é o meridiano principal 
e corresponde a 0º (zero grau). A leste de Greenwich os 
meridianos são medidos por valores crescentes até 180º 
(cento e oitenta graus leste) e, a oeste, suas medidas são 
decrescentes até o limite de -180º (cento e oitenta graus 
oeste).

Através dessas linhas imaginárias qualquer ponto da 
superfície terrestre possui um valor para latitude e um 
valor para longitude. Assim, qualquer ponto na superfície 
terrestre possui uma coordenada geográfi ca que é dada 
em latitude e longitude. 

Observe a imagem 3, que demonstra de forma plana o 
sistema de coordenadas geográfi cas.

FIGURA 2: Meridianos de Longitude Geográfi ca
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É importante saber também que cada grau corresponde 
a 60 minutos e cada minuto corresponde a 60 segundos. 
Portanto, as coordenadas geográfi cas precisas de um ponto 
são dadas em graus, minutos e segundos. A localização 
da aldeia Peritari Grande, por exemplo, é representada na 
tabela 1:

Sempre que a latitude for negativa ela corresponde ao 
hemisfério Sul e sempre que for positiva corresponde ao 
hemisfério Norte. Sempre que a longitude for negativa 
ela corresponde ao hemisfério Oeste e sempre que for 
positiva corresponde ao hemisfério Leste.

GPS
GPS é uma sigla em inglês referente a Global 

Positioning System, que em português signifi ca Sistema 
de Posicionamento Global. Quando falamos em GPS não 
devemos nos referir apenas ao aparelho utilizado para 
registrar as coordenadas geográfi cas de qualquer ponto 
na superfície terrestre, mas sim a toda tecnologia que 
possibilita essa captação. 

FIGURA 3: sistema de coordenadas geográfi cas
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A tecnologia GPS pode ser dividida em três partes: uma 
constelação de satélites artifi ciais que orbitam a Terra 
(imagem 4), estações terrestres e sistemas receptores 
(imagem 5). São os satélites que transmitem informações 
para os receptores e estações terrestres e permitem 
calcular a posição de receptores GPS no momento da 
transmissão do sinal. Para saber exatamente a localização, 
os receptores baseiam-se na distância de quatro ou mais 
satélites.

FIGURA 4: 
Constelação 
de Satélites 
artifi ciais GPS 
orbitando a 
Terra

FIGURA 5: funcionamento do GPS
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Quando temos uma grande quantidade de dados geográfi cos 
podemos armazená-los em um banco de dados geográfi cos.

Um banco de dados geográfi cos armazena tanto 
coordenadas geográfi cas quanto dados alfanuméricos 
(números e letras). 

Lembre-se que no texto 3 da primeira unidade da Área 
Temática I (COMO PRODUZIR INFORMAÇÃO EM SAÚDE) 
você aprendeu a organizar dados em tabelas e o quanto esse 
processo pode ajudar na interpretação dos dados.

TRANSFORMANDO DADOS EM 
INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS

Você já compreendeu a importância do uso do GPS para a loca-
lização de pontos na superfície terrestre, portanto, se você tivesse 
um GPS poderia localizar as nascentes de sua aldeia através do 
levantamento de coordenadas geográfi cas. 

Vamos conhecer agora uma situação em que a equipe que tra-
balha no Polo Base Jenipapu utilizou o GPS para identifi car as nas-
centes próximas à aldeia Peritari Grande. 

O poço que se liga ao sistema de abastecimento da aldeia não 
tem vazão sufi ciente para atender toda a aldeia. Dessa forma, o 
sistema será ampliado e terá como fonte as nascentes que existem 
na região. Portanto, a equipe precisa identifi car qual dentre as nas-
centes próximas à aldeia apresenta água de melhor qualidade para 
o projeto. O AIS, o AISAN e outros membros da EMSI percorreram 
a região e identifi caram cinco nascentes. Eles registraram em um 
formulário as coordenadas geográfi cas e a qualidade da água em 
cada uma das nascentes. Os dados registrados em formulários fo-
ram organizados na tabela 2. 

Na tabela 2, a seguir, cada linha refere-se a uma nascente visita-
da pela equipe e a coluna corresponde a um atributo da nascente: a 
localização, que é dada em coordenadas geográfi cas, e a qualidade 
da água.
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Com esses dados, eles precisaram decidir qual seria a melhor 
nascente para o abastecimento da aldeia. Em reunião, foi defi nido 
que seria melhor utilizar a nascente mais próxima, pois reduziria os 
custos de implantação da rede de abastecimento. 

Observando a tabela 2 é possível saber quais são as nascentes 
com boa qualidade, mas onde elas estão localizadas? Entre as nas-
centes com água de boa qualidade, qual a que se encontra mais 
próxima à aldeia?  É preciso analisar os dados espaciais para gerar 
a informação necessária para tomar essa decisão.

Quando trabalhamos com dados espaciais uma importante for-
ma de analisá-los é através de um mapa. Para elaborá-lo, utiliza-
mos as coordenadas geográfi cas. 

Como você já estudou no texto 1 da primeira unidade da Área Temática I 
(COMO PRODUZIR INFORMAÇÃO EM SAÚDE), o termo mapa, de forma 
simplifi cada, é um desenho de um lugar contendo símbolos que representam 
a realidade.  Podemos então defi nir mapas como representações cartográfi cas 
reduzidas da realidade.

O croqui (ou mapa livre) que você está elaborando ao longo do seu estudo 
também é uma representação cartográfi ca, no entanto, ele se diferencia de 
um mapa, pois não obedece à rotina técnica. O mapa possui alguns atributos 
técnicos, como o sistema de coordenadas e a escala cartográfi ca, que 
possibilitam calcular áreas e distâncias. O mapa também permite verifi car 
quantas vezes a realidade representada foi reduzida para que coubesse em um 
papel. Essa relação entre a dimensão do real e da representação chamamos 
de escala cartográfi ca. Observe as imagens 6 e 7, que representam um croqui 
e um mapa de uma mesma região. Ambas são muito parecidas e permitem 
identifi car praticamente os mesmos elementos: rios, aldeias, confl uência dos 
rios. A sequência de aldeias e confl uência dos rios é bastante semelhante. 
Porém, o formato é diferente e o croqui não possui os atributos técnicos como 
coordenadas geográfi cas, barra de escala cartográfi ca, rosa dos ventos. O 
mapa apresenta uma proporção entre os atributos mapeados parecida com a 
realidade e através dele é possível calcular a distância precisa entre os atributos.
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FIGURA 6: croqui ou mapa livre das aldeias da Bacia do rio Xingu

FIGURA 7: Mapa das Aldeias da Bacia do Rio Xingu
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Agora que você compreendeu a importância do mapa, vamos 
fazer uma atividade em que você poderá ajudar seus colegas da 
aldeia Peritari Grande a localizar as nascentes georreferenciadas 
em um mapa técnico, ou seja, utilizando coordenadas geográfi cas. 
Para isso, siga as instruções da atividade a seguir:

Com os dados da tabela 2, apresentada anteriormente, localize 
todas as nascentes na imagem 8 e identifique-as pelo código da 
nascente (de 1 a 5).  Observe que a figura apresenta a grade de 

ATIVIDADE PROPOSTA

#

61°25'0"O

61°25'0"O

61°26'0"O

61°26'0"O

61°27'0"O

61°27'0"O

61°28'0"O

61°28'0"O

61°29'0"O

61°29'0"O

61°30'0"O

61°30'0"O

61°31'0"O

61°31'0"O

9°37'0"S 9°37'0"S

9°37'30"S 9°37'30"S

9°38'0"S 9°38'0"S

9°38'30"S 9°38'30"S

9°39'0"S 9°39'0"S

9°39'30"S 9°39'30"S

9°40'0"S 9°40'0"S

9°40'30"S 9°40'30"S

9°41'0"S 9°41'0"S

9°41'30"S 9°41'30"S

9°42'0"S 9°42'0"S

Legenda

# Aldeia

LA
TI
TU
D
E

LONGITUDE

FIGURA 8: as nascentes da Aldeia Peritari Grande

Agora as nascentes estão localizadas na figura. Esse processo corresponde à elaboração 
de um mapa. Analise a representação e responda:
Qual a melhor nascente para implantar o sistema de abastecimento? Lembre-se que ela 
deve ser próxima à aldeia e ter boa qualidade de água. 

coordenadas geográficas (latitudes e longitudes) da região da aldeia Peritari Grande. 
Lembre-se que ao longo de cada linha os valores das coordenadas são os mesmos. O 
ponto referente à nascente é a junção entre as linhas imaginárias de latitude e longitude. 
Defina um símbolo que represente água boa e outro que represente água poluída, para 
representá-las, e desenhe-os na legenda. Na legenda, você deve relacionar o símbolo 
utilizado com sua característica. Para compreender melhor como funciona a simbologia 
e criação de legendas em um documento cartográfico leia o texto “A simbologia nas 
representações cartográficas”. Observe que a aldeia Peritari Grande já está representada 
no mapa.
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A SIMBOLOGIA NAS REPRESENTAÇÕES 
CARTOGRÁFICAS
Toda representação cartográfi ca da superfície terrestre 
é uma simplifi cação da realidade, em dimensões 
reduzidas. Para que possamos representar essa 
realidade, ou seja, os elementos que compõem um 
mapa ou croqui, recorremos a símbolos e associamos 
signifi cados a eles. Esses símbolos podem variar em 
forma (linhas, pontos e polígonos) e cores ou texturas. 
Para facilitar o entendimento dos mapas deve ser 
elaborada uma legenda. A legenda é um elemento 
fundamental para compreender os símbolos do mapa. 
A legenda é uma relação de símbolos do mapa e seus 
signifi cados. 

Para decidir a melhor nascente para o abastecimento da Aldeia 
Peritari foram executadas as seguintes etapas:

1. Levantamento de dados: foram realizadas visitas às nascentes 
e após cada visita foi preenchido o formulário com dados de 
localização (coordenadas geográfi cas) e qualidade de água.

2. Organização e análise dos dados: os dados foram organiza-
dos em uma tabela, o que possibilita compará-los e facilita a 
análise. Também foi gerado um mapa localizando cada uma 
das nascentes.

3. Geração da informação necessária à decisão: a partir da aná-
lise do mapa obteve-se a informação referente à melhor nas-
cente para ser utilizada no abastecimento. 

Essas são as três etapas fundamentais para a produção de infor-
mação. A seguir, você irá estudar um pouco mais a fundo o proces-
so de levantamento de dados.
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LEVANTAMENTO DE DADOS EM 
SANEAMENTO E SAÚDE AMBIENTAL 
EM ALDEIAS

O FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES 
SANITÁRIAS DA ALDEIA

Você já conheceu algumas diferentes técnicas de levantamen-
to de dados no texto 1 da primeira unidade da Área Temática I 
(COMO PRODUZIR INFORMAÇÃO EM SAÚDE). A aplicação de 
formulários destaca-se como uma das técnicas mais utilizadas. 

A coleta de dados em saneamento e saúde ambiental nas al-
deias indígenas ocorre através de dois importantes formulários:

• Formulário de Condições Sanitárias da Aldeia (Anexo 1) 
• Formulário de Condições Sanitárias do Imóvel (Anexo 2)

Formulários são documentos padronizados, utilizados 
para o registro de dados. Caracterizam-se por apresentar 
uma estrutura de perguntas e respostas pré-estabelecidas 
para facilitar o preenchimento. 

Junto a esse levantamento ocorre, também, a coleta de dados 
espaciais, ou seja, coordenadas geográfi cas. Esse processo é deno-
minado georreferenciamento. O trabalho é feito com uso do GPS 
e são coletados dados espaciais da aldeia, dos domicílios e de ele-
mentos relacionados ao saneamento e à saúde ambiental da aldeia.

O levantamento de dados é feito pela EMSI e é fundamental que 
ele seja aplicado em cooperação com indígenas que conhecem a 
realidade da aldeia. Você, AISAN que integra a EMSI é, portanto, 
uma pessoa fundamental nesse processo e irá atuar na atividade.

Então, vamos conhecer melhor esses instrumentos.

1. Identifi cação
Nessa parte são registradas informações sobre a inserção da 

aldeia em diferentes territórios: município, estado, Terra Indígena. 
Nele é registrado se a localidade é uma aldeia, bairro ou mesmo 
acampamento indígena. São registradas também as coordenadas 
geográfi cas e, como vimos, isso deve ser feito com o uso do GPS. 
A coordenada geográfi ca da aldeia é levantada no ponto central da 
aldeia e deve ser feita tendo algum elemento fi xo como marco.

A fi gura 9 apresenta essa parte do formulário:
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FIGURA 9: Formulário de Condições Sanitárias da Aldeia – Identifi cação

FIGURA 10: Formulário de Condições Sanitárias da Aldeia - Informações Gerais

2. Informações gerais sobre a aldeia:
Nessa parte do formulário deve-se registrar as formas e fon-

tes de energia na aldeia e a existência de Associação Comunitária 
ou Cooperativa Indígena. É indicado, ainda, a existência de locais 
muito distantes da aldeia onde eventualmente a população per-
manece, como espaços para rituais ou plantios.  Além disso, deve 
ser indicada a necessidade de intervenção de saneamento, como 
a construção de abastecimento de água e melhorias sanitárias. A 
fi gura 10 apresenta essa parte do formulário: 

3. Abastecimento de água
A terceira parte do formulário tem por objetivo levantar dados 

relativos ao abastecimento de água na aldeia. Suas principais in-
formações referem-se a fontes de água utilizadas para o abasteci-
mento, a existência de sistemas de abastecimento ou de Soluções 
Alternativas de Abastecimento (SAA), além de informações sobre 
suas características e manutenção. 

Nessa parte do formulário, são registradas características de va-
zão, caracterização do reservatório, equipamento de elevação da 
água. Esses conceitos e termos você já estudou no texto 1 da se-
gunda unidade da Área temática II (MANEJO DAS ÁGUAS). Veja 
na fi gura 11 todos os elementos que devem ser levantados com a 
utilização do formulário.
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FIGURA 11: Formulário de Condições Sanitárias da Aldeia – Abastecimento de água
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1) Leia atentamente o item 3 do Formulário - Abastecimento de Água 
(Figura 11) e destaque os termos que você não compreendeu.
2) Preencha o formulário com os dados de sua aldeia. Retome o 
desenho do sistema de abastecimento de sua aldeia, que você fez no 
texto 1 da segunda unidade da Área Temática II (MANEJO DAS 
ÁGUAS) para preencher os dados do sistema da sua aldeia.
3) Compartilhe suas dúvidas com seus colegas. Lembre-se que 
muitos conceitos que aparecem nesse formulário você já estudou na 
Área Temática II. Se for necessário, retorne à mesma para recordar. 
Você pode esclarecer as dúvidas referente aos termos do formulário 
consultando as tabelas de instrução disponíveis no anexo 3.

ATIVIDADE PROPOSTA

4. Esgotamento Sanitário
A quarta parte do formulário tem por objetivo registrar dados 

referentes às condições de esgotamento sanitário da aldeia, desta-
cando-se o registro da existência de privadas coletivas, redes co-
letoras de esgoto e os tipos de tratamento e locais de lançamento. 
Observe a fi gura 12.

FIGURA 12: Formulário de Condições Sanitárias da Aldeia: Esgotamento Sanitário

FIGURA 13: Formulário de Condições Sanitárias da Aldeia - Resíduos sólidos

5. Resíduos sólidos
A quinta parte do formulário tem por objetivo registrar dados 

sobre resíduos sólidos da aldeia. Os principais dados registrados 
referem-se ao destino dos resíduos gerados e à limpeza da aldeia. 
Lembre-se que você estudou a respeito da geração de resíduos só-
lidos nas aldeias indígenas no texto 3 da segunda unidade da Área 
Temática II (MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS). Observe essa 
parte do formulário na fi gura 13.
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6. Sistema de transporte e comunicação
A sexta parte do formulário busca registrar as formas de trans-

porte e comunicação da aldeia com outras regiões. Observe essa 
parte do formulário na fi gura 14.

FIGURA 14: Formulário de Condições Sanitárias da Aldeia - Sistema de Comunicação 
e Transporte

Na sua aldeia, quais são os meios de transporte e comunicação 
utilizados?

7. Atividades econômicas 
Muitas atividades econômicas desencadeiam impactos ambien-

tais e podem levar a problemas de saúde em sua aldeia. Alguns 
desses impactos são a geração de resíduos, o desmatamento e os 
processos erosivos, por exemplo. Por isso, é importante conhecer 
quais atividades econômicas são praticadas em sua aldeia. O item 
7 do formulário permite conhecer esses aspectos. Observe-o na 
fi gura 15.  

FIGURA 15: Formulário de Condições Sanitárias da Aldeia - Atividades Econômicas

8. Impactos Ambientais
No item 8 do formulário devem ser registrados os principais im-

pactos ambientais que ocorrem na aldeia. A retirada da mata ciliar, 
que é a vegetação do entorno e margens dos rios, traz grandes pre-
juízos para a quantidade e qualidade da água dos rios. Observe na 
fi gura 16 os principais impactos.
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FIGURA 16: Formulário de Condições Sanitárias da Aldeia - Impactos Ambientais

1) Retome as discussões sobre os resíduos sólidos em sua aldeia, 
realizadas no texto 3 da segunda unidade da Área Temática 
II (MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS). De acordo com o seu 
conhecimento sobre sua aldeia, preencha o item 5.2 do formulário 
referente ao destino dos resíduos sólidos (imagem 13).
2) Agora, busque identificar junto aos seus colegas quantas aldeias, 
do total que estão representadas na sala:
Reciclam o lixo: __________________________________________
Possuem coleta realizada pelo serviço municipal: ______________
Queimam o lixo: __________________________________________
Qual a principal destinação do lixo? _________________________
3) Agora, utilize o Formulário de Condições Sanitárias da Aldeia, 
disponível no anexo 2, e preencha cada uma das partes com os 
dados da sua aldeia. O professor irá orientar parte a parte do mesmo 
e você também pode consultar o anexo 3 para esclarecer dúvidas do 
preenchimento.
4) No formulário, identifique quais elementos precisam ser 
georreferenciados.
5) Agora, retome o mapa livre (ou croqui) e identifique se você 
desenhou nele os elementos que precisam ser georreferenciados. 
Caso não os tenha desenhado, inclua esses elementos no seu mapa 
livre agora. 

ATIVIDADE PROPOSTA
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ELEMENTOS GEORREFERENCIADOS

O FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES 
SANITÁRIAS DO IMÓVEL

Além do que está proposto no formulário, inúmeros outros ele-
mentos importantes para compreender as condições de sanea-
mento e saúde ambiental da aldeia devem ser georreferenciados. 
Destacam-se os seguintes elementos: 

• Alterações antrópicas nos cursos d’agua, como desvios, lan-
çamento de agrotóxicos, represamento de barragens etc

• Impactos ambientais associados a usinas, lançamento de es-
goto, lixão, suinocultura, desmatamento, queimadas, minera-
ção etc

• Principais fontes de água utilizadas para o abastecimento da 
aldeia: rios, lagoas, nascentes ou olhos d’água, cacimba, poço 
profundo etc

• Infraestrutura relacionada ao sistema de abastecimento de 
água: reservatórios, chafariz, ponto de distribuição de água, 
ponto de captação, fi ltro etc.

1) Quais desses elementos existem na sua aldeia?
2) Se você não desenhou esses elementos no seu mapa livre, 
represente-os agora. Lembre-se que tanto o croqui quanto o 
mapa técnico (feito a partir do georreferenciamento) podem 
contribuir para a geração de informações em saúde ambiental.
3) Após inserir no mapa livre os principais elementos do 
ambiente e de saneamento ambiental existentes em sua aldeia, 
busque verificar se há impactos ambientais próximos aos cursos 
d’água utilizados para abastecimento. Descreva os principais 
problemas identificados.

ATIVIDADE PROPOSTA

Estudamos até aqui o formulário que serve para fazer o levan-
tamento sanitário da aldeia. Mas, para o trabalho de saneamento 
ambiental, é importante que você e os demais membros da EMSI 
conheçam também as condições sanitárias de cada domicílio exis-
tente na aldeia. Vamos conhecer o Formulário de Condições Sa-
nitárias do Imóvel, que deve ser aplicado para levantamento das 
condições sanitárias de todos os imóveis existentes na aldeia. 
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Imóvel é qualquer edifi cação, independentemente dos 
materiais utilizados na sua construção, como casas, igreja, 
posto de saúde, escolas, sede de associações etc. 

O levantamento sanitário precisa ser realizado inclusive em 
imóveis desocupados, sem nenhum morador.

Você sabe quantos domicílios têm na sua aldeia?
Quantos desses domicílios estão desocupados?
Agora vamos aprender como realizar o levantamento sanitário 

nos domicílios existentes na sua aldeia que estão ocupados.

Esse formulário está dividido em oito partes principais:
1. Identifi cação: campo usado para registrar a localização do 

imóvel. 
2. Situação do imóvel: campo usado para registrar o tipo de ocu-

pação do imóvel e as coordenadas geográfi cas de localização 
do imóvel.

3. Características do imóvel: registro das características físicas 
do imóvel, incluindo materiais das paredes, cobertura, piso 
etc.

4. Abastecimento de água: registro de dados sobre o abasteci-
mento de água no imóvel, instalações hidráulicas e cuidados 
com a água.

5. Hábitos de higiene: registro de dados sobre higiene bucal dos 
moradores.

6. Destino dos dejetos: registro de dados sobre o esgotamento 
sanitário no domicílio.

7. Destino dos resíduos sólidos (lixo): registro de dados sobre as 
condições de acondicionamento e destino fi nal dos resíduos 
sólidos no domicílio.

8. Animais domésticos: registro de dados sobre animais domés-
ticos existentes no domicílio. Esses dados serão úteis para o 
trabalho de zoonoses, a ser desenvolvido com a secretaria 
municipal de saúde. 

Vamos agora conhecer esse formulário. Observe-o atentamente 
nas fi gura 17 e 18.
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Figura 17: Formulário de Condições Sanitárias do Imóvel parte 1
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Figura 18: Formulário de Condições Sanitárias do Imóvel parte 2
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A NUMERAÇÃO DOS IMÓVEIS
Observe que no item 1.11 do Formulário de Condições Sanitárias 

do Imóvel deve ser registrado o número do imóvel. 
Na sua aldeia os imóveis são numerados? 
A numeração dos imóveis é um dado muito importante, no en-

tanto, nem todas as aldeias têm numeração. Quando isso ocorre 
é necessário numerá-los durante a aplicação do formulário e do 
georreferenciamento. Para tanto, existem algumas técnicas, desta-
cando-se: a métrica, a sequencial e a de quarteirões.

O trabalho de numerar os imóveis pode ser realizado com o téc-
nico de saneamento do seu Polo Base, ou seja, essa é uma ativi-
dade que os profi ssionais do saneamento executam e que serve 
também para os demais membros da EMSI, pois o número pode 
ser usado para identifi car o imóvel em todas as ações da Atenção 
Básica, inclusive com os seus moradores. O número do imóvel deve 
ser o mesmo para todos os membros da EMSI. 

Mas por que deve ser o mesmo número? Porque o número da 
casa também é registrado nos formulários de atendimento médico, 
sempre que um indígena recebe atendimento. Assim, se o número 
do imóvel for o mesmo, é possível relacionar os dados de saúde do 
indígena com os dados de condições sanitárias do imóvel. Isso é 
muito importante, principalmente quando há registros de Doenças 
Relacionadas a Saneamento Ambiental Inadequado (DRSAI). Você 
se lembra dessas doenças? Você já estudou sobre elas ao longo 
desse curso. Para recordar releia o texto 2 da segunda unidade da 
Área Temática II (MANEJO DOS ESGOTOS). 

Vamos estudar a técnica de numeração de imóveis, para que 
você possa ajudar o técnico de saneamento a decidir qual o méto-
do a mais adequado para a realidade de sua aldeia. 

1) Leia o Formulário de Condições Sanitárias do Imóvel 
atentamente e preencha-o conforme a realidade do imóvel em 
que você reside. Não se preocupe se não conseguir responder 
todos os itens, apenas destaque os termos que você desconhece 

ATIVIDADE PROPOSTA

e dialogue com seus colegas criando uma lista com o significado das palavras 
desconhecidas. Faça também, com o apoio do seu professor, uma pesquisa sobre o 
significado de cada palavra que for desconhecida para você e registre abaixo.
2) Agora, releia novamente todo o formulário e preencha-o com os dados do domicílio 
em que um colega seu do curso mora. Observação: caso necessário, consulte o anexo 3.
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Existem várias técnicas de numeração de 

imóveis. Destacaremos a seguir a métrica, a 
sequencial e a de quarteirões. 

A TÉCNICA DE NUMERAÇÃO 
MÉTRICA

A numeração métrica consiste em atribuir 
o número dos imóveis através de medidas 
progressivas ou acumuladas, a partir de um 
ponto de origem, ou “ponto zero”. O primeiro 
passo desse método é escolher o ponto zero. 
Assim, a numeração do primeiro imóvel deve ser 
feita utilizando a medida resultante da distância 
do ponto zero até a metade da fachada do imóvel 
a ser numerado e assim sucessivamente. 

A TÉCNICA DE NUMERAÇÃO 
SEQUENCIAL

A numeração métrica consiste em atribuir 
o número dos imóveis através de medidas 
progressivas ou acumuladas, a partir de um 
ponto de origem, ou “ponto zero”. 

O primeiro passo desse método é escolher o 
ponto zero. 

FIGURA 19 - Numeração métrica de imóveis a partir de um ponto zero
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Assim, a numeração do primeiro imóvel 

deve ser feita utilizando a medida resultante 
da distância do ponto zero até a metade da 
fachada do imóvel a ser numerado e assim 
sucessivamente. 

NUMERAÇÃO POR QUARTEIRÕES
Essa técnica envolve duas etapas 

concomitantes e complementares:
1. A numeração dos quarteirões: emprega-

se os números na ordem natural crescente, 
sempre de leste para oeste ou de norte a sul, 
conforme a direção em que a quantidade de 
quarteirões é maior.

2. A numeração dos imóveis: deve ser 
iniciada no mesmo sentido adotado na 
numeração do quarteirão, indo da direita para 
a esquerda, de modo a contemplar todos os 
imóveis que compõem o quarteirão. O ponto 
inicial será o imóvel que se localiza no extremo 
do quarteirão (esquina). 

Para estudar mais as técnicas de numeração 
você pode consultar o manual denominado 
“Orientações para numeração de imóveis nas 
aldeias indígenas” Disponível em: http://www.
funasa.gov.br/site/wp-content/fi les_mf/eng_
orientacao.pdf. 
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Agora você deve aplicar o que aprendeu de forma prática em sua 
aldeia. Essa atividade envolve todas as etapas necessárias para a 

ATIVIDADE PROPOSTA

geração de informação em saúde e saneamento ambiental, que são: 
• Coleta de Dados
• Organização dos dados em tabelas
• Inserção dos dados no croqui (mapa livre)
• Análise dos dados e extração de informação para a saúde e saneamento. 

Leia as instruções a seguir para executar cada uma das etapas:
1) Coletando dados em sua aldeia

a) Coleta de dados espaciais dos imóveis
Assim como no processo de georreferenciamento da aldeia, no qual todos os dados 
espaciais dos imóveis são registrados, você também irá coletar dados espaciais.
Lembre-se que os dados espaciais podem ser coletados através do receptor GPS, no 
entanto, embora tecnicamente essa seja uma das melhores formas, não é a única que 
podemos utilizar. Nesta atividade, vamos registrar informações espaciais utilizando 
o croqui (ou mapa livre) da aldeia, que você já vem desenvolvendo.
Como você estudou, a representação espacial através do croqui tem como vantagem 
não necessitar das coordenadas geográficas, que só conseguiríamos com o receptor 
GPS. Por isso, o croqui não tem precisão nas medidas. Apesar disso, o croqui é uma 
ferramenta muito importante. 
Inicie a atividade verificando se todos os imóveis de sua aldeia estão representados 
em seu croqui. Assim que os representar identifique cada um atribuindo uma 
numeração. Para atribuir a numeração escolha uma das técnicas que você estudou 
(métrica, sequencial ou por quarteirões). Caso os imóveis já possuam numeração, é 
importante utilizá-las. 

b) Coletando dados de saneamento dos imóveis
Aplique o Formulário denominado Formulário Simplificado de Condições Sanitárias 
do Imóvel, disponível no anexo 4, em todos os imóveis de sua aldeia. Para isso você 
precisa saber aproximadamente quantos imóveis existem em sua aldeia, pois para 
cada imóvel você deve utilizar um formulário. Esse formulário é uma simplificação do 
formulário que você utilizará junto à EMSI.
Atente-se para a numeração do imóvel que você colocou no croqui, ela deve ser 
registrada no formulário. Através dela você conseguirá relacionar o formulário e seus 
dados à sua localização.

2) Organizando os dados em tabelas:
Agora, com os formulários em mãos, transcreva os dados coletados para uma tabela. 
Utilize a Tabela de Condições Sanitárias dos Imóveis, disponível no anexo 5.  
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A tabela que você irá utilizar foi organizada da seguinte forma: as colunas apresentam 
os principais aspectos que você levantou; as linhas representam os domicílios que 
são identificados pelo número do imóvel. Observação: Nesse exercício, apenas 
alguns dados coletados serão organizados na tabela 3. 
Esquema da Tabela de Condições Sanitárias dos Imóveis:

3) Inserção dos dados no croqui (mapa livre)
Primeiro, você deve criar uma legenda para cada um dos elementos que irá 
representar no seu croqui. Se necessário, leia novamente o texto “A simbologia nas 
representações cartográficas” (página 29) antes de fazer esta atividade. Através 
dele você irá entender como funciona a elaboração de uma legenda cartográfica. 
Agora, utilize o espaço abaixo para definir um símbolo de legenda para os seguintes 
aspectos:

Utilize os símbolos escolhidos indicando no croqui a situação dos elementos para 
cada domicílio. 

4) Analisando os dados e gerando informações:
Agora, com base no seu mapa e na tabela de Condições Sanitárias dos Imóveis que 
você organizou, responda:
a) Quantos domicílios na sua aldeia não estão ligados à rede de abastecimento?
b) Qual o percentual de domicílios com tratamento?
c) Qual o principal destino de resíduos sólidos em sua aldeia?
d) Observe o seu mapa livre e verifique se há lançamento de esgoto a céu aberto 

próximo a corpos d’água. Se sim, quais os problemas que isso pode ocasionar?

5) Apresente aos seus colegas os resultados do seu trabalho e destaque as 
facilidades e as dificuldades que você teve para desenvolvê-lo. 
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A PRODUÇÃO DA INFORMAÇÃO EM 
SANEAMENTO E SAÚDE AMBIENTAL E A 
PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE

OS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES 
EM SAÚDE INDÍGENA

É provável que você tenha sentido necessidade de envolver pes-
soas nesse trabalho de produção de informações na aldeia. Esse 
tipo de trabalho requer o envolvimento dos demais membros da 
EMSI, especialmente o apoio do AIS e do técnico de saneamento, 
mas para que os dados coletados sejam fi dedignos, ou seja, que 
retratem a realidade, você vai precisar contar com a colaboração 
da comunidade.

Os moradores da comunidade também participam da produção 
das informações, pois muitos dados serão observados diretamen-
te pelo AISAN, mas outros dados serão informados pelo morador, 
que precisa estar ciente do motivo do levantamento dos dados 
sanitários do seu domicílio. Ele precisa saber para que vão servir 
esses dados.

A participação da comunidade na produção da informação vai 
ocorrer principalmente na fase de coleta de dados, pois são os mo-
radores que fornecerão os dados levantados e permitirão ao AI-
SAN observar diretamente as condições de seu domicílio. 

Você pode envolver a comunidade na análise dos dados e in-
formações e, juntos, vocês podem identifi car as interferências das 
condições sanitárias e ambientais na saúde da família e da comu-
nidade. 

Quanto mais envolvida a comunidade estiver, melhor a colabo-
ração de todos com dados fi dedignos no levantamento. Por isso, 
você vai precisar realizar atividades em saúde ambiental com a co-
munidade, para que fi que bem compreendido o porquê do levanta-
mento e qual será o resultado desse levantamento para a melhoria 
das condições ambientais e de saúde dos moradores da aldeia.

O Subsistema de Saúde Indígena contempla mais de cinco mil 
aldeias em todo o território nacional. Imagine quantos imóveis in-
dígenas existem! Imagine quantos indígenas são atendidos pelo 
subsistema de saúde! É uma infi nidade de dados que precisam ser 
conhecidos para que o atendimento de qualidade chegue a cada 
um dos indígenas nas mais distantes regiões do país.
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Você já estudou que a SESAI atua junto aos DSEI e tem a respon-
sabilidade de implantar a atenção integral à saúde indígena, edu-
cação em saúde e ações de saneamento ambiental e edifi cações, 
visando à qualidade de vida e ambiental dos povos indígenas. Para 
isso, é preciso que ela conheça a realidade de cada aldeia. 

Os dados necessários para conhecer a saúde e o saneamento 
ambiental indígena são numerosos.  Pelo volume de trabalho, a 
gestão e a execução da atenção integral à saúde indígena não são 
possíveis sem o auxílio da tecnologia. 

Dessa forma, para que fosse viável conhecer a realidade indíge-
na através de dados foram criados sistemas de informação.

Um sistema de informação tem por objetivo coletar 
dados, armazená-los, tratá-los e fornecer informações 
para apoiar as funções ou processos de uma organização. 
No caso da SESAI e dos DSEIs, os sistemas de informação 
visam apoiar a gestão e a execução das ações da saúde 
indígena. Geralmente, um sistema de informação é 
composto de um subsistema social e de um subsistema 
automatizado. Ou seja, uma parte que inclui as pessoas, 
processos, informações e documentos. E uma outra 
parte que consiste nos meios automatizados (máquinas, 
computadores, redes de comunicação) que interligam 
os elementos do subsistema social.

Observe a seguir, os vários aspectos que formam um 
sistema de informação:

Coleta de dados através 
de fi chas e formulários

Registro dos dados do 
formulário no banco de 
dados do sistema

FIGURA 20: 
coleta de dados 
na aldeia

FIGURA 21: registro de dados 
no formulário
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Você percebeu que, resumidamente, as etapas são bem 
parecidas com aquelas que você aprendeu a desenvolver 
durante o nosso estudo: coleta de dados, organização e 
análise dos dados e geração da informação. Porém, nas 
nossas atividades realizamos essas etapas de forma 
manual, sem o auxílio da tecnologia, pois trabalhamos 
com uma quantidade bem pequena de dados.

Processamento 
dos dados em 
informações

Geração da 
informação

FIGURA 22: 
Processamento dos 
dados em informações

FIGURA 23: Geração 
da informação

Agora vamos conhecer os dois principais sistemas de informação 
relacionados à saúde e saneamento ambiental indígena: o GEOSI e 
o SIASI.

O GEOSI
O GEOSI é um sistema informatizado, através do qual são cole-

tados e lançados os dados sanitários das aldeias e de seus imóveis. 
Você se lembra que estudamos como levantar os dados usando os 
Formulários de Condições Sanitárias da Aldeia e do Imóvel? Pois 
é, esses dois formulários fazem parte do Sistema GEOSI. E você, 
AISAN, com a colaboração de outros membros da EMSI, é o res-
ponsável por levantar os dados.

O GEOSI agrega as informações referentes às condições sanitá-
rias e à localização das aldeias e dos imóveis existentes nelas. 
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Por agregar dados espaciais, pode ser denominado Sistema de 
Informação Geográfi ca. Todas as aldeias localizadas em território 
nacional devem ser cadastradas nesse sistema.

Por meio dele, as EMSI e o núcleo de gestão dos setores respon-
sáveis pela saúde dos povos indígenas e saneamento das aldeias, 
no DSEI e na SESAI, poderão conhecer a realidade referente ao sa-
neamento da sua aldeia e de cada imóvel existente nela (números 
de residências, características do abastecimento de água, se há sa-
nitários em todas as casas, como é o tratamento de água, qual o 
destino do lixo, dentre outros dados que compõem as informações 
em saúde ambiental). 

Através dele é possível, também, organizar dados e gerar infor-
mações que possibilitam ao governo conhecer a realidade das al-
deias do país e tomar decisões de investimento, formular políticas 
públicas, estabelecer planos de ação para melhoria das condições 
sanitárias, visando à saúde ambiental das comunidades.

O GEOSI é muito importante para a melhoria contínua das con-
dições de saneamento e qualidade ambiental de cada aldeia bra-
sileira. Através do GEOSI é possível conhecer a sua realidade hoje, 
para planejar uma aldeia melhor para o futuro.

O SIASI
Outro importante sistema da saúde indígena é o SIASI - Sistema 

de Informação da Atenção à Saúde Indígena. 
Sempre que nasce um indígena, a EMSI o registra em um for-

mulário que contém informações como nome, gênero, etnia, nome 
dos pais, data de nascimento, condições de saúde do bebê, aldeia, 
Polo Base e DSEI, dentre outros dados. Esse formulário alimenta 
o banco de dados do Sistema de Informação da Atenção à Saúde 
Indígena (SIASI), que é parecido com o GEOSI, mas é um registro 
específi co para o acompanhamento da saúde indígena.

A diferença entre o GEOSI e o SIASI está no tipo de dados e 
informações. O GEOSI, como vimos, trata dos dados sanitários e 
de localização das aldeias e dos imóveis. Já o SIASI trata dos da-
dos das pessoas: bebês, crianças, adolescentes, jovens, adultos e 
idosos, ou seja, nele são registrados dados sobre as condições de 
saúde das pessoas. Assim, um sistema complementa o outro, pois 
como estudamos neste curso, as condições de saúde envolvem di-
versos fatores, como as condições sanitárias e ambientais do local 
onde as pessoas vivem, do que elas adoecem, qual sua idade, gê-
nero etc. 
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Toda vez que um indígena é atendido pelo sistema de saúde, 
seja para vacinação, consulta ou qualquer outro atendimento, é fei-
to um registro em formulários que são posteriormente agregados 
ao banco de dados.  Esses formulários são registrados, através do 
computador, no SIASI. E assim, durante toda a vida do indígena, até 
a sua morte, as suas condições de saúde serão registradas nesse 
sistema. Através do SIASI é possível conhecer, para cada aldeia, 
quais são as doenças mais comuns e assim criar condições para 
tratá-las, combatê-las e evitá-las.

  

A EXPERIÊNCIA DO POLO BASE 
JENIPABU COM O SIASI

A EMSI do Polo Base Jenipabu consultou os dados 
do SIASI e observou que na aldeia Peritari Pequena 
grande parte dos indígenas adultos e algumas 
crianças passaram a apresentar problemas de 
hipertensão arterial, com índices acima da média do 
Polo Base. Preocupados com a situação, iniciaram uma 
investigação para verifi car a origem do problema. 

Em uma reunião para discutir o problema, 
cada membro da equipe trouxe elementos para 
a investigação. O AISAN e o AIS da aldeia, que 
também foram chamados para participar da reunião, 
relataram que na aldeia preserva-se o hábito de uma 
alimentação bastante natural, baseada em frutos, 
raízes e demais alimentos cultivados nos arredores 
da aldeia, além da carne de caça e pesca. Os produtos 
industrializados não fazem parte da alimentação do 
povo da aldeia, pois a mesma possui uma dinâmica 
econômica baseada na subsistência. 

Diante da colocação dos agentes a equipe 
considerou que os hábitos de alimentação não seriam 
as causas do problema.
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Além disso, como o aumento dos casos ocorreu 

recentemente, mais precisamente no último ano, 
considerou-se que provavelmente não se tratava de 
uma pré-disposição genética dos indígenas.

Sendo assim, a equipe começou a se preocupar 
com questões de cunho ambiental. Mas o que poderia 
estar ocasionando tantos casos de hipertensão na 
população da aldeia? 

O AISAN, munido dos dados sanitários e ambientais 
da aldeia, informou que a aldeia era abastecida 
por um sistema alternativo que tem como fonte de 
captação uma nascente com ótima qualidade para o 
consumo. Portanto, o problema não estava na fonte 
de abastecimento no sistema. Foi quando um dos 
colegas pediu para acessar o computador e gerar um 
relatório no GEOSI. Com os relatórios em mãos, a 
equipe verifi cou que a água utilizada para consumo 
e preparo de alimentos indicou o que poderia ser 
a causa do problema: dos 22 imóveis da aldeia, 16 
indicaram no formulário preferir beber água de um 
poço tubular. De acordo com o AISAN e o AIS, a 
comunidade relatou que preferia a água não tratada 
para beber, pois a água do sistema apresentava cheiro 
forte devido à cloração. Diante dessa possibilidade, 
o AISAN e outro membro da equipe se deslocaram 
até a aldeia e coletaram amostras da água do poço 
para análise. Dias depois, em reunião, o resultado foi 
divulgado para a equipe e a água do poço apresentava 
elevada concentração de sais, classifi cando-se como 
água salobra em níveis impróprios para o consumo.

Com o resultado, a equipe iniciou ações de educa-
ção ambiental em saúde, para que a comunidade 
compreendesse a importância de consumir a água 
tratada do sistema. 
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Embora o GEOSI e o SIASI sejam sistemas independentes, eles 
são complementares e permitem correlacionar condições de saúde 
e de saneamento ambiental. Isso é muito importante, pois como 
você pode ver muitas doenças relacionam-se às condições precá-
rias de saneamento ou características ambientais. 

Para essa interrelação acontecer, a numeração do imóvel precisa 
ser a mesma nos dois sistemas, pois é através dessa identifi cação 
única do imóvel que podemos identifi car espacialmente os dados 
de saúde de uma determinada família.

Nas suas atividades como AISAN, é muito importante que você 
busque sempre correlacionar saneamento ambiental e saúde. Va-
mos fazer uma atividade que permite a você estabelecer essa cor-
relação utilizando dados espaciais.

A diarreia é uma das principais doenças entre os indígenas e é 
a causa de muitas mortes de crianças. Muitas vezes a diarreia 
ocorre em decorrência da ingestão de água contaminada.

ATIVIDADE PROPOSTA

Na sua aldeia é comum ocorrer casos de diarreia? Para responder a essa questão, 
converse com o AIS de sua aldeia ou com outro membro da EMSI. 
Busque, junto a outros membros da equipe, levantar dados sobre a ocorrência de 
diarreia. Definam um intervalo de tempo (último mês, último ano ou o que achar 
melhor). Você pode solicitar a seus colegas da EMSI que gerem um relatório do SIASI 
com registros da doença na aldeia no último ano. Lembre-se de solicitar que o relatório 
inclua o endereço do imóvel em que reside a pessoa que adoeceu. Para ter acesso a 
esses dados, você pode também utilizar o livro de registro de sua aldeia. O endereço é 
sua informação espacial.
De posse dessa informação, crie em seu croqui um símbolo de legenda referente à 
ocorrência de diarreia e inclua o símbolo em cada domicílio em que houve ocorrência. 
1) Os domicílios onde se registrou diarreia no intervalo de tempo trabalhado possuem 
água encanada?
2) Os domicílios onde se registrou diarreia no intervalo de tempo trabalhado têm 
destino adequado para os dejetos? 
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RESUMO
Você chegou ao fi m de nossa unidade. Com o conhecimento ad-

quirido aqui você já pode utilizar as técnicas de levantamento de 
dados, organização e geração de informação em sua aldeia. O le-
vantamento de dados, sua organização em tabelas e representação 
através do croqui são técnicas que podem ajudar muito no seu tra-
balho e na resolução de problemas no seu dia a dia como AISAN. 

Lembre-se sempre de correlacionar as questões ambientais 
com a saúde e utilize as técnicas aprendidas aqui para organizar 
os dados de sua aldeia. E não esqueça: a participação da comuni-
dade é indispensável. A qualidade dos dados que você vai levantar 
irá depender diretamente da participação da comunidade. Quanto 
mais envolvida, entendendo o porquê do levantamento, mais a co-
munidade contribuirá com informações precisas. 

Atualize o seu croqui sempre que houver mudanças signifi cati-
vas relacionadas à infraestrutura de saneamento, migrações, au-
mento na quantidade de imóveis. O croqui é um instrumento muito 
útil para que você identifi que a causa de problemas de saúde que 
estão relacionadas a saneamento ambiental e atue junto à sua co-
munidade e à EMSI para combatê-los e, assim, melhorar a quali-
dade de vida de seu povo. Com as atividades desenvolvidas e os 
conhecimentos adquiridos você está apto a contribuir signifi cativa-
mente com o levantamento de dados de sua aldeia para o GEOSI.

Converse com os seus colegas da EMSI e verifi que se esse levan-
tamento já foi realizado alguma vez em sua aldeia e, mesmo que 
já tenha sido realizado, é importante que o mesmo seja atualiza-
do periodicamente ou sempre que houver aumento na quantidade 
dos imóveis, migrações ou melhorias estruturais das edifi cações, 
saneamento ou qualquer alteração ambiental que possa interferir 
positiva ou negativamente na saúde da população.

Quando perceber alterações signifi cativas, dialogue sempre 
com os demais membros da EMSI, indicando as mudanças para 
que juntos decidam sobre a necessidade de atualizar o levanta-
mento para o GEOSI. 

Os conceitos que você aprendeu nesta unidade são muito im-
portantes para a sua prática. Vamos recordar os principais deles: 

Dados são códigos que representam um ou mais signifi cados. 
Dados isoladamente não podem transmitir um conhecimento.

Informação é um conjunto de dados tratados, capaz de expres-
sar uma situação.

Dados alfanuméricos são dados registrados através de letras e/
ou números.
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Dados geográfi cos são aqueles que possuem uma dimensão 
geográfi ca, ou seja, uma localização diretamente ligada ao mundo 
geográfi co real (Vinhas, 2006).

Banco de dados é uma coleção coerente de dados que se rela-
cionam entre si. Os dados são organizados para facilitar o forneci-
mento de informações.

Coordenadas geográfi cas são valores numéricos através dos 
quais podemos defi nir a posição de um ponto na superfície da Ter-
ra (IBGE,1998).

Paralelos de latitude geográfi ca são linhas imaginárias parale-
las ao Equador com valores que variam de -90º a +90º. 

Meridianos de longitude são círculos imaginários perpendicula-
res ao Equador terrestre, com valores que variam de -180º a +180º.

GPS é o Sistema de Posicionamento Global constituído por uma 
constelação de satélites artifi ciais que orbitam a Terra, estações 
terrestres e receptores, capaz de identifi car as coordenadas geo-
gráfi cas de qualquer ponto da superfície terrestre.

Banco de dados geográfi cos é um banco que armazena tanto 
coordenadas geográfi cas quanto dados alfanuméricos (números e 
letras).

Mapa é a representação cartográfi ca baseada em rotinas técni-
cas defi nidas.

Croqui é a representação cartográfi ca simplifi cada.
Formulários são os documentos padronizados utilizados para 

registro de dados. Caracterizam-se por apresentar uma estrutura 
de perguntas e respostas pré-estabelecidas para facilitar o preen-
chimento dos dados. 

Georreferenciamento é tornar conhecida as coordenadas geo-
gráfi cas de um elemento real, ou seja, sua localização. 

Sistema de informação é um sistema cujo elemento principal 
é a informação. Seu objetivo é coletar dados, armazená-los, tratá-
-los e fornecer informações para apoiar as funções ou processos de 
uma organização.

GEOSI é o Sistema da Informação de Saneamento Ambiental e 
Geor  referenciamento das aldeias indígenas. Tem por objetivo cole-
tar, armazenar, processar dados e gerar informações espaciais e de 
saneamento ambiental que subsidiem as ações de saneamento e 
saúde em áreas indígenas.

SIASI é o Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena. 
Tem por objetivo coletar, armazenar, processar e gerar informações 
que subsidiem as ações de atenção integral à saúde indígena. 
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ANEXO 1: FORMULÁRIO DE CONDIÇÕES 
SANITÁRIAS DA ALDEIA
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ANEXO 2: FORMULÁRIO DE 
CONDIÇÕES SANITÁRIAS DO IMÓVEL
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ANEXO 3: INSTRUÇÕES DE 
PREENCHIMENTO DOS FORMULARIOS DE 
CONDIÇÕES SANITÁRIAS DO IMÓVEL E 
DA ALDEIA E GLOSSÁRIO DE APOIO

Instruções para preenchimento dos Formulários de Condições 
Sanitárias do Imóvel.
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Instruções para preenchimento dos Formulários de Condições 
Sanitárias do Imóvel.
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ANEXO 4: FORMULÁRIO 
SIMPLIFICADO DE CONDIÇÕES 
SANITÁRIAS DO IMÓVEL
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ANEXO 5: TABELA DE CONDIÇÕES 
SANITÁRIAS DOS IMÓVEIS
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Acampamento – Local de residência temporária ou provisória 
utilizada por aglomerados, famílias ou comunidades indígenas si-
tuados muitas vezes na beira de estradas em terras não indígenas 
(ver conceito de terra indígena).

Acondicionar - É o ato ou efeito de embalar/guardar os resíduos 
sólidos para seu transporte.

Açude – Reservatório de água obtido pelo represamento de água 
da chuva ou de um rio.

Adutora (adução) – É o conjunto de tubulações e peças espe-
ciais nas quais são carreadas as águas, disposto entre a captação e 
a estação de tratamento (ETA); captação e o reservatório de distri-
buição; captação e a rede de distribuição. 

Agricultura de subsistência – É aquela na qual sua produção se 
destina principalmente à satisfação das necessidades das famílias 
produtoras. Normalmente se dão em pequena escala (pequenos 
espaços de terra) e envolve vários integrantes de uma mesma fa-
mília no desenvolvimento do trabalho. 

Agricultura extensiva – É aquela agricultura praticada em gran-
des extensões de terra, em geral com baixos investimentos em tec-
nologia, e nenhuma especialização, ocorrendo baixa produtividade 
por área. 

Agroextrativismo – São sistemas produtivos nos quais a pro-
dução e manejo de bens fl orestais está associado à produção de 
alimentos e outras espécies de uso múltiplo (espécies frutíferas, 
condimentares, medicinais, madeiráveis e etc.). Podem ser para 
uso local ou produção industrial.

Agrotóxicos – Conhecidos também como defensivos agrícolas, 
pesticidas ou praguicidas, os agrotóxicos são substâncias quími-
cas, geralmente artifi ciais, destinada a combater as pragas da la-
voura (insetos, fungos etc.). Muitas dessas substâncias são noci-
vas à saúde. 

Água encanada – Distribuída para a população por meio de tu-
bulação.
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Água Potável – Água para o consumo humano que atende ao 
padrão de potabilidade exigido por legislação vigente e que não 
oferece riscos à saúde.

Águas Pluviais – São as águas coletadas das chuvas.
Aldeia – É a territorialidade (espaço vivido) produzida pela orga-

nização social e política de uma comunidade indígena. Para efeito 
deste cadastro, os acampamentos não serão classifi cados como 
aldeias. 

Animais silvestres - Todos aqueles animais pertencentes às es-
pécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou ter-
restres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo 
na natureza. Exemplos: micos, morcegos, quatis, onças, tamandu-
ás, ema, papagaios, araras, canários-da-terra, ticos-tico, galos-da-
-campina, teiús, jibóias, jacarés, jabutis, tartarugas-da-amazônia, 
abelhas sem ferrão, vespas, borboletas, aranhas, entre outros.

Assoreamento – Acúmulo de terra, areia, lodo ou outro sedi-
mento em um corpo d´água, o que provoca a redução de sua pro-
fundidade e de seu volume. Este fenômeno pode ser produzido 
naturalmente por rios, correntes costeiras e ventos, ou através de 
atividades humanas tais como obras de engenharia civil, como as 
barragens.

Aterro Sanitário – Área onde está localizado um depósito de 
lixo, construído segundo normas técnicas para evitar riscos de 
contaminação no ambiente, como por exemplo, a de impermeabi-
lização do solo para que o chorume1 não atinja os lençóis freáticos, 
contaminando as águas.

Bacia turca -  Espécie de vaso sanitário assentado rés ao chão, 
de louça ou concreto, com instalação de esgoto sifonada, podendo 
ser dado descarga com válvula ou caixa de descarga.

Balneário – Piscinas construídas ou igarapés / córregos / ria-
chos, utilizados para banhos e recreações.

Banheiro – Também conhecido pelo termo, quarto-de-banho ou 
pela sigla W.C (water closet, “armário da água”); cômodo da casa 
utilizado para os cuidados de higiene pessoal.

Bomba centrífuga – Aparelho que possui um rotor dentro de 
uma carcaça onde a água entra pelo centro e é impulsionada pelo 
movimento de rotação contra a carcaça até a saída. Bastante utili-
zado em poços rasos ou cisternas.

Bomba manual de êmbolo – Bomba em que a força do homem 
é usada para movimentar a água a partir de uma alavanca ligada a 
bomba manual de êmbolo.

1 Chorume – líquido efl uente produzido durante a decomposição do lixo.
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Bomba submersa – É uma bomba montada com o motor e que 
funciona submersa na água.

Cacimba/cacimbão – O mesmo que poço escavado. Em alguns 
locais do Brasil cacimba também é usada para designar as poças 
de água que se formam no leito de rios temporários na época da 
estiagem, às vezes estas poças são escavadas para aumentar a ex-
posição do lençol freático. 

Caixa d’água - Depósito de alvenaria, plástico ou metal para ar-
mazenar água. 

Carneiro hidráulico – Bomba que utiliza a força da água em mo-
vimento, com parada repentina, para transportar a mesma.

Captação – Conjunto de equipamentos e instalações para captar 
água subterrânea ou superfi cial para o sistema de abastecimento 
de água.

Carro pipa ou caminhão pipa – Veículo transportador de água 
para a distribuição.

Casa de cerimônia – Termo genérico que designa o imóvel de 
muitas aldeias onde são realizados rituais próprios das etnias. 

Cata-vento – Aparelho que usa a força do vento para movimen-
tar um êmbolo que bombeia a água.

Cerâmica e ladrilho – Piso industrial assentado com argamassa.
Chafariz – Unidade física composta com ou sem compartimento 

de reservação de água, construído em alvenaria, concreto, chapas 
metálicas, e outro compartimento para coleta de água em tornei-
ras em que as pessoas buscam água para consumo.

Chão batido – Piso de terra nua, sem nenhum recobrimento.
Cisterna - Caixas d’água usadas para acumular a água da chuva, 

provenientes das calhas ou bicas das casas.
Cloração – Desinfecção por meio cloro em estado gasoso ou sob 

a forma de compostos em solução destacando-se o hipoclorito de 
cálcio ou sódio e cloreto de cal, comercialmente fornecidos em pó.

Cloração no tratamento de água no imóvel – Quando se utiliza 
cloro em gotas ou pastilhas na água para beber. 

Companhia de Saneamento – Entidade legalmente constituída 
para administrar serviços e operar sistemas e soluções alternativas 
de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.

Cômodo – Todos os compartimentos integrantes da casa, inclu-
sive banheiro e cozinha, separados por paredes e os existentes na 
parte externa da edifi cação, desde que constituam parte integrante 
do mesmo, com exceção de corredores, alpendres, varandas aber-
tas e outros compartimentos utilizados para fi ns não residenciais 
com garagens, depósitos, etc.

88   O PROCESSO DE TRABALHO DO AISAN  |  A produção da Informação em Saneamento e Saúde Ambiental no contexto da Atenção Básica aos Povos Indígenas



Complemento – É a complementação do endereço. Exemplo: 
Quadra 10, Bloco C, Casa 5, etc.

Compressor de ar – Aparelho que injeta ar, através de um tubo 
colocado dentro da água. O ar misturado com a água faz a mesma 
fi car mais leve e subir pelo tubo até um reservatório na superfície.

Coordenadas Geográfi cas - São linhas imaginárias pelas quais 
a Terra foi “cortada”. Essas linhas são os paralelos e meridianos. 
Através dos paralelos e meridianos é possível estabelecer locali-
zações precisas em qualquer ponto do planeta. São coletadas por 
meio de GPS.

Córrego – Corpo de água corrente de pequeno porte. Rotineira-
mente, é utilizado para se referir a algo de menor tamanho que um 
riacho.

Cursos d’água - Corrente natural de água que fl ui com continui-
dade. Exemplo: rio, arroio, braço, canal, igarapé, riação, etc.

Degradação de solos – São processos que causam danos aos 
solos tornando-os inaptos para o cultivo, muitas vezes resultante 
de ações do homem sobre a natureza. Um exemplo é a substituição 
da vegetação nativa por grandes áreas de pastos. Com o tempo 
como não há a cobertura vegetal o solo vai perdendo seus nutrien-
tes que são lavados pela chuva.

Dejetos industriais – Resíduos provenientes de indústrias, geral-
mente muito poluentes contribuindo para a contaminação de rios.

Desertifi cação – Transformação de uma região em deserto; es-
tado de desagregação do solo em consequência de fatores naturais 
ou ação do homem, ou em combinação dos dois fatores (queima-
das, pastoreios excessivos, culturas exaustivas, etc.). Segundo a 
defi nição contida na Convenção das Nações Unidas de Combate à 
Desertifi cação - UNCCD, a área susceptível aos processos da de-
sertifi cação no Brasil encontra-se situada no chamado “Polígono 
das Secas” que compreende quase a totalidade do nordeste brasi-
leiro e parte do norte do estado de Minas Gerais.

Desmatamento/desfl orestamento – É a retirada indiscriminada 
de matas e fl orestas, sem reposição devida, para comercialização 
de madeira, utilização dos terrenos para agricultura, pecuária, ur-
banização e etc. 

Domicílio Coletivo Improvisado – Multifamiliar - -mais de uma 
família -, de propriedade dos moradores construído de forma im-
provisada.
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Domicílio Coletivo Permanente – Multifamiliar, de propriedade 
das famílias, construída de forma não improvisada (tijolo, alvena-
ria, pedra, concreto, etc.).

Domicílio Particular improvisado - Unifamiliar, - apenas uma 
família - de propriedade dos moradores construída de forma im-
provisada.

Domicílio Particular Permanente - Unifamiliar de propriedade 
dos moradores construída de forma não improvisada.

Efl uentes líquidos – Sobra de lixo, esgoto ou da produção das 
fábricas, eliminada depois da decomposição da matéria orgânica.

Enchente - Cheia, torrente, inundação (FERREIRA, 1986). 
Erosão – Desgaste do solo devido ao vento, à chuva, ou a outras 

forças da natureza. A erosão pode ser acelerada pela agricultura, 
excesso de pastagem, atividade madeireira e construção de estra-
das.

Esgoto Doméstico – Refugo (lixo) líquido que deve ser conduzi-
do a um destino fi nal. Constituído de fezes e urina em mistura com 
águas servidas oriundas de lavagens corporais, lavagem de pisos, 
roupas, utensílios de cozinha e etc., sem incluir as águas pluviais.

Extrativismo – Sistema de exploração baseado na coleta e extra-
ção de recursos naturais renováveis. Pode ser extrativismo animal 
(caça e pesca) ou extrativismo vegetal (retirada de cipós, fi bras, 
palhas, plantas medicinais, gomas elásticas e etc.).

Fervura no tratamento de água no imóvel – Quando se ferve a 
água para beber.

Filtração – Passagem de um líquido através de um fi ltro poroso e 
permeável, que retém as impurezas. 

Filtração no tratamento de água no imóvel – Quando se utiliza 
fi ltro de barro, cerâmica ou outro tipo.

Filtro biológico – grande tanque cilíndrico, totalmente cheio de 
brita, sobre o qual é aspergido o esgoto bruto, através de 4 canos 
perfurados apenas de um lado (para impulsioná-lo pelo princípio 
do torniquete hidráulico, na forma de cruz. O esgoto é tratado bio-
logicamente.

Fonte d’água – Mesmo que nascente ou- afl oramento de água 
do aquífero freático, que pode se dar na encosta, fonte de encosta 
ou no fundo do vale.

Fossa seca – Buraco escavado no solo destinado a receber as 
fezes e a urina, protegidos por uma casinha de madeira ou peças 
pré-moldadas em concreto. 
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Fossa séptica ou tanque séptico – São tanques fechados, cons-
truídos para receber e armazenar as fezes e a urina que descem 
pelo vaso sanitário e que permanecem neste tanque por alguns 
meses. Ali ocorre a decomposição das fezes e da urina.

GPS (Sistema de Posicionamento Global) - É um sistema de 
posicionamento por satélite americano, por vezes incorretamente 
designado de sistema de navegação, utilizado para determinação 
da posição de um receptor na superfície da Terra ou em 

Grupo gerador – Motor com gerador de energia que utiliza com-
bustível para o seu funcionamento. 

Igarapé – Cursos de água amazônicos de primeira ou segunda 
ordem; braços estreitos de rios ou canais existentes em grande nú-
mero na bacia amazônica, caracterizados por pouca profundidade, 
e por correrem quase no interior da mata. A maioria dos igarapés 
tem águas escuras semelhantes às do Negro (um dos principais 
afl uentes do rio Amazonas) transportando poucos sedimentos. São 
navegáveis por pequenas embarcações e canoas, e desempenham 
um importante papel como vias de transporte e comunicação.

Lago - Depressão natural ou artifi cial na superfície da Terra que 
contém permanentemente uma quantidade variável de água. Essa 
água pode ser proveniente da chuva, duma nascente local, ou de 
cursos de água, como rios.

Lagoas de estabilização – É um método de tratamento de esgo-
tos. São construídas através de escavação do terreno natural, cer-
cado de taludes de terra ou revestido com placas de concreto. Os 
esgotos são lançados ou mantidos neste local durante vários dias 
(período de detenção) necessários para que a matéria orgânica so-
fra, convenientemente, a ação de processos naturais de tratamento 
físico, bioquímico e biológico.

Latitude – Distância angular entre um ponto qualquer da super-
fície terrestre e a linha do Equador medida ao longo do meridiano 
de Greenwich. Esta distância mede-se em graus, podendo variar 
entre 0º e 90º para Norte ou para Sul. Por exemplo, Lisboa está à 
latitude de 38º 4´N, o Rio de Janeiro à latitude de 22º 55´S e Ma-
cau à latitude de 22º 27´N.

Lavatório – Pia para lavar mãos e rosto.
Lixões – Local onde o lixo é simplesmente despejado no solo, 

sem qualquer tratamento, causando poluição do solo, do ar e da 
água. Este acúmulo de lixo traz problemas como a proliferação de 
vetores de doenças (ratos, baratas, moscas, mosquitos, etc.), a 
geração de odores desagradáveis e a contaminação do solo e das 
águas superfi ciais e subterrâneas pelo chorume.
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Lodo ativado – É um tipo de processo biológico para o trata-
mento de esgotos. Consiste da agitação de uma mistura de águas 
residuárias com certo volume de lodo biologicamente ativo, manti-
do em suspensão por uma aeração adequada e durante um tempo 
necessário para converter uma porção biodegradável daqueles re-
síduos ao estado inorgânico, enquanto que o remanescente é con-
vertido em lodo adicional.

Logradouro – é um termo que designa qualquer espaço público 
reconhecido pela administração de um município, como avenidas, 
ruas, praças, jardins, parques etc.

Longitude – Distância angular entre um ponto da superfície ter-
restre ao meridiano de Greenwich medida ao longo do Equador. 
Esta distância mede-se em graus, podendo variar entre 0º e 180º 
para Este ou para Oeste. 

Mananciais – São as reservas de água, disponíveis em nascen-
tes, cursos d´água (rios, igarapés, ribeirões e etc.) e reservas sub-
terrâneas.

Mata ciliar – Mata das margens dos rios, lagos, represas, córre-
gos e nascentes.

Material aproveitado - Materiais impróprios para construção 
tais como papelão, plástico, lona, fl andres, etc.

Mina – Ponto em que nasce uma corrente de água.
Mineração – Exploração de minas de minério.
Nascente – Afl oramento de água do aquífero freático, que pode 

se dar na encosta, fonte de encosta ou no fundo do vale. 
Ocupação – De acordo com a CBO2 (Classifi cação Brasileira de 

Ocupação) são as atividades exercidas pela pessoa em um empre-
go ou outro tipo de relação de trabalho (autônomo, por exemplo). 
Pode ser entendido também como a agregação de empregos ou 
situações de trabalho similares quanto às atividades realizadas.

Olho d’água –“Local onde se verifi ca o aparecimento de água 
por afl oramento do lençol freático” (Resolução nº 04, de 18.09.85, 
do CONAMA).

Orgânico - Resíduo sólido que tem origem animal ou vegetal, 
ou seja, que recentemente fez parte de um ser vivo. Neles pode-se 
incluir restos de alimentos, folhas, sementes, restos de carne e os-
sos, etc.

Paneiro – Espécie de cesto feito de fi bra, comum no Norte do 
País.

Parede de Adobe – Bloco semelhante ao tijolo, preparado com 
argila crua, seca ao sol; também chamado adobão.

2 A elaboração e atualização cabem ao Ministério do Trabalho e Emprego.

92   O PROCESSO DE TRABALHO DO AISAN  |  A produção da Informação em Saneamento e Saúde Ambiental no contexto da Atenção Básica aos Povos Indígenas



Parede de Taipa não revestida – Conhecida também como pau 
a pique.

Parede de Taipa revestida – É aquela confeccionada com terra 
úmida ou molhada com o interior do domicílio completamente re-
vestido por reboco ou emboço (primeira camada de argamassa).

Parede de Tijolo/alvenaria – Blocos de cerâmica, cru ou cozido 
assentado com argamassa de cimento e areia.

Paxiúba - Tipo de madeira típica do Norte do Brasil, usada para 
divisórias, revestimentos ou pisos.

Piso cimentado – Feito com cimento e areia sobre o chão previa-
mente nivelado e adensado.  

Piso de Tijolo – Blocos de cerâmica, cru ou cozido assentado 
sobre o chão previamente nivelado e adensado.

Poço Amazonas – Perfuração no solo ou rocha, com diâmetro de 
1,0 a 3,0m, escavado manualmente, revestido com tijolo ou tubo 
de concreto, protegido por laje de concreto ou tampa de madeira, 
destinado a captar água subterrânea, manualmente ou por meio 
de bombas.

Poço escavado ou poço raso -  escavado manualmente, com di-
âmetro mínimo de 0,90m, 10 a 20 m de profundidade, usado para 
retirar água de aquíferos freáticos, podendo-se obter de dois a três 
mil litros de água por dia. São os mais baratos e populares desti-
nados tanto ao abastecimento individual como coletivo. Por não 
ter revestimento lateral ou proteção superior, são muito sensíveis 
à poluição, por captarem água da parte superfi cial do aquífero fre-
ático.

Poço Tubular – Também conhecido como poço tubular profun-
do, captam água do aquífero denominado artesiano ou confi nado, 
que fi ca abaixo do lençol freático, entre duas camadas impermeá-
veis e sujeitas a uma pressão maior que a atmosférica. São perfura-
dos com o uso de máquinas capazes de atingir profundidades que 
variam de 20 a 1.000 metros. Seu diâmetro normalmente varia de 
4” a 26”, sendo os poços com 8” (oito polegadas) os mais usuais 
(CPRM, 1997).

Privada coletiva – Composto normalmente de lavatório, vaso 
sanitário, pia, chuveiro ou local para banho, utilizada por mais de 
uma família da comunidade.

Privada individual – Composto normalmente de lavatório, vaso 
sanitário, pia, chuveiro ou local para banho utilizado por uma única 
família da comunidade.
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Queimada – Queima de mato, principalmente para utilização do 
solo na agricultura e pastagem.  

Radiação Solar no tratamento de água no imóvel – Quando se 
realiza processo de desinfecção utilizando recipientes transparen-
tes fechados expostos à luz solar, por um determinado número de 
horas.

Rádio transceptor – Aparelho que permite transmitir e receber 
mensagens, por meio de ondas.

Ramal domiciliar – ligação feita das tubulações de água assen-
tadas das ruas ou rede principal para os domicílios.

Reboco – É uma argamassa de cal e areia, ou cimento e areia, 
com que se revestem paredes, após o emboço, a fi m de torná-la 
lisa para receber caiação ou pintura; também chamada reboque. 

Reciclagem do lixo – Reaproveitamento de resíduos como vidro, 
plástico e papel, para fabricação de novos produtos. 

Rede de distribuição de água – Tubulação que leva a água até as 
casas das pessoas.

Rede de esgoto – Tubulação de diversos diâmetros que trans-
porta o esgoto dos imóveis a um ponto de tratamento. 

Refl orestamento – Replantio de árvores no lugar onde foi derru-
bada fl oresta virgem; Recomposição da cobertura vegetal em área 
onde a fl oresta tenha sido derrubada anteriormente.

Represamento ou barragem – Represamento de um curso de 
água como rios, igarapés, ribeirões, mediante diques ou barragem, 
para retê-la e aproveitá-la na geração de energia, de irrigação, 
abastecimento de água, tanques de cultivo de peixe, etc.

Reservatório – Dispositivo utilizado para armazenar a água de 
um sistema de abastecimento ou em domicílio.

Reservatório apoiado – Possui a laje de fundo apoiada no terre-
no.

Reservatório elevado – Possui sua estrutura principal sustenta-
da por estruturas de elevação.

Reservatório enterrado – Completamente embutido no terreno.
Reservatório Semi – enterrado – Também chamado semi-apoia-

do, possui a altura líquida com uma parte abaixo do nível do terre-
no.

Resíduos Sólidos – São os materiais heterogêneos -inertes, mi-
nerais e orgânicos, resultantes das atividades humanas e da natu-
reza, os quais podem ser parcialmente utilizados, gerando, entre 
outros aspectos, proteção à saúde pública e economia de recursos 
naturais.
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Reutilização (ou reaproveitamento) – Quando se aproveita o re-
síduo sem submetê-lo a processamento industrial. 

Riacho – Pequeno rio, ribeiro, regato.
Ribeirão - Curso de água maior que um regato, mas menor que 

um rio.
Rio - Corrente natural de água que fl ui com continuidade. Possui 

um caudal considerável e desemboca no mar, num lago ou noutro 
rio, e em tal caso, denomina-se afl uente. 

Sanga – Córrego que seca com facilidade; vertente de água lím-
pida.

Sistema de Abastecimento de Água - SAA – Instalação com-
posta por conjunto de obras civis, materiais e equipamentos, des-
tinada à produção e distribuição canalizada de água potável para 
populações, sob responsabilidade do poder público ou de compa-
nhias com concessão.

Solução Alternativa Coletiva - SAC – Toda modalidade de abas-
tecimento coletivo de água distinta (diferente) do Sistema de 
Abastecimento de Água / SAA, incluindo entre outras, fonte, poço 
comunitário, distribuição por veículo transportador (carro pipa), 
instalações condominiais horizontal e vertical. Exemplo: a maioria 
dos sistemas das aldeias indígenas (Portaria MS nº. 518/2004).

Solução Alternativa Individual / SAI – toda e qualquer solução 
alternativa de abastecimento de água que atende a um único do-
micílio (Brasil, 2007).

Sumidouro – Também conhecido por poços absorventes ou fos-
sas absorventes, são escavações feitas no terreno para disposição 
fi nal dos efl uentes que se infi ltram no solo pela área vertical (pare-
de). É como se fosse o oposto de poços de água.

Tanque de lavar roupas - tanque destinado à lavagem de rou-
pas, de louça, concreto, plástico, fi bra, etc.

Terra Indígena – Conforme o § 1º. Art. 231 da Constituição Fede-
ral, “São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles 
habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas ativida-
des produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos am-
bientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua pro-
dução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições”.

Terra Indígena Particular – Glebas adquiridas por meios pró-
prios pelos indígenas de determinadas etnias.  

Terras Públicas – são terras as terras consideradas de “domínio 
público” pertencente à União, Estados, Distrito Federal, Municí-
pios, respectivas autarquias e fundações de direito público.
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Transposição de rios – Desvio de uma parte do curso de um rio. 
Em geral não há mudança no curso principal, mas pode acarretar 
alterações no volume de água deste rio.

Tratamento completo – A água, numa estação de tratamento, 
antes de ser fi ltrada, passa por um local chamado de medidor Par-
shall ou vertedor onde são adicionados produtos químicos; depois, 
segue por um canal, conhecido como fl oculador. Antes da água 
chegar aos fi ltros, ela passa por um tanque de decantação.

Valo de oxidação -  Tanque de aeração (canal de alvenaria ou 
concreto, de fundo plano, na forma de um círculo achatado, onde 
o esgoto bruto circula durante algumas horas, impulsionado por 
rotores de pás fi xas, transversalmente ao fl uxo.

Vaso sanitário – Privada dotada de vaso sanitário geralmente de 
louça. Pode ser também construída com cimento e areia. É neces-
sária descarga de água para transporte das fezes e da urina.

Vazão – Volume de água por unidade de tempo, ou seja, é a ra-
pidez que o volume se escoa na seção transversal de um poço ou 
tubulação. Medido geralmente em m3/h ou l/s.

Transposição de rios – Desvio de uma parte do curso de um rio. 
Em geral não há mudança no curso principal, mas pode acarretar 
alterações no volume de água deste rio.

Tratamento completo – A água, numa estação de tratamento, 
antes de ser fi ltrada, passa por um local chamado de medidor Par-
shall ou vertedor onde são adicionados produtos químicos; depois, 
segue por um canal, conhecido como fl oculador. Antes da água 
chegar aos fi ltros, ela passa por um tanque de decantação.

Valo de oxidação -  Tanque de aeração (canal de alvenaria ou 
concreto, de fundo plano, na forma de um círculo achatado, onde 
o esgoto bruto circula durante algumas horas, impulsionado por 
rotores de pás fi xas, transversalmente ao fl uxo.

Vaso sanitário – Privada dotada de vaso sanitário geralmente de 
louça. Pode ser também construída com cimento e areia. É neces-
sária descarga de água para transporte das fezes e da urina.

Vazão – Volume de água por unidade de tempo, ou seja, é a ra-
pidez que o volume se escoa na seção transversal de um poço ou 
tubulação. Medido geralmente em m3/h ou l/s.3
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