
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE E  MODELO DO QUESTIONÁRIO SOCIOAMBIENTAIL APLICADO JUNTO A 
SOCIEDADE DA MICROBACIA HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO ÁGUA BOA 

(TOMO I) 
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ESTUDOS DE SUBSÍDIO AO ENQUADRAMENTO DAS BACIAS DOS CÓRREGOS 

DOURADOS 

 

Data: ______/______/______ 
PERGUNTAS RESPOSTAS 
Nome Completo:  
Idade:   
Profissão/Ocupação:  

Escolaridade: 

Ensino fundamental incompleto  
Ensino fundamental completo 
Ensino médio incompleto 
Ensino médio completo 
Ensino superior incompleto 
Ensino superior completo 

  
Entrevista  

Quantas pessoas residem no 
seu domicílio? 

 

Qual a renda familiar  
Você conhece a existência 

de (e) córrego (s) na área 
urbana? E quais seus nomes? 

 

Você sabe qual a finalidade 
de uso deste (s) córrego (s) 

 

Você tem conhecimento de 
algum despejo/lançamento de 
esgoto no curso d'água? 

 

Você tem conhecimento de 
algum despejo/lançamento de 
lixo (resíduos sólidos) no curso 
d'água? 

 

Você costuma sentir mau 
cheiro ou odores desagradáveis 

próximo? 

 

Ocorrem enchentes ou 
alagamentos próximos ao local 
onde você reside? 

 

Outros 
 
 
 

  
Para o que as águas do curso 
hídrico são utilizadas? 

 

Abastecimento para consumo 
humano. 

 

Recreação (Natação, 
mergulho e lazer). 

 

Irrigação de hortaliças não 
consumidas cruas, plantas, 
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parque, jardins e campos de 
esporte e lazer. 

Irrigação de hortaliças 
consumidas cruas, plantas, 
parque, jardins e campos de 
esporte e lazer. 

 

Atividades ligadas a pesca, 
como aquicultura (Finalidade 
comercialização e  alimentação). 

 

Pesca amadora.  
Dessedentação de animais.  
Navegação.  
Harmonia Paisagística  

Outros 
 
 
 

  
Para o que você desejaria que as 
águas do curso hídrico fossem 
utilizadas? 

 nas desejadas 

Abastecimento para consumo 
humano. 

 

Recreação (Natação, 
mergulho e lazer). 

 

Irrigação de hortaliças não 
consumidas cruas, plantas, 
parque, jardins e campos de 
esporte e lazer. 

 

Irrigação de hortaliças 
consumidas cruas, plantas, 
parque, jardins e campos de 
esporte e lazer. 

 

Atividades ligadas a pesca, 
como aquicultura (Finalidade 
comercialização e alimentação). 

 

Pesca amadora.  
Dessedentação de animais.  
Navegação.  
Você está disposta a pagar 

algo pelo uso do rio 
 

Harmonia Paisagística  

Outros 
 
 
 

Observações e comentários 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


