1

OBSERVATÓRIO DO DESENVOLVIMENTO
BANCO DE DADOS
MICRORREGIÃO- IPORÁ
O eixo temático Infraestrutura do Banco de Dados reúne dados estatísticos
secundários relativos as principais variáveis do desenvolvimento do presente município.
Abastecimento de Água
Consumo de Energia Elétrica
Esgotamento Sanitário
Frota de Veículos por Categoria

ABASTECIMENTO DE ÁGUA
A variável abastecimento de água é constituída pelo número de domicílios, com
serviço de abastecimento de água por rede geral de distribuição, por abastecimento por
poço ou nascente na propriedade ou por outras formas de abastecimento. Quanto à
existência de água canalizada, os domicílios foram classificados pelo IBGE (2017) em:
a) com canalização interna - para o domicílio que tivesse água canalizada para, pelo
menos, um cômodo; b) sem canalização interna - para o domicílio que não tivesse água
canalizada para nenhum cômodo.

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
Apresenta o número total do consumo de energia elétrica por unidade territorial,
além do consumo discriminado por consumo industrial, comercial, residencial, setor
público e rural. A tabela apresenta, ainda, o número de consumidores por município.
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ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Esgotamento sanitário por rede geral de esgoto ou pluvial: Escoadouro do
banheiro ou sanitário de uso dos moradores do domicílio particular permanente quando a
canalização das águas servidas e dos dejetos está ligada a um sistema de coleta que os
conduz a um desaguadouro geral da área, região ou município, mesmo que o sistema não
disponha de estação de tratamento da matéria esgotada.

FROTA DE VEÍCULOS TOTAL E POR CATEGORIA
Comporta os números da frota total de veículos em circulação, de acordo com
dados da Ouvidoria Geral do Estado e Companhia de Processamento Dados de Goiás. Os
resultados também estão classificados de acordo com a categoria dos veículos, a saber:
automóveis; motonetas, motocicletas e ciclomotores; caminhões e caminhões trator;
reboques e semirreboques; ônibus e micro-ônibus; tratores; utilitários, camionetas e
caminhonetes; outros; e sem tipo.

