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APRESENTAÇÃO 

Em 2018, uma década depois de sua última edição, a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, um 

censo dos prestadores de serviços de saneamento, volta a ser realizada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE. 

Nesse período, passaram a vigorar importantes marcos legais sobre o setor de saneamento básico, 

tais como a Lei 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais sobre o saneamento, o decreto 

7.217 /2010, que a regulamenta, além do Plano Nacional de Saneamento Básico - PLANSAB, que foi 

divulgado em 2013. Em 2015, as Nações Unidas adotaram os 17(dezessete) Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), sendo que 3(três) deles estão relacionados de forma direta ou 

transversal ao tema saneamento. 

Considerando a relevância internacional e nacional que o saneamento possui para o meio ambiente 

e para as condições de vida da população, a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2015-2020 

vem sendo realizada por módulos e em etapas. Inicialmente, a partir de levantamento cadastral e 

investigação sobre os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário e, em seguida, 

sobre os serviços de manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais (drenagem urbana). 

Na atual etapa do ciclo da PNSB 2015-2020, o IBGE visa obter informações sobre os serviços 

prestados de abastecimento de água e esgotamento sanitário em todos os municípios brasileiros, 

através da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico -Água e Esgoto, ano de referência de 2017. 

Este MANUAL DO ENTREVISTADOR reúne orientações, instruções e esclarecimentos imprescindíveis 

e indispensáveis à execução da coleta de dados, que, consolidados, produzirão resultados capazes 

de retratar um panorama recente da oferta de serviços de saneamento básico no Brasil. 
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1. A PESQUISA NACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

De acordo com a lei 11.445/2007, art. 3º, o saneamento básico é o conjunto de serviços, 

infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água; esgotamento sanitário; 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; e drenagem e manejo de águas pluviais. O conceito, 

portanto, abrange serviços que contribuem tanto para a saúde humana quanto para a preservação 

do meio ambiente, tornando o saneamento básico uma dimensão fundamental para o bem-estar 

social. 

Reconhecendo a relevância do tema, desde 1974 o IBGE desenvolve, através de convênio, 

levantamentos nacionais sobre a oferta de saneamento básico no Brasil. 

A PNSB teve sua primeira edição realizada em 1974 e, depois, em outras quatro ocasiões: nos anos 

de 1977, 1989, 2000 e 2008. A Pesquisa passou por reformulações e o IBGE assumiu gradativamente 

a responsabilidade pela coleta, elaboração e desenvolvimento dos instrumentos de investigação. 

A partir de 2015, a PNSB é incluída no orçamento do IBGE e com o objetivo de torná-la regular, passa 

a ter nova configuração em ciclos de 5 anos, com a coleta das informações por módulos. Os serviços 

de abastecimento de água (AA) e esgotamento sanitário (ES) serão pesquisados em conjunto e, 

posteriormente, serão investigados os módulos de manejo de águas pluviais e manejo de resíduos 

sólidos. 

O atual ciclo da PNSB abrange o período de 2015 a 2020, conforme cronograma previsto no Quadro 

1. Teve início em 2015, por meio de cadastramento dos gestores e prestadores dos serviços de 

saneamento básico, reconhecidos e informados pelas prefeituras, durante a Pesquisa de 

Informações Básicas Municipais - MUNIC 2015. 

Em 2016, a segunda fase da PNSB foi iniciada, por meio de atualização cadastral dos prestadores 

dos serviços de AA e ES que atuam nos municípios brasileiros. Houve consulta direta aos 

informantes, por meio de entrevistas telefônicas, utilizando a estrutura física e os recursos humanos 

da Coordenação de Entrevistas Telefônicas Assistidas por Computador (CETAC). 

Em 2017, terceira fase da PNSB, aplicou-se nas prefeituras o Suplemento de Saneamento Básico da 

MUNIC 2017, com ênfase para os aspectos institucionais relativos aos serviços de AA e ES, e que 

trata em especial da Gestão Municipal dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento 

Sanitário -GMAE, com divulgação prevista para 2018. 

Em 2018, ocorrerá a quarta fase: a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico -Água e Esgoto - 2017, 

ano de referência dos dados, com a aplicação dos questionários temáticos direcionados às 

entidades executaras. Tem a finalidade de observar aspectos técnico-operacionais dos serviços 

prestados de AA e ES nos municípios do País. A divulgação deve ocorrer em 2019. 
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Os demais temas, manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais, devem passar pela etapa 

cadastral a partir de 2018. Em 2019, serão aplicados nas prefeituras os questionários sobre a Gestão 

Municipal das Águas Pluviais e Resíduos Sólidos-GMAR, com divulgação em 2020. Os questionários 

temáticos serão aplicados às entidades prestadoras dos serviços em 2020 e os resultados divulgados 

em 2021. Concomitantemente, em 2021, o segundo ciclo da pesquisa se inicia (ver Quadro 1). 

Quadro 1: Cronograma quinquenal revisado para a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico -

2015 a 2020. 

2015: MU NIC Cadastro GMSB, 
AA, ES, MRS e MAP 

2019: Divulgação AA e ES 

Coleta GMAR 

2020: Divulgação GMAR 
Coleta MAP e MRS 

2018: Coleta AA e ES 

CETAC Atualização Cadastral -
CADASTRO MAP e MRS. 

Divulgação G MAE 

2016: CETAC Atualização 
Cadastral -CADASTRO AA e ES 

2021: Divulgação MAP e M RS 

2017: Coleta GMAE 

Nota 1: Durante o levantamento cadastral da MUNIC 2015, foram identificados os responsáveis pela gestão municipal 
do saneament o básico - GMSB e os executores dos serviços de abastecimento de água - AA, esgotamento sanitário - ES, 
manejo de resíduos sólidos - MRS e manejo de águas pluviais - MAP. 

Nota 2: A sigla GMAE corresponde à Gestão Municipal do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. A sigla 
GMAR corresponde à Gestão Municipal do Manejo de Águas Pluviais e dos Resíduos Sólidos. 

Nota 3: A operação de coleta dos dados dos questionários temáticos sobre o abastecimento de água (AA) e esgotamento 
sanitário (ES) ocorrerá em 2018, mas as informações coletadas serão referentes ao ano de 2017. 
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2. OBJETIVOS 

A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico -Água e Esgoto - 2017 (PNSB -Água e Esgoto - 2017) 

visa obter informações de entidades públicas e privadas que atuam na oferta de serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, a partir do levantamento de dados cadastrais, 

metas de universalização, sistemas alternativos, tratamento, tarifas, racionamento, entre outros. 

Com esses resultados, o IBGE pretende formular e disponibilizar indicadores capazes de apresentar 

um cenário recente sobre os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário em 

todos os municípios brasileiros, além de possibilitar análises das condições ambientais e suas 

implicações diretas com a saúde e qualidade de vida da população. 
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3. ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

3.1 Âmbito da pesquisa 

Fazem parte do âmbito da PNSB 2017, entidades com registro no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas (CNPJ): 

- Prestadoras de serviços coletivos de abastecimento de água por rede geral instalada em vias 

públicas para distribuição de água potável para o consumo humano; e 

- Prestadoras de serviços coletivos de esgotamento sanitário por rede coletora instalada em vias 

públicas. 

Entidades cujos serviços estavam em funcionamento durante parte do período de referência, as que 

ainda estavam implantando o serviço na data de referência e as que estavam com o serviço 

paralisado durante todo o período de referência também fazem parte do âmbito da PNSB 2017. 

Entidade: Empresas públicas, privadas, sociedades de economia mista, órgãos da administração 

direta do poder público (como prefeituras), autarquias, fundações (públicas ou privadas), 

consórcios públicos, associações, etc. 

Para facilitar e dinamizar a leitura, a part ir de agora, serão chamados somente de serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário os serviços coletivos de: 

- abastecimento de água por rede geral instalada em vias públicas para distribuição de água potável 

para o consumo humano, e 

- esgotamento sanitário por rede coletora instalada em vias públicas. 

3.2 Abrangência geográfica 

A PNSB 2017 pretende obter informações sobre os serviços de abast ecimento de água e 

esgotamento sanitário (em funcionamento, em implantação ou paralisados), prestados pelas 

entidades em todos os 5.570 municípios brasileiros1 instalados e existentes no território nacional 

em 2017. 

1 Por razões metodológicas, dois distritos b rasile iros são tratados na pesquisa como municípios: o Dist rito Federa l, onde 

tem sede o governo federa l, sendo Brasília a capital federal; e o Distrito Estadual de Fernando de Noronha, arquipélago 

localizado no Estado de Pernambuco. 
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Atenção! Os municípios para os quais as entidades prestam os serviços correspondem aos 

MUNICÍPIOS PESQUISADOS. 

3.3 Data e período de referência 

• A data de referência da pesquisa é 31 DE DEZEMBRO DE 2017; 

• O ano de 2017 corresponde ao período de referência da pesquisa, excetuando-se somente 

aqueles quesitos em que possa haver menção explícita à data ou período. 

3.4 Informantes e unidades de análise 

Em cada município, os informantes são as entidades, através de seus representantes, os 

RESPONSÁVEIS TÉCNICO-OPERACIONAIS. Assim, as informações coletadas nos municípios são 

resultado de uma consulta a diversas pessoas que detêm as informações específicas de cada 

ENTIDADE. 

As unidades de análise são: 

• ENTIDADE identificada pela raiz de seu CNPJ 2
; 

• ENTIDADE no MUNICÍPIO PESQUISADO; e 

• MUNICÍPIO. 

2 O CNPJ é composto por 14 dígitos. Os 8 dígitos iniciais correspondem à raiz do CNPJ. 

11 



4. INSTRUMENTOS LEGAIS MENCIONADOS NO MANUAL 

Leis: 

• Lei nº 6.050, de 24 de maio de 1974: Dispõe sobre a fluoretação da água em sistemas de 

abastecimento quando existir estação de tratamento. 

• Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978: Dispõe sobre as tarifas dos serviços públicos de 

saneamento básico, e dá outras providências (revogada pela Lei 11.445, de 5 de janeiro de 

2007). 

• Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979: Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá 

outras providências. 

• Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990: Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 

e dá outras providências. 

• Lei nº 8.666 1 de 21 de junho de 1993: Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 

providências. 

• Lei nº 8.987, de 13 de Fevereiro de 1995: Dispõe sobre o regime de concessão e permissão 

da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras 

providências. 

• Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002: Institui o Código Civil 

• Lei nº 11.079, de 30 de Dezembro de 2004: Institui normas gerais para licitação e contratação 

de parceria público-privada no âmbito da administração pública. 

• Lei nº 11.107, de 6 de Abril de 2005: Dispõe sobre normas gerais de contratação de 

consórcios públicos e dá outras providências. 

• Lei nº 11.445, de 5 de Janeiro de 2007: Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 

básico; altera as Leis n°s 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 

8.666 1 de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei nº 6.528, de 

11 de maio de 1978; e dá outras providências. 

Decretos: 

• Decreto-lei nº 200, de 25 de Fevereiro de 1967: Dispõe sobre a organização da Administração 

Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências. 

• Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007: Regulamenta a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 

2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos. 
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• Decreto nº 7.217, de 21 de Junho de 2010: Regulamenta a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 

2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá outras 

providências. 

Portarias: 

• Portaria nº 635/Bsb, de 26 de Dezembro de 1975: Aprova normas e padrões sobre a 

fluoretação da água, tendo em vista a Lei nº 6.050, de 24 de maio de 1974. 

• Portaria nº 2.914, do Ministério da Saúde, de 12 de Dezembro de 2011: Dispõe sobre os 

procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e 

seu padrão de potabilidade. 

Resol ucões: 

• Resolução nº 237, de 19 de Dezembro de 1997: Dispõe sobre a revisão e complementação 

dos procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento ambiental. 

• Resolução nº 357, de 17 de março de 2005: Dispõe sobre a classificação dos corpos de água 

e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e 

padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. 

• Resolução nº 430, de 13 de Maio de 2011: Dispõe sobre as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, 

do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA. 
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5. INICIANDO A COLETA 

5.1 Lista cadastral 

A Lista cadastral foi elaborada a partir da base de dados cadastrais da PNSB 2008, Sistema Nacional 

de Informações sobre Saneamento - SNIS3 2014, Cadastro Central de Empresas - CEMPRE4 2014 e 

MU NIC 2015, atualizados pela Coordenação de Entrevistas Telefônicas Assistidas por Computador 

(CETAC) do IBGE, e adicionadas as informações cadastrais de entidades reconhecidas pelas 

prefeituras como prestadoras de serviços de abastecimento de água (AA) e esgotamento sanitário 

(ES) no suplemento de saneamento da MUNIC 2017. 

A lista cadastral contém registros com a identificação da entidade, responsável técnico

operacional, o município a ser pesquisado, o serviço prestado e o município de localização onde 

os questionários devem ser aplicados na Unidade da Federação. 

Atenção! A Lista cadastral deverá ser utilizada para direcionar a operação de campo. 

Cada Unidade Estadual receberá parte da lista cadastral correspondente à respectiva Unidade da 

Federação. A alocação dos registros entre as agências se dará com base no município de localização 

da unidade da entidade onde as informações podem ser obtidas. 

Atenção! O município de localização pode ser diferente do município pesquisado. 

Exemplo: Em Barra de Guabiraba (PE), existe uma entidade que presta serviço de abastecimento 

de água por rede geral de distribuição. Na lista cadastral, a unidade da entidade, apontada como 

fornecedora das informações sobre Barra de Guabiraba, está localizada em Recife (PE). Portanto, 

o questionário de Barra de Guabiraba será alocado, inicialmente, em uma das agências de Recife, 

e não na Agência de Escada (PE), responsável pelo município de Barra de Guabiraba. 

3 O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, de responsabilidade do Ministério das Cidades, corresponde 
a um levantamento de dados autodeclarados anualmente pelos prestadores de serviços, por meio de formulário ele

trônico, disponível na internet. Em 2014, dos 5.570 municípios, foram apuradas informações sobre os serviços de abas
tecimento de água em 5.114 municípios (91.8%). 
4 Cadastro Central de Empresas do IBGE, identificadas as entidades prestadoras de serviços de abastecimento de água 
e esgotamento sanitário, com base na Classificação Nacional de Atividade Econômica - CNAE. O CEM PR E é composto 
pelas Pesquisas Econômicas do IBGE e por informações da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, ano de refe
rência de 2014. As CNAES consideradas foram: 36 - Captação, tratamento e distribuição de água; 37 - Esgoto e ativida
des relacionadas; 42 - Obras de Infraestrutura; e 84 -Administração Pública, defesa e seguridade social. 
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As entidades prestadoras de serviços de AA e ES que não estiverem relacionadas na lista cadastral 

e que forem identificadas ao longo da operação pelos agentes de coleta deverão ser adicionadas ao 

cadastro da Pesquisa. 

5.2 Procedimentos para adição de registros à lista cadastral e transferência de registros entre 

agências. 

Os agentes de coleta devem se certificar de que todas as entidades que atuam nos municípios 

cobertos pelas suas agências constam na lista cadastral da Unidade Estadual, relacionadas como 

ENTIDADES nos MUNICÍPIOS PESQUISADOS. 

Caso exista alguma entidade não relacionada ao respectivo município para o qual presta o serviço, 

o agente deve adicionar um novo registro à lista. 

Podem ser adicionados registros à lista cadastral, por exemplo, quando: 

• O agente conhece associação de moradores que distribui água por rede para a comunidade 

rural onde mora e que não consta na lista cadastral. 

• Informante da Companhia Estadual indica que, em parte do município do Rio de Janeiro, 

uma empresa privada presta serviços de esgotamento sanitário. A empresa privada consta 

na lista cadastral, mas não como prestadora desses serviços no município pesquisado do Rio 

de Janeiro. 

O agente deve verificar se o município de localização da unidade que presta a informação é 

diferente do município pesquisado. 

Para municípios de localização que não forem da cobertura do agente e da sua agência, é possível 

transferir a coleta da entidade e o respectivo município pesquisado para outras agências, mediante 

autorização do supervisor. 

A transferência de registros entre agências deve ocorrer: 

1 - no caso de adição de novo registro à lista cadastral, se o município de localização 

corresponder à agência diferente daquela a que o agente está vinculado. 

2 - no caso de correção de endereço, que gere alteração do município de localização para 

agência diferente da cadastrada. 

Exemplo: O agente de coleta, ao contatar o responsável pela informação da entidade, identifica que 

o município de localização do informante não faz parte da área de cobertura da sua agência. O 

endereço da entidade e o município de localização devem ser alterados. Em seguida, o agente deve 

providenciar a transferência para nova agência, sob autorização do supervisor estadual. 
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5.3 Questionários 

A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico - Água e Esgoto - 2017 será aplicada aos informantes 

PRESENCIALMENTE, por meio de questionários em PAPEL. Há três tipos de questionário: 

abastecimento de água (AA), esgotamento sanitário (ES) e entidade (AE). 

Questionários AA e ES: Abastecimento de Água por rede geral e Esgotamento Sanitário por rede 

coletora no município pesquisado 

Cada entidade que consta na lista cadastral como executara de serviços de abastecimento de água 

deve responder a um questionário AA por cada município pesquisado, ainda que o serviço 

estivesse em implantação ou paralisado no ano de 2017. 

Cada entidade que consta na lista cadastral como executara de serviços de esgotamento sanitário 

deve responder a um questionário ES por cada município pesquisado, ainda que o serviço estivesse 

em implantação no ano de 2017. 

Atenção! Os questionários sobre AA e/ou ES devem ser respondidos com informações somente 

sobre as atividades desenvolvidas pela entidade NO MUNICÍPIO PESQUISADO no ano de 2017. 

Exemplo AA: A entidade não deve responder sobre um ponto de captação de água localizado no 

município A no questionário do município B, ainda que a água captada em A seja a única fonte de 

abastecimento do município B. 

• A Água distribuída em Herval D'Oeste (SC), por exemplo, é captada em Joaçaba (SC). 

Portanto, não haverá informação sobre captação de água no questionário referente ao 

município de Herval D'Oeste. Nele, deverá constar que a água é recebida de outro município. 

Exemplo ES: A entidade não deve responder sobre uma estação de tratamento de esgotos (ETE) 

localizada no município A no questionário do município B, ainda qu e o esgoto col etado no município 

B seja tratado no município A. 

• A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) que trata esgotos de Joaçaba (SC) está localizada 

em Herval D'Oeste (SC). Portanto, não haverá informação sobre ETEs no questionário 

referente ao município de Joaçaba. Nele, deverá constar que o esgoto é enviado para ser 

tratado em outro município. 
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Questionário ENTIDADE (AE) 

Este questionário tem como objetivo consolidar as informações da entidade, considerando TODOS 

os municípios onde ela presta o serviço. 

Além dos questionários AA e ES, cada entidade deve também responder a um único questionário 

"ENTIDADE", com informações consolidadas sobre todos os municípios em que a entidade atua. 

5.4 Material de coleta 

Os agentes devem ir pessoalmente em cada endereço apontado em sua lista cadastral, levando 

consigo: 

• Carta ao informante: documento expedido pelo IBGE para ser entregue no momento da 

entrevista; 

• Questionários; 

• Manual do entrevistador, para ser consultado em caso de dúvida. 

• Folder: peça promocional para divulgação da pesquisa. 

5.5 Identificação do Informante: 

Quando a lista cadastral indicar um responsável técnico-operacional a ser procurado, o agente deve 

buscar esta pessoa ou, na ausência dela, o setor onde trabalha. Caso não esteja descrito na lista 

cadastral, o agente deve procurar um funcionário responsável pela operação dos sistemas de 

abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário, apto a responder sobre questões técnicas. 
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6. INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DOS QUESTIONÁRIOS 

6.11 nstruções Gerais 

• O q uestionâri o deve ser preenchido com caneta esferogrâfi ca azul ou preta, em 1 etra de 

forma, maiu scul a, com letras e n umeros 1 egivei s. 

• Antes de efetuar qualquer registro, certifique-se de que a resposta atende aos conceitos, 

definições e critérios referentes ao que sito. 

• As definições e esclarecimentos de itens ou expressões em alguns quesitos constam d o 

próprio q uestionârio. Leia sempre os quadros explicativos! 

• Não pode haver quesito EM BRANCO, exceto nos SALTOS previstos no questionârio e nos 

quesitos referentes a complemento, bairro/distrito, telefone 2, e-mail, pâgina na internet e 

setor do responsâvel pela informação. 

• Em alguns quesitos, existem instruções que determinam uma sequência e se apresentam na 

forma de comandos ou setas, que indicam o próximo quesito a ser preenchido, de acordo 

com o item assinalado. 

• As observações devem ser registradas na ultima pâgi na do q uestionâri o. 

6. 2 Respostas descritivas 

• O preenchimento dos campos deverâ ser feito em letra de forma maiuscula, registrando-se 

uma letra em cada campo e deixando-se um campo em branco entre as pai avras. 

• Quando for necessârio quebrar uma palavra para mudar de linha, faça-o sem considerar as 

regras d e separação d e silabas. 

• Somente utilize abreviaturas nos casos em que os campos disponiveis nos quesitos não 

sejam suficientes para o preenchimento por extenso. 

6. 3 Respostas aos campos numéricos 

• Os 1 imites defini d os devem ser respeitados e os registros devem ser feitos com algarismos 

arâbicos, da direita para a esquerda, sem pontos e sem zeros nas quadriculas restantes. 

Exemplo: 
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• Com O (zero) quando a quantidade informada no quesito for nula. 

Exemplo: 

1 1 1 1 101 

• O agente deve preencher todos os campos numéricos com 8 quando o informante não 

souber a quantidade exata. Este código correspondente à informação "não sabe" somente 

deverá ser utilizado depois de esgotadas todas as possibilidades para se obter o dado 

solicitado. 

Exemplo: 

• Arredondar valores decimais entre O e 4 para O e valores decimais de 5 a 9 para cima. Os 

campos referentes às tarifas, em reais (R$), não devem ser arredondados. 

Exemplos: 

A extensão da rede de abastecimento de água corresponde a 500m ou 0,5Km, mas o registro 

deve ser por números inteiros em km. Preencher o campo com lkm. 

A vazão média de água captada durante o ano de 2017 foi de 14, 79m3/s. Registrar 15m3/s. 

6.4 Unidades de medida de vazão 

As vazões de água e esgoto são algumas das informações mais importantes da PNSB 2017. O agente 

deve ter cuidado especial ao registrá-las! 

Vazão: volume que escoa pela tubulação em determinado intervalo de tempo. 

• A edição da PNSB 2017 permite que o informante escolha, em cada etapa do serviço de 

abastecimento de água ou esgotamento sanitário, a unidade de medida que deseja informar 

suas vazões. 

Quadro 2: Unidades de medida de vazão 

m•/s 2 m•/h 3 m•/dia 4 m•/mês 5 Us 6 Uh 7 Udia 8 Umês 9 Não há medição 

Leia-se: 

m3/s- metros cúbicos por segundo 
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m3 /h - metros cúbicos por hora 

m3/dia - metros cúbicos por dia 

L/s - litros por segundo 

L/h - litros por hora 

L/dia - litros por dia 

L/mês - litros por mês 

1 Nota: 1 m3 corresponde a 1000 L. 

• Para diferentes etapas do processo de abastecimento de água, o informante pode assinalar 

uma unidade de medida de vazão diferente. Exemplo: A entidade pode medir sua captação 

em m3/s (metros cúbicos por segundo) e a sua distribuição de água em m3 /mês (metros 

cúbicos por mês). 

• Caso o informante utilize mais de uma unidade de medida para a mesma etapa do serviço 

realizada no município, ele deverá converter todas as vazões desta etapa para a mesma 

unidade. 

Exemplo: Distintas estações de tratamento de água no município podem usar diferentes unidades 

de medida da vazão de água tratada. 

• A entidade deve informar a vazão média do ano de 2017, considerando todo o ano, incluindo 

períodos de interrupção nas etapas de captação de água, recebimento ou envio de água, 

consumo, faturamento, distribuição de água, coleta de esgoto, envio ou recebimento de 

esgoto, destinação final de efluente tratado, entre outras. Registrar: (período de ocorrência 

da etapa no ano/período completo no ano) x vazão média de água no período em que a 

etapa ocorreu. 

Exemplos: 

A vazão média de captação de 30m 3/s em 2017 ocorreu durante os primeiros seis meses. Nos 

meses seguintes, a captação foi interrompida -7 registrar vazão captada em 2017 igual a 15 m3/s. 

6meses 
vazão média captada= x 30 m 3 /s = 15 m3 /s 

12meses 

Uma estação de tratamento de esgoto (ETE) funcionou durante 12 horas por dia, tratando 250 

m3/h, ao longo de todo o ano de 2017 -7 registrar vazão de esgoto tratado em 2017 igual a 125 

m3/h. 

l2horas 
vazão média de esgoto tratado = h x 250 m 3 /h = 125 m3 /h 

24 oras 
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6.5 Preenchimento dos quadros 

Os quadros sobre número de ligações, economias, número de domicílios e estabelecimentos, 

vazões, captação de água, recebimento de água, tratamento de água, análises da água, tipo de rede 

coletora de esgoto, tratamento de esgoto, análises do efluente tratado, reúso de efluente tratado, 

disposição final, tipo de corpo receptor e emissários devem seguir as mesmas orientações de 

preenchimento. 

Exemplificamos com o quadro referente ao número de ligações de água ativas, que possui a seguinte 

estrutura: 

Quadro 3: Número de ligações de água ativas em 31.12.2017, por tipo de ligação, segundo as áreas 
urbana e rural e existência de micromedição. 

Tipo de ligação Total Área urbana Área rural 
Micromedidas 

1 
(com hidrômetro) 

17.1.1 17.1.2 1 /.1.3 17.1.4 

1 I 17.1 Residencial 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

17.2.1 

17.2 Comercial 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

17.3.1 
17.3 Industrial 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

órgão 17.4.1 
17.4 

1 1 
público 

1 1 1 1 1 1 1 

17.5.1 
17.5 Outro(s) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Total (Residencial e 
17.6.1 17.6.2 17.6.3 17.6.4 

1 I Não Residencial) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ligação de água: ramal predial conectado à rede de distribuição de água. Pode estar ativa ou 

inativa. 

Economias: moradias, apartamentos, unidades comerciais, salas de escritório, indústrias, 

órgãos públicos e similares, existentes numa determinada edificação, que são atendidos pelos 

serviços de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário. Exemplo: Em um prédio 

com ligação para abastecimento de água, cada apartamento é considerado uma economia. 

Caso o prédio seja composto por 30 apartamentos tem-se uma ligação de água residencial e 

30 economias residenciais. 

Área urbana: área interna ao perímetro urbano de uma cidade ou vila. Para as cidades ou vilas 

onde não existe legislação que regulamente essa área, é estabelecido um perímetro urbano 

21 



para fins da coleta censitária, que é aprovado pelo prefeito local. Os limites urbanos são de 

responsabilidade da prefeitura. Os perímetros para fins estatísticos são comunicados à 

administração municipal. 

Área rural: área externa ao perímetro urbano. Alguns poucos municípios não possuem área 

rural, sendo, portanto, integralmente urbanos. 

Fonte: Manual do Censo Agro 2017. 

Hidrômetro: aparelho destinado a medir e registrar, instantânea e cumulativamente, o volume 

de água que por ele passa. 

a) O agente deve assinalar os tipos de ligações ativas (residencial, comercial, industrial, 

órgão público ou outros) para as quais a entidade presta serviços no município na 

data/período de referência. Em seguida, deve preencher apenas as linhas 

correspondentes aos itens assinalados na primeira coluna (tipo de ligação). No quadro 

3 se o item 17.1 for assinalado, então os itens 17.1.1, 17.1.2, 17.1.3 e 17.1.4 devem ser 

preenchidos, e se o item 17.2 for assinalado, preencher o item 17.2.1. 

b) Quando o informante não souber diferenciar o número de ligações residenciais ativas, 

por área urbana e rural, ao menos o total residencial pode ser registrado na primeira 

coluna. Nas colunas que discriminam as áreas urbanas e rurais, registrar 88888888. 

c) Para as ligações ativas não residenciais (comercial, industrial, órgão público e outros), 

não é necessário discriminar o número de ligações segundo as áreas urbana e rural. 

d) Na última linha, o total residencial e não residencial do número de ligações ativas deve 

ser informado e discriminado segundo as áreas urbana e rural. Quando o informante 

não souber separar o total residencial e não residencial por área, preencher os campos 

com o código 88888888. 

e) O número de ligações ativas micromedidas corresponde a uma parte do "Total" e, 

portanto, seu valor deve ser menor ou igual ao registrado na segunda coluna do 
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quadro 3. O campo 17.6.4 deve ser menor ou igual ao campo 17.6.1. O campo 17.1.4 

também deve ser menor ou igual ao campo 17.1.1. 

f) Os quesitos também podem ser registrados com ova lor zero, caso não exista nenhuma 

ligação ativa na área em questão (urbana ou rural). 

Para os quesitos com o quadro 4 abaixo, a classificação não residencial deve ser preenchida de 

forma consolidada, sem separar por tipo comercial, industrial, órgão público e outros. 

Neste quadro, as quantidades para a categoria não residencial devem ser informadas nas áreas 

urbana e rural. 

Quadro 4: Número de ligações de água inativas em 31.12.2017, por tipo de ligação, segundo as 

áreas urbana e rural 

Tipo de ligação Total Área urbana Área ruraJ 

181 Residencial 18.1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18.1.21 1 1 1 1 1 1 1 1 

181.31 1 1 1 1 1 1 1 1 

182 Não residencial 18.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18.221 1 1 1 1 1 1 1 1 18.2.31 1 1 1 1 1 1 1 1 
Total (Residencial e 

18.3.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18.3.21 1 1 1 1 1 1 1 1 18.3.31 1 1 1 1 1 1 1 1 Não Residencial) 

Exemplo: Município possui 4.500 economias inativas ligadas à rede em 31.12.2017. Destas, 3.500 

são residenciais e 1.000 não residenciais. Entre as residenciais, 500 estão na área rural e as demais 

na área urbana. E entre as não residenciais, 900 estão na área urbana. 

Quadro 5: Exemplo de número de ligações de água inativas em 31.12.2017, por tipo de ligação e 
segundo as áreas urbana e rural. 

Tipo de ligação Total Área urbana Área rural 

18.1 X Residencial 18.1.1 1 
1 1 1 13151010 18.1.21 1 1 1 1310101d 18.1.31 1 1 1 1 1s101ol 

18.2 X Não residencial 182.1 1 1 1 1 11101010 18.2.2 I 1 1 1 1 1910101 18.2.31 1 1 1 1 111010 
Total (Residencial e 

18.3.1 1 1 1 1 141s101ol 18.3.21 1 1 1 131910101 18.3.31 1 1 1 1 1610101 Não Residencial) 
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7. QUESTIONÁRIO ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Neste tópico do manual você encontrará todo o conteúdo que é investigado no questionário de 

Abastecimento de Água. Encontrará também conceitos e informações necessárias para 

compreender o seu preenchimento. 

As informações correspondem à atuação da ENTIDADE no serviço de abastecimento de água do 

município pesquisado. 

Bloco 01: Responsável pela coleta 

Bloco de identificação do agente do IBGE responsável pela coleta e das datas de início e término 

de preenchimento do questionário. 

Quesito 1: Nome 

Quesito 2: SIAPE 

Quesito 3: Telefone 

Quesito 4: Data de início da coleta 

Quesito 5: Data de término da coleta 

Bloco 02: Identificação do município pesquisado 

Bloco de identificação do Município Pesquisado, isto é, o município sobre o qual as informações 

serão prestadas. Pode ser diferente do município de LOCALIZAÇÃO da unidade informante da 

entidade. 

Quesito 1: Unidade da Federação do município pesquisado 

Quesito 2: Código e DV (dígito verificador) do município pesquisado 

Quesito 3: Nome do município pesquisado 

Bloco 03: Identificação da entidade 

Bloco de identificação da entidade e local onde serão obtidas respostas para o questionário. 

Registrar o endereço da entidade onde as informações serão prestadas. Nas próximas edições da 

Pesquisa, os agentes poderão retornar ao mesmo local. 
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Quesito 1: CNPJ Raiz: Sufixo: DV: 

Registre o número do CNPJ da entidade pesquisada. 

Quesito 2: Razão Social 

Razão social é o nome registrado na Receita Federal sob o qual uma pessoa jurídica se 

individualiza e exerce suas atividades. 

Quesito 3: Nome Fantasia 

Nome fantasia (ou nome comercial ou nome de fachada) é a designação sob a qual uma pessoa 

jurídica se torna conhecida do público. Esta denominação pode diferir da razão social, que é o 

nome "oficial", utilizado perante os órgãos públicos de registro das pessoas jurídicas. 

Quesito 4: Logradouro (tipo, título e nome) 

Logradouro corresponde ao nome da rua, avenida, estrada, etc, onde a unidade da entidade que 

presta as informações está localizada. 

Quesito 5: Número 

Registre o número onde está localizada a unidade da entidade que presta as informações. 

Caso não possua numeração, preencher com SN(Sem Número). 

Quesito 6: Complemento (bloco, grupo, andar, sala, km) 

Registre o tipo de complemento do logradouro onde está localizada a unidade da entidade 

que presta as informações. Caso não possua complemento, o quesito pode ficar em branco. 

Quesito 7: Bairro/Distrito 

Registre o nome do bairro onde está localizada a unidade da entidade que presta as 

informações. Caso não possua bairro/distrito, o quesito pode ficar em branco. 

Quesito 8: CEP 

Registre o CEP do logradouro onde está localizada a unidade da entidade que presta as 

informações. 

Quesito 9: Código da UF de localização 

Quesito 10: Código e DV do município de localização 
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Atenção! O município de localização da unidade onde as informações são prestadas pode ser 

diferente do município pesquisado. 

Quesito 11: Nome do município de localização 

Quesito 12: Telefone 1 (DDD/Telefone) 

Registre o número do DDD e do telefone da unidade da entidade que presta as informações. 

Quesito 13: Telefone 2 (DDD/Telefone) 

Caso a unidade da entidade que presta informações não disponha de mais de um número 

de telefone, o quesito pode ficar em branco. 

Quesito 14: E-mail 

Se a unidade da entidade que presta informações possui e-mail, informar o endereço do e

mail. Todo endereço de e-mail traz o símbolo 11@". 

Quesito 15: Página na internet 

Se a unidade da entidade que presta informações possui página na internet, informar o 

endereço da página, composta de quatro partes: www.nome.categoria.código do país. Exemplo: 

www.ibge.gov.br. 

Bloco 04: Responsável pela informação da entidade 

Bloco de identificação do informante, que corresponde ao indivíduo, reconhecido pela entidade, 

por fornecer as informações da maior parte dos quesitos do questionário. 

Quesito 1: Nome 

Registre o nome do informante, responsável pela informação da entidade. 

Quesito 2: Cargo/Função 

Registre o cargo ou função exercida pelo informante na entidade. 

Quesito 3: Telefon e 

Registre o número do DDD e do telefone do informante. 

Quesito 4: Setor 
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Caso o informante não esteja alocado a algum setor, o quesito pode ficar em branco 

Quesito 5: E-mail 

Se o informante possui e-mail, registre o endereço do e-mail. Todo endereço de e-mail traz 

o símbolo"@". 

Bloco 05: Serviços prestados pela entidade no município pesquisado 

Bloco de investigação sobre os serviços de saneamento da entidade no município pesquisado; 

condição de funcionamento e aspectos relativos à paralisação do serviço de abastecimento de 

água. 

Quesito 1: Em 2017, a entidade possuía algum serviço de saneamento básico em funcionamento, 

em implantação ou paralisado no município pesquisado? 

1 - Sim --7 1.1 Qual(is) serviço(s) de saneamento estava(m) em funcionamento, em 

implantação ou paralisado(s) no município pesquisado? (admite múltipla marcação) 

1.1.1 l __ I Abastecimento de água por rede geral de distribuição 

1.1.2 l __ I Esgotamento sanitário por rede coletora 

1.1.3 l __ I Manejo de águas pluviais ou drenagem urbana 

1.1.4 l __ I Manejo de resíduos sólidos 

2 - Não (encerre o questionário) 

Serviços de saneamento básico: 

Abastecimento de água por rede geral de distribuição: constituído pelas atividades, 

infra estruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável , desde a 

captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição. 

Rede geral de distribuição: consiste num conjunto de tubulações interligadas instaladas ao longo 

das vias públicas ou nos passeios, junto às unidades ou prédios, conduzindo a água aos pontos de 

consumo (moradias, escolas, hospitais, etc.). 

Esgotamento sanitário por rede coletora: constituído pelas atividades, infra estruturas e 

instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos 

esgotos sanitários desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente. 
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Rede coletora de esgoto: tubulações instaladas ao longo das vias públicas, encaminhando o 

esgoto ao local de tratamento ou lançamento final. 

Manejo de águas pluviais ou drenagem urbana: conjunto de atividades, infraestruturas e 

instalações operacionais de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões 

de cheias, tratamento e disposição final das águas das chuvas drenadas nas áreas urbanas. 

Pretende evitar os efeitos adversos, como empoçamentos, inundações, erosões e assoreamentos, 

que podem representar sérios prejuízos à saúde, segurança e bem-estar da sociedade. 

Manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais 

de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário 

da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas. 

Atenção! Caso a entidade não assinale o serviço "abastecimento de água por rede geral de 

distribuição", encerrar o questionário. 

Quesito 2: Em 2017, qual a condição de funcionamento do serviço de abastecimento de água por 

rede geral de distribuição no município? 

1 - Em funcionamento (passe para o bloco 06) 

2 - Em implantação -7 2.2.1. Qual o ano de previsão para início de funcionamento do serviço 

de abastecimento de água por rede? ____ ano (preencha somente o Bloco 06 e encerre o 

questionário) 

3 - Paralisado durante todo o ano de 2017 

No quesito 2, assinale a condição de funcionamento do serviço de abastecimento de água no 

município conforme as definições a seguir: 

• Em funcionamento: a entidade realizou distribuição de água por rede para alguma(s) 

economia(s) em pelo menos um dia do ano de 2017. 

• Em implantação: a entidade ainda não realizou distribuição de água por rede no município 

pesquisado, mas estava em processo de implantação do serviço em 31 de dezembro de 2017 

(com obras de infraestrutura em andamento, ou com obras de infraestrutura concluídas e 

aguardando autorização para funcionamento). 

• Paralisado: a entidade realiza distribuição de água no município pesquisado. No entanto, o 

serviço esteve interrompido durante todo o ano de 2017 e não houve distribuição de água 

para nenhuma economia em nenhum dia do ano. 
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No quesito 2.2.1, registre o ano de previsão de início de funcionamento dos serviços. Caso os 

serviços estivessem em implantação em 2017, mas já estiverem funcionando no dia da entrevista 

(em 2018), deve ser registrado o ano de 2018. 

Quesito 3: Qual(is) o(s) motivo(s) da paralisação do serviço de abastecimento de água por rede geral 

de distribuição no município? (admite múltipla marcação) 

3.1 l _ I Seca ou estiagem 

3.2 l _ I Deficiência nas instalações e nos equipamentos para produção de água 

3.3 l _ I Deficiência nas instalações e nos equipamentos para distribuição de água 

3.4 l_I Água imprópria para consumo humano 

3.5 l __ I Construção de barragens ou desvio do curso do(s) manancial(is) que abastece(m) o 

município 

3.6 l _ I Acidente ou desastre 

3.7 l_I Outro(s) -7 3.7.1. Especifique: ________ _ 

Motivos de paralisação: 

Seca ou estiagem: ausência prolongada de chuvas, durante período de tempo su ficiente para que a 

falta de precipitação provoque grave desequilíbrio hidrológico. 

Deficiência nas instalações e nos equipamentos para produção de água: defici ência que ocorre nas 

instalações e nos equipamentos considerados a partir da captação, passando pelas estações 

elevatórias de água, a adução de água bruta e indo até o tratamento (deficiência na capacidade 

instalada para produção de água). Inclui obras e manutenção de equipamentos. 

Deficiência nas instalações e nos equipamentos para distribuição de água: deficiência que ocorre 

nas instalações e equipamentos considerados a partir da(s) saída(s) da(s) unidade(s) de tratamento, 

destinados a armazenar, transportar e distribuir água potável a uma comunidade, incluindo as 

unidades de reservação, adução de água tratada, rede de distribuição e ligações prediais (deficiência 

na capacidade instalada para distribuição de água). Inclui obras e manutenção de equipamentos. 
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Água imprópria para consumo humano: água tornada imprópria por desastres naturais ou 

provocados pelo homem. Também abrange casos em que a estação de tratamento já não é capaz 

de tratar a água que vem do ponto de captação devido à mudança nos padrões da água. 

Construção de barragens ou desvio do curso do(s) manancial(is): barragens são estruturas físicas 

que represam um curso d'água. O desvio de curso de mananciais ocorre quando há alteração do 

traçado ou da seção natural do curso d'água. 

Acidente ou desastre: resultado de processos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre 

um sistema vulnerável, causando danos humanos, ambientais e/ou materiais e consequentes 

prejuízos econômicos e sociais. 

Exemplo: Paralisação do abastecimento de água por rede geral durante todo o ano de 2017 em um 

município cuja captação de água era feita em um manancial atingido pelo desastre de Mariana (MG) 

em 2015. Assinalar "Água imprópria para consumo humano" e "Acidente ou desastre". 

Quesito 4: Desde quando o serviço de abastecimento de água por rede geral de distribuição ficou 

parali sa do? __ / ___ _ 

Considere apenas um período contínuo de paralisação. 

Exemplo: Em um município, o abastecimento de água ficou paralisado durante todo o ano de 2015 

devido a uma forte seca. Em março de 2016, o abastecimento foi reestabelecido, permanecendo 

regular até agosto do mesmo ano. Em setembro, a distribuição de água por rede foi novamente 

paralisada em todo o município, permanecendo assim durante todo o ano de 2017. -7 registrar 

setembro de 2016. 

Quesito 5: Há previsão de retorno do serviço de abastecimento de água por rede geral de 

distribuição? 

1- Sim -7 5.1.1. Quando? ano 

2-Não 

Caso o serviço já tenha sido reestabelecido no dia da entrevista (em 2018), registrar ano de 2018. 
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Quesito 6: Em 31.12.2017, qual o número de economias que estavam com o serviço de 

abastecimento de água por rede geral de distribuição paralisado no município? 

Tipo de economia Total Área urbana Área rural 

6.1 l_I Residencial 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. -------- -------- --------

6.2 l_I Não residencial 6.2.1. -------- 6.2.2. -------- 6.2.3. --------

Total 6.3.1. 6.3.2. 6.3.3. -------- -------- --------

O quadro se refere às economias que estavam ligadas à rede em 31 de dezembro de 2017, com 

serviço paralisado. Instruções de preenchimento do quadro na seção 6.5 deste Manual, página 21. 

Quesito 7: Em 31.12.2017, qual era a extensão da rede com o serviço de abastecimento de água por 

rede geral de distribuição paralisado no município? _________ Km 

Exemplo: A extensão da rede de abastecimento de água com serviço paralisado durante todo o ano 

de 2017 corresponde a 5.500 m ou 5,5 Km, mas o registro deve ser por números inteiros em km. 

Preencher o campo com 6Km. 

Quesito 8: Em 2017, a entidade ofereceu soluções alternativas para as economias que estavam com 

o serviço de abastecimento de água por rede geral de distribuição paralisado no município? 

Atenção! Considere como solução alternativa de abastecimento de água, qualquer fonte de 

abastecimento de água potável para a população que não a rede geral de distribuição. 

1-Sim 

2 - Não (passe para o bloco 06) 

Quesito 9: Qual(is) a(s) solução(ões) alternativa(s) oferecida(s) pela entidade para as economias que 

estavam com o serviço de abastecimento de água por rede geral de distribuição paralisado no 

município? (admite múltipla marcação) 

9.1 l _ I Abastecimento por carro-pipa de reservatórios individuais 

9.2 l _ I Perfuração de poços para abastecimento individual 
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9.3 l _ I Construção ou fornecimento de reservatórios individuais para armazenamento da 

água da chuva, como cisternas, caixas d' água ou similar 

9.4 l _ I Distribuição de água em locais públicos, por chafariz, bica, mina, carro-pipa, poço, 

galões, açude ou cisterna 

9.5 l_I Outra(s) --7 9.5.1. Especifique: _______________ _ 

Assinale com um "x" as quadrículas correspondentes às soluções alternativas oferecidas ou 

providenciadas pela entidade no município, durante o ano de 2017, para as economias que estavam 

com o abastecimento de água paralisado, conforme as definições a seguir: 

• Abastecimento por carro-pipa de reservatórios individuais: transporte de água em 

caminhões, carroças com tonéis, etc. para o abastecimento de reservatórios que servem 

apenas a uma propriedade (domicílio, estabelecimento, prédio, condomínio, etc.). 

• Perfuração de poços para abastecimento individual: perfuração de poços rasos ou 

profundos que servem apenas a uma propriedade (domicílio, estabelecimento, prédio, 

condomínio, etc.). 

• Construção ou fornecimento de reservatórios individuais para armazenamento da água da 

chuva, como cisternas, caixas d'água ou similar: construção ou o fornecimento de 

reservatórios que servem apenas a uma propriedade (domicílio, estabelecimento, prédio, 

condomínio, etc.), para acumulação de água da chuva. 

• Distribuição de água em locais públicos, por chafariz, bica, mina, carro-pipa, poço, galões, 

açude ou cisterna: uso de ponto de abastecimento coletivo de água, que serve a uma 

comunidade, obrigando os moradores a deslocarem-se de casa até este ponto para buscar 

a água em baldes, bacias, tonéis, galões, etc. 

Exemplos: 

• Poço profundo perfurado pela prefeitura, prestadora do serviço de abastecimento de água 

no município, para abastecer a comunidade em local público, sem uso da rede de 

distribuição. -7 Distribuição de água em locais públicos, por chafariz, bica, mina, carro-pipa, 

poço, galões, açude ou cisterna 

• A Companhia Estadual de Saneamento Básico (CESB) construiu reservatórios individuais para 

armazenamento da água das chuvas. Contudo, por motivo de ausência de chuvas, foram 

abastecidos por carro-pipa também providenciados pela CESB. -7 Assinalar "Construção ou 

fornecimento de reservatórios individuais para armazenamento da água da chuva, como 

cisternas, caixas d'água ou similar" e "Abastecimento por carro-pipa de reservatórios 

individuais". 
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Quesito 10: Em 31.12.2017, qual o número de economias que estavam com o serviço de 

abastecimento de água por rede geral de distribuição paralisado no município para as quais a 

entidade ofereceu solução(ões) alternativa(s)? 

Tipo de economia Total Área urbana Área rural 

10.11_1 Residencial 10.1.1. 10.1.2. 10.1.3. ---------------- --------

10.21_1 Não residencial 10.2.1. 10.2.2. 10.2.3. -------- -------- --------

Total 10.3.1. 10.3.2. 10.3.3. -------- -------- -------

O quadro se refere às economias que estavam ligadas à rede em 31 de dezembro de 2017, com 

serviço paralisado, para as quais a entidade ofereceu soluções alternativas no mesmo ano. 

Instruções de preenchimento do quadro na seção 6.5 deste Manual, página 21. 

Atenção! As entidades com abastecimento de água paralisado no município pesquisado devem 

responder apenas aos blocos 6, 7, 8 e 9. 

Bloco 06: Aspectos legais na data de referência e metas de universalização 

Bloco de investigação sobre os aspectos legais, os instrumentos de delegação, a área prevista, 

bem como as metas de universalização da prestação dos serviços de abastecimento de água. 

Quesito 1: Em 31.12.2017, qual o instrumento de delegação da prestação do serviço de 

abastecimento de água por rede geral do município para a entidade? 

Instrumento de delegação: Documento no qual o Estado transfere unicamente a execução do 

serviço, para o ente delegado presta r ao público em seu próprio nome e por sua conta e risco, 

contudo, sob fi scalização do Estado. 

1- Contrato de programa 

2 - Contrato de concessão 

3 - Convênio administrativo 

4 - Lei ou Decreto 

5-0utro -7 1.5.1 Especifique: _________________ _ 
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6 - Inexistente (passe para o quesito 5) 

7 - Não sabe (passe para o quesito 5) 

Tipos de instrumentos de delegação: 

Contrato de programa: contrato de delegação da prestação de um serviço público que não exige 

licitação, estando restrito aos casos em que o prestador de caráter público foi contratado no 

âmbito de cooperação federativa prevista na Lei 11.107, de 6 de abril de 2005. 

Ocorre sempre entre dois entes da federação, inclusive órgãos de administração indireta. O 

município deve usar este instrumento quando delega o serviço de abastecimento de água por 

rede geral a uma Companhia Estadual de Saneamento ou a um Consórcio Público de Direito 

Público, por exemplo. 

Contrato de concessão: contrato que tem como objeto a transferência da gestão e execução de 

um Serviço do Poder Público ao particular, por sua conta e risco, precedido de licitação nos termos 

das Leis 8.987 /1995, e 11.079/2004, esta última no caso de parceria público-privada. O município 

deve usar este instrumento quando delega o serviço de abastecimento de água por rede geral a 

uma empresa privada, por exemplo. 

Convênio administrativo: forma de delegação da prestação de um serviço público a não titulares5 

restrita a condomínio ou localidade de pequeno porte (vilas, aglomerados rurais, povoados, 

núcleos, lugarejos e aldeias), predominantemente ocupada por população de baixa renda; ou a 

casos em que o ato de delegação foi celebrado antes de 6 de abril de 2005. A lei 11.445/2007 

considera o convênio administrativo um instrumento de natureza precária e, portanto, a 

delegação a entidades que não se encaixem nessas categorias deve acontecer, necessariamente, 

via contrato de programa ou concessão. 

Atenção! No caso das autarquias, a prestação dos serviços costuma ser definida por uma lei (de 

criação, por exemplo), constituindo o instrumento de delegação. 

Os Convênios de Cooperação, por sua vez, são pactos firmados por entes da federação (ex.: 

município - companhia estadual de saneamento básico), com o objetivo de autorizar a gestão 

associada de serviços públicos, desde que ratificado ou previamente disciplinado por lei editada 

por cada um dos entes (Decreto 6.017/2007). Não é um instrumento de delegação. 

5 De acordo com a CF 1988, art. 30, compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local. 
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Quesito 2: O instrumento de delegação especifica período de vigência? 

1- Sim -7 2.1.1 Data de início: / 2.1.2 Data de término: / -- ---- -- ----

2-Não 

3- Não sabe 

Quesito 3: O instrumento de delegação define metas de universalização para os serviços de 

abastecimento de água por rede geral de distribuição, no município? 

Universalização: Segundo a lei 11.445/2007, art. 3º, inciso 111, universalização corresponde à 

ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento básico. 

1-Sim 

2 - Não (passe para o quesito 5) 

3 - Não sabe (passe para o quesito 5) 

Quesito 4: Em 31.12.2017, as metas de universa lização definidas no instrum ento de delegação eram 

compatíveis com o Plano Municipal de Saneamento Básico? 

Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB}: instrumento que estabelece os objetivos, as 

diretrizes, as metas e as condições de prestação dos serviços visando a sua universalização. 

1-Sim 

2 - Não, mas o município possuía Plano Municipal de Saneamento Básico 

3 - O município não possu ía Plano Municipal de Saneamento Básico 

4- Não sabe 

Considere que as m etas de universa lização previstas no instrumento lega l são compatíveis com as 

do PMSB quando ambas forem equivalentes. Exemplo: ambos os documentos registram que 100% 

da população deve ser atendida até 2020. 
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Quesito 5: De acordo com o instrumento de delegação ou Plano Municipal de Saneamento Básico 

(PMSB), qual a área prevista para prestação dos serviços de abastecimento de água por rede geral 

no município? (considerar o PMSB somente quando o instrumento de delegação for inexistente) 

Área prevista para a prestação dos serviços: área do município pesquisado cujo abastecimento 

de água por rede geral é de responsabilidade da entidade, mesmo que a rede ainda não esteja 

disponível em toda a área. 

1-Todo o município 

2 - Parte do município 

3 - Não possuía área prevista no PMSB ou não possuía PMSB, nem instrumento de delegação 

(passe para o quesito 9) 

4 - Não sabe (passe para o quesito 9) 

Quesito 6: No município, a área prevista para prestação dos serviços estava localizada: 

Área urbana: área interna ao perímetro urbano de uma cidade ou vila . Para as cidades ou vilas 

onde não existe legislação que regulamente essa área, é estabelecido um perímetro urbano para 

fins da coleta censitária, que é aprovado pelo prefeito local. Os limites urbanos são de 

responsabilidade da prefeitura. Os perímetros para fins estatísticos são comunicados à 

administração municipal. 

Área rural: área externa ao perímetro urbano. Alguns poucos municípios não possuem área rural, 

sendo, portanto, integralmente urbanos. 

Fonte: Manual do Censo Agro 2017. 

6.1. Área urbana: 

1-Sim --7 6.1.1.1 Área de abrangência: 

1-Toda a área urbana do município 

2 - Parte da área urbana do município 

3- Não sabe 

2-Não 

3- Não sabe 
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6.2. Área rural: 

1- Sim -7 6.2.1.1 Área de abrangência: 

1-Toda a área rural do município 

2 - Parte da área rural do município 

3- Não sabe 

2-Não 

3 - O município não possui área rural 

4- Não sabe 

Quesito 7: A entidade tem conhecimento sobre o número de domicílios e estabelecimentos 

existentes na área prevista para prestação dos serviços de abastecimento de água por rede geral? 

Atenção! Considere todos os domicílios e estabelecimentos localizados na área prevista para 

prestação dos serviços: ligados à rede geral de distribuição de água; não ligados, mas com rede 

disponível; e sem rede disponível. 

1- Sim -7 7.1 Qual o número de domicílios e estabelecimentos existentes na área prevista 

para prestação dos serviços em 31.12.2017? 

Tipo Total Área Urbana Área Rural 

7.1.1 J_J Domicílios 7.1.1.1 -------- 7.1.1.2 -------- 7.1.1.3 --------

7.1.2 J_J 
Estabelecimentos 

7.1.2.1 7.1.2.2 7.1.2.3 
comerciais, industriais, -------- -------- --------

órgãos públicos e outros 

Total 7.1.3.1 7.1.3.2 7.1.3.3 -------- -------- --------

2-Não 

Instruções de preenchimento do quadro na seção 6.5 deste Manual, página 21. 

Quesito 8: De acordo com o instrumento de delegação ou Plano Municipal de Saneamento Básico 

(PMSB), existe um prazo para universalizar o abastecimento de água por rede geral de distribuição 

na área prevista para prestação do serviço? (considerar o PMSB somente quando o instrumento 

de delegação for inexistente ou não definir prazo(s) para universalização) 
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Atenção! Caso a entidade não diferencie os prazos de universalização entre as áreas urbana e rural, 

registrar mesmo ano em ambos os espaços. Para prazos de universalização diferentes dentro da 

mesma área (urbana ou rural), registrar o ano mais distante. 

8.1 Área urbana: 

Atenção! O quesito 8.1 será preenchido apenas por aqueles que informaram que a área prevista 

para prestação do serviço está localizada na área urbana, quesito 6.1. 

1-Sim --7 8.1.1.1 Ano: ___ _ 

2-Não 

3 - Não sabe se existe um prazo 

8.2 Área rural: 

Atenção! O quesito 8.2 será preenchido apenas por aqueles que informaram que a área prevista 

para prestação do serviço está localizada na área rural, quesito 6.2. 

1- Sim --7 8.2.1.1 Ano: ___ _ 

2-Não 

3 - Não sabe se existe um prazo 

Nos quesitos 8.1.1.1 e 8.2.1.1, registre o ano estipulado no instrumento de delegação para que a 

entidade forneça água por rede geral para 100% dos domicílios e estabelecimentos localizados na 

área prevista. 

Na ausência de prazo definido no instrumento de delegação ou inexistência do instrumento de 

delegação, considerar o prazo estipulado no Plano Municipal de Saneamento Básico. Ainda que o 

prazo para universalização seja anterior ao ano de 2017, deve ser registrado. 

Quesito 9: Em 2017, a entidade ofereceu serviço de atendimento ao público para tratar do 

abastecimento de água por rede geral de distribuição do município pesquisado? 

Serviço de atendimento ao público: canais de comunicação que facilitam o diálogo com clientes 

e consumidores. Trata-se de uma central de atendimento para cadastramento de consultas, 

reclamações e outras demandas com relação aos serviços prestados. 
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Exemplos: loja para atendimento dos clientes, site para registro de reclamações e solicitações, 

canal de atendimento telefônico, etc. 

1-Sim 

2 - Não (passe para o quesito 12) 

Quesito 10: Qual a principal solicitação de serviço ou reclamação sobre o abastecimento de água 

por rede geral de distribuição do município pesquisado, recebida em 2017? 

1- Solicitação para ligação na rede de distribuição de água 

2 - Reclamação sobre falta de água 

3 - Reclamação sobre a qualidade da água 

4 - Reclamação sobre o valor cobrado 

5 - Reclamação sobre vazamento de água 

6 - Outra 

7 - Não houve solicitação ou reclamação no ano de 2017 

8 - Não sabe 

Considere como principal a solicitação ou reclamação recebida em maior número no ano de 2017. 

Quesito 11: Em 31.12.2017, existia unidade presencial de atendimento ao público, localizada no 

município pesquisado? 

1-Sim 

2-Não 

Quesito 12: Em 31.12.2017, existia órgão regulador dos serviços de abastecimento de água por rede 

geral prestados no município pela entidade? 

Órgão regulador: entidades que têm por obrigação legal estabelecer padrões e normas para a 

adequada prestação dos serviços e para a satisfação dos usuários, garantir o cumprimento das 

condições e metas estabelecidas, prevenir e reprimir o abuso do poder econômico e definir 
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tarifas. Corresponde à agência reguladora, consórcio público de regulação, autoridade 

regulatória, ente regulador, ou qualquer outro órgão ou entidade de direito público que possua 

competências próprias de natureza regulatória, independência decisória e não acumule funções 

de prestador dos serviços regulados. 

Fonte: Lei Federal 11.445/2007 e Decreto 7.217/2010. 

1-Sim 

2 - Não (passe para o bloco 07) 

3 - Não sabe (passe para o bloco 07) 

Cadastro do órgão regulador: 

12.1. Nome ou Razão Social: 

12.2. CNPJ: ________ - ____ / __ 

12.3. Ente regulador 

1- Órgão municipal (secretaria, departamento, divisão, setor ou similar) 

2 -Autarquia municipal 

3 - Consórcio público 

4 - Entidade reguladora estadual 

5-0utro - 12.3.5.1. Especifique: ___________ _ 

6- Não sabe 

Tipos de órgão regulador: 

Órgão municipal: secretaria, departamento, divisão, setor ou similar. 

Autarquia municipal: entidade com personalidade jurídica de direito público, criada por lei 

específica, com patrimônio próprio, atribuições públicas específicas e capacidade de se 

autoadministrar sob controle municipal. 

Consórcio público: entidade pública resultante de acordo formal entre dois ou mais municípios do 

mesmo estado (Consórcio intermunicipal), ou entre município(s) e estado(s) ou entre município(s), 

estado(s) e a União (Consórcio interfederativo). 
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Entidade reguladora estadual: entidade pública estadual com finalidade de regulação. 

Outro: outro ente regulador diferente dos relacionados. Especificar. 

Exemplos: 

• Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS): 176 municípios consorciados --7 

consórcio público intermunicipal. 

• Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (ARCE): autarquia 

estadual que regula os serviços prestados pela CAGECE (Companhia de Água e Esgoto do 

Ceará) --7 entidade reguladora estadual 

• Agência Reguladora Municipal de Água e Esgoto de Belém (AMAE) --7 autarquia municipal 

• Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (AGENERSA) 

-7 entidade reguladora estadual 

• Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (ADASA) -7 

entidade reguladora estadual. 

12.4. Telefone:(__) ________ _ 

Bloco 07: Captação de água no município pesquisado 

Bloco de investigação sobre aspectos da captação de água no município: vazão, pontos de 

captação, forma de proteção e causas de poluição ou contaminação na captação. Devem ser 

registradas apenas informações sobre pontos de captação de água da entidade localizados no 

município pesquisado. 

Ponto de captação de água: é o local de tomada de água do manancial (superficial ou 

subterrâneo) e compreende a primeira unidade do sistema de abastecimento. A captação de água 

abrange toda retirada, recolhimento ou aproveitamento de água, para qualquer fim, proveniente 

de qualquer corpo d' água ou corpo hídrico. 

Corpo d'água ou corpo hídrico: denominação genérica para qualquer manancial hídrico - curso 

d'água, trecho de rio, reservatório artificial ou natural, lago, lagoa, represas, açudes ou aquífero 

subterrâneo. 
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Quesito 1: Em 2017, a entidade fez captação de água (doce, salobra, salgada ou salina) no município 

pesquisado? 

1-Sim 

2 - Não (passe para o bloco 08) 

Assinale "1 - Sim" caso a entidade tenha feito captação de água dentro dos limites do município 

pesquisado durante algum período do ano de 2017, ainda que a captação tenha sido interrompida 

ao longo do ano. 

Quesito 2: Qual a unidade de medida de vazão da água captada? 

Vazão: volume que escoa pela tubulação em determinado intervalo de tempo. 

3 - m 3/dia 

4 - m 3/mês 

5 - L/s 

6 - L/h 

7 - L/dia 

8 - L/mês 

9 - Não há medição 

Neste quesito, a entidade deve informar a unidade de medida a que correspondem os valores das 

vazões de captação no restante do bloco 07. Instruções de preenchimento da unidade de medida 

de vazão na seção 6.4 deste Manual, página 19. 

Quesito 3: Em 2017, a entidade fez captação de água doce no município pesquisado? 

Água doce: água com salinidade igual ou inferior a 0,5%0, disponível em rios, lagos, lençóis 

freáticos, aquíferos, reservas subterrâneas, represas, etc. 
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1- Sim -7 3.1 Qual(is) o(s) tipo(s), quantidade de pontos de captação de água doce e vazão 

da água captada pela entidade no município? (admite múltipla marcação) 

Quantidade de 
Vazão da água doce captada 

Tipo de ponto de captação (unidade de vazão indicada no 
pontos 

quesito 2) 

3.1.1 l_I Superficial (preencher quesitos 4 a 7) 3.1.1.1 --- 3.1.1.2 ---------

3.1.2 l _ I Poço raso (preencher quesitos 8 a 11) 3.1.2.1 --- 3.1.2.2 ---------

3.1.3 l_I Poço profundo (preencher quesitos 12 a 
3.1.3.1 3.1.3.2 

15) --- ---------

3.1.4 l_I Outro(s) -7 
3.1.4.1 3.1.4.2 

3.1.4.0. Especifique: ______ --- ---------

Total 3.1.5.1 3.1.5.2 --- ---------

2 - Não (passe para o quesito 16) 

Instruções de preenchimento da unidade de medida de vazão e do quadro nas seções 6.4 e 6.5 

deste Manual, páginas 19 e 21. 

Tipos de pontos de captação 

Superficial: compreende a água captada de diferentes corpos d'água, tais como: rio, córrego, 

ribeirão, lago, lagoa, açude, represa, fonte, nascente, canal de transposição, reservatórios 

artificiais de água da chuva, etc. A captação pode ser a fio d'água (aplicada em cursos de água 

superficial que apresentem nível de água mínimo suficiente para a adequada submergência6 do 

dispositivo utilizado para retirar água do manancial) ou por meio de barragem de regularização 

de vazão (aplicada em cursos de água de superfície cujo nível de água mínimo seja insuficiente 

para a necessária submergência ou posicionamento dos dispositivos usados para retirar a água . 

Nesse caso, o nível da água precisa ser elevado por meio de uma barragem de pequena altura). 

Poço raso: são denominados poços rasos aqueles que captam água do lençol freático, ou seja, a 

água que se encontra acima da primeira camada impermeável. Geralmente, não é profundo (com 

profundidade, em geral, inferior a 30 m) e apresenta diâmetro superior a 80 cm. 

Poço profundo: são denominados poços profundos aqueles que captam água de lençóis situados 

entre duas camadas impermeáveis. Geralmente de grande profundidade (superior a 50 m), com 

diâmetro reduzido (normalmente inferior a 25 cm). 

6 Su bmergir : Cobrir de água, inunda r; mergulhar, afund ar. 
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Atenção! Os quesitos 4 a 7 devem ser preenchidos apenas por aqueles que assinalaram existência 

de captação de água doce superficial no quesito 3, item 3.1.1. 

Quesito 4: Em 2017, existia alguma forma de proteção na captação de água doce superficial? 

1 - Sim --7 4.1.1 Quantidade de pontos de captação de água doce superficial com alguma 

forma de proteção: __ _ 

2 - Não (passe para o quesito 6) 

Quesito 5: Qual(is) a(s) forma(s) de proteção na captação de água doce superficial? (admite múltipla 

marcação) 

5.1 l _ I Segurança (vigilância realizada por pessoa ou equipamento) 

5.2 l _ I Área cercada 

5.3 l _ I Preservação da área por vegetação 

5.4 l_I Proibição de despejos 

5.5 l_I Outra(s) --7 5.5.1 Especifique: ________ _ 

Assinale com um 11x11 as quadrículas correspondentes às forma(s) de proteção na captação de água 

doce superficial, conforme as definições a seguir: 

• Segurança: vigilância estabelecida na área de captação, seja por pessoa ou por equipamento. 

• Área cercada: área de captação cercada por meio de arame farpado, ou outro tipo de cerca 

que promova sua proteção. 

• Preservação da área por vegetação: presença de vegetação protegendo o manancial onde 

ocorre a captação, como, por exemplo, matas ciliares ou de galeria7 e vegetação de brejo, 

que têm grande importância na proteção de mananciais. 

• Proibição de despejos: proibição para qualquer tipo de despejo na área de captação. 

• Outra: outra forma de proteção na captação de água que não esteja discriminada 

anteriormente. 

7 Matas ciliares ou de ga leria: Formas de vegetação nativa que acompanham cursos d' água e ambientes de drenagem 

em geral. Fica m às margens dos rios, igarapés, lagos, nascentes e represas. 
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Quesito 6: Em 2017, existiam poluição e/ou contaminação contínuas na captação de água doce 

superficial? 

1- Sim --7 6.1.1. Quantidade de pontos de captação de água doce superficial com alguma forma de 

poluição e/ou contaminação: __ _ 

2 - Não (passe para o quesito 8) 

Assinale "Sim" se existia fator que continuamente causava poluição e/ou contaminação na área de 

captação de água doce superficial em 2017. 

Quesito 7: Qual(is) a(s) causa(s) de poluição e/ou contaminação contínuas na captação de água doce 

superficial? (admite múltipla marcação) 

7.1 l_I Esgoto sanitário 

7.2 l_I Despejo industrial 

7.3 l_I Destinação inadequada do lixo 

7.4 l_I Atividade mineradora 

7.5 l_I Resíduos agrotóxicos 

7.6 l_I Outra(s) --7 7.6.1 Especifique: ________ _ 

Assinale com um "x" as quadrículas correspondentes às causas de poluição e/ou contaminação 

contínuas na captação de água doce superficial, conforme as definições a seguir: 

• Esgoto sanitário: quando a área de captação for utilizada também como corpo receptor de 

esgoto sanitário no caso de mananciais superficiais ou quando houver disposição de esgotos 

no solo, em distância inferior a 30 m no caso de mananciais subterrâneos (poços rasos ou 

profundos). 

• Despejo industrial: quando a área de captação for utilizada também como corpo receptor 

de águas despejadas por indústrias no caso de mananciais superficiais ou quando houver 

disposição de águas despejadas por indústrias no solo, em distância inferior a 30 m no caso 

de mananciais subterrâneos (poços rasos ou profundos). 

• Destinação inadequada de lixo: quando nas proximidades da área de captação for 

depositado lixo proveniente de diferentes atividades humanas, tais como: lixo residencial, 

industrial, hospitalar, etc. 
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• Atividade mineradora: quando, na área de captação, se constatar poluição causada pelo 

lançamento de produtos químicos utilizados na atividade mineradora, que venham a 

contaminar o lençol freático e/ou o espelho d'água na superfície (ex: lançamento de 

mercúrio nos rios em zona de garimpo de ouro, etc.). 

• Resíduos agrotóxicos: quando, na área de captação, houver a presença de resíduos de 

atividades agrícolas provenientes da lavagem de equipamentos em rios, córregos, lagos e 

etc., bem como de produtos químicos lançados na lavoura e que são levados aos corpos 

d'água pela ação das chuvas. Caso os poços tubulares utilizados no sistema de 

abastecimento de água estejam localizados em áreas rurais onde ocorra produção agrícola 

com uso de agrotóxicos, esta opção também deve ser assinalada. 

• Outra: quando existir causa de poluição e/ou contaminação no local de captação, diferente 

das citadas anteriormente. 

Atenção! Os quesitos 8 a 11 devem ser preenchidos apenas por aqueles que assinalaram existência 

de captação de água doce em poço raso no quesito 3, item 3.1.2. 

As instruções para preenchimento são análogas às dos quesitos 4 a 7 deste mesmo bloco, páginas 

45 a 47. 

Quesito 8: Em 2017, existia alguma forma de proteção na captação de água doce em poço ra so ? 

1- Sim -7 8.1.1 Quantidade de pontos de captação de água doce em poço raso com alguma 

forma de proteção: __ _ 

2 - Não (passe para o quesito 10) 

Quesito 9: Qual(is) a(s) forma(s) de proteção na captação de água doce em poço raso? (admite 

múltipla marcação) 

9.1 l _ I Segurança (vigilância realizada por pessoa ou equipamento) 

9.2 l _ I Área cercada 

9.3 l _ I Preservação da área por vegetação 

9.4 l_I Proibição de despejos 

9.5 l_I Outra(s) -7 9.5.1 Especifique: ________ _ 
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Quesito 10: Em 2017, existiam poluição e/ou contaminação contínuas na captação de água doce em 

poço raso? 

1-Sim --7 10.1.1 Quantidade de pontos de captação de água doce em poço raso com alguma 

forma de poluição e/ou contaminação: __ _ 

2 - Não (passe para o quesito 12) 

Quesito 11: Qual(is) a(s) causa(s) de poluição e/ou contaminação contínuas na captação de água 

doce em poço raso? (admite múltipla marcação) 

11.1 l_I Esgoto sanitário 

11.2 l_I Despejo industrial 

11.3 l_I Destinação inadequada do lixo 

11.4 l _ I Atividade mineradora 

11.5 l_I Resíduos agrotóxicos 

11.6 l_I Outra(s) --7 11.6.1 Especifique: ________ _ 

Atenção! Os quesitos 12 a 15 devem ser preenchidos apenas por aqueles que assinalaram 

existência de captação de água doce em poço profundo no quesito 3, item 3.1.3. 

As instruções para preenchimento são análogas às dos quesitos 4 a 7 deste mesmo bloco, páginas 

45 a 47. 

Quesito 12: Em 2017, existia alguma forma de proteção na captação de água doce em poço 

profundo? 

1- Sim --7 12.1.1 Quantidade de pontos de captação de água doce em poço profundo com 

alguma forma de proteção: __ _ 

2 - Não (passe para o quesito 14) 

Quesito 13: Qual(is) a(s) forma(s) de proteção na captação de água doce em poço profundo? 

(admite múltipla marcação) 

13.1 l _ I Segurança (vigilância realizada por pessoa ou equipamento) 

13.2 l_I Área cercada 

48 



13.3 l _ I Preservação da área por vegetação 

13.4 l _ I Proibição de despejos 

13.5 l_I Outra(s) --7 13.5.1 Especifique: ________ _ 

Quesito 14: Em 2017, existiam poluição e/ou contaminação contínuas na captação de água doce em 

poço profundo? 

1- Sim --7 14.1.1 Quantidade de pontos de captação de água doce em poço profundo com 

alguma forma de poluição e/ou contaminação: __ _ 

2 - Não (passe para o quesito 16) 

Quesito 15: Qual(is) a(s) causa(s) de poluição e/ou contaminação contínuas na captação de água 

doce em poço profundo? (admite múltipla marcação) 

15.1 l _ I Esgoto sanitário 

15.2 l _ I Despejo industrial 

15.3 l _ I Destinação inadequada do lixo 

15.4 l _ I Atividade mineradora 

15.5 l _ I Resíduos agrotóxicos 

15.6 l_I Outra(s) --7 15.6.1 Especifique: ________ _ 

Quesito 16: Em 2017, a entidade fez captação de água salobra, salgada ou salina no município? 

1-Sim --7 16.1.1 Qual a vazão de água salobra, salgada ou salina captada no município? 

(unidade de vazão indicada no quesito 2): ________ _ 

2-Não 

Instruções de preenchimento da unidade de medida de vazão na seção 6.4 deste Manual, página 

19. 
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Água salobra: água com salinidade intermediária entre a água salgada (marinha) e a água doce, 

isto é, com salinidade entre 0,5%o e 30%0. Imprópria para o consumo humano, é muito 

encontrada em regiões de mangue (áreas alagadas próximas ao litoral). 

Água salgada/salina: água do mar com concentração de cloreto de sódio e com alto teor de 

outros sais, imprópria para o consumo humano. Água com salinidade igual ou superior a 30%0. 

Quesito 17: Em 2017, a entidade enviou água bruta (doce, salobra, salgada ou salina) captada no 

município para outro(s) município(s) ou entidade(s)? 

Envio de água bruta: envio de água sem nenhum tipo de tratamento para outras entidades ou para 

a própria entidade em outros municípios. Considerar a água enviada para tratamento e/ou 

distribuição. 

1- Sim --7 17.1.1 Qual a vazão de água bruta captada no município e enviada para outro(s) 

município(s) ou entidade(s)? (unidade de vazão indicada no quesito 2}: ________ _ 

2-Não 

Instruções de preenchimento da unidade de medida de vazão na seção 6.4 deste manual, página 

19. 

Bloco 08: Recebimento de água para o município pesquisado 

Bloco de investigação sobre o recebimento de água, bruta ou tratada, de outro(s) município(s) ou 

outra(s) entidade(s) . Devem ser registradas informações sobre a água utilizada pela entidad e para 

tratamento e/ou distribuição no município pesquisado. 

Recebimento de água bruta: recebimento de água sem nenhum tipo de tratamento captada por 

outra(s) entidade(s), ou captada pela própria entidade em outro(s) município(s). Considerar a 

água bruta recebida para tratamento e/ou distribuição no município pesquisado. 

Recebimento de água tratada: recebimento de água com algum tipo de tratamento, tratada por 

outra(s) entidade(s), ou tratada pela própria entidade em outro(s) município(s). Considerar a água 

tratada recebida para tratamento adicional e/ou distribuição no município pesquisado. 

Quesito 1: Em 2017, recebeu água bruta ou tratada de outros municípios ou outras entidades? 
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1-Sim 

2 - Não (passe para o bloco 09) 

Quesito 2: Qual a unidade de medida de vazão da água recebida? 

3 - m3/dia 

4 - m3/mês 

5 - L/s 

6 - L/h 

7 - L/dia 

8 - L/mês 

9 - Não há medição 

Neste quesito, a entidade deve informar a unidade de medida a que correspondem os valores das 

vazões de recebimento de água no restante do bloco 08. Instruções de preenchimento da unidade 

de medida de vazão na seção 6.4 deste Manual, página 19. 

Quesito 3: Em 2017, recebeu água bruta de outra(s) entidade(s) para o município pesquisado? 

1- Sim --7 3.1 Qual(is) o(s) local(is) de captação e vazão da água bruta recebida de outra(s) 

entidade(s) para o município? 

Local de captação 
Vazão de água bruta recebida (unidade de vazão 

indicada no quesito 2) 

3.1.1 l_I Captada no município pesquisado por 
3.1.1.1 

outra(s) entidade(s) ---------

3.1.2 l_I Captada em outro(s) município(s) por 
3.1.2.1. 

outra(s) entidade(s) ---------

Total de água bruta recebida de outra(s) entidade(s) 
3.1.3.1. 

para o município ---------

2 - Não 
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Nos quesitos 3.1.1 e 3.1.2, assinale com um "x" as quadrículas correspondentes ao(s) local(is) onde 

a água bruta recebida de outra(s) entidade(s) foi captada: no município pesquisado ou em outro(s) 

município(s). Instruções de preenchimento da unidade de medida de vazão e do quadro nas seções 

6.4 e 6.5 deste Manual, páginas 19 e 21. 

Quesito 4: Em 2017, recebeu água bruta captada em outro(s) município(s) pela própria entidade? 

1 - Sim --7 4.1.1 Qual a vazão da água bruta captada pela própria entidade, recebida de 

outro(s) município(s)? (unidade de vazão indicada no quesito 2): ________ _ 

2-Não 

Instruções de preenchimento da unidade de medida de vazão na seção 6.4 deste Manual, página 

19. 

Recebimento de água tratada para o município pesquisado 

Quesito 5: Em 2017, recebeu água tratada de outra(s) entidade(s) para o município pesquisado? 

1 - Sim --7 5.1 Qual(is) o(s) local(is) de tratamento e vazão da água tratada recebida de 

outra(s) entidade(s) para o município? (admite múltipla marcação) 

Local de trat amento 
Vazão de água tratada recebida (unidade de vazão 

indicada no quesito 2) 

5.1.1 l_I Trat ada no município pesquisado por 
5.1.1.1 

outra(s) entidade(s) ---------

5.1.2 l_I Tratada em outro(s) município(s) por 
5.1.2.1 

outra(s) entidade(s) ---------

Total de água tratada recebida de outra(s) 
5.1.3.1 

entidade(s) para o município ---------

2-Não 

Nos quesitos 5.1.1 e 5.1.2, assinale com um "x" as quadrículas correspondentes ao(s) local(is) onde 

a água tratada recebida de outra(s) entidade(s) passou por tratamento : no município pesquisado 

ou em outro(s) município(s). 

Instruções de preenchimento da unidade de medida de vazão e do quadro nas seções 6.4 e 6.5 

deste Manual, páginas 19 e 21. 
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Exemplo: Água tratada por entidade em São Gonçalo (RJ) é enviada para outra entidade distribuir 

no município de Niterói (RJ). No questionário sobre o município de Niterói, o item 5.1.2 deve ser 

assinalado e a respectiva vazão preenchida no item 5.1.2.1. 

Quesito 6: Em 2017, recebeu água tratada pela própria entidade em outro(s) município(s)? 

1-Sim -7 6.1.1 Qual a vazão da água recebida tratada em outro(s) município(s) pela própria 

entidade? (unidade de vazão indicada no quesito 2}: ________ _ 

2-Não 

Instruções de preenchimento da unidade de medida de vazão na seção 6.4 deste Manual, página 

19. 

Exemplo: A água tratada por entidade no município de Joaçaba (SC) é recebida pela mesma 

entidade para distribuição no município de Herval D'Oeste (SC). No questionário sobre o município 

de Herval D'Oeste, o item 6.1.1 deve ser preenchido com a vazão da água tratada em Joaçaba 

enviada para Herval D'Oeste. 

Atenção! O quesito 7 deve ser preenchido apenas por aqueles que informaram receber água 

tratada de outra(s) entidade(s) no quesito 5 do Bloco 08 ou informaram receber água tradada pela 

própria entidade em outro(s) município(s) no quesito 6 do Bloco 08. 

Quesito 7: A água tratada recebida passou por tratamento adicional nas estações de tratamento de 

água ou unidades de tratamento simplificado da entidade, localizadas no município pesquisado? 

1-Sim -7 7.1.1 Qual a vazão da água tratada recebida que passou por tratamento adicional 

nas estações de tratamento de água ou unidades de tratamento simplificado da entidade, 

localizadas no município pesquisado? (unidade de vazão indicada no quesito 2}: ________ _ 

2-Não 

Instruções de preenchimento da unidade de medida de vazão na seção 6.4 deste Manual, página 

19. 
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Bloco 09: Estações de Tratamento de Água (ETA} e Unidades de Tratamento Simplificado (UTS} no 

município pesquisado 

Bloco de investigação sobre as Estações de Tratamento de Água (ETAs) e Unidades de Tratamento 

Simplificado(UTSs) localizadas no município pesquisado. 

Estação de Tratamento de Água (ETA): é o conjunto de instalações e equipamentos destinados a 

realizar o tratamento da água. Compõe-se basicamente de casa química, e, pelo menos, uma 

dessas etapas de tratamento: floculadores, decantadores, filtros, correção de pH, desinfecção 

(cloração) e fluoretação adicionada. Válida para todos os tipos de tratamento, exceto aqueles 

simplificados, que se enquadram como UTS. 

Unidade de Tratamento Simplificado (UTS}: unidades de simples desinfecção, distinguindo-as de 

ETA. Há situações em UTS que, além da desinfecção, tem-se a fluoretação adicionada das águas. 

Quesito 1: Em 2017, existia(m) estação(ões) de tratamento de água - ETA(s) ou unidade(s) de 

tratamento simplificado - UTS(s) localizada(s) no município? (considerar ETAs ou UTSs em operação, 

com operação interrompida, concluídas ainda sem utilização ou inacabadas) 

1-Sim 

2 - Não (passe para o bloco 10} 

Quesito 2: Qual a unidade de medida de vazão da água tratada? 

3 - m 3/dia 

4 - m 3/mês 

5 - L/s 

6 - L/h 

7 - L/dia 

8 - L/mês 

9 - Não há medição 
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Neste quesito, a entidade deve informar a unidade de medida a que correspondem os valores das 

vazões de água tratada no restante do bloco 09. Instruções de preenchimento da unidade de 

medida de vazão na seção 6.4 deste Manual, página 19. 

Quesito 3: Em 2017, existia(m) estação(ões) de tratamento de água - ETA(s) ou unidade(s) de 

tratamento simplificado - UTS(s) em operação, localizada(s) no município? 

1-Sim -7 3.1.1. Quantidade de ETAs: 

(se quantidade de ETAs =O, passe para o quesito 5) 

3.1.2. Quantidade de UTSs: 

2 - Não (passe para o quesito 11) 

Neste quesito, considere todas as ETAs ou UTSs do município em que ocorreu tratamento de água 

pelo menos um dia do ano de 2017. 

Quesito 4: Existia(m) ETA(s) (em operação) com licença ambiental para operação válida/vigente 

localizada(s) no município? 

Licenciamento ambiental: é o procedimento administrativo realizado pelo órgão ambiental 

competente, que pode ser federal, estadual ou municipal, para licenciar a instalação, ampliação, 

modificação e operação de atividades e empreendimentos que utilizam recursos naturais, ou que 

sejam potencialmente poluidores ou que possam causar degradação ambiental. 

As licenças ambientais têm prazos de validade, que variam conforme o tipo de licença, de acordo 

com os parâmetros estabelecidos na Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente -

CONAMA 237/1997. 

Licença de Operação - LO: autoriza a operação da atividade, obra ou empreendimento, após a 

verificação do efetivo cumprimento das exigências das licenças anteriores (Licença Prévia - LP e 

Licença de Instalação - LI), bem como do adequado funcionamento das medidas de controle 

ambiental, equipamentos de controle de poluição e demais condicionantes determinados para a 

operação (Resolução CONAMA 237 /1997). 

1-Sim -7 4.1.1 Quantidade: 

2-Não 
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Considere como licença ambiental para operação: Licença de Operação, Autorização Ambiental de 

Funcionamento ou Dispensa de Licença Ambiental. Não considerar Licença Prévia e Licença de 

Instalação. 

Assinale "1-Sim", mesmo que a licença seja dada para a operação de todo o sistema de 

abastecimento de água e não apenas para a ETA. 

Quesito 5: Qual(is) o(s) tipo(s) de tratamento, a vazão de água tratada e a capacidade máxima de 

processamento da(s) ETA(s) ou UTS(s) em operação, localizada(s) no município? (admite múltipla 

marcação) 

Capacidade máxima de processamento: corresponde à capacidade instalada total da unidade de 

tratamento de água, considerando a vazão máxima conforme os dados de projeto executivo ou 

declaração do fabricante. 

Vazão de água tratada Capacidade máxima de 

Tipo de tratamento (unidade de vazão indicada no processamento (unidade de 

quesito 2) vazão indicada no quesito 2) 

5.11_1 Tratamento convencional 5.1.1 --------- 5.1.3 ---------

5.21_1 Tratamento não 
5.2.1 5.2.3 

convencional --------- ---------

5.3 l_I Simples desinfecção 5.3.1 --------- 5.3.3 ---------

Total 5.4.1 5.4.3 --------- ---------

Tipos de tratamento de água: 

Tratamento convencional: tratamento completo em ETA, ou seja, dotado dos processos de 

floculação, decantação, filtração e desinfecção, antes de ser distribuída à população. Também 

poderão ocorrer neste tipo de tratamento, as etapas correspondentes à correção de pH, 

fluoretação adicionada e outros processos adicionais. 

Tratamento não convencional: tratamento onde não constam todas as etapas descritas no 

tratamento convencional. Não considerar água tratada somente por simples desinfecção. 

Simples desinfecção (cloração e outros): tratamento da água apenas por desinfecção, antes de sua 

distribuição à população. O cloro é o desinfectante mais empregado, porém existem outros 
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métodos químicos de desinfecção como, por exemplo, ozônio, iodo, prata (coloidal ou iônica), sal 

de cozinha, etc. Considera-se também simples desinfecção, quando a água recebe somente a 

desinfecção acrescida de aplicação de flúor. 

Nos quesitos 5.1.3, 5.2.3 e 5.3.3, considerar a soma das capacidades máximas de todas as ETAs e 

UTSs em operação localizadas no município pesquisado. 

Exemplo: No município A existem 2 ETAs em operação e ambas realizam tratamento convencional. 

Uma possui capacidade máxima de 500m3/h e a outra de 300m 3/h. Preencher os itens 5.1.3 e 5.4.3 

com o total de 800 m3 /h. Outras instruções de preenchimento da unidade de medida de vazão e 

do quadro nas seções 6.4 e 6.5 deste Manual, páginas 19 e 21. 

Quesito 6: Qual(is) a(s) etapa(s) de tratamento realizada(s) pela(s) ETA(s) ou UTS(s) localizada(s) no 

município? (admite múltipla marcação) 

6.1 l __ I Processo de dessalinização 

6.2 l __ I Correção de ph 

6.3 l __ I Coagulação 

6.4 l __ I Floculação 

6.5 l __ I Decantação 

6.6 l __ I Filtração 

6. 7 l __ I Fluoretação adiciona da 

6.8 l __ I Desinfecção 

6.9 l __ I Outra(s) --7 6.9.1 Especifique: __________ _ 

Considere todas as etapas de tratamento que são realizadas nas ETAs e UTSs localizadas no 

município pesquisado. 

Processos de tratamento de água: 

Processo de dessalinização: processo de redução do teor de sal da água salgada e/ou salobra, 

imprópria para consumo, tornando-a potável. 
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Correção de ph: ajuste do pH feito para reduzir a acidez da água e evitar a corrosão das tubulações 

e redes de distribuição. 

Coagulação: é a mistura de produtos químicos (coagulantes) na água a ser tratada, de forma que 

as impurezas (partículas) e contaminantes dissolvidos sejam agregados, formando partículas 

maiores para serem retiradas nas etapas seguintes do tratamento da água. 

Floculação: consiste na agitação relativamente suave da água após o processo de coagulação, 

para que ocorram choques entre as partículas e estas se aglomerem em partículas maiores, os 

flocos, facilitando sua sedimentação. 

Decantação: ato de separar, por meio da gravidade, os sólidos sedimentáveis que estão contidos 

em uma solução líquida. Os sólidos sedimentam no fundo do decanta dor, de onde acabam sendo 

removidos como lodo. 

Filtração: consiste na remoção das partículas suspensas e coloidais e de microrganismos 

presentes na água, que escoa através de um meio filtrante. Este pode ser composto de uma ou 

de várias camadas de areia de diferentes granulometrias, carvão ou camadas alternadas de areia 

e carvão. 

Fluoretação adicionada: adição controlada de um composto de flúor à água distribuída à 

população, para controle da cárie dentária. 

Desinfecção: é o processo de destruição ou inativação de organismos patogênicos (bactérias, 

vírus, protozoários e vermes) da água, bem como de outros organismos indesejáveis (algas, por 

exemplo). 

Quesito 7: Qual(is) o(s) processo(s) de desinfecção realizado(s) pela(s) ETA(s) ou UTS(s) localizada(s) 

no município? (admite múltipla marcação) 

Responder apenas se a entidade assinalou que realiza a etapa "desinfecção" no Quesito 6, item 

6.8. 

7.1 l_I Cloração 

7.2 l_I Ozônio 

7.3 l_I Ultravioleta 

7.4 l_I Outro(s) -7 7.4.1 Especifique: ____________ _ 
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Cloração: consiste em utilizar produtos químicos à base de cloro, com o objetivo de inativar os 

micro-organismos patogênicos existentes na água ou no esgoto. 

Ozônio: usado no processo de esterilização da água ou do esgoto. Corresponde a um dos 

processos oxidativos avançados8 de grande eficiência, baixo custo operacional e relevante apelo 

ambiental por evitar o uso desenfreado de agentes químicos e garantir a destruição de quaisquer 

patógenos ou agentes poluentes. 

Ultravioleta: inativação de micro-organismos por meio da utilização de energia ultravioleta, 

interferindo em seus DNAs e evitando a multiplicação de vírus, bactérias e outros. 

Quesito 8: Em 2017, enviou água tratada no município para outro(s) município(s) ou entidade(s)? 

Envio de água tratada: envio de água com tratamento para outra(s) entidade(s) ou para a própria 

entidade em outro(s) município(s). Considerar a água tratada enviada para tratamento adicional 

e/ou distribuição. 

1 - Sim -7 8.1.1 Qual a vazão de água tratada no município e enviada para outro(s) 

município(s) ou entidade(s)? (unidade de vazão indicada no quesito 2}: ________ _ 

2-Não 

Instruções de preenchimento da unidade de medida de vazão na seção 6.4 deste Manual, página 

19. 

Quesito 9: Em 2017, no processo de tratamento da água houve geração de lodo? 

Lodo: O lodo é o sedimento composto por uma mistura de substâncias que apresentam minerais, 

colóides9 e partículas advindas de matéria orgânica decomposta em suspensão no meio aquoso. 

Em uma ETA, por exemplo, é um resíduo constituído de água e sólidos suspensos somados a 

produtos dos reagentes aplicados no tratamento da água. Em uma ETE, é uma mistura sólida e 

8 Os Processos Oxidativos Avançados (ou Processos Avançados de Oxidação), conhecidos pela sigla POA's, são proces
sos que se baseiam na geração de radicais livres, principalmente o radical hidroxil (·OH), que possui alto poder oxi
dante e pode promover a degradação de vários compostos poluentes eficientemente. 
9 Colóides, soluções coloidais ou sistema coloidal são misturas que apresentam aspecto de solução, ou seja, de uma 
mistura homogênea. Mas, na verdade, eles são misturas heterogêneas. Isso porque embora não seja nítida a olho nu, a 
diferença das misturas coloidais pode ser observada mediante o uso de instrumentos, tais como o microscópio. O sa n
gue apesar de parecer homogêneo, com o uso do microscópio observamos que é formado por diversos componentes. 
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semi-sólida de substâncias orgânicas e inorgânicas com aspecto desagradável, mau cheiroso e 

elevada concentração de água (95%). Trata-se do principal subproduto do tratamento de 

efluentes. 

1-Sim 

2 - Não (passe para o quesito 11) 

Quesito 10: Qual(is) a(s) destinação(ões) final(is) do lodo gerado? (admite múltipla marcação) 

10.1 l_I Corpos d'água 

10.2 l_I Terreno baldio, lixão ou aterro controlado 

10.3 l_I Aterro sanitário 

10.4 l _ I Estação de Tratamento de Esgoto - ETE 

10.5 l _ I Uso na construção civi 1 

10.6 l_I Uso como insumo para agricultura 

10. 7 l _ I lncin e ração 

10.8 l_I Outra(s) -7 10.8.1. Especifique: ___________ _ 

Corpos d'água: rios, riachos, córregos, lagos, represas, açudes, etc. 

Terreno baldio: Terreno abandonado. É caracterizado por falta de manutenção, mato alto, lixo 

ou entulho. 

Lixão (vazadouro a céu aberto): Local utilizado para disposição do lixo, em bruto, sobre o t erreno, 

sem qualquer cuidado ou técnica especial. O vazadouro a céu aberto caracteriza-se pela falta de 

medidas de proteção ao meio ambiente ou à saúde pública. 

Aterro controlado: local utilizado para despejo do lixo col etado, em bruto, com cuidado de, 

diariamente, após a jornada de trabalho, cobrir os resíduos com uma camada de terra, de modo 

a não causar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, bem como minimizar os impactos 

ambientais. 

Aterro sanitário: instalação de destinação final dos resíduos sólidos urbanos através de sua 

adequada disposição no solo, sob controles técnico e operacional permanentes, de modo a que 

nem os resíduos, nem seus efluentes líquidos e gasosos, venham a causar danos à saúd e pública 
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e/ou ao meio ambiente. Para tanto, o aterro sanitário deverá ser localizado, projetado, instalado, 

operado e monitorado em conformidade com a legislação ambiental vigente e com as normas 

técnicas oficiais que regem essa matéria. 

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE}: conjunto de instalações e equipamentos destinados a 

realizar o tratamento de esgotos produzidos. Compõe-se, basicamente, de grade, caixa de areia, 

decanta dor primário, lodo ativado e/ou filtro biológico, decanta dor secundário e secagem de lodo 

proveniente de decantadores. 

Uso na construção civil: uso na fabricação de tijolos ou telhas, por exemplo. 

Uso como insumo para agricultura: uso como fertilizante e recompositor da camada superficial 

do solo, por exemplo. 

Incineração: processo de redução térmica da massa (geralmente, em até 70%) e do volume 

(usualmente, em até 90%) de resíduos, por meio de combustão controlada a temperaturas 

elevadas, efetuada em incinerador. 

Quesito 11: Em 2017, existia(m) ETA(s) ou UTS(s) inacabada(s) no município? 

1-Sim --7 11.1 Quais as quantidades e capacidades das ETAs e UTSs inacabadas no município? 

Tipo Quantidade 
Capacidade máxima de processamento (unidade 

de vazão indicada no quesito 2) 

11.1.1 l_I ETAs 11.1.1.1. --- 11.1.1.2. ---------

11.1.2 l_I UTSs 11.1.2.1. --- 11.1.2.2. ---------

2 -Não 

Consid ere "inacabadas" , as ETAs ou UTSs que estejam em construção, ou com a construção 

interrompida devido a problemas t écnicos, financeiros, ambientais, legais, etc. 

Nos quesitos 11.1.1.2 e 11.1.2.2, considere a soma das capacidades máximas previstas de todas as 

ETAs e UTSs inacabadas localizadas no município pesquisado. Exemplo: No município A existem 2 

ETAs inacabadas, uma com capacidade máxima prevista de 400m 3/h e a outra de 200m3/h. 

Preencher o item 11.1.1.2 com o total de 600 m3/h. 

Instruções de preenchimento da unidade de medida de vazão e do quadro nas seções 6.4 e 6.5 

deste Manual, páginas 19 e 21. 
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Capacidade máxima de processamento: corresponde à capacidade instalada total da unidade de 

tratamento de água, considerando a vazão máxima conforme os dados de projeto executivo ou 

declaração do fabricante. 

Quesito 12: Em 2017, existia(m) ETA(s) ou UTS(s) concluída(s) ainda sem utilização no município? 

1 - Sim --7 12.1 Quais as quantidades e capacidades das ETAs e UTSs concluídas ainda sem 

utilização no município? 

Tipo Quantidade 
Capacidade máxima de processamento (unidade 

de vazão indicada no quesito 2) 

12.1.1 l_I ETAs 12.1.1.1. --- 12.1.1.2. ---------

12.1.2 l_I UTSs 12.1.2.1. --- 12.1.2.2. ---------

2-Não 

Considere as ETAs ou UTSs concluídas, mas que ainda não foram utilizadas devido à inexistência de 

alguma unidade do sistema que permita a condução das águas captadas até a ETA ou mesmo à não

obtenção de licença ambiental de operação. 

Nos quesitos 12.1.1.2 e 12.1.2.2, considere a soma das capacidades máximas de todas as ETAs e 

UTSs concluídas ainda sem utilização, localizadas no município pesquisado. 

Instruções de preenchimento da unidade de medida de vazão e do quadro nas seções 6.4 e 6.5 

deste Manual, páginas 19 e 21. 

Quesito 13: Em 2017, existia(m) ETA(s) ou UTS(s) com operação interrompida no município? 

1 - Sim --7 13.1 Quais as quantidades e capacidades das ETAs e UTSs com operação 

interrompida no município? 

Tipo Quantidade 
Capacidade máxima de processamento (unidade 

de vazão indicada no quesito 2) 

13.1.1 l_I ETAs 13.1.1.1. --- 13.1.1.2. ---------

13.1.2 l_I UTSs 13.1.2.1. 13.1.2.2. --- ---------

2-Não 
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Considere como unidade "com operação interrompida", as ETAs ou UTSs que tiveram a operação 

interrompida por algum motivo em todo o ano de 2017. 

Nos quesitos 13.1.1.2 e 13.1.2.2, considerar a soma das capacidades máximas de todas as ETAs e 

UTSs com operação interrompida localizadas no município pesquisado. 

Instruções de preenchimento da unidade de medida de vazão e do quadro nas seções 6.4 e 6.5 

deste Manual, páginas 19 e 21. 

Bloco 10: Distribuição de água no município pesquisado 

Bloco de investigação sobre o sistema de distribuição de água no município pesquisado. Inclui 

quesitos sobre: 

• reservatórios localizados no município pesquisado; 

• fluoretação da água distribuída por rede pela entidade à população do município 

pesquisado; 

• rede de distribuição; 

• domicílios e estabelecimentos localizados na área prevista, mas não ligados à rede; 

• e perdas físicas e de faturamento no sistema de distribuição. 

Reservação 

Quesito 1: Em 31.12.2017, existia(m) reservatório(s) em operação no município pesquisado? 

Reservatório: recipiente que acumula água para ser distribuída à rede. Pode ser de concreto 

armado, ferro-cimento, metálico, etc. Pode estar enterrado, semi-enterrado, ou elevado. 

1- Sim -7 1.1.1 Quantidade: ___ _ 

1.1.2 Unidade de medida da capacidade dos reservatórios: 

1- Metros cúbicos 2 - Litros 3 - Não há medição (passe para o quesito 2) 

1.1.3 Capacidade total: _________ (unidade de medida de volume indicada 

no quesito 1.1.2) 

2 - Não (passe para o quesito 3) 
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No quesito 1.1.3, registrar a soma da capacidade de todos os reservatórios em operação localizados 

no município pesquisado, em 31.12.2017. 

Quesito 2: Foi realizada limpeza, higienização ou manutenção de algum(uns) desses reservatórios 

em operação nos meses de julho a dezembro de 2017? 

1 - Sim, em todos os reservatórios 

2 - Sim, em alguns reservatórios -7 2.2.1 Quantos? ___ _ 

3 - Não, nenhum reservatório foi limpo, higienizado ou recebeu manutenção no período 

Fluoretacão 

Quesito 3: Em 2017, a água distribuída pela entidade no município continha flúor? 

1-Sim -7 3.1.1. Qual o percentual do volume de água distribuída no município que continha 

flúor? % 

2 - Não (passe para o quesito 11) 

3 - Não sabe (passe para o quesito 11) 

No quesito 3, assinale "1-Sim", se pelo menos parte da água distribuída pela entidade no município 

em 2017 continha flúor, adicionado pela própria entidade ou por outra entidade. Considere, 

também, a água que continha teor de flúor natural. 

O quesito 3.1.1 deve ser preenchido com números inteiros. Arredondar valores decimais entre O e 

4 para O e valores decimais de 5 a 9 para cima. Exemplo: O percentual de volume de água que 

continha flúor era 38,6%, o registro deve ser por números inteiros, 39%. 

Quesito 4: Em 2017, o flúor era adicionado no município? 

1- Sim, em toda a água fluoretada distribuída pela entidade no município 

2 - Sim, em parte da água fluoretada distribuída pela entidade no município 

3-Não 

Considere que houve adição de flúor no município em 2017, quando adicionado dentro dos limites 

do próprio município, ainda que o flúor tenha sido adicionado por outra entidade. 
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Considere que não houve adição de flúor no município se o flúor presente na água distribuída pela 

entidade foi adicionado fora dos limites do município pesquisado ou quando a água contenha teor 

de flúor natural, não sendo necessária a adição de flúor. 

Exemplo: Do total de 40m 3/h de água fluoretada distribuída no município em 2017, 5m3/h continha 

somente teor de flúor natural e em 35 m3/h a entidade fazia adição de flúor no município -7 

assinalar que o flúor era adicionado no município "2 -Sim, em parte da água fluoretada distribuída 

pela entidade no município". 

Quesito 5: Em 31.12.2017, há quanto tempo ocorria fluoretação da água distribuída? 

Fluoretação: teor de concentração do íon fluoreto presente na água destinada ao consumo 

humano, apto a produzir os efeitos desejados à prevenção da cárie dental (Portaria 635/1975). 

1- Menos de 5 anos 

2 - Entre 5 e 10 anos 

3 - Mais de 10 anos 

Considere o período contínuo, sem interrupções, ao longo do qual ao menos parte da água 

distribuída pela entidade no município era fluoretada, isto é, ocorria adição de flúor ou continha 

teor de flúor natural. 

Quesito 6: Houve interrupção da fluoretação da água distribuída em 2017? 

1-Sim 

2 - Não (passe para o quesito 8) 

Assinale "1- Sim" caso toda a água distribuída pela entidade no município tenha deixado de conter 

flúor durante algum período do ano de 2017. 

Quesito 7: Qual o maior período de interrupção da fluoretação em 2017? 

1-Até 1 mês 

2 - Mais de 1 a 3 meses 

3 - Mais de 3 a 6 meses 
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4 - Mais de 6 meses 

Considere o maior período ininterrupto ao longo do qual toda a água distribuída pela entidade no 

município deixou de conter flúor no ano de 2017. 

Quesito 8: Em 2017, a entidade possuía pontos de monitoramento da fluoretação da água que 

distribuía no município? 

Monitoramento da fluoretação da água: operação para verificação da concentração de flúor em 

determinados pontos do sistema de abastecimento de água. 

1 - Sim -7 8.1 Qual(is) o(s) ponto(s) de monitoramento da fluoretação? (admite múltipla 

marcação) 

8.1.1. l_I Na captação (controle do teor de flúor natural) 

8.1.2. l _ I Na saída da estação ou unidade de tratamento 

8.1.3. l _ I Nos reservatórios 

8.1.4. l _ I Na rede de distribuição 

8.1.5. l_I Outro -7 8.1.5.1 Especifique: _________ _ 

2 - Não (passe para o quesito 11) 

Atenção! Os pontos de monitoramento considerados neste quesito e assinalados no quesito 8.1 

podem estar localizados fora dos limites do município pesquisado, desde que analisem amostras 

da água que será distribuída no município. 

Quesito 9: Em 2017, qual a frequência da análise da concentração de flúor na água distribuída no 

município? 

1- Diariamente, em intervalos de 2 horas ou menos 

2 - Diariamente, em intervalos de mais de 2 horas 

3 -Semanal 

4 - Quinzenal 

5 - Mensal 
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6- Outra 

Atenção! Caso a análise da concentração de flúor ocorra em mais de um ponto, considerar a maior 

frequência de análise. 

Quesito 10: Qual a concentração de flúor na água distribuída no município, na última amostra 

analisada em 2017? 

1 - Até 0,6 mg/I 

2- Mais de 0,6 mg/I a 0,8 mg/I 

3- Mais de 0,8 mg/I a 1,0 mg/I 

4- Mais de 1,0 mg/I a 1,5 mg/I 

5 - Mais de 1,5 mg/I a 1,7 mg/I 

6 - Mais de 1,7 mg/I 

Caracterização da água distribuída no município 

Quesito 11: Qual a unidade de medida de vazão da água distribuída? 

3 - m 3/dia 

4 - m 3/mês 

5 - L/s 

6 - L/h 

7 - L/dia 

8 - L/mês 

9 - Não há medição 

Neste quesito, a entidade deve informar a unidade de medida a que correspondem os valores das 

vazões de água distribuída, que serão informadas nos quesitos 12, 26.1.1 e 27.1.2. Instruções de 

preenchimento da unidade de medida de vazão na seção 6.4 deste Manual, página 19. 
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Quesito 12: Em 2017, qual a vazão da água distribuída no município, segundo o tipo de tratamento 

recebido? (admite múltipla marcação) 

Vazão de água distribuída no município: vazão de água disponibilizada para consumo na rede e 

reservatórios do município. Não inclui vazão de água enviada para tratamento e/ou distribuição 

pela própria entidade em outro(s) município(s) ou por outra(s) entidade(s). 

Tipo de tratamento 
Vazão da água distribuída 

(unidade de vazão indicada no quesito 11) 

12.1 l _ I Tratamento convencional 12.1.1 ---------

12.2 l _ I Tratamento não convencional 12.2.1 ---------

12.3 l _ I Simples desinfecção 12.3.1 ---------

12.4 l _ I Total de água distribuída no município com 
12.4.1 

algum tratamento ---------

12.5 l __ I Total de água distribuída no município sem 
12.5.1 

tratamento ---------

Total de água distribuída no município 12.6.1 ---------

O quesito 12.4.1 corresponde à soma dos quesitos 12.1.1, 12.2.1e12.3.1. O quesito 12.6.1 equivale 

à soma dos quesitos 12.4.1e12.5.1. Instruções de preenchimento da unidade de medida de vazão 

e do quadro nas seções 6.4 e 6.5 deste Manual, páginas 19 e 21. 

Quesito 13: Foi realizada vigilância da qualidade da água distribuída pela entidad e no município 

pela(s) secretaria(s) estadual ou municipal da sa úde, no mês de dezembro de 2017? 

Vigilância da qualidade da água para consumo humano: conjunto de ações adotadas 

regularmente pela AUTORIDADE DE SAÚDE PÚBLICA para verificar o atendimento à Portaria 

2.914/2011, considerados os aspectos socioambientais e a rea lidade local, e avaliar se a água 

consumida pela população apresenta ri sco à sa úde humana. 

1- Sim, pelas secretarias municipal e estadual de saúde 

2 - Sim, som ente pela secretaria estadua l de sa úde 

68 



3 - Sim, somente pela secretaria municipal de saúde 

4-Não 

5- Não sabe 

Quesito 14: A entidade fez coleta de amostra(s) de água para controle de qualidade, no(s) sistema(s) 

de distribuição (reservatórios e rede) localizado(s) no município, no mês de dezembro de 2017? 

Controle de qualidade da água para consumo humano: conjunto de atividades exercidas 

regularmente pelo RESPONSÁVEL pelo sistema ou por solução alternativa coletiva de 

abastecimento de água, destinado a verificar se a água fornecida à população é potável, de forma 

a assegurar a manutenção desta condição. (Ministério da Saúde, Portaria nº 2.914, de 12 de 

dezembro de 2011). 

1-Sim 

2 - Não (passe para o quesito 16) 

Considere apenas a coleta de amostras feita pela própria entidade ou por laboratório contratado 

pela entidade para controle interno. Não considerar coleta de amostras para vigilância da qualidade 

da água feita pela(s) secretaria(s) municipal ou estadual de saúde. 

Quesito 15: Qual(is) o(s) tipo(s), número de amostras e resultados das análises da água realizadas 

pela entidad e, no mês de dezembro de 2017, no(s) sistema(s) de distribuição (reservatórios e rede) 

localizado(s) no município? (admite múltipla marcação) 

Tipo de análises realizadas Número de amostras Número de amostras fora 

no mês de dezembro de 2017 analisadas do padrão* 

15.1 l_I Turbidez 15.1.1 ----- 15.1.2 -----

15.2 l_I Cor 15.2.1 ----- 15.2.2 -----

15.3 l _ I Cloro residual 1 ivre 15.3.1 ----- 15.3.2 -----

15.4 l _ I Coliformes totais 15.4.1 ----- 15.4.2 -----

15.5 l _ I Escherichia Coli (E. Coli) 15.5.1 ----- 15.5.2 -----

15.6 l _ I Bactérias Heterotróficas 15.6.1 ----- 15.6.2 -----

*O padrão de potabilidade da água é definido pela portaria nº 2.914, do Ministério da Saúde, de 12 
de dezembro de 2011. 
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Considerar os tipos de análises realizadas pela entidade ou por laboratório contratado, para 

controle interno, durante o mês de dezembro de 2017. Para as análises assinaladas, registre o 

número de amostras analisadas no período e o número de amostras fora do padrão de potabilidade 

definido na portaria nº 2.914/2011, do Ministério da Saúde. 

O quadro a seguir resume as análises e os parâmetros indicados na portaria nº 2.914/2011: 

Quadro 6: Parâmetros para o controle de qualidade da água nos sistemas de distribuição 
(reservatórios e rede) em conformidade com o padrão de potabilidade da água estabelecido pela 
portaria 2.914/2011, do Ministério da Saúde. 

Parâmetro 

Turbidez 

Cor 

Cloro residual livre 

Coliformes totais 

Escherichia Coli 

Bactérias heterotróficas 

Definição 

Indica o grau de transparência da água. 
É causada pela presença de materiais 
sólidos em suspensão. 

Indica a presença de substâncias natu
rais coloridas finamente divididas ou 
dissolvidas, capazes de emprestar a 
própria cor à água. Geralmente não 
apresenta risco à saúde. 

O cloro é um produto químico utilizado 
na desinfecção da água. Sua medida 
serve para controlar a dosagem que 
está sendo aplicada. 

Indicador de que a água teve contato 
com matéria orgânica em decomposi
ção e, portanto, pode ter organismos 
patogênicos. 

Considerado o mais específico indica
dor de contaminação fecal recente e de 
eventual presença de organismos pato
gênicos. 

Podem ser patogênicas oportunistas ou 
provocar interferência na 

Padrão de potabilidade no sistema 
de distribuição 

Máximo de 5,0 UT. 

Máximo de 15 uH. 

0,2 mg/L a 2mg/L. 

Menos de 20.000 habitantes: Apenas 
uma amostra, entre as amostras exa
minadas no mês, poderá apresentar 
resultado positivo. 
A partir de 20.000 habitantes: Ausên
cia em 100 ml em 95% das amostras 
examinadas no mês. 

Ausência em 100 mi. 

detecção de coliformes, por inibição de Não deve exceder 500 Unidades For-
crescimento. Elevações bruscas ou 
acima do usual deste parâmetro devem 
ser interpretadas como 
suspeita da ocorrência de anomalias. 

madoras de Colônias por 1 mililitro de 
amostra (SOO UFC/mL). 

Notas: 1) UT - Unidade de Turbidez. 2) uH - unidade Hazen (unidade de cor) 
Fonte: Portaria nº 2.914/2011- Ministério da Saúde. 
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Rede de distribuição 

Quesito 16: Em 31.12.2017, qual a extensão da rede de distribuição no município? 

Km 

Registre o comprimento total da malha de distribuição de água, incluindo adutoras, subadutoras e 

redes distribuidoras e excluindo ramais prediais, operada pelo prestador de serviços dentro dos 

limites do município pesquisado. 

O quesito 16 deve ser preenchido com números inteiros. Arredondar valores decimais entre O e 4 

para O e valores decimais de 5 a 9 para cima. Exemplo: A extensão da rede de distribuição de água 

no município, operada pelo prestador, corresponde a 190,4 Km, o registro deve ser por números 

inteiros, 190 Km. 

Adutora: Tubulação para o transporte de água. As adutoras de água bruta transportam água sem 

qualquer tipo de tratamento e normalmente se estendem da captação até a estação de 

tratamento de água. As adutoras de água tratada transportam água submetida a um tratamento 

prévio e normalmente se estendem da estação de tratamento de água até o reservatório. 

Quesito 17: Número de ligações ativas em 31.12.2017: (admite múltipla marcação) 

Ligação de água: ramal predial conectado à rede de distribuição de água. Pode estar ativa ou 

inativa. 

Ligações de água ativas: ligações de água que contribuíram para o faturamento na data de 

referência. 

Atenção! Nos municípios onde a entidade não tinha faturamento sobre a água distribuída, 

considere ativas as ligações em que houve algum consumo nos últimos 30 dias em relação à data 

de referência. 
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Tipo de ligação Total Área urbana Área rural 
Micromedidas 

(com hidrômetro) 

17.1 J_I Residencial 17.1.1 -------- 17.1.2 -------- 17.1.3 -------- 17.1.4 --------

17.2 J_I Comercial 17.2.1 --------

17.3 l_I Industrial 17.3.1 --------

17.4 l_I Órgão 
17.4.1 

público --------

17.5 l_I Outro(s) 17.5.1 --------

Total (Residencial e 
17.6.1 17.6.2 17.6.3 17.6.4 

Não Residencial) -------- -------- -------- --------

Instruções de preenchimento do quadro na seção 6.5 deste Manual, página 21. 

Exemplos de tipos de ligação de água: 

• Consultório, escritório, escolas particulares, hospitais particulares, creches particulares, 

comércio em geral, etc. -7 Ligação comercial 

• Escolas públicas, hospitais públicos, creches públicas, prédios de prefeituras, de órgãos 

estaduais, de órgãos da União, Assembleias Legislativas, Câmaras de Deputados, órgãos do 

Poder Judiciário, etc. -7 Ligação de órgão público 

• Prédio onde existem unidades comerciais e residenciais, sendo a maioria delas residenciai s 

-7 Ligação residencial 

Quesito 18: Número de ligações inativas em 31.12.2017: (admite múltipla marcação) 

Ligações de água inativas: ligações de água que não contribuíram para o faturamento na data de 

referência. Nos municípios onde a entidade não tinha faturamento sobre a água distribuída, 

considere inativas as ligações em que não houve consumo nos últimos 30 dias em relação à data 

de referência . 
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Tipo de ligação Total Área urbana Área rural 

18.1 l_I Residencial 18.1.1 -------- 18.1.2 -------- 18.1.3 --------

18.2 l_I Não residencial 18.2.1 -------- 18.2.2 -------- 18.2.3 --------

Total (Residencial e Não 
18.3.1 18.3.2 18.3.3 

Residencial) -------- -------- --------

Instruções de preenchimento do quadro na seção 6.5 deste Manual, página 21. 

Quesito 19: Número de economias ativas em 31.12.2017: (admite múltipla marcação) 

Economias: moradias, apartamentos, unidades comerciais, salas de escritório, indústrias, órgãos 

públicos e similares, existentes numa determinada edificação, que são atendidos pelos serviços de 

abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário. 

Economias ativas: economias que contribuíram para o faturamento na data de referência. 

Atenção! Nos municípios onde a entidad e não tinha faturamento sobre a água distribuída, considere 

ativas as economias em que houve algum consumo nos últimos 30 dias em relação à data de 

referência. 

Área urbana Área rural 
Micromedidas 

Tipo de economia Total 
(com hidrômetro) 

19.1 J _ I Residencial 19.1.1 -------- 19.1.2 -------- 19.1.3 -------- 19.1.4 --------

19.2 J_I Comercial 19.2.1 --------

19.3 J_I Industrial 19.3.1 --------

19.4 J_J Órgão 
19.4.1 

público --------

19.5 J _ I Outro(s) 19.5.1 --------

Total (Residencial e 
19.6.1 19.6.2 19.6.3 19.6.4 

Não Residencial) -------- -------- -------- --------

Instruções de preenchimento do quadro na seção 6.5 deste Manual, página 21. 
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Quesito 20: Número de economias inativas em 31.12.2017: (admite múltipla marcação) 

Economias inativas: economias que não contribuíram para o faturamento na data de referência. 

Atenção! Nos municípios onde a entidade não tinha faturamento sobre a água distribuída, considere 

inativas as economias em que não houve consumo nos últimos 30 dias em relação à data de 

referência. 

Tipo de economia Total Área urbana Área rural 

20.11_1 Residencial 20.1.1 -------- 20.1.2 -------- 20.1.3 --------

20.21_1 Não residencial 20.2.1 20.2.2 20.2.3 -------- -------- --------

Total (Residencial e Não 
20.3.1 20.3.2 20.3.3 

Residencial) -------- -------- --------

Instruções de preenchimento do quadro na seção 6.5 deste Manual, página 21. 

Quesito 21: Qual a unidade de medida de vazão da água consumida (medida ou estimada)? 

3 - m 3/dia 

4 - m 3/mês 

5 - L/s 

6 - L/h 

7 - L/dia 

8 - L/mês 

9 - Não há medição (passe para o quesito 23) 

Neste quesito, a entidade deve informar a unidade de medida a que correspondem os valores das 

vazões da água consumida. Instruções de preenchimento da unidade de medida de vazão na seção 

6.4 deste Manual, página 19. 
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Quesito 22: Vazão da água consumida (medida ou estimada) no município em 2017: (admite 

múltipla marcação) 

Vazão da água consumida no município: corresponde à somatória da vazão de água micromedida 

e da vazão de água consumida estimada para as economias residenciais e não residenciais do 

município. NÃO INCLUI VAZÃO DE ÁGUA ENVIADA para tratamento e/ou distribuição por 

outra(s) entidade(s) ou pela própria entidade em outro(s) município(s). 

22.1. Tabela preenchida na unidade de vazão informada no quesito 21 

Micromedidas 
Área urbana Área rural Tipo de economia Total 

(com hidrômetro) 

22.i.1 l_I Residencial 22.1.1.1 --------- 22.1.1.2 --------- 22.1.1.3 --------- 22.1.1.4 ---------

22.1.2 l _ I Comercial 22.1.2.1 ---------

22.1.3 l_l Industrial 22.1.3.1 ---------

22.1.4 l _ I Órgão público 22.1.4.1 ---------

22.1.5 l _ I Outro(s) 22.1.5.1 ---------

Total (Residencial e Não 
22.1.6.1 22.1.6.2 22.1.6.3 22.1.6.4 

Residencial) --------- --------- --------- ---------

Instruções de preenchimento da unidade de medida de vazão e do quadro nas seções 6.4 e 6.5 

deste Manual, páginas 19 e 21. 

Quesito 23: Em 2017, existia faturamento sobre o volume da água distribuída por mês no município? 

1-Sim 

2 - Não (passe para o quesito 28) 

Quesito 24: Qual a unidade de medida de vazão da água faturada? 

3 - m3/dia 
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4 - m3/mês 

5 - L/s 

6 - L/h 

7 - L/dia 

8 - L/mês 

Neste quesito, a entidade deve informar a unidade de medida a que correspondem os valores das 

vazões da água faturada. Instruções de preenchimento da unidade de medida de vazão na seção 

6.4 deste Manual, página 19. 

Quesito 25: Vazão da água faturada no município em 2017: (admite múltipla marcação) 

Vazão de água faturada no município: vazão de água debitada ao total de economias residenciais 

e não residenciais (medidas e não medidas) do município, para fins de faturamento. NÃO INCLUI 

A VAZÃO DE ÁGUA ENVIADA PARA OUTRO(S} MUNICÍPIO(S} OU OUTRA(S} ENTIDADE(S} para 

tratamento e/ou distribuição. 

A vazão da água faturada pode ser superior à vazão da água consumida nos casos em que o volume 

consumido de água for menor do qu e o consumo correspondente à t arifa mínima. 

25.1. Tabela preenchida na unidade de vazão informada no quesito 24 

Tipo de economia Total Área urbana Área rural 
Micromedidas 

(com hidrômetro) 

25.Ll l __ I Residencial 25.1.1.1 --------- 25.1.1. 2 --------- 25.1.1.3 --------- 25.1.1.4 ---------

25.1.2 l __ I Comercial 25.1.2.1 ---------

25.1.3 l __ I Industrial 25.1.3.1 ---------
25.1.4 l __ I Órgão 25.1.4.1 ---------
público 

25.1.5 l__I Outro(s) 25.1.5.1 ---------

Total (Residencial e Não 25.1.6.1 --------- 25.1.6 .2 --------- 25.1.6 .3 --------- 25.1.6.4 ---------
Residencial) 

Instruções de preenchimento da unidade de medida de vazão e do quadro nas seções 6.4 e 6.5 

deste Manual, páginas 19 e 21. 
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Quesito 26: Em 2017, existia consumo autorizado de água não faturado no município? 

Consumo autorizado de água não faturado: inclui consumo não faturado medido (usos próprios, 

caminhão pipa, etc.); e consumo não faturado não medido (combate a incêndios, assentamentos, 

favelas, ocupações, comunidades, etc.). 

1- Sim --7 26.1.1 Qual a vazão do consumo autorizado de água não faturado? (unidade de 

vazão indicada no quesito 11}: ________ _ 

2 - Não (passe para o quesito 28} 

Deve ser utilizada a unidade de medida de vazão da água distribuída no município pesquisado. 

Considere a vazão de água distribuída para fins de consumo autorizado não faturado. 

Instruções de preenchimento da unidade de medida de vazão na seção 6.4 deste Manual, página 

19. 

Atenção! O consumo autorizado de água não faturado não deve ser computado como perda de 

faturamento para a entidade, uma vez que é autorizado por ela. 

Quesito 27: Em 2017, existiam economias como assentamentos, favelas, ocupações, gratas, 

baixadas, comunidades, vilas, ressacas, mocambos, palafitas e outras, com consumo autorizado de 

água não faturado? 

1 - Sim --7 27.1 Qual o número de economias como assentamentos, favelas, ocupações, 

gratas, baixadas, comunidades, vilas, ressacas, mocambos, palafitas e outras, com consumo 

autorizado de água não faturado e qual a vazão de água distribuída para essas economias? 

Número de economias em 31.12.2017 
Vazão da água em 2017 (unidade de vazão indicada 

no quesito 11) 

27.1.1 27.1.2 -------- ---------

2-Não 

Registre o número de economias (ativas e inativas) e a vazão da água distribuída para consumo 

autorizado não faturado em assentamentos, favelas, mocambos, palafitas, etc. com autorização 

para não faturamento. Instruções de preenchimento da unidade de medida de vazão na seção 6.4 

deste Manual, página 19. 

Atenção! Não considere no quesito 27.1.1 economias que recebem subsídio de isenção de tarifa. 
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Domicílios e estabelecimentos não ligados à rede de distribuição: 

Quesito 28: Em 31.12.2017, existiam domicílios e estabelecimentos não ligados à rede localizados 

na área prevista para a prestação dos serviços de abastecimento de água pela entidade? (considerar 

área prevista definida em instrumento de delegação e, somente quando o instrumento de 

delegação for inexistente, considerar o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)) 

1 - Sim --7 28.1 Qual o número de domicílios e estabelecimentos não ligados à rede 

localizados na área prevista para a prestação dos serviços de abastecimento de água pela entidade? 

(admite múltipla marcação) 

Tipo Total Área urbana Área rural 

28.1.1 l_I Domicílios e 

estabelecimentos não ligados à 28.1.1.1 -------- 28.1.1.2 -------- 28.1.1.3 --------

rede, mas com rede disponível 

28.1.2 l_I Domicílios e 

estabelecimentos não ligados à 

rede, sem rede disponível (se não 28.1.2.1 -------- 28.1.2.2 -------- 28.1.2.3 --------

assinalado, passe para o quesito 

30) 

28.1.3 l __ I Domicílios e 

estabelecimentos não ligados à 

rede, sem rede disponível e com 
28.1.3.1 28.1.3.2 28.1.3.3 

solução alternativa oferecida pela -------- -------- --------

entidade (se não assinalado, passe 

para o quesito 30) 

2 - Não existiam domicílios ou estabelecimentos não ligados à rede na área prevista (passe 

para o quesito 30) 

3 - Não possuía área prevista no PMSB ou não possuía PMSB, nem instrumento de delegação 

(passe para o quesito 30) 

4 - Não sabe (passe para o quesito 30) 

Atenção! Considere como solução alternativa de abastecimento de água, qualquer fonte de 

abastecimento de água potável para a população que não a rede geral de distribuição. 

Instruções para o preenchimento do quadro na seção 6.5 deste Manual, página 21. 
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Exemplo: No município de Lagoa Nova (RN), em parte da área rural prevista para atuação da 

entidade, 250 domicílios não dispõem de rede geral de distribuição de água, mas existe um chafariz 

oferecido pela entidade que abastece 50 domicílios. 

Área urbana Área rural 
,, 

Tipo Total 
1--- - 11 

Domicítios e estabelecimentos não ligados 28 1 1.1 28.112 28.1.1.3 
28.1.1 à rede, mas com rede disponível 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Domicilios e estabelecimentos não ligados 281.2.1 28.1.2.2 28.1.2.3 

28.1 .2 • à rede, sem rede disponível (se não assi-
1 1 1 1 1 12 1s1g 

1 1 1 1 1 1 1 I~ 1 1 1 1 1 12 1s1g nalado passe para o quesito 30) 

Domicílios e estabelecimentos não ligados 
28.1.3.1 28.1.3 2 28.1.3.3 28.1.3 • à rede, sem rede disponível e com solucão 

alternativa oferecida pela entidade (se Óão 
1 1 1 1 1 1 1S 1Q 1 1 1 1 1 1 1 101 1 1 1 1 1 1 1S 1Q assinalado passe para o quesito 30) 

Atenção! O quesito 29 deverá ser preenchido somente por aqueles que assinalaram a existência 

de domicílios e estabelecimentos não ligados à rede, sem rede disponível e com solução 

alternativa oferecida pela entidade (quesito 28 = "1 - Sim"; e quesitos 28.1.2 e 28.1.3 

assina lados). 

Quesito 29: Qual(is) solução(ões) alternativa(s) a entidade ofereceu para os domicílios e 

estabelecimentos não ligados à rede, sem rede disponível? (admite múltipla marcação) 

29.1 l _ I Abastecimento por carro-pipa de reservatórios individuais 

29.2 l _ I Perfuração de poços para abastecimento individual 

29.3 l_ I Construção ou fornecimento de reservatórios individuais para armazenamento da 

água da chuva, como cisternas, caixas d'água ou similar 

29.4 l __ I Distribuição de água em locais públicos, por chafariz, bica, mina, carro-pipa, poço, 

galões, açude ou cisterna 

29.5 l_ I Outra(s) -7 29.5.1. Especifique: ________ _ 

Assinale com um "x" as quadrículas correspondentes às soluções alternativas oferecidas ou 

providenciadas pela entidade ao longo de 2017 para os domicílios e estabelecimentos sem rede 

geral de abastecimento de água disponível, conforme as definições a seguir: 

• Abastecimento por carro-pipa de reservatórios individuais: transporte de água em 

caminhões, carroças com tonéis, etc. para o abastecimento de reservatórios que servem 

apenas a uma propriedade (domicílio, estabelecimento, prédio, condomínio, etc.). 

• Perfuração de poços para abastecimento individual: perfuração de poços rasos ou 

profundos que servem apenas a uma propriedade. 
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• Construção ou fornecimento de reservatórios individuais para armazenamento da água da 

chuva, como cisternas, caixas d'água ou similar: construção ou o fornecimento de 

reservatórios que servem apenas a uma propriedade (domicílio, estabelecimento, prédio, 

condomínio, etc.), para acumulação de água da chuva. 

• Distribuição de água em locais públicos, por chafariz, bica, mina, carro-pipa, poço, galões, 

açude ou cisterna: uso de ponto de abastecimento coletivo de água, que serve a uma 

comunidade, obrigando os moradores a deslocarem-se de casa até este ponto para buscar 

a água em baldes, bacias, tonéis, galões, etc. 

Perdas na distribuição de água no município 

Quesito 30: Em 31.12.2017, existiam medidores de grande vazão (macromedidores) da água 

distribuída no município? 

Macromedidor: equipamento utilizado para medir grandes vazões. 

1- Sim 7 30.1 Qual a localização desses macromedidores? (admite múltipla marcação) 

30.1.1 l__I Na captação 

30.1.2 l__I Na(s) adutora(s) 

30.1.3 l__I Na saída da estação ou unidade de tratamento 

30.1.4 l__I Nos reservatórios 

30.1.5 l__I Na rede de distribuição 

2 - Não (passe para o quesito 32} 

Adutora: Tubulação para o transporte de água. As adutoras de água bruta transportam água sem 

qualquer tipo de tratamento e normalmente se estendem da captação até a estação de 

tratamento de água. As adutoras de água tratada transportam água submetida a um tratamento 

prévio e normalmente se estendem da estação de tratamento de água até o reservatório. 

Os macromedidores podem se encontrar instalados dentro ou fora dos limites do município, desde 

que sejam utilizados para medição da vazão da água distribuída no município pesquisado. Exemplo: 

A água distribuída no município A vem de um reservatório localizado no município B, no qual o 

macromedidor está instalado. 7 Assinalar "1-Sim" no quesito 30 e assinalar o item "30.1.4 - Nos 

reservatórios". 
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Quesito 31: Qual o percentual macromedido do volume de água distribuído no município? 

% 

Registre o percentual correspondente ao volume macromedido da água distribuída em relação ao 

volume total da água distribuída durante o ano de 2017. 

O quesito 31 deve ser preenchido com números inteiros. Arredondar valores decimais entre O e 4 

para O e valores decimais de 5 a 9 para cima. Exemplo: O percentual macromedido do volume de 

água distribuída é 38,4%, o registro deve ser por números inteiros, 38%. 

Quesito 32: Em 2017, a entidade quantificou ou estimou perdas físicas (reais) na distribuição de 

água no município? 

Perdas físicas ou reais na distribuição de água no município: diferença entre o volume total de 

água distribuída pela entidade no município (disponibilizada para consumo das economias do 

município) e o volume de água efetivamente consumido pelas economias localizadas no município. 

• Os volumes da água distribuída e consumida no município não incluem o volume da água 

enviada para tratamento e/ou distribuição em outro(s) município(s) ou por outra(s) 

entidade(s). 

• Considera-se perda física ou rea l da água aquela que é decorrente de vazamentos, ou seja, 

que não chega ao consumidor. 

1-Sim 

2 - Não (passe para o quesito 34) 

Quesito 33: Qual o índice médio de perdas físicas (reais) na distribuição (IPD) no município, apurado 

em 2017? 

% 

O quesito 33 deve ser preenchido com números inteiros. Arredondar valores decimais entre O e 4 

para O e valores decimais de 5 a 9 para cima. Exemplo: O índice médio é 38,6%, o registro deve ser 

por números inteiros, 39%. 
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vol. de água distribuído no município - vol. de água consumido no município 
IPD = l d , d b , d , x 100 vo . e agua istri UI o no munic1pio 

Volume de água distribuído no município: volume de água disponibilizado para consumo na rede 

e reservatórios do município. Não inclui volume de água enviado para outro(s) município(s) ou para 

outra(s) entidade(s) para tratamento e/ou distribuição. 

Volume de água consumido no município: soma do volume de água micromedido e do volume de 

água consumido estimado para as economias residenciais e não residenciais do município. Não 

inclui volume de água enviado para outro(s) município(s) ou para outra(s) entidade(s) para 

tratamento e/ou distribuição. 

Quesito 34: Em 2017, a entidade realizou programas ou ações de controle de perdas físicas na 

distribuição de água no município? 

1-Sim 

2 - Não (passe para o quesito 36) 

Quesito 35: Que programas ou ações de controle de perdas físicas na distribuição de água a entidade 

realizou no município? (admite múltipla marcação) 

35.1 l _ I Controle da pressão na rede 

35.2 l _ I Qualificação de mão de obra 

35.3 l _ I Reforma dos reservatórios 

35.4 l _ I Substituição das redes velhas (obsoletas) 

35.5 l_I Caça vazamentos na rede 

35.6 l_I Outro(s) --7 35.6.1. Especifique: ___________ _ 

Atenção! Os quesitos 36 a 42 serão preenchidos apenas por aqueles que assinalaram existência de 

faturamento da água distribuída pela entidade no município, quesito 23 do Bloco 10. 
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Perdas de faturamento da água no município 

Quesito 36: Houve perdas de faturamento da água distribuída no município, em 2017? 

Perdas de faturamento da água distribuída no município: diferença entre o volume total de água 

distribuída pela entidade no município (disponibilizada para consumo das economias do município) 

e o volume de água faturada junto às economias localizadas no município. 

• Em geral, decorrem de ligações clandestinas ou não cadastradas, hidrômetros parados ou 

que submedem, fraudes em hidrômetros, entre outras causas. 

• Considera-se perda não física da água aquela que, embora seja usada pelos consumidores, 

não é medida ou estimada pela entidade de abastecimento de água para fins de 

faturamento. 

• Os volumes da água distribuída e faturada no município pesquisado não incluem o volume 

da água enviada para outro(s) município(s) ou outra(s) entidade(s) para tratamento e/ou 

distribuição. 

• O consumo de água com autorização para não faturamento não é considerado uma perda 

de faturamento, uma vez que é permitido pela entidade. 

1-Sim 

2 - Não (passe para o quesito 41) 

Considere que houve perda de faturamento somente quando o volume de água distribuída for 

maior do que a soma do volume de água com autorização para não faturamento e o volume de água 

faturado. 

Quesito 37: Em 2017, a entidade quantificou ou estimou perdas de faturamento da água distribuída 

no município? 

1-Sim 

2 - Não (passe para o quesito 39) 

Quesito 38: Qual o índice médio de perdas de faturamento da água (IPF) no município, apurado em 

2017? 

% 
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O quesito 38 deve ser preenchido com números inteiros. Arredondar valores decimais entre O e 4 

para O e valores decimais de 5 a 9 para cima. Exemplo: O índice médio é 40,5%, o registro deve ser 

por números inteiros, 41%. 

vol. distribuído - (vol. faturado+ vol. comautorizaçãoparanãofaturamento) 
JPF = , x 100 

vol. distribuido 

Volume de água distribuído no município: volume de água disponibilizado para consumo na rede e 

reservatórios do município. Não inclui volume de água enviado para outro(s) município(s) ou outra(s) 

entidade(s) para tratamento e/ou distribuição. 

Volume de água faturado no município: volume de água debitado ao total de economias residenciais 

e não residenciais (medidas e não medidas) do município, para fins de faturamento. Não inclui o 

volume de água enviado para outro(s) município(s) e outra(s) entidade(s) para tratamento e/ou 

distribuição. 

Volume de água com autorização para não faturamento: inclui volume consumido não faturado 

medido (usos próprios, caminhão-pipa, etc.); e volume consumido não faturado não medido 

(combate a incêndios, favelas, assentamentos, etc.). 

Quesito 39: A entidade tem conhecimento sobre os motivos das perdas de faturamento no 

município? 

1-Sim 

2 - Não (passe para o quesito 41) 

Quesito 40: Quais os motivos das perdas de faturamento no município? (admite múltipla marcação) 

40.1 l_I Fraudes nas ligações 

40.2 l _ I Erros de cadastro 

40.3 l_I Falta de hidrômetros 

40.4 l_I Problemas de medição 

40.5 l_I Outro(s) --7 40.5.1. Especifique: ___________ _ 

Exemplo: Estabelecimento comercial cadastrado como residencial. Esse erro de cadastro é motivo 

de perda de faturamento quando a tarifa comercial é maior do que a tarifa residencial --7 assinalar 

"40.2 Erros de cadastro". 
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Quesito 41: Em 2017, a entidade realizou programas ou ações de controle de perdas de faturamento 

de água no município? 

1-Sim 

2 - Não (passe para o bloco 11) 

Quesito 42: Que programas ou ações de controle de perdas de faturamento a entidade realizou no 

município? (admite múltipla marcação) 

42.1 l _ I Instalação adequada de macromedidores 

42.2 l _ I Calibração dos macromedidores de vazão 

42.3 l _ I Melhoramento do sistema de gestão do controle de perdas 

42.4 l _ I Combate a fraudes, controle de ligações clandestinas e inativas 

42.5 l _ I Qualificação de mão de obra 

42.6 l _ I Instalação, manutenção, desinclinação ou troca de hidrômetros 

42.7 l_I Outro(s) -7 42.7.1. Especifique: ___________ _ 

Bloco 11: Tarifas e informações comerciais no município pesquisado 

Bloco de investigação sobre a cobrança pelos serviços de abastecimento de água prestados pela 

entidade no município pesquisado e existência de subsídios. 

Quesito 1: Em 31.12.2017, existia cobrança ou contribuição pelo serviço de abastecimento de água 

por rede geral prestado pela entidade no município? 

1-Sim 

2 - Não (passe para o Bloco 12) 

Assinale "1-Sim" se algum usuário do serviço de abastecimento de água por rede coletora prestado 

pela entidade no município pagava pelo serviço em 31.12.2017, ainda que em forma de contribuição 

voluntária. 
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Quesito 2: Qual tipo de cobrança ou contribuição pelo serviço de abastecimento de água por rede 

geral? 

1-Tarifa 

2 - Taxa (passe para o quesito 7) 

3 - Contribuição voluntária (passe para o bloco 12} 

Considere somente o tipo de cobrança ou contribuição pelo serviço de abastecimento de água 

adotada para a maior parte da população pagante, atendida pela entidade no município pesquisado. 

Tarifa: preço público unitário pré-estabelecido, cobrado pela prestação de serviço de caráter 

individualizado e facultativo. A tarifa não tem natureza tributária, estando relacionada à 

quantidade do serviço efetivamente prestado e à possibilidade de rescisão. 

Taxa: modalidade de tributo que tem como fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, de 

serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição e que, por 

exigência constitucional, somente pode ser estabelecida por intermédio de lei. 

Contribuição voluntária: é a ação e o efeito de contribuir (abonar voluntariamente uma quantia 

para um determinado fim). 

Exemplo: Em Associação de Moradores de Petrópolis-RJ, que distribui água por rede para 

determinada comunidade, a manutenção do serviço ocorre por contribuição voluntária, mas não 

existe nenhum tipo de sanção ou interrupção do serviço para aqueles que não contribuírem. 

Quesito 3: Em 31.12.2017, existia tarifa mínima para consumo mensal de água para a categoria 

residencial no município? 

Tarifa mínima de água: valor fixado para efeito de cobrança da cota mínima colocada à disposição 

de cada categoria de consumo/economia, decorrente dos serviços de abastecimento de água. 

1-Sim 

2 - Não (passe ao quesito 6) 

Considere a tarifa mínima de água cobrada de economias ativas, mesmo que não tenha ocorrido 

consumo de água ou que o consumo tenha ficado abaixo da cota mínima. 
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Quesito 4: Em 31.12.2017, qual o consumo mensal referente à tarifa mínima para a categoria 

residencial? 

1-5 m3 

2-10 m3 

3-15 m3 

4-20 m3 

5 - Outro --7 4.5.1 Especifique: __ m3 

O quesito 4.5.1 deve ser preenchido com números inteiros. Arredondar valores decimais entre O e 

4 para O e valores decimais de 5 a 9 para cima. Exemplo: Consumo mensal referente à tarifa mínima 

para categoria residencial é de 8,64 m3
, o registro deve ser por números inteiros, 9 m3

• 

Quesito 5: Em 31.12.2017, qual o valor da tarifa mínima para o serviço de abastecimento de água, 

na categoria residencial (em R$)? ___ , __ 

Quesito 6: Em 31.12.2017, existia tarifa progressiva na cobrança pelo serviço de abastecimento de 

água por rede geral de distribuição no município? 

Tarifa progressiva: Aumento do valor do m3 da água, em função do aumento do volume de água 

consumido. 

1-Sim 

2-Não 

Quesito 7: A entidade adotou tarifa de contingência no município, em 2017? 

Tarifa de contingência: tarifa que incide preferencialmente sobre os consumidores que 

ultrapassarem os limites de consumo definidos em caso de racionamento (Decreto 7.217/2010). 

1-Sim 

2-Não 
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Quesito 8: Em 31.12.2017, existia algum tipo de subsídio para os usuários dos serviços de 

abastecimento de água, no município? 

Subsídios: instrumento econômico de política social para garantir a universalização do acesso ao 

saneamento básico, especialmente para populações e localidades de baixa renda (Lei 11.445/2007, 

art. 3º, inciso VII). 

1-Sim 

2 - Não (passe para o bloco 12) 

Considere subsídio para os usuários aquele destinado aos beneficiários, mediante isenção ou 

desconto na fatura/conta. 

Quesito 9: Que tipo de subsídio era dado aos usuários dos serviços de abastecimento de água e 

quantas economias residenciais se beneficiaram? (admite múltipla marcação) 

Observação: Segundo a lei 11.445/2007, art. 6, §4º, poderão ser adotados subsídios para viabilizar 

a conexão, inclusive a intradomiciliar, dos usuários de baixa renda. 

9.1 l _ I Isenção de cobrança da tarifa/taxa --7 9.1.1 Economias residenciais beneficiadas em 

31.12.2017: 

9.2 l__ I Tarifa/Taxa com desconto (Ex.: tarifa social) --7 9.2.1 Economias residenciais 

beneficiadas em 31.12.2017: 

9.3 l _ I Isenção de cobrança ou cobrança com desconto para conexão à rede geral de 

distribuição de água, inclusive conexão intradomiciliar -7 9.3.1 Economias residenciais beneficiadas 

no mês de dezembro de 2017: 

Tarifa social: tarifa de que se beneficiam as unidades consumidoras enquadradas na categoria 

residencial de consumidores de baixa renda que, geralmente, são cadastrados em algum 

programa social do governo. 

Quesito 10: Em 31.12.2017, de que forma eram financiados os subsídios para os usuários dos 

serviços de abastecimento de água no município? 
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1 - Somente por estrutura tarifária (subsídio cruzado: transferências ou compensações 

financeiras entre diferentes usuários) 

2 -Somente por recursos fiscais (recursos do orçamento público) 

3 - Por estrutura tarifária e recursos fiscais 

Os subsídios são financiados dentro da estrutura tarifária, caso alguns usuários paguem um valor 

mais alto pelo serviço a fim de compensar a isenção de tarifas/taxas ou o valor mais baixo cobrado 

a outros usuários. Também ocorre mediante transferências ou compensações financeiras entre 

diferentes localidades e distintos titulares, com recursos originados da cobrança pela prestação de 

serviços. 

Os subsídios são financiados por recursos fiscais caso os usuários beneficiários recebam auxílio do 

orçamento público para isenção ou pagamento com desconto de tarifa ou taxa cobrada pelos 

serviços prestados. 

Exemplos: 

• Uma prefeitura distribui água por rede gratuitamente em localidade de baixa renda no 

município a partir de recursos do seu orçamento fiscal -7 subsídio aos usuários financiado 

por recursos fiscais 

• Usuários de baixa renda têm desconto na tarifa, enquanto os demais usuários pagam um 

preço por m3 de água superior -7 subsídio aos usuários financiado por estrutura tarifária 

• Distribuição de água por uma Companhia Estadual em parte do município é gratuita e 

financiada pela tarifa cobrada em outros municípios -7 subsídio aos usuários financiado por 

estrutura tarifária 

Quesito 11: Qual(is) o(s) critério(s) para a concessão do subsídio aos usuários dos serviços de 

abastecimento de água no município? (admite múltipla marcação) 

11.1 l_I Rendimento 

11.2 l _ I Características do imóvel 

11.3 l_I Nível de consumo de água 

11.4 l _ I Nível de consumo de energia elétrica 

11.5 l _ I Localização 

11.6 l _ I Inscrição em programas sociais governamentais 
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11.7 l __ I Outro(s) --7 11.7.1 Especifique: __________ _ 

Atenção! A alternativa "Inscrição em programas sociais governamentais" se refere à utilização de 

cadastros de políticas sociais municipais, estaduais ou federais, como o Cadastro Único, do 

Governo Federal, no qual estão cadastrados os beneficiários do Bolsa Família. 

Bloco 12: Interrupção do serviço, racionamento e educação ambiental 

Bloco de investigação sobre episódios de interrupção completa dos serviços de abastecimento de 

água, períodos de racionamento da água distribuída e projetos de educação ambiental realizados 

no município pesquisado. 

Quesito 1: Em 2017, o serviço de abastecimento de água prestado pela entidade no município ficou 

interrompido em todos os sistemas de distribuição (reservatórios e rede) por 6 horas ou mais? 

1-Sim 

2 - Não (passe para o quesito 8) 

Assinale "1 - Sim" caso a entidade tenha interrompido a distribuição de água por rede geral para 

todas as economias ligadas à rede no município durante 6 horas ou mais no ano de 2017. 

Assinale "2 - Não" caso o abastecimento tenha sido regular ao longo de todo o ano de 2017; as 

interrupções não tenham atingido todas as economias do município por 6 horas ou mais; ou as 

interrupções de abastecimento de água para todas as economias do município não tenham durado 

6 horas ou mais. 

Quesito 2: Em 2017, qual(is) o(s) motivo(s) da(s) interrupção(ões) do serviço de abastecimento de 

água por rede, prestado pela entidade no município? (admite múltipla marcação) 

2.1 l _ I Insuficiência de água no manancial, pois o volume demandado é superior à 

capacidade de oferta de água do manancial 

2.2 l _ I Seca ou estiagem 

2.3 l _ I Deficiência nas instalações e nos equipamentos para produção de água 

2.4 l _ I Deficiência nas instalações e nos equipamentos para distribuição de água 

2.5 l _ I População flutuante 
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2.6 l _ I Acidente ou desastre 

2.7 l __ I Construção de barragens ou desvio do curso do(s) manancial(is) que abastece(m) o 

município 

2.8 l_I Outro(s) -7 2.8.1 Especifique: ___________ _ 

Motivos de interrupção do abastecimento de água por rede: 

Insuficiência de água no manancial, pois o volume demandado é superior à capacidade de oferta 

de água do manancial: ocorre quando a capacidade do manancial é insuficiente para suprir com 

água as necessidades da população. 

Seca ou estiagem: ausência prolongada de chuvas durante período de tempo suficiente para que a 

falta de precipitação provoque grave desequilíbrio hidrológico. 

Deficiência nas instalações e nos equipamentos para produção de água: deficiência que ocorre nas 

instalações e nos equipamentos considerados a partir da captação, passando pelas estações 

elevatórias de água, a adução de água bruta e indo até o tratamento (deficiência na capacidade 

instalada para produção de água). Inclui obras e manutenção de equipamentos. 

Deficiência nas instalações e nos equipamentos para distribuição de água: deficiência que ocorre 

nas instalações e equipamentos considerados a partir da(s) saída(s) da(s) unidade(s) de tratamento 

destinados a armazenar, transportar e distribuir água potável a uma comunidade, incluindo as 

unidades de reservação, adução de água tratada, rede de distribuição e ligações prediais (deficiência 

na capacidade instalada para distribuição de água). Inclui obras e manutenção de equipamentos. 

População flutuante: o racionamento de água ocorre por excesso de consumo, ocasionado pelo 

aumento da população, em determinadas épocas (férias, fins de semana prolongados, festas, 

trabalho, etc.) e em determinadas localidades de demanda turística ou veraneio, ou mesmo atrativa 

de mão de obra. 

Acidente ou desastre: resultado de processos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre 

um sistema vulnerável, causando danos humanos, ambientais e/ou materiais e consequentes 

prejuízos econômicos e sociais. 

Construção de barragens ou desvio do curso do(s) manancial(is): barragens são estruturas físicas 

que represam um curso de água. O desvio de curso de mananciais ocorre quando há alteração do 

traçado ou da seção natural do curso d'água. 

Exemplo: Em outubro de 2017, entidade anunciou uma parada nas operações do sistema para a 

manutenção preventiva das principais estações de tratamento de água alimentadas pelo complexo. 
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Visando o verão, período do ano em que há maior consumo de água, a interrupção envolverá cerca 

de 600 funcionários e terá duração de 24 horas. -7 Assinalar "Deficiência nas instalações e nos 

equipamentos para produção de água". 

Quesito 3: Em 2017, qual a duração do maior período de interrupção do serviço de abastecimento 

de água por rede, prestado pela entidade no município? 

1-Até 1 dia 

2- 2 a 3 dias 

3-4 a 10 dias 

4 - 11 dias a 1 mês 

5 - Mais de 1 mês a 3 meses 

6 - Mais de 3 meses a 6 meses 

7 - Mais de 6 meses 

Assinale a duração de maior período ao longo do qual a entidade interrompeu continuamente a 

distribuição de água por rede geral para todas as economias. 

Quesito 4: Durante a interrupção de maior período de duração, a entidade ofereceu alguma solução 

alternativa ao abastecimento de água por rede? 

Atenção! Considere como solução alternativa de abastecimento de água, qualquer fonte de 

abastecimento de água potável para a população que não a rede geral de distribuição. 

1- Sim, para todas as economias atingidas 

2 - Sim, para alguma(s) economia(s) atingida(s) 

3 - Não (passe para o quesito 6) 

Quesito 5: Qual(is) solução(ões) alternativa(s) foi(ram) oferecida(s) pela entidade? (admite múltipla 

marcação) 

5.1 l _ I Abastecimento por carro-pipa de reservatórios individuais 
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5.2 l _ I Perfuração de poços para abastecimento individual 

5.3 l _ I Construção ou fornecimento de reservatórios individuais para armazenamento da 

água da chuva, como cisternas, caixas d'água ou similar 

5.4 l _ I Distribuição de água em locais públicos, por chafariz, bica, mina, carro-pipa, poço, 

galões, açude ou cisterna 

5.5 l_I Outra(s) -7 5.5.1. Especifique: ____________ _ 

Assinale com um "x" as quadrículas correspondentes às soluções alternativas oferecidas ou 

providenciadas pela entidade no município ao longo de 2017 para as economias que estavam com 

o abastecimento de água interrompido, conforme as definições a seguir: 

• Abastecimento por carro-pipa de reservatórios individuais: transporte de água em 

caminhões, carroças com tonéis, etc. para o abastecimento de reservatórios que servem 

apenas a uma propriedade (domicílio, estabelecimento, prédio, condomínio, etc.). 

• Perfuração de poços para abastecimento individual: perfuração de poços rasos ou 

profundos que servem apenas a uma propriedade (domicílio, estabelecimento, prédio, 

condomínio, etc.). 

• Construção ou fornecimento de reservatórios individuais para armazenamento da água da 

chuva, como cisternas, caixas d'água ou similar: construção ou o fornecimento de 

reservatórios que servem apenas a uma propriedade (domicílio, estabelecimento, prédio, 

condomínio, etc.), para acumulação de água da chuva. 

• Distribuição de água em locais públicos, por chafariz, bica, mina, carro-pipa, poço, galões, 

açude ou cisterna: uso de ponto de abastecimento coletivo de água, que serve a uma 

comunidade, obrigando os moradores a deslocarem-se de casa até este ponto para buscar 

a água em baldes, bacias, tonéis, galões, etc. 

Quesito 6: A interrupção de maior período de duração foi comunicada aos usuários do serviço, com 

antecedência mínima de 48h? 

1-Sim 

2 - Não (passe para o quesito 8) 

Atenção! De acordo com o decreto 7.217/2010, as interrupções programadas serão previamente 

comunicadas ao regulador e aos usuários no prazo estabelecido na norma de regulação, que 

preferencialmente será superior a quarenta e oito horas. 
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Quesito 7: Qual(is) o(s) meio(s) de comunicação da interrupção de maior período de duração? 

(admite múltipla marcação) 

7.1 l_I Cartazes e/ou folhetos distribuídos à população 

7.2 l_I Rádio, TVoujornal 

7.3 l_l Internet 

7.4 l_I Conta de água 

7.5 l_I Outro(s) -7 7.5.1 Especifique: ____________________ _ 

Quesito 8: Em 2017, houve racionamento da água distribuída pela entidade no município? 

Racionamento: ação adotada pelo prestador de serviços que vise à restrição da oferta de água ao 

usuário. 

1-Sim 

2 - Não (passe para o quesito 15) 

Assinale "1-Sim" se, ao longo de 2017, a entidade adotou medidas de restrição da oferta de água 

como aumento da tarifa, interrupção do abastecimento de água, rodízio no abastecimento de água 

entre as economias a fim de reduzir o consumo de água dos usuários, entre outras. 

Quesito 9: Em 2017, qual(is) o(s) motivo(s) do(s) racionamento(s) da água distribuída pela entidade 

no município? (admite múltipla marcação) 

9.1 l _ I Insuficiência de água no manancial, pois o volume demandado é superior à 

capacidade de oferta de água do manancial 

9.2 l _ I Seca ou estiagem 

9.3 l _ I Deficiência nas instalações e nos equipamentos para produção de água 

9.4 l _ I Deficiência nas instalações e nos equipamentos para distribuição de água 

9.5 l _ I População flutuante 

9.6 l _ I Acidente ou desastre 
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9.7 l __ I Construção de barragens ou desvio do curso do(s) manancial(is) que abastece(m) o 

município 

9.8 l_I Outro(s) -7 9.8.1 Especifique: ___________ _ 

Motivos de racionamento da água distribuída por rede: 

Insuficiência de água no manancial, pois o volume demandado é superior à capacidade de oferta 

de água do manancial: ocorre quando a capacidade do manancial é insuficiente para suprir com 

água as necessidades da população. 

Seca ou estiagem: ausência prolongada de chuvas, durante período de tempo suficiente para que a 

falta de precipitação provoque grave desequilíbrio hidrológico. 

Deficiência nas instalações e nos equipamentos para produção de água: deficiência que ocorre nas 

instalações e nos equipamentos considerados a partir da captação, passando pelas estações 

elevatórias de água, a adução de água bruta e indo até o tratamento (deficiência na capacidade 

instalada para produção de água). Inclui obras e manutenção de equipamentos. 

Deficiência nas instalações e nos equipamentos para distribuição de água: deficiência que ocorre 

nas instalações e equipamentos considerados a partir da(s) saída(s) da(s) unidade(s) de tratamento, 

destinados a armazenar, transportar e distribuir água potável a uma comunidade, incluindo as 

unidades de reservação, adução de água tratada, rede de distribuição e ligações prediais (deficiência 

na capacidade instalada para distribuição de água). Inclui obras e manutenção de equipamentos. 

População flutuante: o racionamento de água ocorre por excesso de consumo, ocasionado pelo 

aumento da população, em determinadas épocas (férias, fins de semana prolongados, festas, 

trabalho, etc.) e em determinadas localidades de demanda turística ou veraneio, ou mesmo atrativa 

de mão de obra. 

Acidente ou desastre: resultado de processos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre 

um sistema vulnerável, causando danos humanos, ambientais e/ou materiais e consequentes 

prejuízos econômicos e sociais. 

Construção de barragens ou desvio do curso do(s) manancial(is): barragens são estruturas físicas 

que represam um curso de água. O desvio de curso de mananciais ocorre quando há alteração do 

traçado ou da seção natural do curso d'água. 

Quesito 10: Em 2017, qual a duração do maior período de racionamento da água distribuída por 

rede pela entidade no município? 

1-Até 10 dias 
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2 - 11 dias a 1 mês 

3 - Mais de 1 mês a 2 meses 

4- Mais de 2 meses a 3 meses 

5 - Mais de 3 meses a 6 meses 

6 - Mais de 6 meses 

Assinale a opção correspondente à duração do maior período contínuo ao longo do qual a entidade 

adotou medidas como aumento da tarifa, interrupção do abastecimento de água durante algum 

período, rodízio no abastecimento de água entre as economias ou outras ações a fim de reduzir a 

oferta de água aos usuários em 2017. 

Quesito 11: Durante o racionamento de maior período de duração, a entidade ofereceu alguma 

solução alternativa ao abastecimento de água por rede? 

Atenção! Considere como solução alternativa de abastecimento de água, qualquer fonte de 

abastecimento de água potável para a população que não a rede geral de distribuição. 

1- Sim, para todas as economias atingidas 

2 - Sim, para alguma(s) economia(s) atingida(s) 

3 - Não (passe para o quesito 13) 

Quesito 12: Qual(is) solução(ões) alternativa(s) foi(ram) oferecida(s) pela entidade? (admite 

múltipla marcação) 

12.1 l _ I Abastecimento por carro-pipa de reservatórios individuais 

12.2 l _ I Perfuração de poços para abastecimento individual 

12.3 l _ I Construção ou fornecimento de reservatórios individuais para armazenamento da 

água da chuva, como cisternas, caixas d'água ou similar 

12.4 l__I Distribuição de água em locais públicos, por chafariz, bica, mina, carro-pipa, poço, 

galões, açude ou cisterna 

12.5 l_I Outra(s) --7 12.5.1. Especifique: ____________ _ 
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Assinale com um "x" as quadrículas correspondentes às soluções alternativas oferecidas pela 

entidade no município ao longo de 2017 para as economias que estavam em regime de 

racionamento de água, conforme as definições a seguir: 

• Abastecimento por carro-pipa de reservatórios individuais: transporte de água em 

caminhões, carroças com tonéis, etc. para o abastecimento de reservatórios que servem 

apenas a uma propriedade. 

• Perfuração de poços para abastecimento individual: perfuração de poços rasos ou 

profundos que servem apenas a uma propriedade. 

• Construção ou fornecimento de reservatórios individuais para armazenamento da água da 

chuva, como cisternas, caixas d'água ou similar: construção ou o fornecimento de 

reservatórios que servem apenas a uma propriedade, para acumulação de água da chuva. 

• Distribuição de água em locais públicos, por chafariz, bica, mina, carro-pipa, poço, galões, 

açude ou cisterna: uso de ponto de abastecimento coletivo de água, que serve a uma 

comunidade, obrigando os moradores a deslocarem-se de casa até este ponto para buscar 

a água em baldes, bacias, tonéis, galões, etc. 

Quesito 13: O racionamento de maior período de duração foi comunicado aos usuários do serviço, 

com antecedência mínima de 48h? 

1-Sim 

2 - Não (passe para o quesito 15) 

Atenção! De acordo com o decreto 7.217/2010, as interrupções programadas serão previamente 

comunicadas ao regulador e aos usuários no prazo estabelecido na norma de regulação, que 

preferencialmente será superior a quarenta e oito horas. 

Quesito 14: Qual(is) o(s) meio(s) de comunicação do racionamento de maior período de duração? 

(admite múltipla marcação) 

14.1 l _ I Cartazes e/ou folhetos distribuídos à população 

14.2 l _ I Rádio, TV ou jornal 

14.3 l _ I Internet 

14.4 l _ I Conta de água 
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14.5 l_I Outro(s) -7 14.5.1 Especifique: ____________________ _ 

Quesito 15: No período de 2015 a 2017, houve racionamento da água distribuída pela entidade no 

município? 

1- Sim -7 15.1 Em qual(is) ano(s)? (admite múltipla marcação) 

15.1.1 l__I 2015 

15.1.2 l__I 2016 

15.1.3 l__I 2017 

2 - Não (passe para o quesito 17} 

No quesito 15, assinale "1 - Sim", se a entidade adotou medidas como aumento da tarifa, 

interrupção do abastecimento de água durante algum período, rodízio no abastecimento de água 

entre as economias ou outras medidas a fim de reduzir a oferta de água aos usuários em pelo menos 

um dos anos de 2015, 2016 ou 2017. 

Assinale "2- Não", caso a entidade não tenha adotado medida(s) que vise(m) a restrição da oferta 

de água para algum usuário ao longo dos anos de 2015, 2016 e 2017. 

No quesito 15.1, assinale com um "x" as quadrículas correspondentes aos anos em que foi(ram) 

adotada(s) medida(s) para restringir a oferta de água para todos ou parte dos usuários dos serviços 

de abastecimento de água no município. 

Atenção! O quesito 16 deve ser preenchido apenas por aqueles que assinalaram 2 ou mais anos 

de racionamento no quesito 15, item 15.1. 

Quesito 16: No período de 2015 a 2017, o racionamento da água ocorreu durante o(s) mesmo(s) 

mês(es) do ano? 

1- Sim -7 16.1 Em qual(is) mês(es)? (admite múltipla marcação) 

16.1.1 l__I Janeiro 

16.1.2 l__I Fevereiro 

16.1.3 l__I Março 

16.1.4 l__I Abril 

16.1.5 l__ I Maio 
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2-Não 

16.1.6 l __ I Junho 

16.1.7 l __ I Julho 

16.1.8 l __ I Agosto 

16.1.9 l __ I Setembro 

16.1.10 l __ I Outubro 

16.1.11 l __ I Novembro 

16.1.12 l __ I Dezembro 

No quesito 16, assinale "1 -Sim" se os racionamentos ocorridos ao longo dos anos de 2015, 2016 e 

2017 ocorreram por dois ou três anos no(s) mesmo(s) mês(es). No quesito 16.1, assinale o(s) mês(es) 

em que os racionamentos de água se repetiram ao longo de 2015 a 2017. 

Quesito 17: Em 2017, a entidade realizou projetos de educação ou conscientização ambiental da 

população no município? 

1-Sim 

2 - Não (encerre o questionário) 

Quesito 18: Qual(is) projetos de educação ou conscientização ambiental da população a entidade 

realizou no município? (admite múltipla marcação) 

18.1 l_I Visitas técnicas às ETAs ou UTSs 

18.2 l_I Campanha(s) publicitária(s) de conscientização ambiental (veiculação de 

mensagens via rádio, TV, jornais, revistas, etc.) 

18.3 l _ I Programa de educação ambiental nas escolas 

18.4 l __ I Visitas de agente(s) treinado(s) aos domicílios e/ou estabelecimentos comerciais, 

industriais, órgãos públicos, etc. 

18.5 l __ I Distribuição de cartazes e folhetos educativos sobre o uso racional da água para a 

população 

18.6 l_I Outro(s) -7 18.6.1. Especifique: ___________ _ 
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8. QUESTIONÁRIO ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Neste tópico do manual você encontrará todo o conteúdo que é investigado no questionário de 

Esgotamento Sanitário. Encontrará também conceitos e informações necessárias para compreender 

o seu preenchimento. 

As informações correspondem à atuação da ENTIDADE no serviço de esgotamento sanitário do 

município pesquisado. 

Bloco 01: Responsável pela coleta 

Bloco de identificação do agente do IBGE responsável pela coleta e das datas de início e término 

de preenchimento do questionário. 

Quesito 1: Nome 

Quesito 2: SIAPE 

Quesito 3: Telefone 

Quesito 4: Data de início da coleta 

Quesito 5: Data de término da coleta 

Bloco 02: Identificação do município pesquisado 

Bloco de identificação do Município Pesquisado, isto é, o município sobre o qual as informações 

serão prestadas. Pode ser diferente do município de LOCALIZAÇÃO da unidade informante da 

entidade. 

Quesito 1: Unidade da Federação do município pesquisado 

Quesito 2: Código e DV (dígito verificador) do município pesquisado 

Quesito 3: Nome do município pesquisado 

Bloco 03: Identificação da entidade 

Bloco de identificação da entidade e local onde serão obtidas respostas para o questionário. 

Registrar o endereço da entidade onde as informações serão prestadas. Nas próximas edições da 

Pesquisa, os agentes poderão retornar ao mesmo local. 
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Quesito 1: CNPJ Raiz: Sufixo: DV: 

Registre o número do CNPJ da entidade pesquisada 

Quesito 2: Razão Social 

Razão social é o nome registrado na Receita Federal sob o qual uma pessoa jurídica se 

individualiza e exerce suas atividades. 

Quesito 3: Nome Fantasia 

Nome fantasia (ou nome comercial ou nome de fachada) é a designação sob a qual uma pessoa 

jurídica se torna conhecida do público. Esta denominação pode diferir da razão social, que é o 

nome "oficial", utilizado perante os órgãos públicos de registro das pessoas jurídicas. 

Quesito 4: Logradouro (tipo, título e nome) 

Logradouro corresponde ao nome da rua, avenida, estrada, etc, onde a unidade da entidade que 

presta a informação está localizada 

Quesito 5: Número 

Registre o número onde está localizada a unidade da entidade que presta a informação. Caso 

não possua numeração, preencher com SN(Sem Número). 

Quesito 6: Complemento (bloco, grupo, andar, sala, km) 

Registre o tipo de complemento do logradouro onde está localizada a unidade da entidade 

que presta a informação. Caso não possua complemento, o quesito pode ficar em branco. 

Registre o tipo de complemento do logradouro onde está localizada a unidade da entidade 

que presta a informação. Caso não possua complemento, o quesito pode ficar em branco. 

Quesito 7: Bairro/Distrito 

Registre o nome do bairro onde está localizada a unidade da entidade que presta a 

informação. Caso não possua bairro/distrito, o quesito pode ficar em branco. 

Quesito 8: CEP 

Registre o CEP do logradouro onde está localizada a unidade da entidade que presta as 

informações. 
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Quesito 9: Código da UF de localização 

Quesito 10: Código e DV do município de localização 

Atenção! O município de localização da unidade onde as informações são prestadas pode ser 

diferente do município pesquisado. 

Quesito 11: Nome do município de localização 

Quesito 12: Telefone 1 (DDD/Telefone) 

Registre o número do DDD e do telefone da unidade da entidade que presta a informação. 

Quesito 13: Telefone 2 (DDD/Telefone) 

Caso a unidade da entidade que presta a informação não disponha de mais de um número 

de telefone, o quesito pode ficar em branco. 

Quesito 14: E-mail 

Se a unidade da entidade que presta a informação possui e-mail, informar o endereço do e

mail. Todo endereço de e-mail traz o símbolo 11@". 

Quesito 15: Página na internet 

Se a unidade da entidade que presta a informação possui página na internet, informar o 

endereço da página, composta de quatro partes: www.nome.categoria.código do país. Exemplo: 

www.ibge.gov.br. 

Bloco 04: Responsável pela informação da entidade 

Bloco de identificação do informante, que corresponde ao indivíduo, reconhecido pela entidade, 

por fornecer as informações da maior parte dos quesitos do questionário. 

Quesito 1: Nome 

Registre o nom e do informante, responsável pela informação da entidade. 

Quesito 2: Cargo/Função 

Registre o cargo ou função exercida pelo informante na entidade. 

Quesito 3: Telefone 

Registre o núm ero do DDD e do t elefone do informante. 
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Quesito 4: Setor 

Caso o informante não esteja alocado a algum setor, o quesito pode ficar em branco. 

Quesito 5: E-mail 

Se o informante possui e-mail, registre o endereço do e-mail. Todo endereço de e-mail traz o 

símbolo 11@". 

Bloco 05: Serviços prestados pela entidade no município pesquisado 

Bloco de investigação sobre os serviços de saneamento da entidade no município pesquisado e a 

condição de funcionamento do serviço de esgotamento sanitário. 

Quesito 1: Em 2017, a entidade possuía algum serviço de saneamento básico em funcionamento, 

em implantação ou paralisado no município pesquisado? 

1 - Sim --7 1.1 Qual(is) serviço(s) de saneamento estavam em funcionamento, em 

implantação ou paralisado(s) no município pesquisado? (admite múltipla marcação) 

1.1.1 l __ I Abastecimento de água por rede geral de distribuição 

1.1.2 l __ I Esgotam ento sanitário por rede coletora 

1.1.3 l __ I Manejo de águas pluviais ou drenagem urbana 

1.1.4 l __ I Manejo de resíduos sólidos 

2 - Não (encerre o questionário) 

Serviços de saneamento básico: 

Abastecimento de água por rede geral de distribuição: constituído pelas atividades, 

infraestruturas e instalaçõ es necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a 

captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de m edição. 

Rede geral de distribui ção: consiste num conjunto de tubulaçõ es interligadas instaladas ao longo 

das vias públicas ou nos passeios, junto às unidades ou prédios, conduzindo a água aos pontos de 

consumo (moradia s, escolas, hospitais, etc.). 
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Esgotamento sanitário por rede coletora: constituído pelas atividades, infraestruturas e 

instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos 

esgotos sanitários desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente. 

Rede coletora de esgoto: tubulações instaladas ao longo das vias públicas, encaminhando o 

esgoto ao local de tratamento ou lançamento final. 

Manejo de águas pluviais ou drenagem urbana: conjunto de atividades, infraestruturas e 

instalações operacionais de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões 

de cheias, tratamento e disposição final das águas das chuvas drenadas nas áreas urbanas. 

Pretende evitar os efeitos adversos, como empoçamentos, inundações, erosões e assoreamentos, 

que podem representar sérios prejuízos à saúde, segurança e bem-estar da sociedade. 

Manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais 

de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário 

da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas. 

Atenção! Caso a entidade não assinale o serviço "esgotamento sanitário por rede coletora", 

encerrar o questionário. 

Quesito 2: Em 2017, qual a condição de funcionamento do serviço de esgotamento sanitário por 

rede coletora no município? 

1- Em funcionamento 

2 - Em implantação -7 2.2.1 Qual o ano de previsão para início de funcionamento do serviço 

de esgotamento sanitário por rede coletora? ____ ano (preencha somente o Bloco 06 e encerre 

o questionário) 

No quesito 2, assinale a condição de funcionamento do serviço de esgotamento sanitário por rede 

coletora no município conforme as definições a seguir: 

• Em funcionamento: a entidade realizou coleta de esgoto por rede coletora para alguma(s) 

economia(s) em pelo menos um dia do ano de 2017. 

• Em implantação: a entidade ainda não realizou coleta de esgoto por rede no município 

pesquisado, mas está em processo de implantação do serviço em 31 de dezembro de 2017 

(com obras de infraestrutura em andamento, ou com obras de infraestrutura concluídas e 

aguardando autorização para funcionamento). 
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No quesito 2.2.1, registre o ano de previsão de início de funcionamento dos serviços. Exemplo: Caso 

os serviços estivessem em implantação em 2017, mas já estiverem funcionando no dia da entrevista 

(em 2018), deve ser registrado o ano de 2018. 

Bloco 06: Aspectos legais na data de referência e metas de universalização 

Bloco de investigação sobre os aspectos legais, os instrumentos de delegação, a área prevista, 

bem como as metas de universalização da prestação dos serviços de esgotamento sanitário. 

Quesito 1: Em 31.12.2017, qual o instrumento de delegação da prestação do serviço de 

esgotamento sanitário por rede coletora do município para a entidade? 

Instrumento de delegação: Documento no qual o Estado transfere unicamente a execução do 

serviço, para o ente delegado prestar ao público em seu próprio nome e por sua conta e risco, 

contudo, sob fiscalização do Estado. 

1- Contrato de programa 

2 - Contrato de concessão 

3 - Convênio administrativo 

4 - Lei ou Decreto 

5 - Outro --7 1. 5.1 Especifique: _________________ _ 

6 - Inexistente (passe para o quesito 05 

7 - Não sabe (passe para o quesito 05) 

Tipos de instrumentos de delegação: 

Contrato de programa: contrato de delegação da prestação de um serviço público que não exige 

licitação, estando restrito aos casos em que o prestador de caráter público foi contratado no 

âmbito de cooperação federativa prevista na Lei 11.107, de 6 de abril de 2005. 

Ocorre sempre entre dois entes da fed eração, inclusive órgãos de administração indireta. O 

município deve usar este instrumento quando delega o serviço de abastecimento de água por 

rede geral a uma Companhia Estadual de Saneamento ou a um Consórcio Público de Direito 

Público, por exemplo. 
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Contrato de concessão: contrato que tem como objeto a transferência da gestão e execução de 

um Serviço do Poder Público ao particular, por sua conta e risco, precedido de licitação nos termos 

das Leis 8.987 /1995, e 11.079/2004, esta última no caso de parceria público-privada. O município 

deve usar este instrumento quando delega o serviço de esgotamento sanitário por rede coletora 

a uma empresa privada, por exemplo. 

Convênio administrativo: forma de delegação da prestação de um serviço público a não 

titulares10 restrita a condomínios ou localidade de pequeno porte (vilas, aglomerados rurais, 

povoados, núcleos, lugarejos e aldeias), predominantemente ocupada por população de baixa 

renda; ou a casos em que o ato de delegação foi celebrado antes de 6 de abril de 2005. A lei 

11.445/2007 considera o convênio administrativo um instrumento de natureza precária e, 

portanto, a delegação a entidades que não se encaixem nessas categorias deve acontecer, 

necessariamente, via contrato de programa ou concessão. 

Atenção! No caso das autarquias, a prestação dos serviços costuma ser definida por uma lei (de 

criação, por exemplo), constituindo o instrumento de delegação. 

Os Convênios de Cooperação, por sua vez, são pactos firmados por entes da federação (ex.: 

município - companhia estadual de saneamento básico), com o objetivo de autorizar a gestão 

associada de serviços públicos, desde que ratificado ou previamente disciplinado por lei editada 

por cada um dos entes (Decreto 6.017 /2007) . Não é um instrumento de delegação. 

Quesito 2: O instrumento de delegação especifica período de vigência? 

1- Sim -7 2.1.1 Data de início: / 2.1.2 Data de término: / -- ---- -- ----

2-Não 

3- Não sabe 

Quesito 3: O instrumento de delegação define metas de universalização para os serviços de 

esgotamento sanitário por rede coletora, no município? 

Universalização: Segundo a lei 11.445/2007, art. 3º, inciso Ili, universalização corresponde à 

ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento básico. 

10 De acordo com a CF 1988, art. 30, compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local. 
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1-Sim 

2 - Não (passe para o quesito 5) 

3 - Não sabe (passe para o quesito 5) 

Considere as metas de universalização para coleta de esgoto por rede e/ou tratamento do esgoto 

coletado. 

Quesito 4: Em 31.12.2017, as metas de universalização definidas no instrumento de delegação eram 

compatíveis com o Plano Municipal de Saneamento Básico? 

Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB}: instrumento que estabelece os objetivos, as 

diretrizes, as metas e as condições de prestação dos serviços visando a universalização do 

saneamento básico a todos os domicílios ocupados. 

1-Sim 

2 - Não, mas o município possuía Plano Municipal de Saneamento Básico 

3 - O município não possuía Plano Municipal de Saneam ento Básico 

4- Não sabe 

Considere que as metas de universalização previstas no instrumento legal são compatíveis com as 

do PMSB quando ambas forem equivalentes. Exemplo: ambos os documentos registram que 100% 

da população deve ser atendida até 2020. 

Quesito 5: De acordo com o instrumento de delegação ou Plano Municipal de Saneam ento Básico 

(PM SB), qual a área prevista para prestação dos serviços de esgotamento sanitário por rede 

coletora no município? (Considerar o PMSB somente quando o instrumento de delegação for 

inexistente) 

Área prevista para a prestação dos serviços: área do município pesquisado cujo esgotamento 

sanitário por rede coletora é de responsabilidade da entidade, mesmo que a rede ainda não esteja 

disponível em toda a área. 

1-Todo o município 

2 - Parte do município 
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3 - Não possuía área prevista no PMSB ou não possuía PMSB, nem instrumento de 

delegação (passe para o quesito 10) 

4 - Não sabe (passe para o quesito 10) 

Quesito 6: No município, a área prevista para prestação dos serviços estava localizada: 

Área urbana: área interna ao perímetro urbano de uma cidade ou vila. Para as cidades ou vilas 

onde não existe legislação que regulamente essa área, é estabelecido um perímetro urbano para 

fins da coleta censitária, que é aprovado pelo prefeito local. Os limites urbanos são de 

responsabilidade da prefeitura. Os perímetros para fins estatísticos são comunicados à 

administração municipal. 

Área rural: área externa ao perímetro urbano. Alguns poucos municípios não possuem área rural, 

sendo, portanto, integralmente urbanos. 

Fonte: Manual do Censo Agro 2017. 

6.1 Na área urbana: 

1-Sim --7 6.1.1.1 Área de abrangência: 

1-Toda a área urbana do município 

2 - Parte da área urbana do município 

3- Não sabe 

2-Não 

3- Não sabe 

6.2 Na área rural: 

1-Sim --7 6.2.1.1 Área de abrangência: 

1-Toda a área rural do município 

2 - Parte da área rural do município 

3- Não sabe 

2-Não 

3 - O município não possui área rural 

4 - Não sabe 
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Quesito 7: A entidade tem conhecimento sobre o número de domicílios e estabelecimentos 

existentes na área prevista para prestação dos serviços de esgotamento sanitário por rede coletora? 

Atenção! Considere todos os domicílios e estabelecimentos localizados na área prevista para 

prestação dos serviços: ligados à rede coletora de esgoto; não ligados, mas com rede coletora 

disponível; e sem rede coletora disponível. 

1- Sim --7 7.1 Qual o número de domicílios e estabelecimentos existentes na área prevista 

para prestação dos serviços em 31.12.2017? (admite múltipla marcação) 

Tipo Total Área Urbana Área Rural 

7.1.1 l_I Domicílios 7.1.1.1 7.1.1.2 7.1.1.3 ---------------- --------

7.1.2 J_I 
Estabelecimentos 

7.1.2.1 7.1.2.2 7.1.2.3 
comerciais, industriais, -------- -------- --------

órgãos públicos e outros 

Total 7.1.3.1 7.1.3.2 7.1.3.3 -------- -------- --------

2-Não 

Instruções de preenchimento do quadro na seção 6.5 deste Manual, página 21. 

Quesito 8: De acordo com o instrumento de delegação ou Plano Municipal de Saneamento Básico 

(PMSB), existe um prazo para universa lizar a COLETA de esgoto por rede na área prevista para 

prestação do serviço? (Considerar o PMSB somente quando o instrumento de delegação for 

inexistente ou não definir prazo(s) para universalização) 

Atenção! Caso a entidad e não diferencie os prazos de universalização entre as áreas urbana e 

rural, registrar mesmo ano em ambos os espaços. Para prazos de universalização diferentes 

dentro da mesma área (urbana ou rural), registrar o ano mais distante. 

8.1 Área urbana: 

Atenção! O quesito 8.1 será preenchido apenas por aqueles que informaram que a área prevista 

para prestação do serviço está localizada na área urbana, quesito 6.1. 

1-Sim --7 8.1.1.1 Ano: ___ _ 

2-Não 
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3 - Não sabe se existe um prazo 

8.2 Área rural: 

Atenção! O quesito 8.2 será preenchido apenas por aqueles que informaram que a área prevista 

para prestação do serviço está localizada na área rural, quesito 6.2. 

1- Sim -7 8.2.1.1 Ano: ___ _ 

2-Não 

3 - Não sabe se existe um prazo 

Nos quesitos 8.1.1.1 e 8.2.1.1, registre o ano especificado no instrumento de delegação estipulado 

para que a entidade realize a COLETA do esgoto por rede em 100% dos domicílios e 

estabelecimentos localizados na área prevista. Na ausência de prazo definido no instrumento de 

delegação ou inexistência do instrumento de delegação, considerar o prazo estipulado no Plano 

Municipal de Saneamento Básico. Ainda que o prazo seja anterior ao ano de 2017, deve ser 

registra do. 

Quesito 9: De acordo com o instrumento de delegação ou Plano Municipal de Saneamento Básico 

(PMSB), existe um prazo para universalizar o TRATAMENTO do esgoto coletado na área prevista 

para prestação do serviço? (Considerar o PMSB somente quando o instrumento de delegação for 

inexistente ou não definir prazo(s) para universalização) 

Tratamento de esgoto sanitário: o tratamento de esgoto sanitário é feito visando à preservação 

da vida nos corpos d'água e redução de risco à saúde humana, consistindo na combinação de 

processos físicos, químicos e biológicos, com o objetivo de reduzir a carga orgânica existente no 

esgoto sanitário, antes de seu lançamento final. Considere que existe tratamento do esgoto 

quando ocorrer, pelo menos, tratamento preliminar (gradeamento e desarenador). 

Atenção! Caso a entidade não diferencie os prazos de universalização entre as áreas urbana e 

rural, registrar mesmo ano em ambos os espaços. Para prazos de universa lização diferentes 

dentro da mesma área (urbana ou rural), registrar o ano mais distante. 

9.1 Área urbana: 

Atenção! O quesito 9.1 será preenchido apenas por aqueles que informaram que a área prevista 

para prestação do serviço está localizada na área urbana, quesito 6.1. 
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1-Sim --7 9.1.1.1 Ano: ___ _ 

2-Não 

3 - Não sabe se existe um prazo 

9.2 Área rural: 

Atenção! O quesito 9.2 será preenchido apenas por aqueles que informaram que a área prevista 

para prestação do serviço está localizada na área rural, quesito 6.2. 

1- Sim --7 9.2.1.1 Ano: ___ _ 

2-Não 

3 - Não sabe se existe um prazo 

Nos quesitos 9.1.1.1 e 9.2.1.1, registre o ano especificado no instrumento de delegação estipulado 

para que a entidade realize TRATAMENTO de 100% do esgoto coletado na área prevista. Na 

ausência de prazo definido no instrumento de delegação ou inexistência do instrumento de 

delegação, considerar o prazo estipulado no Plano Municipal de Saneamento Básico. Ainda que o 

prazo seja anterior ao ano de 2017, deve ser registrado. 

Quesito 10: Em 2017, a entidade ofereceu serviço de atendimento ao público para tratar do serviço 

de esgotamento sa nitário por rede coletora do município pesquisado? 

Serviço de atendimento ao público: canais de comunicação qu e facilitam o diálogo com clientes 

e consumidores. Trata-se de uma central de atendimento para cadastramento de consultas, 

reclamações e outras demandas com relação aos serviços presta dos. 

Exemplos: loja para atendimento dos clientes, site para registro de reclamações e solicitações, 

canal de atendimento telefônico, etc. 

1-Sim 

2 - Não (passe para o quesito 13) 

Quesito 11: Qual a principal solicitação de serviço ou reclamação sobre o esgotamento sanitário por 

rede col etora do município pesquisado, recebida em 2017? 

1- Solicitação para ligação na rede coletora de esgoto 
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2 - Reclamação sobre ausência do serviço 

3 - Reclamação sobre refluxo ou retorno de esgoto nos domicílios e estabelecimentos 

4 - Reclamação sobre o valor cobrado 

5 - Reclamação sobre vazamento de esgoto 

6 - Reclamação sobre mau cheiro causado por esgoto 

7- Outra 

8 - Não houve solicitação ou reclamação no ano de 2017 

9- Não sabe 

Considere como principal a solicitação ou reclamação recebida em maior número no ano de 2017. 

Refluxo ou retorno de esgoto: consiste no retorno do esgoto oriundo da rede de esgotamento 

sanitário que está interligada à rede interna da edificação. O refluxo pode ocorrer no terreno, na 

sua frente ou em pontos internos da edificação, em ralos de chuveiro, por exemplo, inundando o 

banheiro ou parte da edificação. 

Quesito 12: Em 31.12.2017, existia unidade presencial de atendimento ao público, localizada no 

município pesquisado? 

1-Sim 

2-Não 

Quesito 13: Em 31.12.2017, existia órgão regulador dos serviços de esgotamento sanitário por rede 

coletora prestados no município pela entidade? 

1-Sim 

2 - Não (passe para o bloco 07) 

3 - Não sabe (passe para o bloco 07) 

Órgão regulador: entidades que têm por obrigação legal estabelecer padrões e normas para a 

adequada prestação dos serviços e para a sa tisfação dos usuários, garantir o cumprimento das 

condições e metas estabelecidas, prevenir e reprimir o abuso do poder econômico e definir 
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tarifas. Corresponde à agência reguladora, consórcio público de regulação, autoridade 

regulatória, ente regulador, ou qualquer outro órgão ou entidade de direito público que possua 

competências próprias de natureza regulatória, independência decisória e não acumule funções 

de prestador dos serviços regulados. 

Fonte: Lei Federal 11.445/2007 e Decreto 7.217/2010. 

Cadastro do órgão regulador: 

13.1 Nome ou Razão Social: 

13.2 CNPJ: ________ - ____ / __ 

13.3 Ente regulador 

1- Órgão municipal (secretaria, departamento, divisão, setor ou similar) 

2 -Autarquia municipal 

3 - Consórcio público 

4 - Entidade reguladora estadual 

5 - Outro --7 13.3.5.1. Especifique: ___________ _ 

6- Não sabe 

Tipos de órgão regulador: 

Órgão municipal: secretaria, departamento, divisão, setor ou similar. 

Autarquia municipal: entidade com personalidade jurídica de direito público, criada por lei 

específica, com patrimônio próprio, atribuições públicas específicas e capacidade de se 

autoadministrar sob controle municipal. 

Consórcio público: entidade pública resultante de acordo formal entre dois ou mais municípios do 

mesmo estado (Consórcio intermunicipal), ou entre município(s) e estado(s) ou entre município(s), 

estado(s) e a União (Consórcio interfederativo). 

Entidade reguladora estadual: entidade pública estadual com finalidade de regulação. 

Outro ente regulador: outro ente regulador diferente dos relacionados. Especificar. 
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Exemplos: 

• Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS): 176 municípios consorciados --7 

consórcio público intermunicipal. 

• Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (ARCE): regula os 

serviços prestados pela CAGECE (Companhia de Água e Esgoto do Ceará)- autarquia estadual 

--7 entidade reguladora estadual 

• Agência Reguladora Municipal de Água e Esgoto de Belém (AMAE) --7 autarquia municipal 

• Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (AGENERSA) 

-7 entidade reguladora estadual 

• Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (ADASA) -7 

entidade reguladora estadual. 

13.4 Telefone:(__) ________ _ 

Bloco 07: Sistema de coleta de esgoto no município pesquisado 

Bloco de investigação sobre tipo de rede coletora de esgoto no município, número de economias 

e ligações à rede coletora de esgoto, extensão da rede, vazão do esgoto coletado, 

extravasamentos, economias não ligadas à rede coletora, etc. 

Coleta de esgoto no município 

Quesito 1: Em 31.12.2017, qual(is) o(s) tipo(s), extensão e número de ligações da rede coletora de 

esgoto na área atendida pela entidade no município pesquisado? (admite múltipla marcação) 

Tipo da rede coletora de esgoto 
Extensão da rede (em Número de ligações na 

km) rede (ativas e inativas) 

1.1 l_I Rede unitária ou combinada (coletores de 

águas de chuva ou galerias pluviais que são 1.1.1 --------- 1.1.2 --------
utilizados para transportar o esgoto san itário) 

1.2 l_I Rede separadora abso luta (coletores para 
1.2.1 1.2.2 

transportar somente o esgoto sanitário) --------- --------

Total 1.3.1 1.3.2 --------- --------
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Esgoto sanitário: denominação genérica para despejos líquidos residenciais, comerciais, águas de 

infiltração na rede coletora, os quais podem conter parcela de efluentes industriais e efluentes 

não domésticos (Resolução CONAMA nº 430/2011). 

Ligação de esgoto sanitário: ramal predial conectado à rede coletora de esgoto. Pode estar ativa 

ou inativa. 

Nos quesitos 1.1 e 1.2, assinalar o(s) tipo(s) de rede considerando o que foi projetado para o 

município. A rede pode ser do tipo separadora absoluta, ainda que existam ligações clandestinas de 

água da chuva na rede projetada para transportar apenas esgoto. 

Nos quesitos 1.1.1 e 1.2.1, considere apenas a extensão de rede coletoras instaladas em vias 

públicas (convencionais), que são de responsabilidade da entidade, e não a extensão de redes 

condominiais. 

Deve-se considerar o comprimento total da malha de coleta de esgoto operada pelo prestador de 

serviços, incluindo redes de coleta, coletores tronco e interceptares, e excluindo ramais prediais e 

linhas de recalque11. 

Rede condominial: rede localizada internamente aos lotes residenciais (frente ou fundo) ou nas 

calçadas, destinada à coleta de esgotos de uma quadra ou conjunto de residências e ligada à rede 

sepa radora convencional ou mista da rua, em um único ponto. A manutenção da rede 

condominial até a ligação à rede convencional (separadora ou mista da via pública) é de 

responsa bilidade dos próprios moradores. 

Atenção! Cada rede condominial corresponde a apenas uma ligação à rede coletora instalada na 

via pública. 

11 As 1 inhas de reca lque são responsáveis pela elevação de pressão através de bombeamento de uma determinada vazão 

de 1 íquido fluindo numa tubulação para que at inja uma determinada altura topográfica . 
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Figura 1: Ilustração dos tipos de redes coletoras de esgoto - convencional e condominial. 
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Quesito 2: Número de ligações esgotadas ativas em 31.12.2017: (admite múltipla marcação) 

Ligações esgotadas ativas: ligações esgotadas que contribuíram para o faturamento na data de 

referência. Atenção! Nos municípios onde a entidade não tinha faturamento sobre o esgoto 

coletado, considere ativas as ligações em que houve alguma coleta de esgoto nos últimos 30 dias 

em relação à d ata de referência. 

Tipo de ligação Total Área urbana Área rural 

2.1 l_I Residencial 2.1.1 -------- 2.1.2 -------- 2.1.3 --------

2.2 l_I Comercial 2.2.1 --------

2.3 l_l Industrial 2.3.1 --------

2.4 l_I órgão publico 2.4.1 --------

2.5 l _I Outro(s) 2.5.1 --------

Total (Reside nci ai e 
2.6.1 2.6.2 2.6.3 

Não Residencial) -------- -------- -------
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Instruções de preenchimento da unidade de medida de vazão e do quadro nas seções 6.4 e 6.5 

deste Manual, páginas 19 e 21. 

Exemplos de tipos de ligação de esgoto: 

• Consultório, escritório, escolas particulares, hospitais particulares, creches particulares, 

comércio em geral, etc. -7 Ligação comercial 

• Escolas públicas, hospitais públicos, creches públicas, prédios de prefeituras, de órgãos 

estaduais, de órgãos da União, Assembleias Legislativas, Câmaras de Deputados, órgãos do 

Poder Judiciário, etc. -7 Ligação de órgão público 

• Prédio onde existem unidades comerciais e residenciais, sendo a maioria delas deste último 

tipo -7 Ligação residencial 

Quesito 3: Número de ligações esgotadas inativas em 31.12.2017: (admite múltipla marcação) 

Ligações esgotadas inativas: ligações esgotadas que não contribuíram para o faturamento na data 

de referência. 

Atenção! Nos municípios onde a entidade não tinha faturamento sobre o esgoto coletado, 

considere inativas as ligações em que não houve coleta de esgoto nos últimos 30 dias em relação 

à data de referência. 

Tipo de ligação Total Área urbana Área rural 

3.11_1 Residencial 3.1.1 -------- 3.1.2 -------- 3.1.3 --------

3.2 l__I Não residencial 3.2.1 -------- 3.2.2 -------- 3.2.3 --------

Total (Residencial e Não 
3.3.1 3.3.2 3.3.3 

Resid encial) -------- -------- --------

Instruções de preenchimento da unidade de medida de vazão e do quadro nas seções 6.4 e 6.5 

deste Manual, páginas 19 e 21. 

Quesito 4: Número de economias esgotadas ativas, em 31.12.2017: (admite múltipla marcação) 

Economias: moradias, apartamentos, unidades comerciais, sa las de escritório, indústrias, órgãos 

públicos e similares, existentes numa determinada edificação, que são atendidos pelos serviços 
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de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário. Exemplo: Em um prédio com ligação 

para esgotamento sanitário, cada apartamento é considerado uma economia. Caso o prédio seja 

composto por 30 apartamentos tem-se uma ligação de esgoto residencial e 30 economias 

residenciais. 

Economias esgotadas ativas: economias que são atendidas pelos serviços de esgotamento 

sanitário, que contribuíram para o faturamento na data de referência. 

Atenção! Nos municípios onde a entidade não tinha faturamento sobre o esgoto coletado, 

considere ativas as economias em que houve coleta de esgoto nos últimos 30 dias em relação à 

data de referência. 

Tipo de economia Total Área urbana Área rural 

4.1 l __ I Residencial 4.1.1 4.1.2 4.1.3 -------- -------- --------

4.2 l_I Comercial 4.2.1 --------

4.3 l_I Industrial 4.3.1 --------

4.4 l_ I Órgão público 4.4.1 --------

4.5 l_ I Outro(s) 4.5.1 --------

Total (Residencial e Não 
4.6.1 4.6.2 4.6.3 

Residencial) ------ -- -------- --------

Instruções de preenchimento da unidade de medida de vazão e do quadro nas seções 6.4 e 6.5 

deste Manual, páginas 19 e 21. 

Quesito 5: Número de economias esgotadas inativas, em 31.12.2017: (admite múltipla marcação) 

Economias esgotadas inativas: economias que são atendidas pelos serviços de esgotamento 

sanitário, que não contribuíram para o faturamento na data de referência . 

Atenção! Nos municípios onde a entidade não tinha faturamento sobre o esgoto coletado, 

considere inativas as economias em que não houve coleta de esgoto nos últimos 30 dias em 

relação à data de referência. 
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Tipo de economia Total Área urbana Área rural 

5.11 __ 1 Residencial 5.1.1 -------- 5.1.2 -------- 5.1.3 --------

5.2 l __ I Não residencial 5.2.1 -------- 5.2.2 -------- 5.2.3 --------

Total (Residencial e Não 
5.3.1 5.3.2 5.3.3 

Residencial) -------- -------- --------

Instruções de preenchimento do quadro na seção 6.5 deste Manual, página 21. 

Quesito 6: Em 2017, a entidade mediu ou estimou a vazão do esgoto coletado no município? 

1-Sim 

2 - Não (passe para o quesito 14) 

Assinale "1 - Sim" se a entidade mediu ao menos parte da vazão do esgoto coletado por meio de 

medidores instalados nas ligações, na rede coletora, na entrada de estações de tratamento ou em 

outro local; ou se é capaz de estimar a vazão do esgoto coletado. 

Vazão do esgoto coletado: vazão do esgoto lançado na rede coletora. Em geral, considera-se que 

essa vazão corresponde a cerca de 80% a 85% da vazão de água consumida na mesma economia. 

Não inclui vazão de esgoto recebido de outro(s) município(s) ou outra(s) entidade(s). 

Quesito 7: De qual(is) forma(s) a entidade mediu ou estimou a vazão do esgoto coletado no 

município? (admite múltipla marcação) 

7.1 l_I Micromedidores nas ligações~ 7.1.1 Qual o número de ligações (ativas e inativas) 

com micromedidores de esgoto? _______ _ 

7.2 l_I Medidor(es) na rede coletora de esgoto (interceptares, elevatórias e outras 

instalações) 

7.3 l__I Medidor(es) na entrada da(s) unidade(s) ou estação(ões) de tratamento de esgoto 

- ETE(s) 

7.4 l _ I Estimação pelo nú mero de economias ou 1 igações 

7.5 l_I Estimação pelo volume consumido ou faturado de água 

7.6 l_ I Outra(s) ~ 7.6.1 Especifique : ______________________ _ 

120 



Assinale todas as formas como a entidade mede ou estima a vazão do esgoto COLETADO no 

município, conforme as definições a seguir: 

• Micromedidores nas ligações: medidores individuais de vazão do esgoto coletado em cada 

ligação de esgoto à rede coletora; 

• Medidor(es) na rede coletora de esgoto: medidores localizados ao longo da rede coletora 

de esgotos, que medem a vazão do esgoto coletado; 

• Medidor(es) na entrada da(s) unidade(s) ou estação(ões) de tratamento de esgoto - ETE(s): 

medidores localizados nas unidades ou estações de tratamento, geralmente depois do 

tratamento preliminar; 

• Estimação pelo número de economias ou ligações: estimação da vazão do esgoto coletado 

a partir da multiplicação do número de ligações ou economias por uma vazão média de 

esgoto coletado (medida ou estimada) pré-estabelecida; 

• Estimação pelo volume consumido ou faturado de água: estimação da vazão do esgoto 

coletado a partir de uma proporção do volume de água consumido ou faturado; 

• Outra(s): Especifique outra(s) forma(s) de medição ou estimação do esgoto coletado. 

Quesito 8: Qual a unidade de medida de vazão do esgoto coletado (medida ou estimada) no 

município? 

Vazão: volume que escoa pela tubulação em determinado intervalo de t empo. 

3 -m3/ dia 

4- m3/ mês 

5- L/s 

6 - L/ h 

7- L/ dia 

8 - L/ mês 
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Neste quesito, a entidade deve informar a unidade de medida a que correspondem os valores das 

vazões do esgoto coletado (medidas ou estimadas) no quesito 9. Instruções de preenchimento da 

unidade de medida de vazão na seção 6.4 deste Manual, página 19. 

Quesito 9: Vazão do esgoto coletado (medida ou estimada) no município em 2017: (admite múltipla 

marcação - unidade de vazão indicada no quesito 8) 

Tipo de economia Total Área urbana Área rural 

9.1.1 J_I Residencial 9.1.1.1 --------- 9.1.1.2 --------- 9.1.1.3 ---------

9.1.2 J_I Comercial 9.1.2.1 ---------

9.1.3 J_J Industrial 9.1.3.1 ---------

9.1.4 J_I Órgão público 9.1.4.1 ---------

9.1.5 l_I Outro(s) 9.1.5.1 ---------

Total (Residencial e Não 
9.1.6.1 9.1.6.2 9.1.6.3 

Residencial) --------- --------- ---------

Instruções de preenchimento da unidade de medida de vazão e do quadro nas seções 6.4 e 6.5 

deste Manual, páginas 19 e 21. 

Quesito 10: Em 2017, existia faturamento sobre o volume do esgoto coletado (medido ou estimado) 

por mês no município? 

1-Sim 

2 - Não (passe para o quesito 13} 

Assinale a alternativa "1- Sim", caso exista faturamento sobre volume mensa l de esgoto coletado, 

medido ou estimado. 

Quesito 11: Qual a unidade de medida de vazão do esgoto faturado? 

3-m3/ dia 
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4- m3/mês 

5- L/s 

6- L/h 

7- L/dia 

8- L/mês 

Neste quesito, a entidade deve informar a unidade de medida a que correspondem os valores das 

vazões do esgoto faturado (medidas ou estimadas) no quesito 12. Instruções de preenchimento da 

unidade de medida de vazão na seção 6.4 deste Manual, página 19. 

Quesito 12: Vazão do esgoto faturado no município em 2017: (admite múltipla marcação- unidade 

de vazão indicada no quesito 11} 

Vazão do esgoto faturado no município: vazão de esgoto debitada ao total de economias 

residenciais e não residenciais (medidas e não medidas), para fins de faturamento. Em geral é 

considerada como sendo um percentual da vazão de água faturada na mesma economia. Não 

inclui vazão de esgoto recebida de outro(s) município(s) ou outra(s) entidade(s). 

A vazão do esgoto faturado pode ser superior à vazão do esgoto coletado nos casos em que o 

volume coletado de esgoto for menor do que o volume de esgoto correspondente à tarifa mínima. 

Tipo de economia Total Área urbana Área rural 

12.1.1 l_I Residencial 12.1.1.1 --------- 12.1.1.2 --------- 12.1.1.3 ---------

12.1.2 l_I Comercial 12.1.2.1 ---------

12.1.3 l_I Industrial 12.1.3.1 ---------

12.1.4 l_I Órgão público 12.1.4.1 ---------

12.1.5 l_I Outro(s) 12.1.5.1 ---------

Total (Residencial e Não 
12.1.6.1 12.1.6.2 12.1.6.3 

Residencial) -------- --------- ---------

Instruções de preenchimento da unidade de medida de vazão e do quadro nas seções 6.4 e 6.5 

deste Manual, páginas 19 e 21. 
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Destino do esgoto coletado no município 

Quesito 13: Em 2017, o esgoto coletado pela entidade no mun1c1p10 era tratado? (considere 

tratamento realizado pela entidade, por outra(s) entidade(s), no município ou em outro(s) 

município(s)) 

1- Sim, todo o esgoto coletado era tratado 

2-Sim, parte do esgoto coletado era tratado -7 13.2.1 Qual a vazão do esgoto coletado pela 

entidade no município que recebeu tratamento? (unidade de vazão indicada no quesito 8) 

3 - Não (passe para o quesito 17) 

No quesito 13, considere o esgoto coletado das economias localizadas NO MUNICÍPIO PESQUISADO. 

Atenção! O tratamento pode ter sido realizado pela própria entidade ou outra(s) entidade(s), 

dentro ou fora dos limites do município. 

Extravasamento e refluxo de esgoto 

Quesito 14: Em 2017, houve extravasamento(s) de esgoto da rede no município pesquisado? 

Extravasamento: é a descarga de esgoto sem tratamento ou parcialmente tratado a partir do 

sist ema de esgotamento, normalm ente devido à sobrecarga que geralm ente acontece com as 

contribuições de água de chuva. 

1-Sim 

2 - Não (passe para o quesito 17) 

Considerar episódios de extravasamento de esgoto da rede localizada na área de prestação de 

serviço da entidade no município em 2017. 

Quesito 15: Em 2017, em qual(is) situação(ões) houve extravasam ento(s) de esgoto da rede no 

município pesquisado? (admite múltipla marcação) 

15.1 l _ I Episódios d e chuva intensa 

15.2 l __ I Volume extra de esgoto (decorrente de coleta de esgoto industrial ou população 

flutuante, por exemplo) 

124 



15.3 l _ I Obstrução parcial ou completa da rede por resíduos sólidos, gordura, etc. 

15.4 l_I Ligações prematuras à rede (antes da autorização da entidade) 

15.5 l __ I Manutenção da rede coletora, da(s) unidade(s) ou estação(ões) de tratamento de 

esgoto - ETE(s) 

15.6 l_I Outra(s) -7 15.6.1 Especifique: ____________________ _ 

Assinale com um "x" as quadrículas correspondentes às situações de ocorrência de extravasamentos 

na rede localizada no município na área de atuação da entidade ao longo de 2017, conforme as 

definições a seguir: 

• Episódios de chuva intensa: quando tiverem ocorrido extravasamentos devido à vazão extra 

de águas da chuva que a rede não estava projetada para receber; 

• Volume extra de esgoto (decorrente de coleta de esgoto industrial ou população flutuante, 

por exemplo): quando tiverem ocorrido extravasamentos devido a uma geração de esgoto 

sanitário superior à capacidade da rede; 

• Obstrução parcial ou completa da rede por resíduos sólidos, gordura, etc.: quando tiverem 

ocorrido extravasamentos devido à obstrução parcial ou completa da rede por resíduos 

sólidos, gordura, etc., que impediram o fluxo do esgoto; 

• Ligações prematuras à rede (antes da autorização da entidade): quando tiverem ocorrido 

extravasamentos devido à ligação de economias à rede recentemente construída, antes da 

finalização das obras ou sem a autorização da entidade; 

• Manutenção da rede coletora ou da(s) unidade(s) ou estação(ões) de tratamento de 

esgoto - ETE(s): quando a manutenção da rede coletora ou de unidade(s) ou estação(ões) 

de tratamento de esgoto do município tiver ocasionado o extravasamento de esgoto; 

• Outra(s): Especificar outra(s) causa(s) de extravasamento(s). 

Quesito 16: Qual(is) o(s) destino(s) do esgoto extravasado? (admite múltipla marcação) 

16.1 l __ I Reservatório(s) para tratamento posterior em estação(ões) de tratamento de 

esgoto - ETE(s) 

16.2 l _ I Transbordamento em vias públicas 

16.3 l __ I Disposição com tratamento preliminar (gradeamento e desarenador) em corpos 

d' água 

16.4 l _ I Disposição final sem tratamento em corpos d'água ou rede pluvial 
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16.5 l_I Outro(s) 7 16.5.1 Especifique: ___________________ _ 

Assinale com um "x" as quadrículas correspondentes aos destinos do esgoto extravasado em 2017, 

conforme as definições a seguir: 

• Reservatório(s) para tratamento posterior em estação(ões) de tratamento de esgoto -

ETE(s): quando o esgoto da rede for desviado para reservatórios e, após normalização do 

fluxo ou vazão do esgoto, destinado a unidade(s) ou estação(ões) de tratamento de esgotos; 

• Trasbordamento em vias públicas: quando o esgoto extravasado tiver transbordado em vias 

públicas; 

• Disposição com tratamento preliminar (gradeamento e desarenador) em corpos d'água: 

quando o esgoto extravasado tiver passado por tratamento preliminar completo 

(gradeamento e desarenador) antes de ser destinado a corpos d'água; 

• Disposição final sem tratamento em corpos d'água ou rede pluvial: quando o esgoto 

extravasado tiver sido destinado a corpos d'água ou à rede pluvial (coletora de águas da 

chuva) sem tratamento preliminar prévio; 

• Outro(s): Especificar outro(s) destino(s) do esgoto extravasado. 

Quesito 17: Em 2017, houve refluxo ou retorno de esgoto nas economias atendidas pela entidade 

no município? 

Refluxo ou retorno de esgoto: consiste no retorno do esgoto oriundo da rede de esgotamento 

sanitário que está interligada à rede interna da edificação. O refluxo pode ocorrer no terreno, na 

sua frente ou em pontos internos da edificação, em ralos de chuveiro, por exemplo, inundando o 

banheiro ou parte da edificação. 

1 - Sim 7 17.1.1 Quantas economias a entidade teve conhecimento que foram atingidas 

em 2017? 

2-Não 

3- Não sabe 

No qu es ito 17, assinale "1 - Sim" se ocorreu refluxo ou retorno de esgoto em pelo menos uma 

economia atendida pela entidade no município em 2017. 

No quesito 17.1.1, registre o número de economias onde ocorreu refluxo ou retorno de esgoto em 

2017. A mesma economia deverá ser registrada somente uma vez, caso tenha sido atingida por mais 

de um episódio de refluxo ou retorno de esgoto em 2017. 
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Redes condominiais de esgoto no município: 

Quesito 18: Em 31.12.2017, existia rede condominial ligada à rede coletora de esgoto convencional 

na área atendida pela entidade? 

Rede condominial: rede localizada internamente aos lotes residenciais (frente ou fundo) ou nas 

calçadas, destinada à coleta de esgotos de uma quadra ou conjunto de residências e ligada à rede 

separadora convencional ou mista da rua, em um único ponto. A manutenção da rede 

condominial até a ligação à rede convencional (separadora ou mista da via pública) é de 

responsabilidade dos próprios moradores. 

1 - Sim -7 18.1 Qual a extensão total das redes condominiais, o número de ligações 

condominiais à rede coletora de esgoto convencional e o número de economias abastecidas pelas 

redes condominiais do município? 

18.1.1 Extensão total das redes condominiais: km 

18.1.2 Número total de ligações condominiais à rede coletora de esgoto 

convencional: 

18.1.3 Número total de economias ligadas às redes condominiais: _______ _ 

2-Não 

No quesito 18.1.2, registrar o número de ligações condominiais conectadas à rede coletora de 

esgotos instalada em vias públicas. Cada rede condominial corresponde a apenas uma ligação à rede 

coletora instalada na via pública. No quesito 18.1.3, cada domicílio ou estabelecimento ligado à rede 

condominial corresponde a uma economia. 

Figura 2: Exemplo de rede condominial do tipo fundo de lote 

~ ~ ·.~m- rn 
lt- ·········~ i,.... 

rn rn ~ rn 
•·· .... - ~-- .. --··&·· · 

M •. } [00] EITJ ~ .~B 
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• . ··• 
·m;· :rn ~ Q 

. ·-·--·. -.. • 
[00] m ITb ._rn 

L E G E NDA 

• CNXA DE PASSAGEM 

--- RAMAL CONOOMIML 
- REDE COLETORA PÚBLICA 

Nota: Caixa de passagem é destinada a permitir a inspeção, limpeza e desobstrução das tubulações internas do imóvel. 
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Na figura 2, temos dois sistemas condominiais. A extensão da rede é igual à soma da extensão dos 

ramais condominiais. O número de ligações é igual a 2 e o número de economias é igual a 20 (10 

em cada sistema condominial), considerando que, neste caso, só existe uma economia por lote. 

Domicílios e estabelecimentos não ligados à rede coletora de esgoto 

Quesito 19: Em 31.12.2017, existiam domicílios e estabelecimentos não ligados à rede coletora de 

esgoto localizados na área prevista para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário pela 

entidade? (considerar área prevista definida em instrumento de delegação e somente quando o 

instrumento de delegação for inexistente, considerar o Plano Municipal de Saneamento Básico -

PMSB) 

1 - Sim --7 19.1 Qual o número de domicílios e estabelecimentos não ligados à rede 

localizados na área prevista para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário pela entidade? 

Tipo Total Área urbana Área rural 

19.1.1 l_I Domicílios e estabeleci-
mentas não ligados à rede, mas com 19.1.1.1 19.1.1.2 19.1.1.3 ---------------- --------
rede disponível 

19.1.2 l_I Domicílios e estabeleci-
mentas não ligados à rede, sem rede 

19.1.2.1 19.1.2.2 19.1.2.3 
disponível (se não assinalado, passe -------- -------- --------

para o bloco 08) 

19.1.3 l_I Domicílios e estabeleci-
mentas não ligados à rede, sem rede 
disponível e com solução alternativa 19.1.3.1 -------- 19.1.3.2 -------- 19.1.3.3 --------
oferecida pela entidade (se não assi-
na lado, passe para o bloco 08) 

2 - Não existiam domicílios ou estabelecim entos não ligados à rede na área prevista (passe 

para o bloco 08) 

3 - Não possuía área prevista no PMSB ou não possuía PMSB, nem instrumento de delegação 

(passe para o bloco 08) 

4 - Não sabe (passe para o bloco 08) 

Atenção! Considere como solução alternativa de esgotamento sanitário, qualquer forma de 

destinação do esgoto produzido que não a rede coletora. 

Instruções para o preenchimento do quadro na seção 6.5 deste Manual, página 21. 
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Atenção! O quesito 20 deverá ser preenchido somente por aqueles que assinalaram a existência 

de domicílios e estabelecimentos não ligados à rede, sem rede coletora de esgoto disponível e 

com solução alternativa oferecida pela entidade (quesito 19 = "1-Sim"; e quesitos 19.1.2 e 19.1.3 

assinalados). 

Quesito 20: Qual(is) solução(ões) alternativa(s) a entidade ofereceu para os domicílios e 

estabelecimentos não ligados à rede coletora de esgoto e sem rede disponível? (admite múltipla 

marcação) 

20.1 l _ I Construção ou limpeza de fossas sépticas individuais 

20.2 l _ I Construção ou limpeza de fossas não sépticas individuais 

20.3 l _ I Construção ou limpeza de sistema de valas 

20.4 l_I Outra(s) -7 20.4.1 Especifique: _______________________ _ 

Assinale com um "x" as quadrículas correspondentes às soluções alternativas oferecidas ou 

providenciadas pela entidade no município ao longo de 2017 para os domicílios e estabelecimentos 

localizados na área prevista, sem rede coletora de esgoto disponível, conforme as definições a seguir: 

• Fossa séptica: dispositivo tipo câmara, enterrado, revestido e sem possibilidade de 

infiltração no solo, destinados a receber o esgoto para separação e sedimentação do 

material sólido, transformando-o em material inerte. A parte líquida do esgoto pode ser 

encaminhada a sumidouros, valas de infiltração ou filtros biológicos. 

Sumidouros: dispositivos enterrados, normalmente cilíndricos, destinados a promover a 

absorção da parte líquida do esgoto pelo solo, podendo ser revestido com material que 

permite a infiltração no solo. 

Valas de infiltração: conjunto de canalizações assentado a uma profundidade determinada, 

destinado a promover a absorção da parte líquida do esgoto pelo solo. A percolação, isto é, 

a passagem de líquido pelo solo e pedras permeáveis, fluindo para reservatórios 

subterrâneos, permitirá a mineralização dos esgotos, antes que os mesmos se transformem 

em fonte de contaminação das águas subterrâneas e de superfície. A mineralização consiste 

na transformação do material orgânico em inorgânico. 

Filtros biológicos: sistema no qual o esgoto sanitário passa por um leito de material de 

enchimento recoberto com microorganismos e ar, acelerando o processo de digestão da 

matéria orgânica. Tratamento complementar ao da fossa séptica e que permite o 

lançamento dos esgotos em cursos d'água superficiais. 
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• Fossa não séptica: cavidades para as quais se destina o esgoto domiciliar (todo o esgoto ou 

apenas o esgoto primário (fezes e urina)), que não apresentam revestimento impermeável 

ou tratamento adequado dos resíduos conforme nas fossas sépticas. 

• Valas: valas ou valetas por onde escorre o esgoto a céu aberto em direção a cursos d' água 

ou ao sistema de drenagem, atravessando os terrenos das casas ou as vias públicas. 

• Outra(s): Especificar outra(s) soluções alternativas. 

Bloco 08: Unidade(s) ou estação(ões) de tratamento de esgoto -ETE(s) no município pesquisado 

Bloco de investigação sobre as unidades e estações de tratamento de esgoto localizadas no 

município pesquisado. Considere todo o esgoto tratado na(s) unidade(s) ou estação(ões) de 

tratamento de esgoto instalada(s) dentro dos limites do município. 

Atenção! Considere como unidade ou estação de tratamento de esgoto (ETE) a estrutura que 

realiza ao menos o tratamento preliminar do esgoto (gradeamento e desarenador). 

Quesito 1: Em 2017, existia(m) unidade(s) ou estação(ões) de tratamento de esgoto - ETE(s) 

localizada(s) no município? (considerar unidades e ETEs em operação, com operação interrompida, 

concluídas ainda sem utilização ou inacabadas) 

1- Sim --7 1.1.1 Quantidade de unidades ou estações de tratamento de esgoto - ETEs: __ _ 

2 - Não (passe para o bloco 9) 

Quesito 2: Qual a unidade de vazão do esgoto tratado? 

3 -m3/dia 

4- m3/mês 

5 - L/ s 
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6- L/h 

7- L/dia 

8- L/mês 

9 - Não há medição 

Neste quesito, a entidade deve informar a unidade de medida a que correspondem os valores das 

vazões do esgoto tratado (medidas ou estimadas) no restante do bloco 8. Instruções de 

preenchimento da unidade de medida de vazão na seção 6.4 deste Manual, página 19. 

Quesito 3: Em 2017, existia(m) unidade(s) ou estação(ões) de tratamento de esgoto - ETE(s) em 

operação, localizada(s) no município? 

1 - Sim --7 3.1.1 Quantidade de unidades ou estações de tratamento de esgoto - ETEs em 

operação: __ _ 

2 - Não (passe para o quesito 21) 

Neste quesito, considere todas as unidades ou estações de tratamento em que ocorreu tratamento 

de esgoto durante pelo menos um dia do ano de 2017. 

Quesito 4: Existia(m) unidade(s) ou estação(ões) de tratamento de esgoto (em operação) com 

licença ambiental para operação válida/vigente localizada(s) no município? 

Licenciamento ambiental: é o procedimento administrativo realizado pelo órgão ambiental 

competente, que pode ser federal, estadual ou municipal, para licenciar a instalação, ampliação, 

modificação e operação de atividades e empreendimentos que utilizam recursos naturais, ou que 

sejam potencialmente poluidores ou que possam causar degradação ambiental. 

As licenças ambientais têm prazos de validade, que variam conforme o tipo de licença, de acordo 

com os parâmetros estabelecidos na Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente -

CONAMA 237/97. 

Licença de Operação - LO: autoriza a operação da atividade, obra ou empreendimento, após a 

verificação do efetivo cumprimento das exigências das licenças anteriores (Licença Prévia - LP e 

Licença de Instalação - LI), bem como do adequado funcionamento das medidas de controle 

ambiental, equipamentos de controle de poluição e demais condicionantes determinados para a 

operação (Resolução CONAMA 237 /1997). 
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1-Sim --7 4.1.1 Quantidade: 

2-Não 

Considere como licença ambiental para operação: Licença de Operação, Autorização Ambiental de 

Funcionamento ou Dispensa de Licença Ambiental. Não considerar Licença Prévia e Licença de 

Instalação. 

No quesito 4 deve ser considerada a resposta "1 - Sim", mesmo que a licença seja dada para a 

operação de todo o sistema de esgotamento sanitário e não apenas para a unidade ou estação de 

tratamento de esgoto. 

Quesito 5: Em 31.12.2017, existia(m) medidor(es) na entrada da(s) unidade(s) ou estação(ões) de 

tratamento de esgoto - ETE(s)? 

1 - Sim --7 5.1.1 Quantidade de unidades ou estações de tratamento com medidor na 

entrada: 

2-Não 

Considere as unidades ou estações de tratamento de esgoto com medidor de vazão do esgoto na 

entrada ou instalado logo após o tratamento preliminar. 

Quesito 6: Em 2017, a(s) unidade(s) ou estação(ões) de tratamento de esgoto localizada(s) no 

município recebeu(ram) esgoto de outro(s) município(s) ou outra(s) entidade(s)? 

Recebimento de esgoto para tratamento: recebimento de esgoto coletado em outro(s) 

município(s) pela própria entidade ou coletado por outra(s) entidade(s). O esgoto é recebido para 

tratamento na(s) unidade(s) ou estação(ões) de tratamento de esgoto da entidade localizada(s) 

no município pesquisado. 

1 - Sim --7 6.1.1 Qual a vazão do esgoto recebido de outro(s) município(s) ou outra(s) 

entidade(s) para tratamento? (unidade de vazão indicada no quesito 2} _________ _ 

2-Não 
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Quesito 7: Em 2017, qual(is) o(s) tipo(s) de tratamento, a vazão do esgoto tratado e a capacidade 

máxima da(s) unidade(s) ou estação(ões) de tratamento de esgoto em operação localizada(s) no 

município? (admite múltipla marcação) 

Vazão de esgoto tratado Capacidade máxima de 
Tipo de tratamento (unidade de vazão indicada processamento (unidade de 

no quesito 2) vazão indicada no quesito 2) 

7.1 l __ I Tratamento preliminar 7.1.1 -------- 7.1.3 --------

7.2 l __ I Tratamento primário 7.2.1 7.2.3 -------- --------

7.3 l __ I Tratamento secundário 
7.3.1 7.3.3 

(preencher quesito 8) -------- --------

7.4 l __ I Tratamento terciário (preencher 
7.4.1 7.4.3 

quesito 8) -------- --------

Total 7.5.1 7.5.3 -------- --------

Registrar a vazão do esgoto tratado somente no tipo de tratamento de maior nível de eficiência de 

cada ETE. Considerar a vazão medida ou estimada logo após o tratamento preliminar. Instruções de 

preenchimento da unidade de medida de vazão e do quadro nas seções 6.4 e 6.5 deste Manual, 

páginas 19 e 21. 

Exemplo: Existem 2 ETEs no município. Em uma das ETEs o esgoto passou por tratamento preliminar 

e primário -7 registrar a vazão somente no tipo de tratamento primário. Na outra ETE, o esgoto 

passou por tratamento preliminar, primário e secundário -7 registrar a vazão somente no tipo de 

tratamento secundário. 

Capacidade máxima de processamento: corresponde à capacidade instalada total da estação de 

tratamento de esgoto - ETE, considerando a vazão máxima conforme os dados de projeto 

executivo ou declaração do fabricante. 

•Tratamento Preliminar: prepara a água residuária para a continuação do tratamento. É usado 

para remover escuma oleosa, detritos flutuantes e areia, os quais podem inibir os processos 

biológicos e/ou danificar equipamento mecânico. Os tanques de equalização são utilizados para 

equalizar vazões e carregamento orgânico. Os mecanismos básicos de remoção são de ordem 

física. A remoção dos sólidos grosseiros é feita por meio de grades, que podem ser grossas, médias 

e finas, dependendo do espaçamento entre as barras. A remoção da areia contida nos esgotos é 

f eita através de desa renadores (caixas de areia), que pod em ser manuais ou m ecanizados. O 
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mecanismo de remoção da areia é o de sedimentação: a areia, devido às suas maiores dimensões 

e densidade, vai para o fundo do tanque. No tratamento preliminar, além das grades e dos 

desarenadores, inclui-se também uma unidade para a medição da vazão, a calha Parshall. 

•Tratamento Primário: a finalidade do nível primário de tratamento é a remoção de sólidos em 

suspensão sedimentáveis e de sólidos flutuantes. Ambos os sólidos são removidos, basicamente, 

em um decantador, onde o líquido passa vagarosamente, permitindo que os sólidos em 

suspensão se depositem paulatinamente no fundo. A massa de sólidos que se forma é chamada 

de lodo primário bruto. Ao mesmo tempo, os sólidos flutuantes, como graxas e óleos, sobem para 

a superfície dos decantadores (tanque de sedimentação ou clarificador). Dessa forma, estes são 

coletados e removidos do tanque para posterior tratamento. O tratamento primário remove 

aproximadamente 60% dos sólidos suspensos totais (SST), 30% da DBO (Demanda Bioquímica de 

Oxigênio) e 20% do fósforo (P). A DBO e o fósforo removidos nesse estágio estão principalmente 

na fase particulada (isto é parte dos SST). A DBO, o nitrogênio (N) e o P dissolvidos passarão pelo 

tratamento primário e entrarão no tratamento secundário. Podem ser adicionados coagulantes 

para melhorar a remoção da matéria particulada. Isso pode reduzir os custos totais de energia 

requeridos para o tratamento secundário para converter biologicamente essas partículas em gás 

carbônico (C02), água e biomassa nova. 

•Tratamento Secundário: O tratamento secundário (que é uma forma de tratamento biológico) 

objetiva reduzir a carga orgânica do efluente mediante a oxidação da mesma pela ação de 

microrganismos. A remoção da matéria orgânica é efetuada por reações bioquímicas realizadas 

por microrganismos aeróbios e/ou anaeróbios, dependendo do processo utilizado. Os 

microrganismos consomem a matéria orgânica presente no efluente, transformando-a em 

material celular, com liberação de C02, água e nutrientes. 

•Tratamento Terciário: destina-se à remoção complementar de poluentes não suficientemente 

removidos no tratamento secundário como nutrientes, patogênicos, sólidos inorgânicos 

dissolvidos e em suspensão, e de poluentes específicos (usualmente tóxicos ou compostos não 

biodegradáveis) por processos físico-químicos. Trata-se, essencialmente, da remoção dos 

nutrientes dissolvidos (especialmente nitrogênio, nitratos e fósforo e fosfatos) presentes no 

efluente. É muito importante para evitar a eutrofização* (e os problemas a ela associados) de 

corpos d'água fechados, como lagos, lagoas, represas, açudes, baías, etc. Uma das alternativas 

de tratamento em nível terciário é o físico-químico, com o uso da coagulação, floculação, filtração 

e desinfecção. 

*eutrofização - eutrofização ou eutroficação é o fenômeno causado pelo excesso de nutrientes 

(compostos químicos ricos em fósforo ou nitrogênio, normalmente causado pela descarga de 

efluentes agrícolas, urbanos ou industriais) num corpo d'água mais ou menos fechado, o que leva 
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à proliferação excessiva de algas, que, ao entrarem em decomposição, levam ao aumento do 

número de microorganismos e à conseqüente deterioração da qualidade do corpo d'água (rios, 

lagos, baías, estuários, etc). 

Atenção! O quesito 8 deve ser preenchido somente por aqueles que informaram a existência de 

tratamento secundário ou terciário no município, quesito 7, itens 7.3 ou 7.4. 

Quesito 8: Qual(is) o(s) processo(s) de tratamento biológico(s) de esgoto realizado(s) na(s) ETE(s) do 

município? (admite múltipla marcação) 

8.1 l _ I Filtro biológico 

8.2 l_I Reator anaeróbio 

8.3 l _ I Valo de oxidação 

8.4 l_I Lodo ativado 

8.5 l_I Lagoa anaeróbia 

8.6 l _ I Lagoa aeróbia 

8. 7 l _ I Lagoa facultativa 

8.8 l_I Lagoa de maturação 

8.9 l _ I Wetland (aplicação no solo, plantas aquáticas) 

8.10 l_I Outro(s) --7 8.10.1 Especifique: _______________________ _ 

Assinale com um "x" as quadrículas correspondentes a todos os processos de tratamento que 

ocorrem em pelo menos uma unidade ou estação de tratamento de esgoto da entidade localizada 

no município em 2017, conforme as definições a seguir: 

• Filtro biológico: sistema no qual o esgoto passa por um leito de material de enchimento 

recoberto com microorganismos e ar, acelerando o processo de digestão da matéria 

orgânica. 

• Reator anaeróbio: sistema fechado onde se processa a digestão do esgoto sem a presença 

de oxigênio. 
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• Valo de oxidação: reator biológico aeróbio, que pode ser utilizado para qualquer variante 

do processo de lodos ativados ou comporte um reator em mistura completa. É um canal de 

alvenaria ou concreto, de fundo plano, na forma de um círculo achatado, onde o esgoto 

bruto circula durante algumas horas, impulsionado por aeradores ou rotores de pás fixas, 

transversalmente ao fluxo. 

• Lodo ativado: sistema no qual os flocos de lodo recirculam com alta concentração de 

bactérias, acelerando o processo de digestão da matéria orgânica. Considerar qualquer tipo 

de lodo ativado. 

• Lagoa anaeróbia: sistema de tratamento biológico em que a estabilização da matéria 

orgânica é realizada predominantemente por processos de fermentação anaeróbia, 

imediatamente abaixo da superfície, não existindo oxigênio dissolvido. 

• Lagoa aeróbia: sistema de tratamento biológico em que a estabilização da matéria orgânica 

ocorre quando existe equilíbrio entre a oxidação e a fotossíntese, para garantir condições 

aeróbias em todo o meio. 

• Lagoa facultativa: sistema de tratamento biológico em que a estabilização da matéria 

orgânica ocorre em duas camadas, sendo a superior aeróbia e a inferior anaeróbia, 

simultaneamente. 

• Lagoa de maturação: processo de tratamento biológico usado como refinamento do 

tratamento prévio por lagoas ou outro processo biológico. Reduz bactérias, sólidos em 

suspensão, nutrientes e uma parcela negligenciável da DBO (Demanda Bioquímica de 

Oxigênio). 

• Wetland: terras úmidas construídas, wetlands, banhados artificiais ou alagados artificiais são 

denominações utilizadas para designar processos de tratamento de esgotos que consistem 

de lagoas ou canais rasos, que abrigam plantas aquáticas, e que se baseiam em mecanismos 

biológicos, químicos e físicos no sistema solo-água-planta que atuam no tratamento dos 

esgotos 

• Outro(s): caso exista(m) outro(s) processo(s) de tratamento realizado(s) nas unidade(s) ou 

estação(ões) de tratamento de esgoto da entidade no município que não os citados 

anteriormente. Nesse caso, especifique o(s) outro(s) processo(s). 

Quesito 9: Em 2017, houve tratamento complementar de efluente por desinfecção? 

Efluente: Efluente é o termo usado para caracterizar os despejos líquidos provenientes de 

diversas atividades ou processos (Resolução CONAMA 430/2011). 
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Desinfecção: processo destinado a destruir vírus e bactérias, que podem provocar contaminação. 

1-Sim 

2 - Não (passe ao quesito 11) 

Quesito 10: Qual(is) o(s) processo(s) de desinfecção realizado(s) pela(s) unidade(s) ou estação(ões) 

de tratamento de esgoto? (admite múltipla marcação) 

10.1 l __ I Cloração 

10.2 l _ I Aplicação de raios ultravioleta 

10.3 l _ I Ozônio 

10.4 l_I Outro(s) -7 10.4.1 Especifique: _________________ _ 

Cloração: consiste em utilizar produtos químicos à base de cloro, com o objetivo de inativar os 

micro-organismos patogênicos existentes na água ou no esgoto. 

Ozônio: usado no processo de esterilização da água ou do esgoto. Corresponde a um dos processos 

oxidativos avançados de grande eficiência, baixo custo operacional e relevante apelo ambiental por 

evitar o uso desenfreado de agentes químicos e garantir a destruição de quaisquer patógenos ou 

agentes poluentes. 

Aplicação de raios ultravioleta: inativação de microrganismos por meio da utilização de energia 

ultravioleta, interferindo em seus DNAs e evitando a multiplicação de vírus, bactérias e outros. 

Assinale com um "x" as quadrículas correspondentes aos processos de desinfecção que ocorrem em 

pelo menos uma unidade ou estação de tratamento de esgoto da entidade no município. 

Caso exista(m) outro(s) processo(s) de desinfecção realizado(s) nas unidade(s) ou estação(ões) de 

tratamento de esgoto da entidade no município, especifique. 

Quesito 11: Em 2017, o efluente da(s) unidade(s) ou estação(ões) de tratamento de esgoto foi 

analisado? 

1-Sim 

2 - Não (passe para o quesito 13) 
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Considere apenas a coleta de amostras feita pela própria entidade ou por laboratório contratado 

pela entidade, para controle interno. 

Quesito 12: Qual(is) o(s) tipo(s), número de amostras e resultados das análises do efluente das 

unidades e estações de tratamento de esgoto, localizadas no município, realizadas pela entidade 

em 2017? (admite múltipla marcação) 

Tipo de análise realizada Número de amostras 
Número de amostras fora das 
condições* de lançamento no 

em 2017 analisadas 
corpo receptor 

12.1 l_I pH 12.1.1 12.1.2 ----------

12.2 l_I Temperatura 12.2.1 ----- 12.2.2 -----

12.3 l _ I Materiais sedimentáveis 12.3.1 ----- 12.3.2 -----

12.4 l_I DBOs,20 12.4.1 12.4.2 ----- -----

12.5 l _ I Óleos e graxas 12.5.1 12.5.2 ----------

12.6 l _ I Materiais flutuantes 12.6.1 ----- 12.6.2 -----

*As condições de lançamento de efluentes em corpos d'água são estabelecidas pela resolução 

430/2011 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 

Para os tipos de análises assinaladas, registre o número de amostras analisadas no período e o 

número de amostras fora das condições de lançamento no corpo receptor, estabelecidas pela 

resolução 430/2011 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 

Condições de lançamento de efluentes no corpo receptor, estabelecidas pela resolução 

430/2011 do CONAMA: 

Art. 21. Para o lançamento direto de efluentes oriundos de sistemas de tratamento de esgotos 

sanitários deverão ser obedecidas as seguintes condições específicas: 

1 - Condições de lançamento de efluentes: 

a) pH entre 5 e 9; 

b) temperatura: inferior a 40ºC, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não 

deverá exceder a 3ºC no limite da zona de mistura; 
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c} materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone lnmhoff. Para o lançamento 

em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os materiais 

sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes; 

Figura 3: Ilustração de Cone lnmhoff 

d} Demanda Bioquímica de Oxigênio-DBO 5 dias, 20ºC: máximo de 120 mg/L, sendo que este 

limite somente poderá ser ultrapassado no caso de efluente de sistema de tratamento com 

eficiência de remoção mínima de 60% de DBO, ou mediante estudo de autodepuração do corpo 

hídrico que comprove atendimento às metas do enquadramento do corpo receptor. 

e} substâncias solúveis em hexano (óleos e graxas}: até 100 mg/L; e 

f} ausência de materiais flutuantes. 

Quesito 13: Em 2017, houve algum tipo de reúso direto do efluente tratado? 

Reúso direto do efluente tratado: é a reutilização do efluente tratado (águas residuais do 

tratamento do esgoto} que é encaminhado diretamente do ponto de descarga até o local do 

reúso, não sendo descarregado no meio ambiente. 

1-Sim 

2 - Não (passe para o quesito 15) 

Considere o efluente que foi tratado no município pesquisado. O reúso pode ocorrer fora dos limites 

do município. 
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Quesito 14: Em 2017, qual(is) o(s) tipo(s) de reúso direto do efluente tratado e vazão do efluente 

tratado reutilizado? (admite múltipla marcação) 

Tipo de reúso direto do efluente tratado Vazão do efluente tratado reutilizado 
(unidade de vazão indicada no quesito 2) 

14.1 l _ I Nos equipamentos e instalações da própria 
14.1.1 

~ntidade ---------

14.2 l_l Industrial 14.2.1 ---------

14.3 l _ I 1 rrigação paisagística 14.3.1 ---------

14.4 l _ I Agricultura 14.4.1 ---------

14.5 l _ I Serviços urbanos (lavagem de ruas, combate a 
14.5.1 

incêndio, etc.) ---------

14.6 l _ I Aquicultura (utilização da água para criação de 
14.6.1 

animais e plantas aquáticas) ---------

14.7 l_I Outro(s) ~ 14.7.0 Especifique 
14.7.1 ---------

-·--------

Total 14.8.1 ---------

Assinale com "x" a(s) quadrícula(s) correspondente(s) ao(s) tipo(s) de reúso direto que se faz do 

efluente da(s) unidade(s) ou estação(ões) de tratamento de esgoto, conforme as definições a seguir: 

• Nos equipam entos e instalações da própria entidade 

• Industrial: refrigeração, alimentação de caldeiras, água de processa mento, etc. 

• Irrigação paisagística: irrigação de parques, cemitérios, campos de golfe, gramados 

residenciais, etc. 

• Agricultura: irrigação de campos para cultivo. 

• Serviços urbanos: lavagem de ruas de veículos, combate a incêndio, etc. 

• Aquicultura: utilização da água para criação de animais e plantas aquáticas. 

• Outro(s): caso exista(m) outro(s) tipo(s) de reúso direto do efluente tratado pela entidade 

no município, especifique. 

Exemplo: A entidade utiliza o efluente tratado ou água de reúso nos sanitários e na irrigação de 

jardins dentro de suas instalações -7 Assinalar: "14.1 - Nos equipamentos e instalações da própria 

entidade". 
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Quesito 15: Em 2017, houve geração de lodo no processo de tratamento de esgoto? 

Lodo: é o sedimento composto por uma mistura de substâncias que apresentam minerais, 

colóides12 e partículas advindas de matéria orgânica decomposta em suspensão no meio aquoso. 

Em uma ETA, por exemplo, é um resíduo constituído de água e sólidos suspensos somados a 

produtos dos reagentes aplicados no tratamento da água. Em uma ETE, é uma mistura sólida e 

semi-sólida de substâncias orgânicas e inorgânicas, com aspecto desagradável, mau cheiroso e 

elevada concentração de água (95%). Trata-se do principal subproduto do tratamento de 

efluentes. 

1-Sim 

2 - Não (passe para o quesito 20) 

Assinale a alternativa "1 - Sim", caso haja geração de lodo no processo de tratamento de esgoto 

realizado em alguma(s) da(s) unidade(s) ou estação(ões) localizada(s) no município. 

Quesito 16: Existia tratamento do lodo gerado na(s) unidade(s) e estação(ões) de tratamento de 

esgoto? 

1- Sim, todo o lodo gerado no tratamento de esgoto é tratado 

2 - Sim, parte do lodo gerado no tratamento de esgoto é tratado~ 

16.2.1-Qual a proporção do lodo gerado que é tratado? ___ % 

3 - Não (passe ao quesito 19) 

Assinale "1 - Sim, todo o lodo gerado no tratamento de esgoto é tratado", se todo o lodo gerado 

em 2017 nas unidade(s) e estação(ões) de tratamento de esgoto da entidade localizadas no 

município recebeu qualquer tipo de tratamento antes da disposição final. 

Assinale "2 - Sim, parte do lodo gerado no tratamento de esgoto é tratado", se apenas parte do 

lodo gerado em 2017 nas unidade(s) e estação(ões) de tratamento de esgoto da entidade 

localizadas no município recebeu qualquer tipo de tratamento antes da disposição final. 

12 Colóides, soluções coloidais ou sistema coloidal são misturas que apresentam aspecto de solução, ou seja, de uma 

mistura homogênea. Mas, na verdade, eles são misturas heterogêneas. Isso porque embora não seja nítida a olho nu, a 

diferença das misturas coloidais pode ser observada mediante o uso de instrumentos, tais como o microscópio. O sa n

gue apesar de parecer homogêneo, com o uso do microscópio observamos que é formado por diversos componentes. 
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Considerar a proporção do lodo que recebe algum tipo de tratamento no quesito 16.2.1: (lodo 

tratado)/(lodo gerado) x 100. 

No quesito 16.2.1, arredondar valores decimais entre O e 4 para O e valores decimais de 5 a 9 para 

cima. Exemplo: A proporção do lodo gerado no tratamento de esgoto que foi tratado é 78,3%, o 

registro deve ser por números inteiros, 78%. 

Assinale 113- Não", se não houve nenhum tipo de tratamento do lodo gerado em 2017 nas unidades 

ou estações de tratamento de esgoto da entidade, localizadas no município. 

Quesito 17: Qual(is) a(s) etapa(s) de tratamento do lodo? (admite dupla marcação) 

17.1 l_I Adensamento 

17.2 l_I Estabilização 

17.3 l _ I Condicionamento 

17.4 l _ I Desidratação 

17.5 l_I Outra(s) --7 17.5.1 Especifique: _______________________ _ 

Adensamento (ou espessamento): processo físico de concentração de sólidos no lodo que visam 

reduzir a sua umidade e, em decorrência, seu volume, facilitando as etapas subsequentes de 

tratamento do lodo. 

Estabilização: processo que visa atenuar o inconveniente de maus odores no processamento e na 

disposição do lodo. A redução dos odores é alcançada através da remoção de matéria orgânica 

biodegradável que compõe o lodo, o que também acarreta uma redução da massa de sólidos. 

Condicionamento: processo de preparação do lodo através da adição de produtos químicos 

(coagulantes, polieletrólitos) para aumentar sua aptidão ao desaguamento e melhorar a captura 

de sólidos nos sistemas de desidratação do lodo. 

Desidratação (ou desaguamento): processo que objetiva remover água e reduzir ainda mais o 

volume, produzindo lodo com comportamento mecânico próximo ao dos sólidos. A desidratação 

tem impacto importante nos custos de transporte e destino final, além de influenciar de maneira 

decisiva o manuseio do lodo, já que o comportamento mecânico deste varia com o teor de 

umidade. 
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Quesito 18: Quantos quilogramas de lodo tratado eram gerados por dia (considerar peso seco)? 

- - - - - - - - - kg 

Considerar massa do lodo, removido o percentual de umidade. 

Quesito 19: Destino(s) do lodo gerado (tratado ou não tratado) pelo processo de tratamento do 

esgoto: (admite múltipla marcação) 

19.1 l_I Rio 

19.2 l_I Mar 

19.3 l _ I Lago ou lagoa 

19.4 l _ I Terreno baldio, lixão ou aterro controlado 

19.5 l_I Aterro sanitário 

19.6 l _ I lncin e ração 

19.7 l_I Uso como insumo para agricultura 

19.8 l_I Uso na construção civil 

19.9 l_I Outro(s)-7 19.9.1 Especifique: _______________________ _ 

Terreno baldio: terreno abandonado. É caracterizado por falta de manutenção, mato alto, lixo ou 

entulho. 

Lixão (vazadouro a céu aberto): local utilizado para disposição do lixo, em bruto, sobre o terreno, 

sem qualquer cuidado ou t écnica especial. O vazadouro a céu aberto caracteriza-se pela falta de 

medidas de proteção ao meio ambiente ou à saúde pública. 

Aterro controlado: local utilizado para despejo do lixo coletado, em bruto, com cuidado de, 

diariamente, após a jornada de trabalho, cobrir os resíduos com uma camada de t erra, de modo 

a não causar danos ou ri scos à saúde pública e à segurança, bem como minimizar os impactos 

ambientais. 

Aterro sanitário: instalação adequada de disposição final de resíduos sólidos urbanos no solo, sob 

controles técnico e operacional permanentes, de modo a que nem os resíduos, nem seus 

efluentes líquidos e gasosos, venham a causar danos à saúde pública e/ou ao meio ambiente. 

Para tanto, o aterro sanitário deverá ser localizado, projetado, instalado, operado e monitorado 
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em conformidade com a legislação ambiental vigente e com as normas técnicas oficiais que regem 

essa matéria. 

Incineração: processo de redução térmica da massa (geralmente, em até 70%) e do volume 

(usualmente, em até 90%) de resíduos, por meio de combustão controlada a temperaturas 

elevadas, efetuada em incinerador. 

Uso como insumo para agricultura: uso como fertilizante e recompositor da camada superficial 

do solo, por exemplo. 

Uso na construção civil: uso na fabricação de tijolos ou telhas, por exemplo. 

Quesito 20: Qual(is) o(s) destino(s) dos resíduos sólidos removidos no tratamento preliminar (grade 

+ desarenador) gerados nas unidades e ETEs do município? (admite múltipla marcação) 

20.1 l_I Lançamento em corpos d'água 

20.2 l_I Lançamento em terreno baldio, lixão ou aterro controlado 

20.3 l_I Lançamento em aterro sanitário 

20.4 l_I Incineração 

20.5 l _ I Reciclagem 

20.6 l_I Outro(s) --7 20.6.1 Especifique: _______________________ _ 

O destino final dos resíduos sólidos pode ocorrer dentro ou fora dos limites do município e pode ser 

realizado por outra(s) entidade(s). 

Corpos d' água: rios, riachos, córregos, lagos, represas, açudes, etc. 

Reciclagem: tratamento de resíduos, ou de material usado, de forma a possibilitar sua 

reuti 1 ização. 

Quesito 21: Em 2017, existia(m) unidade(s) ou estação(ões) de tratamento de esgoto inacabada(s) 

no município? 

1 - Sim --7 21.1 Qual a quantidade e capacidade da(s) unidade(s) ou estação(ões) de 

tratamento de esgoto inacabada(s) no município? 
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Quantidade 
Capacidade máxima de processamento (unidade de vazão 

indicada no quesito 2) 

21.1.1 21.1.2 --- ---------

2-Não 

No quesito 21, considere "inacabadas", as unidades e estações de tratamento de esgoto que 

estejam em construção, ou com a construção interrompida devido a problemas técnicos, financeiros, 

ambientais, legais, etc., em 2017. 

No quesito 21.1.2, considere a soma das capacidades máximas previstas de todas as unidades e ETEs 

inacabadas localizadas no município. 

Capacidade máxima de processamento: corresponde à capacidade instalada total da unidade de 

tratamento de esgoto, considerando a vazão máxima conforme os dados de projeto executivo ou 

declaração do fabricante. 

Quesito 22: Em 2017, existia(m) unidade(s) ou estação(ões) de tratamento de esgoto concluída(s) 

ainda sem utilização no município? 

1 - Sim-7 22.1 Qual a quantidade e capacidade da(s) unidade(s) ou estação(ões) de 

tratamento de esgoto concluída(s) ainda sem utilização no município? 

Quantidade 
Capacidade máxima de processamento (unidade de vazão 

indicada no quesito 2) 

22.1.1 22.1.2 --- ---------

2-Não 

No quesito 22, considere "concluídas ainda sem utilização", as unidades e estações de tratamento 

de esgoto concluídas, mas que ainda não foram utilizadas em 2017 devido à inexistência de alguma 

unidade do sistema que permita a condução do esgoto coletado a elas, à não-obtenção de licença 

ambiental de operação, etc. 

No quesito 22.1.1, considere a soma das capacidades máximas de todas as unidades e ETEs 

concluídas ainda sem utilização localizadas no município. 

Quesito 23: Em 2017, existia(m) unidade(s) ou estação(ões) de tratamento de esgoto com operação 

interrompida no município? 
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1 - Sim --7 23.1 Qual a quantidade e capacidade da(s) unidade(s) ou estação(ões) de 

tratamento de esgoto com operação interrompida no município? 

Quantidade 
Capacidade máxima de processamento (unidade de vazão 

indicada no quesito 2) 

23.1.1 23.1.2 --- ---------

2-Não 

No quesito 23, considere como unidade "com operação interrompida", as unidades e estações de 

tratamento de esgoto que não estavam em operação por algum motivo durante todo o ano de 2017, 

mas tinham previsão de voltar a funcionar. 

No quesito 23.1.2, considere a soma das capacidades máximas de todas as unidades e ETEs com 

operação interrompida localizadas no município pesquisado. 

Bloco 09: Envio do esgoto ou efluente para outro(s) município(s) ou outra(s) entidade(s) 

Bloco de investigação sobre esgoto sem tratamento ou efluente tratado enviado para outro(s) 

município(s) ou outra(s) entidade(s) e os locais de tratamento e/ou disposição final. 

Envio de esgoto sem tratamento: envio de esgoto coletado no município, sem tratamento 

preliminar, para tratamento e/ou disposição final em outro(s) município(s) ou por outra(s) 

entidade(s). 

Envio de efluente tratado: envio de efluente tratado, para tratamento adicional e/ou disposição 

final em outro(s) município(s) ou por outra(s) entidade(s). O efluente passou pelo menos por 

tratamento preliminar nas instalações da entidade no município pesquisado. 

Quesito 1: Em 2017, enviou esgoto sem tratamento ou efluente tratado para outro(s) município(s) 

ou outra(s) entidade(s)? 

1-Sim 

2 - Não (passe para o bloco 10) 

146 



Quesito 2: Qual a unidade de medida de vazão do esgoto sem tratamento ou efluente tratado 

enviado? 

3 - m3/dia 

4 - m3/mês 

5 - L/s 

6 - L/h 

7 - L/dia 

8 - L/mês 

9 - Não há medição 

Neste quesito, a entidade deve informar a unidade de medida a que correspondem os valores das 

vazões do esgoto sem tratamento ou efluente tratado enviado. Instruções de preenchimento da 

unidade de medida de vazão na seção 6.4 deste Manual, página 19. 

Envio de esgoto sem tratamento para outro(s) município(s) ou outra(s) entidade(s) 

Quesito 3: Em 2017, enviou esgoto sem tratamento para outra(s) entidade(s)? 

1- Sim --7 3.1 Qual(is) o(s) local(is) de disposição final e/ou tratamento e a vazão do esgoto 

sem tratamento enviado para outra(s) entidade(s)? 

Vazão do esgoto sem tratamento enviado para 

Local de disposição final e/ou tratamento outra(s) entidade(s) 

(unidade de vazão indicada no quesito 2) 

3.1.1 l_I Disposição final e/ou tratamento no 
3.1.1.1 

município pesquisado por outra(s) entidade(s) ---------

3.1.2 l_I Disposição final e/ou tratamento em 
3.1.2.1 

outro(s) município(s) por outra(s) entidade(s) ---------

Total de esgoto sem tratamento enviado para 
3.1.3.1 

outra(s) entidade(s) ---------

2-Não 
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No quesito 3, assinale "1 - Sim" se a entidade enviou esgoto sem tratamento, coletado por ela 

própria no município pesquisado, para tratamento e/ou disposição final por outra(s) entidade(s). 

Nos quesitos 3.1.1 e 3.1.2, assinale com um "x" as quadrículas referentes aos locais onde o esgoto 

sem tratamento, enviado para outra(s) entidade(s), era tratado e/ou descartado (no município 

pesquisado ou em outro(s) município(s)). 

Exemplo: A entidade A enviou esgoto para entidade B realizar tratamento. A entidade B fez o 

tratamento no município pesquisado. No questionário da entidade A, assinalar 3.1.1 "Disposição 

final e/ou tratamento no município pesquisado por outra(s) entidade(s)", independentemente de 

onde ocorreu a disposição final. Deve ser considerada a etapa imediatamente posterior ao envio. 

Instruções de preenchimento da unidade de medida de vazão e do quadro nas seções 6.4 e 6.5 

deste Manual, páginas 19 e 21. 

Quesito 4: Em 2017, enviou esgoto sem tratamento para a própria entidade em outro(s) 

município(s)? 

1- Sim --7 4.1.1 Qual a vazão do esgoto sem tratamento enviado para a própria entidade 

em outro(s) município(s)? (unidade de vazão indicada no quesito 2) ________ _ 

2-Não 

Instruções de preenchimento da unidade de medida de vazão na seção 6.4 deste Manual, página 

19. 

Envio de efluente tratado para outro(s) município(s) ou outra(s) entidade(s) 

Quesito 5: Em 2017, enviou efluente tratado para outra(s) entidade(s)? 

1-Sim --7 5.1 Qual(is) o(s) local(is) de disposição final e a vazão do efluente tratado enviado 

para outra(s) entidade(s)? 

Local de disposição final 
Vazão do efluente trat ado enviado para outra(s) 

entidade(s) (unidade de vazão indicada no quesito 2) 

5.1.1 l_I Disposição final no município 
5.1.1.1 

pesquisado por outra(s) entidade(s) ---------

5.1.2 l_I Disposição final em outro(s) 
5.1.2.1 

município(s) por outra(s) entidade(s) ---------

Total de efluente tratado enviado para outra(s) 
5.1.3.1 

entidade(s) ---------
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2-Não 

No quesito 5, assinale "1- Sim" se a entidade enviou efluente, tratado por ela própria no município 

pesquisado, para disposição final por outra(s) entidade(s) no município pesquisado ou em outro(s) 

município(s). 

Nos quesitos 5.1.1 e 5.1.2, assinale com um "x" as quadrículas referentes aos locais onde o efluente 

tratado enviado para outra(s) entidade(s) era descartado: no município pesquisado ou em outro(s) 

município(s). 

Instruções de preenchimento da unidade de medida de vazão e do quadro nas seções 6.4 e 6.5 

deste Manual, páginas 19 e 21. 

Quesito 6: Em 2017, enviou efluente tratado para a própria entidade em outro(s) município(s)? 

1-Sim -7 6.1.1 Qual a vazão do efluente tratado enviado para a própria entidade em outro(s) 

município(s)? (unidade de vazão indicada no quesito 2) ________ _ 

2-Não 

Instruções de preenchimento da unidade de medida de vazão na seção 6.4 deste Manual, página 

19. 

Bloco 10: Disposição final de esgoto ou efluente pela entidade no município 

Bloco de investigação sobre aspectos da disposição final do esgoto em pontos localizados no 

município pesquisado. Considere também esgoto coletado e efluente tratado recebidos de 

outra(s) entidade(s) ou de outro(s) município(s) para disposição no município pesquisado. 

Quesito 1: Em 2017, houve disposição final de esgoto sem tratamento ou efluente tratado no 

município? 

1-Sim 

2 - Não (passe para o bloco 11) 

Assinale "1-Sim" se, em 2017, a entidade fez disposição final de esgoto sem tratamento ou efluente 

tratado dentro dos limites do município pesquisado. 
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Quesito 2: Qual a unidade de medida de vazão na disposição final do esgoto sem tratamento ou 

efluente tratado? 

3 - m3/dia 

4 - m3/mês 

5 - L/s 

6 - L/h 

7 - L/dia 

8 - L/mês 

9 - Não há medição 

Neste quesito, a entidade deve informar a unidade de medida a que correspondem os valores das 

vazões na disposição final do esgoto ou efluente tratado. Instruções de preenchimento da unidade 

de medida de vazão na seção 6.4 deste Manual, página 19. 

Disposição final de efluente tratado: 

Efluente tratado: resíduo líquido proveniente das unidades ou estações de tratamento de esgoto. 

Deve ter passado por, pelo menos, tratamento preliminar completo. 

Quesito 3: Em 2017, houve disposição final de efluente tratado no município? 

1-Sim 

2 - Não (passe para o quesito 8) 

Neste quesito, considere também, efluente tratado lançado via emissários, desde que tenha 

passado por, pelo menos, tratam ento preliminar. 

Quesito 4: Em 2017, a entidad e recebeu eflu ente tratado de outra(s) entidade(s) ou outro(s) 

município(s) para disposição final no município pesquisado? 
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Recebimento de efluente tratado: recebimento de efluente tratado (que passou pelo menos por 

tratamento preliminar) de outro(s) município(s) ou outra(s) entidade(s) para disposição final no 

município pesquisado. 

1-Sim --7 4.1.1 Qual a vazão do efluente tratado recebido de outra(s) entidade(s) ou outro(s) 

município(s) para disposição final no município pesquisado? 

(unidade de vazão indicada no quesito 2} ________ _ 

2-Não 

Instruções de preenchimento da unidade de medida de vazão na seção 6.4 deste Manual, página 

19. 

Quesito 5: Em 2017, qual(is) foi(ram) o(s) corpo(s) receptor(es), a quantidade de pontos de 

disposição final e a vazão do efluente tratado descartado no município pela entidade? (admite 

múltipla marcação) 

Quantidade de pontos de Vazão de efluente tratado 
Tipo de corpo receptor disposição final de efluente descartado (unidade de vazão 

tratado indicada no quesito 2) 

5.1 l _ I Rio (preencher quesitos 6 e 7) 5.1.1 --- 5.1.2 ---------

5.2 l_I Mar 5.2.1 --- 5.2.2 ---------

5.3 l_I Lago ou lagoa 5.3.1 --- 5.3.2 ---------

5.4 l_I Baía 5.4.1 --- 5.4.2 ---------

5.5 l _ I Outro(s) --7 5.5.0 Especifique: 
5.5.1 5.5.2 --- ---------

--~~~--~--~~~-

ITotal 5.6.1 5.6.2 --- ---------

Instruções de preenchimento da unidade de medida de vazão e do quadro nas seções 6.4 e 6.5 

deste Manual, páginas 19 e 21. 

Atenção! Os quesitos 6 e 7 devem ser respondidos apenas por aqueles que afirmaram fazer 

disposição final de efluente tratado em rio(s) no município pesquisado, quesito 5, item 5.1 
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Quesito 6: Em 2017, existia uso a jusante do(s) rio(s) receptor(es) de efluente tratado? 

Uso a jusante do corpo receptor: Utilização do corpo receptor em pontos mais baixos, em relação 

ao ponto de lançamento do esgoto sem tratamento ou efluente tratado. 

1-Sim 

2 - Não (passe para o quesito 8) 

Quesito 7: Em 2017, qual(is) era(m) o(s) uso(s) a jusante do(s) rio(s) receptor(es) do efluente tratado? 

(admite múltipla marcação) 

7.1 l_I Abastecimento público de água (distribuição para consumo humano) 

7.2 l__ I Recreação de contato primário (contato direto do usuário com os corpos d'água 

como, por exemplo, as atividades de natação, esqui aquático e mergulho) 

7.3 l__I Recreação de contato secundário (contato com a água é esporádico ou acidental e 

a possibilidade de ingerir água é pequena, como, por exemplo, na pesca e na navegação) 

7.4 l_l Irrigação (paisagística ou agricultura) 

7.5 l_I Aquicultura (utilização da água para criação de animais e plantas aquáticas) 

7.6 l_I Outro(s) --7 7.6.1 Especifique: _______________________ _ 

Considere uso(s) a jusante do corpo receptor dentro dos limites do município pesquisado. 

Disposição final de esgoto sem tratamento: 

Quesito 8: Em 2017, houve disposição final de esgoto sem tratamento no município pela entidade? 

Esgoto sem tratamento: esgoto coletado que não passou por, pelo menos, tratamento preliminar 

completo. 

1-Sim 

2 - Não (passe para o quesito 13} 

Neste quesito, considere, também, esgoto lançado via emissários sem tratamento preliminar. 
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Quesito 9: Em 2017, a entidade recebeu esgoto sem tratamento de outra(s) entidade(s) ou outro(s) 

município(s) para disposição final no município pesquisado? 

Recebimento de esgoto sem tratamento: recebimento de esgoto sem tratamento preliminar de 

outro(s) município(s) ou de outra(s) entidade(s) para disposição final no município pesquisado. 

1-Sim --7 9.1- Qual a vazão do esgoto sem tratamento recebido de outra(s) entidade(s) ou 

outro(s) município(s) para disposição final no município pesquisado? (unidade de vazão indicada 

no quesito 2) ________ _ 

2-Não 

No quesito 9, assinale 11l-Sim 11 se a entidade recebeu esgoto sem tratamento, coletado pela própria 

entidade em outro(s) município(s) ou coletado por outra(s) entidade(s) para disposição final em 

ponto(s) localizado(s) no município pesquisado. 

Instruções de preenchimento da unidade de medida de vazão na seção 6.4 deste Manual, página 

19. 

Quesito 10: Em 2017, qual(is) foi(ram) o(s) corpo(s) receptor(es), a quantidade de pontos de 

disposição final e a vazão do esgoto sem tratamento descartado no município pela entidade? 

(admite múltipla marcação) 

Quantidade de pontos de Vazão de esgoto sem tratamento 
Tipo de corpo receptor disposição final de esgoto descartado (unidade de vazão 

sem tratamento indicada no quesito 2) 

10.1 l _ I Rio (preencher quesitos 11e12) 10.1.1 --- 10.1.2 ---------

10.2 l_I Mar 10.2.1 --- 10.2.2 ---------

10.3 l _ I Lago ou lagoa 10.3.1 --- 10.3.2 ---------

10.4 l _ I Baía 10.4.1 --- 10.4.2 ---------

10.5 l _ I Outro(s) --7 10.5.0 Especifique: 
10.5.1 10.5.2 --- ---------

~-~~~--~--~~~~ 

rrotal 10.6.1 10.6.2 --- ---------
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Atenção! Os quesitos 11 e 12 devem ser respondidos apenas por aqueles que afirmaram fazer 

disposição final de esgoto sem tratamento em rio(s) no município pesquisado, quesito 10, item 

10.1) 

Quesito 11: Em 2017, existia uso a jusante do(s) rio(s) receptor(es) de esgoto sem tratamento no 

município? 

1-Sim 

2 - Não (passe para o quesito 13) 

Uso a jusante do corpo receptor: Utilização do corpo receptor em pontos mais baixos, em relação 

ao ponto de lançamento de esgoto sem tratamento ou efluente tratado. 

Quesito 12: Em 2017, qual(is) era(m) o(s) uso(s) a jusante do(s) rio(s) receptor(es) do esgoto sem 

tratamento? (admite múltipla marcação) 

12.1 l _ I Abastecimento público de água (distribuição para consumo humano) 

12.2 l _ I Recreação de contato primário (contato direto do usuário com os corpos de água 

como, por exemplo, as atividades de natação, esqui aquático e mergulho) 

12.3 l __ I Recreação de contato secundário (contato com a água é esporádico ou acidental 

e a possibilidade de ingerir água é pequena, como, por exemplo, na pesca e na navegação) 

12.4 l _ I Irrigação (paisagística ou agricultura) 

12.5 l _ I Aquicultura (utilização da água para criação de animais e plantas aquáticas) 

12.6 l_I Outro(s) --7 12.6.1 Especifique: _______________________ _ 

Considere uso(s) a jusante do corpo receptor dentro dos limites do município pesquisado. 

Emissários subaquáticos: 

Quesito 13: Em 2017, a entidade fez lançamento de esgoto sem tratamento ou efluente tratado por 

emissário subaquático no município? 
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Emissário subaquático: Tubulação destinada ao lançamento do esgoto em alto mar (emissário 

oceânico) ou em rios de grande vazão (emissário fluvial). 

1-Sim 

2 - Não (passe para o bloco 11) 

Quesito 14: Qual(is) o(s) tipo(s), quantidade, extensão e vazão do esgoto sem tratamento ou 

efluente tratado lançado por emissário(s) em operação? (admite múltipla marcação) 

Vazão do esgoto ou 

Tipo de Quantidade 
Quantidade Quantidade 

Extensão do emissário 
efluente lançado por 

emissário total 
com com licença 

(em metros) 
emissário (unidade de 

medição Ambiental vazão indicada no 
quesito 2) 

14.1 l_I 
Oceânico com 14.1.1 14.1.2 14.1.3 14.1.4 m 14.1.5 -- -- -- -------- ---------
tratamento 

14.2 l_I 
Oceânico sem 14.2.1 14.2.2 14.2.3 14.2.4 m 14.2.5 -- -- -- -------- ---------
tratamento 

14.3 l_I 
Fluvial com 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.3.4 m 14.3.5 -- -- -- -------- ---------
tratamento 

14.4 l_I 
Fluvial sem 14.4.1 14.4.2 14.4.3 14.4.4 m 14.4.5 -- -- -- -------- ---------
tratamento 

Emissário oceânico com tratamento: tubulação destinada ao lançamento de efluente tratado em 

alto mar. 

Emissário oceânico sem tratamento: tubulação destinada ao lançamento de esgoto sem 

tratamento em alto mar. 

Emissário fluvial com tratamento: tubulação destinada ao lançamento de efluente tratado em 

rios de grande vazão. 

Emissário fluvial sem tratamento: tubulação destinada ao lançamento de esgoto sem tratamento 

em rios de grand e vazão. 

Na terceira coluna, registre a quantidade de emissários de cada tipo que têm medidores de vazão 

do esgoto ou efluente descartado. Na quarta coluna, registre a quantidade de emissários de cada 
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tipo que possuem Licença de Operação, Autorização Ambiental de Funcionamento ou Dispensa de 

Licença Ambiental. Não considerar Licença Prévia e Licença de Instalação. 

Licenciamento ambiental: é o procedimento administrativo realizado pelo órgão ambiental 

competente, que pode ser federal, estadual ou municipal, para licenciar a instalação, ampliação, 

modificação e operação de atividades e empreendimentos que utilizam recursos naturais, ou que 

sejam potencialmente poluidores ou que possam causar degradação ambiental. As licenças 

ambientais têm prazos de validade, que variam conforme o tipo de licença, de acordo com os 

parâmetros estabelecidos na Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA 

237/1997. 

Licença de Operação - LO: autoriza a operação da atividade, obra ou empreendimento, após a 

verificação do efetivo cumprimento das exigências das licenças anteriores (Licença Prévia - LP e 

Licença de Instalação - LI), bem como do adequado funcionamento das medidas de controle 

ambiental, equipamentos de controle de poluição e demais condicionantes determinados para a 

operação (Resolução CONAMA 237 /1997). 

Bloco 11: Tarifas e informações comerciais no município pesquisado 

Quesito 1: Em 31.12.2017, existia cobrança ou contribuição pelo serviço de esgotamento sanitário 

por rede coletora prestado pela entidade no município? 

1-Sim 

2 - Não (encerre o questionário) 

Assinale "1- Sim" se algum usuário do serviço de esgotamento sanitário por rede coletora prestado 

pela entidade no município pagava pelo serviço em 31.12.2017, ainda que em forma de contribuição 

voluntária. 

Quesito 2: Qual tipo de cobrança ou contribuição pelo serviço de esgotamento sanitário por rede 

coletora? 

1-Tarifa 

2 - Taxa (passe para o quesito 7) 

3 - Contribuição voluntária (encerre o questionário) 
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Tarifa: preço público unitário preestabelecido, cobrado pela prestação de serviço de caráter 

individualizado e facultativo. A tarifa não tem natureza tributária, estando relacionada à 

quantidade do serviço efetivamente prestado e à possibilidade de rescisão. 

Taxa: modalidade de tributo que tem como fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, de 

serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição e que, por 

exigência constitucional, somente pode ser estabelecida por intermédio de lei. 

Fonte: IBGE, PNSB 2008. 

Contribuição voluntária: é a ação e o efeito de contribuir (abonar voluntariamente uma quantia 

para um determinado fim). 

Considere o tipo de cobrança ou contribuição pelo serviço de esgotamento sanitário adotada para 

a maior parte da população atendida pagante, no município pesquisado. 

Quesito 3: Em 31.12.2017, a tarifa de esgoto era calculada de qual(is) forma(s)? (admite múltipla 

marcação) 

3.1 l_I Proporcional ao volume de água consumido ou faturado -7 3.1.1 Qual a proporção 

do volume de água utilizada para o cálculo da tarifa de esgoto cobrada para o maior núm ero de 

economias? ___ % (preencher quesito 4) 

3.2 l_I Volume de esgoto micromedido 

3.3 l_I Outra(s) -7 3.3.1 Especifique: ________________________ _ 

No quesito 3, assinale com um "x11 as quadrículas correspondentes à(s) forma(s) de cálculo da tarifa 

de esgoto cobrada pela entidade no município pesquisado, conforme as definições a seguir: 

• Proporcional ao volume de água consumido ou faturado: quando a tarifa de esgoto for 

calculada a partir do consumo ou faturamento da água na mesma economia ou ligação. 

Neste caso, informe a proporção utilizada para o maior número de economias atendidas no 

município no quesito 3.1.1. 

O quesito 3.1.1 deve ser preenchido com números inteiros. Arredondar valores decimais 

entre O e 4 para O e valores decimais de 5 a 9 para cima . Exemplo: A proporção do volume 

de água utilizada para o cálculo da tarifa de esgoto é 841 6%1 o regi stro deve ser por números 

inteiros, 85%. 
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• Volume de esgoto micromedido: quando as economias ou ligações tiverem medidores 

individuais da vazão do esgoto coletado. 

• Outra(s): quando a entidade utilizar outra(s) forma(s) de cálculo da tarifa. Neste caso, 

especifique. 

Atenção! O quesito 4 somente deve ser preenchido por aqueles que informaram que a tarifa de 

esgoto é calculada proporcionalmente ao volume de água consumido, quesito 3, item 3.1 

Quesito 4: Em 31.12.2017, existia(m) diferente(s) critério(s) para determinação da tarifa de esgoto 

proporcional ao volume de água consumido ou faturado? 

1- Sim 7 4.1 Qual(is) é(são) o(s) critério(s) para o cálculo da tarifa de esgoto proporcional 

ao volume de água consumido ou faturado? (admite múltipla marcação) 

4.1.1 l __ I Existência ou não de tratamento de esgoto 

4.1.2 l __ I Ligação à rede unitária ou separadora 

4.1.3 l __ I Ligação à rede convencional ou condominial 

4.1.4 l __ I Outro(s) 7 4.1.4.1 Especifique: _______________ _ 

2-Não 

Exemplo: Em entidade do Distrito Federal, a tarifa de esgotos será calculada com base na cobrança 

de água, pod endo ser cobrados valores correspondentes a 60 ou 100% do valor cobrado pela água, 

sendo o percentual definido de acordo com o sistema de esgotos utilizado no imóvel, conforme 

abaixo: 

- Sistema convencional -100% 

- Sistema condominial - 60 ou 100% (dependendo da localização do ramal predial) 

Assinalar quesito 4- "Sim" e opção 4.1.3 - 11Ligação à rede convencional ou condominial" 

Quesito 5: Em 31.12.2017, existia tarifa mínima para o serviço de esgotamento sanitário para a 

categoria residencial no município? 
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Tarifa mínima de esgoto: valor fixado para efeito de cobrança da cota mínima colocada à 

disposição de cada categoria de economia, decorrente dos serviços de esgotamento sanitário. 

1-Sim 

2 - Não (passe o quesito 7) 

Considere a tarifa mínima de esgoto cobrada de economias ativas, mesmo que não tenha ocorrido 

geração de esgoto ou que o volume de esgoto gerado tenha ficado abaixo da cota mínima. 

Quesito 6: Em 31.12.2017, qual era o valor da tarifa mínima para o serviço de esgotamento sanitário, 

na categoria residencial (em R$)? ___ , __ 

Quesito 7: Em 31.12.2017, existia algum tipo de subsídio para os usuários dos serviços de 

esgotamento sanitário por rede coletora, no município? 

1-Sim 

2 - Não (encerre o questionário) 

Subsídios: instrumento econômico de política social para garantir a universa lização do acesso ao 

sa neamento básico, especialmente para populações e localidades de baixa renda (Lei 11.445/2007, 

art. 3º, inciso VII). 

Considere subsídio para os usuários aquele destinado aos usuários beneficiários, mediante isenção 

ou desconto na fatura/conta. 

Quesito 8: Que tipo de subsídio era dado aos usuários dos serviços de esgotamento sa nitário e 

quantas economias residenciais se beneficiaram? (admite múltipla marcação) 

Observação: Segundo a lei 11.445/2007, art. 6, §4º, poderão ser adotados subsídios para viabilizar 

a conexão, inclusive a intradomiciliar, dos usuários de baixa renda. 

8.1 l _ I Isenção de cobrança da tarifa/taxa -7 8.1.1 Economias residenciais beneficiadas em 

31.12.2017: 

8.2 l__ I Tarifa/Taxa com desconto (Ex.: tarifa social) -7 8.2.1 Economias residenciais 

beneficiadas em 31.12.2017: 
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8.3 l _ I Isenção de cobrança ou cobrança com desconto para a conexão à rede coletora de 

esgoto, inclusive conexão intradomiciliar -7 8.3.1 Economias residenciais beneficiadas no mês de 

dezembro de 2017: 

Tarifa social: tarifa de que se beneficiam as unidades consumidoras enquadradas na categoria 

residencial de consumidores de baixa renda que, geralmente, são cadastrados em algum 

programa social do governo. 

Quesito 9: Em 31.12.2017, de que forma eram financiados os subsídios para os usuários dos serviços 

de esgotamento sanitário no município? 

1 - Somente por estrutura tarifária (subsídio cruzado: transferências ou compensações 

financeiras entre diferentes usuários) 

2 - Somente por recursos fiscais (recursos do orçamento público) 

3 - Por estrutura tarifária e recursos fiscais 

Os subsídios são financiados dentro da estrutura tarifária, caso alguns usuários paguem um valor 

mais alto pelo serviço a fim de compensar a isenção de tarifas/taxas ou o valor mais baixo cobrado 

a outros usuários. Também ocorre mediante transferências ou compensações financeiras entre 

diferentes localidades e distintos titulares, com recursos originados da cobrança pela prestação de 

serviços. 

Os subsídios são financiados por recursos fiscais caso os usuários beneficiários recebam auxílio do 

orçamento público para isenção ou pagamento com desconto de tarifa ou taxa cobrada pelos 

serviços prestados. 

Exemplos: 

• Uma prefeitura coleta esgoto por rede gratuitamente em localidade de baixa renda no 

município a partir de recursos do seu orçamento fiscal -7 subsídio aos usuários financiado 

por recursos fiscais 

• Usuários de baixa renda têm desconto na tarifa de esgoto, enquanto os demais usuários 

pagam um preço por m3 de esgoto coletado superior -7 subsídio aos usuários financiado por 

estrutura tarifária 

• Coleta de esgoto por uma Companhia Estadual em parte do município é gratuita e financiada 

pela tarifa cobrada em outros municípios -7 subsídio aos usuários financiado por estrutura 

tarifária 
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Quesito 10: Qual(is) o(s) critério(s) para a concessão do subsídio aos usuários dos serviços de 

esgotamento sanitário no município? (admite múltipla marcação) 

10.1 l_I Rendimento 

10.2 l _ I Características do imóvel 

10.3 l_I Nível de consumo de água 

10.4 l _ I Nível de consumo de energia elétrica 

10.5 l _ I Localização 

10.6 l _ I Inscrição em programas sociais governamentais 

10.7 l_I Outro(s) -7 10.7.1 Especifique: ___________ _ 

Atenção! A alternativa "Inscrição em programas sociais governamentais" se refere à utilização de 

cadastros de políticas sociais municipais, estaduais ou federais, como o Cadastro Único, do 

Governo Federal, no qual estão cadastrados os beneficiários do Bolsa Família. 
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9. QUESTIONÁRIO ENTIDADE 

Neste tópico do manual você encontrará todo o conteúdo que é investigado no questionário da 

entidade. Encontrará também conceitos e informações necessárias para compreender o seu 

preenchimento. 

Este questionário deverá ser aplicado nas sedes de todas as entidades que constam na lista cadastral 

ou que foram cadastradas posteriormente como prestadoras dos serviços de abastecimento de 

água ou esgotamento sanitário em pelo menos um município do país. 

Pretende obter informações sobre os serviços de abastecimento de água por rede geral e/ou 

esgotamento sanitário por rede coletora prestados no país. 

Bloco 01: Responsável pela coleta 

Bloco de identificação do agente do IBGE responsável pela coleta e das datas de início e término 

de preenchimento do questionário. 

Quesito 1: Nome do responsável pela coleta 

Quesito 2: SIAPE 

Quesito 3: Telefone do responsável pela coleta 

Quesito 4: Data de início da coleta: _ _J __ / ___ _ 

Quesito 5: Data de t érmino da coleta: / / -- -- ---

Bloco 02: Identificação da matriz, sede da entidade. 

Bloco de identificação da matriz/sede da entidade e do local de coleta do questionário sobre os 

serviços prestados no país pela ENTIDADE. As informações cadastrais devem corresponder à 

matriz/sede da entidade. 

Quesito 1: CNPJ 

Raiz: Sufixo: DV: 

Registre o núm ero do CNPJ da entidade pesquisada 

Quesito 2: Razão Social 
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Razão social é o nome registrado na Receita Federal sob o qual uma pessoa jurídica se 

individualiza e exerce suas atividades. 

Quesito 3: Nome Fantasia 

Nome fantasia (ou nome comercial ou nome de fachada) é a designação sob a qual uma pessoa 

jurídica se torna conhecida do público. Esta denominação pode diferir da razão social, que é o 

nome "oficial", utilizado perante os órgãos públicos de registro das pessoas jurídicas. 

Quesito 4: Logradouro (tipo, título e nome) 

Logradouro corresponde ao nome da rua, avenida, estrada, etc, onde a entidade se localiza 

Quesito 5: Número 

Registre o número onde está localizada a MATRIZ/SEDE da entidade pesquisada. Caso não 

possua numeração, preencher com SN(Sem Número). 

Quesito 6: Complem ento (bloco, grupo, andar, sala, km) 

Registre o tipo de complemento do logradouro onde está localizada a MATRIZ/SEDE da 

entidade pesquisada. Caso não possua complemento, o quesito pode ficar em branco. 

Quesito 7: Bairro/Distrito 

Registre o nome do bairro onde está localizada a MATRIZ/SEDE da entidade pesquisada. Caso 

não possua bairro/distrito, o quesito pode ficar em branco. 

Quesito 8: CEP 

Registre o CEP do logradouro onde está localizada a MATRIZ/SEDE da entidade pesquisada. 

Quesito 9: UF de localização 

Quesito 10: Código do município de localização 

Quesito 11: Nome do município de localização 

Quesito 12: Telefone 1 (DDD/Telefone) 

Registre o número do DDD e do telefone da MATRIZ/SEDE da entidade pesquisada. 

Quesito 13: Telefone 2 (DDD/Telefone) 
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Caso a MATRIZ/SEDE da entidade não disponha de mais de um número de telefone, o 

quesito pode ficar em branco. 

Quesito 14: E-mail 

Se a MATRIZ/SEDE da entidade possui e-mail, informar o endereço do e-mail. Todo endereço 

de e-mail traz o símbolo"@". 

Quesito 15: Página na internet 

Se a entidade possui página na internet, informar o endereço da página, composta de quatro 

partes: www.nome.categoria.código do país. Exemplo: www.ibge.gov.br. 

Quesito 16: Esfera administrativa 

1- Federal 

2 - Estadual 

3 - Municipal 

4- Privada 

5 - lnterfederativa 

6 - Intermunicipal 

lnterfederativa: corresponde à esfera administrativa de consórcios públicos de municípios

estados, ou municípios-estado-União. 

Intermunicipal: corresponde à esfera administrativa de consórcios públicos entre dois ou mais 

municípios de um mesmo estado. 

Quesito 17: Natureza jurídica 

Natureza jurídica: forma jurídica segundo a qual foi constituída a entidade. A natureza jurídica 

define a caracterização da entidade do ponto de vi sta legal e fiscal. 

1-Administração direta do pod er público 

2 -Autarquia 

3 - Empresa pública 
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4 - Sociedade de economia mista 

5 - Consórcio público 

6 - Empresa privada 

7 - Fundação 

8 -Associação 

9 - Outra -7 17.9.1 Especifique: ___________ _ 

Assinale a natureza jurídica da entidade, conforme as definições a seguir: 

• Administração direta do poder público: é o conjunto de órgãos e serviços integrados na 

chefia do Poder Executivo (federal, estadual ou municipal) e de seus órgãos auxiliares 

(ministérios, secretarias ou equivalentes); 

• Autarquia: entidade com personalidade jurídica de direito público, criada por lei específica, 

com patrimônio próprio, atribuições públicas específicas e capacidade de autoadministrar

se sob controle federal, estadual ou municipal. 

• Empresa pública: entidade paraestatal, criada por lei, com personalidade jurídica de direito 

privado, com capital exclusivamente público. 

• Sociedade de economia mista: entidade paraestatal, criada por lei, com capital público e 

privado, maioria pública nas ações com direito a voto, gestão exclusivamente pública, com 

todos os dirigentes indicados pelo poder público. 

• Consórcio público: entidade pública resultante de acordo formal entre dois ou mais 

municípios do mesmo estado (Consórcio Intermunicipal), ou entre município(s) e estado(s) 

ou entre município(s), estado(s) e a União (Consórcio lnterfederativo). 

• Empresa privada: empresa com capital predominante ou integralmente privado, 

administrada exclusivamente por particulares. 

• Fundação: considerar neste item as fundações públicas ou privadas. Fundações públicas são 

entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criadas 

em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam 

execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, 

patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção, e funcionamento custeado 

por recursos da União e de outras fontes (art. Sº, IV do Decreto-Lei nº 200/67). Fundações 

privadas são criadas pela iniciativa particular, pessoa física e/ou pessoa jurídica, regidas 

inteiramente pelo direito privado, previstas nos artigos 44, inciso 111, e 62 a 69 da Lei nº 

10.406, de 07 /01/2002 (Código Civil). 
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• Associação: entidade da sociedade civil organizada, sem fins lucrativos, à qual tenha sido 

delegada a administração dos serviços (associações de moradores, por exemplo). 

• Outra: entidade cuja constituição jurídica não esteja discriminada anteriormente. 

Quesito 18: Condição de funcionamento da entidade em 31.12.2017: 

1- Em operação 

2 - Em implantação (encerrar questionário) 

3 - Paralisada ~ 18.3.1- Mês/ano de paralisação __ / ____ (encerrar questionário) 

4- Inativa~ 18.4.1 - Mês/ano de encerramento __ / ____ (encerrar questionário) 

Assinale a alternativa correspondente à condição de funcionamento da empresa em 31.12.2017, 

conforme as definições a seguir: 

• Em operação: quando a entidade está funcionando regularmente. 

• Em implantação: quando a entidade ainda não iniciou suas atividades de forma regular. 

Nesse caso, encerrar o questionário. 

• Paralisada: quando o respondente informa que as atividades da entidade estão 

temporariamente paralisadas. Registrar em seguida o mês e o ano da paralisação. 

• Inativa: quando as atividades da entidade foram encerradas. Registrar em seguida o mês e 

o ano do encerramento. 

Bloco 03: Responsável pela informação da entidade 

Bloco de identificação do responsável pela informação da entidade que responderá ao 

questionário com informações sobre os serviços de abastecimento de água e/ou esgotamento 

sa nitário prestados pela entidade no país. Preencher todos os quesitos com as informações do 

responsável pelas informações. 

Quesito 1: Nome 

Registre o nome do informante, responsável pela informação da entidade. 

Quesito 2: Cargo/Função 

Registre o cargo ou função exercida pelo informante na entidade. 
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Quesito 3: Telefone 

Registre o número do DDD e do telefone do informante. 

Quesito 4: Setor 

Caso o informante não esteja alocado a algum setor, o quesito pode ficar em branco 

Quesito 5: E-mail 

Se o informante possui e-mail, registre o endereço do e-mail. Todo endereço de e-mail traz 

o símbolo"@". 

Bloco 04: Características dos serviços prestados pela entidade 

Bloco de investigação sobre os serviços de saneamento prestados pela entidade no(s) 

município(s) do país; 

Quesito 1: Em 2017, a entidade prestou serviço(s) de saneamento no país? 

1-Sim ~ 1.1- A entidade prestou qual(is) serviço(s) de saneam ento no país e em quantos 

municípios o serviço estava em funcionamento? (admite múltipla marcação) 

Serviço 
Número de municípios com serviço em 

funcionamento 

i.i.1 l_I Abastecimento de água por rede geral de 
1.1.1.1 

distribuição (preencher blocos S e 6) ----

i.i.2 l_ I Esgotamento sanitário por rede coletora 
1.1.2.1 

(preencher blocos 5 e 7) ----

1.1.3 l_I Manejo de águas pluviais ou drenagem 
1.1.3.1 

urbana ----

1.1.4 l _ I Manejo de resíduos sólidos 1.1.4.1 ----

2 - Não (encerrar questionário) 

Registre o número de municípios em que os serviços estiveram em funcionamento durante algum 

período do ano de 2017. Considere apenas os serviços que estiveram EM FUNCIONAMENTO pelo 

menos um dia do ano de 2017. 

Caso os serviços de abastecimento de água por rede geral de distribuição e esgotamento sanitário 

por rede coletora não tenham funcionado durante o ano de 2017, encerre o questionário. 
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Bloco 05: Quadro de Pessoal 

Bloco de investigação sobre o quadro de pessoal ocupado na operação, manutenção ou apoio aos 

serviços de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário prestados pela entidade. 

Quesito 1: Registre a quantidade de pessoas ocupadas em 31.12.2017 na execução dos serviços de 

abastecimento de água por rede geral de distribuição e esgotamento sanitário por rede coletora, 

segundo a função e o vínculo empregatício: (admite múltipla marcação) 

Estatutário: servidor regido pelo Regime Jurídico Único (RJU). 

Celetista: servidor regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

Somente comissionado: ocupante de cargo em comissão que não possui cargo efetivo. Tem como 

vínculo com a entidade apenas o cargo comissionado que exerce. 

Estagiário: aluno regularmente matriculado que frequente efetivamente curso vinculado à 

estrutura do ensino público ou particular, no nível superior ou no ensino médio, de educação 

profissional de nível médio ou superior, ou escolas de educação especial, para desenvolvimento 

de atividades relacionadas à sua área de formação profissional. 

Sem vínculo permanente: cedido por outra entidad e, prestador de serviço autônomo, voluntário, 

dentre outros. 

Função /Vínculo Estatutários Celetistas 
Somente Estagiários Sem vínculo Total 

comissionados permanente 

1.1 l_I Operação/ 
Manutenção dos 
sistemas de 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.14 1.1.5 1.1.6 ------ ------ ------ ------ ------ ------
abast ecimento de água 
(preencher quesito 2) 

1.2 l_I Operação/ 
Manutenção dos 
sistemas de 1.2.1 1.2 .2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 ------ ------ ------ ------ ------ ------
esgotamento sanitá rio 
(preencher quesito 2) 

1.3 l_I Administração 
(seg urança, limpeza, 1.3 .1 ------ 1.3 .2 ------ 1.3.3 ------ 1.3 .4 ------ 1.3.5 ------ 1.3.6 ------
controle gerencial, e tc.) 

Total 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6 ------ ------ ------ ------ ------ ------

Consid ere apenas o pessoal diretamente cont ratado pela ent idade, não incl uindo os terceirizados. 
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Operação e/ou manutenção: pessoal permanente ocupado nas atividades ligadas diretamente à 

operação e/ou manutenção dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Nota: O pessoal que realiza leitura em hidrômetros deve ser incluído na operação e/ou 

manutenção. 

Administração: pessoal permanente ocupado nas atividades ligadas exclusivamente aos serviços 

de administração dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, incluindo 

gerentes, diretores e serviços auxiliares. 

Exemplo de pessoal ligado à administração: diretor, gerente, secretária, segurança, servente, 

copeiro, office-boy, etc. 

Atenção! O quesito 2 deve ser respondido somente pelas entidades que informaram existência 

de pessoas ocupadas na operação ou manutenção dos sistemas, itens 1.1e1.2, quesito 1 do bloco 

05. 

Quesito 2: Em 2017, a entidade financiou ou autorizou, em horário de expediente, a participação 

em atividades de treinamento e capacitação do pessoal ocupado na operação e/ou manutenção 

dos serviços de abastecimento de água ou esgotamento sanitário? 

1 - Sim 7 2.1 - Qual(is) o(s) tipo(s) de treinamento ou capacitação e a quantidade de 

capacitações? (admite múltipla marcação) 

Quantidade de Quantidade de 

Tipo de Treinamento e Capacitação 
capacitações - capacitações - Total de 

abastecimento de esgotamento capacitações 
água sanitário 

2.1.1 J_I Curso de curta duração 
2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 

(menos de 160h, com certificado) ------ ------ ------

2.1.2 J_I Qualificação profissional 
2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.2.3 

( 160 horas ou mais) ------ ------ ------

2.1.3 J __ J Curso técnico 
2.1.3.1 2.1.3.2 2.1.3.3 

profissionalizante ------ ------ ------

2.1.4 J_I Curso superior 2.1.4.1 ------ 2.1.4.2 ------ 2.1.4.3 ------

2.1.5 l_I Pós-graduação, Mestrado, 
2.1.5.1 2.1.5.2 2.1.5.3 

Doutorado ou Pós-Doutorado ------ ------ ------

2.1.6 l_I Outro(s) 7 2.1.6.0 
Especifique: 2.1.6.1 ------ 2.1.6.2 ------ 2.1.6.3 ------

-~~~--~--~~ 

Total 2.1.7.1 2.1.7.2 2.1.7.3 ------ ------ ------

2- Não 
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Registre a quantidade de capacitações com certificado financiadas ou autorizadas durante o 

expediente pela entidade. No caso da mesma pessoa ter passado por mais de uma capacitação ao 

longo do ano, registrá-la em todas as capacitações que participou. Considere, inclusive, capacitações 

que não foram concluídas. 

Quesito 3: Em 31.12.2017, existiam pessoas terceirizadas ocupadas na execução dos serviços de 

abastecimento de água por rede geral de distribuição e esgotamento sanitário por rede coletora? 

Pessoal terceirizado: pessoas não diretamente remuneradas pela entidade, contratadas por 

empresas prestadoras de serviços ou de locação de mão-de-obra, que desenvolviam atividades 

nas instalações da entidade. 

Fonte: IBGE, Manual PIA 2011. 

1- Sim -7 3.1- Registre a quantidade de terceirizados segundo a função: (admite múltipla 

marcação) 

Função Quantidade de terceirizados 

3.1.1 l_I Operação/ Manutenção dos siste-
3.1.1.1 

mas de abastecimento de água ------

3.1.2 l_I Operação/ Manutenção dos siste-
3.1.2.1 

mas de esgotamento sa nitário ------

3.1.3 l_I Administração (segurança, limpeza, 
3.1.3.1 

controle gerencial, etc.) ------

Total 3.1.4.1 ------

2-Não 

O bloco 06 deve ser respondido somente pelas entidades que assinalaram o serviço "abasteci 

mento de água por rede geral de distribuição", quesito 1.1.1 do bloco 04. 

Bloco 06: Abastecimento de água por rede geral de distribuição 

Bloco de investigação sobre os serviços de abastecimento de água prestados pela entidade no 

país, incluindo captação de água, recebimento e envio de água, tratamento de água e perdas na 

distribuição. 
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Captação de água 

Quesito 1: Em 2017, a entidade fez captação de água (doce, salobra, salgada ou salina)? 

Água doce: água com salinidade igual ou inferior a 0,5%0, disponível em rios, lagos, lençóis 

freáticos, aquíferos, reservas subterrâneas, represas, etc. 

Água salobra: água com salinidade intermediária entre a água salgada (marinha) e a água doce, 

isto é, com salinidade entre 0,5%o e 30%0. Imprópria para o consumo humano, é muito 

encontrada em regiões de mangue (áreas alagadas próximas ao litoral). 

Água salgada/salina: água do mar com concentração de cloreto de sódio e com alto teor de 

outros sais, imprópria para o consumo humano. Água com salinidade igual ou superior a 30%0. 

1-Sim 

2 - Não (passe para o quesito 5) 

Assinale "1-Sim" se, durante todo ou parte do ano de 2017, a entidade fez captação de água (doce, 

salobra, salgada ou salina) em algum município do país. Considere, inclusive, a captação feita em 

canais de transposição e reservatórios artificiais de água de chuva. 

Quesito 2: Qual a unidad e de medida de vazão da água captada? 

Vazão: Volume que escoa pela tubulação em determinado intervalo de tempo 

1- m3/s 2- m3/ h 3- m3/dia 4- m3/mês 5- L/s 6- L/h 7- L/dia 8- L/mês 9- Não há medição 

Instruções de preenchimento da unidade de medida de vazão na seção 6.4 deste Manual, página 

19. 

Quesito 3: Qual(is) o(s) tipo(s), quantidade de pontos de captação e a vazão da água captada pela 

entidade? (admite múltipla marcação) 

Ponto de captação de água: é o local de tomada de água do manancial (superficial ou subterrâneo) 

e compreende a primeira unidade do sistema de abastecimento. A captação de água abrange toda 

retirada, recolhimento ou aproveitamento de água, para qualquer fim, proveniente de qualquer 

corpo d'água ou corpo hídrico. 

172 



Vazão da água captada 
Tipo de ponto de captação Quantidade de pontos (unidade de vazão indicada 

no quesito 2) 

3.1 l __ I Água doce 3.1.1 ----- 3.1.2 ---------

3.2 l __ I Água salobra, salgada ou salina 3.2.1 ----- 3.2.2 ---------

Total 3.3.1 3.3.2 ----- ---------

Considere todos os pontos de captação da entidade no país. 

Instruções de preenchimento da unidade de medida de vazão e do quadro nas seções 6.4 e 6.5 

deste Manual, páginas 19 e 21. 

Quesito 4: Em 2017, os pontos de captação de água (doce, salobra, salgada ou salina) possuíam 

outorga de uso dos recursos hídricos? 

1-Sim~ 4.1.1 Quantidade de pontos de captação com outorga: ____ _ 

2 - Não 

3 - Não sabe 

Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos: é o ato administrativo mediante o qual o poder 

público outorgante (União, Estado ou Distrito Federal) faculta ao outorgado (requerente) o direito 

de uso de recursos hídricos, por prazo determinado, nos termos e nas condições expressas no 

respectivo ato. O ato administrativo é publicado no Diário Oficial da União (no caso da Agência 

Nacional de Águas - ANA), ou nos Diários Oficiais dos Estados ou do Distrito Federal. A outorga é 

o instrumento pelo qual a ANA faz o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água. Esse 

controle é necessário para evitar conflitos entre usuários de recursos hídricos e para assegurar

lhes o efetivo direito de acesso à água. Fonte: ANA -Agência Nacional de Águas 

Considere outorgas válidas durante algum período do ano de 2017. 

Recebimento e envio de água 

Quesito 5: Em 2017, a entidade recebeu água bruta ou tratada de outra(s) entidade(s)? 
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Recebimento de água bruta: recebimento de água sem nenhum tipo de tratamento, captada por 

outra entidade. Considerar a água recebida para tratamento e/ou distribuição pela própria 

entidade. 

Recebimento de água tratada: recebimento de água com algum tipo de tratamento, tratada por 

outra entidade. Considerar a água recebida para tratamento adicional e/ou distribuição pela 

própria entidade. 

1-Sim 

2 - Não (passe para o quesito 8) 

Quesito 6: Qual a unidade de medida de vazão da água recebida? 

1- m3/s 2- m3/h 3- m3/dia 4- m3/mês 5- L/s 6- L/h 7- L/dia 8- L/mês 9- Não há medição 

Instruções de preenchimento da unidade de medida de vazão na seção 6.4 deste Manual, página 

19. 

Quesito 7: Qual a vazão de água bruta ou tratada recebida de outra(s) entidade(s)? 

Recebimento de água de outra(s) entidade(s) 
Vazão da água recebida (unidade de vazão 

indicada no quesito 6) 

7.1 l_I Recebimento de água bruta 7.1.1 ---------

7.2 l_I Recebimento de água tratada 7.2.1 ---------

Total de água recebida de outra(s) entidade(s) 7.3.1 ---------

Instruções de preenchimento da unidade de medida de vazão e do quadro nas seções 6.4 e 6.5 

deste Manual, páginas 19 e 21. 

Quesito 8: Em 2017, a entidade enviou água bruta ou tratada para outra(s) entidade(s)? 

Envio de água bruta: envio de água sem nenhum tipo de tratamento para outra(s) entidade(s). 

Considerar água bruta enviada para tratamento e/ou distribuição por outra(s) entidade(s). 
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Envio de água tratada: envio de água com algum tipo de tratamento para outra(s) entidade(s). 

Considerar água tratada pela própria entidade, enviada para tratamento adicional e/ou 

distribuição por outra(s) entidade(s). 

1-Sim 

2 - Não (passe para o quesito 11) 

Quesito 9: Qual a unidade de medida de vazão da água enviada? 

1- m3/s 2- m3/h 3- m3/dia 4- m3/mês 5- L/s 6- L/h 7- L/dia 8- L/mês 9- Não há medição 

Instruções de preenchimento da unidade de medida de vazão na seção 6.4 deste Manual, página 

19. 

Quesito 10: Qual a vazão de água enviada para outra(s) entidade(s)? 

Envio de água para outra(s) entidade(s) 
Vazão da água enviada (unidade de vazão 

indicada no quesito 9) 

10.1 l _ I Envio de água bruta 10.1.1 ---------

10.2 l_I Envio de água tratada 10.2.1 ---------

Total de água enviada para outra(s) entidade(s) 10.3.1 ---------

Instruções de preenchimento da unidade de medida de vazão e do quadro nas seções 6.4 e 6.5 

deste Manual, páginas 19 e 21. 

Estações de Tratamento de Água (ETA) e Unidades de Tratamento Simplificado (UTS) 

Estação de Tratamento de Água (ETA): válida para todos os tipos de tratamento, exceto aqueles 

simplificados, que se enquadram como UTS. 

Unidade de Tratamento Simplificado (UTS): unidade de simples desinfecção, distinguindo-as de 

ETA. Há situações em UTS que, além da desinfecção, tem-se a fluoretação das águas. 

t:::onte: SNIS - Glossário de Informações -Água e Esgotos, 2016. 
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Quesito 11: Em 2017, a entidade possuía estação(ões) de tratamento de água - ETA(s) ou unidade(s) 

de tratamento simplificado - UTS(s) em operação? 

1-Sim 

2 - Não (passe para o quesito 14) 

Quesito 12: Qual a unidade de medida de vazão da água tratada? 

1- m3/s 2- m3/h 3- m3/dia 4- m3/mês 5- L/s 6- L/h 7- L/dia 8- L/mês 9- Não há medição 

Instruções de preenchimento da unidade de medida de vazão na seção 6.4 deste Manual, página 

19. 

Quesito 13: Qual(is) o(s) tipo(s) de tratamento, a quantidade de ETAs e UTSs em operação e a vazão 

de água tratada nas ETAs e UTSs em operação? (admite múltipla marcação) 

Quantidade de ET As e UTSs Vazão de água tratada (unidade 
Tipo de tratamento 

em operação de vazão indicada no quesito 12) 

13.1 J _ J Tratamento convencional 13.1.1 ----- 13.1.2 ---------

13.2 J _ I Tratamento não 
13.2.1 13.2.2 

convencional ----- ---------

13.3 J _ I Simples desinfecção 13.3.1 ----- 13.3.2 ---------

Total 13.4.1 13.4.2 ----- ---------

Instruções de preenchimento da unidade de medida de vazão e do quadro nas seções 6.4 e 6.5 

deste Manual, páginas 19 e 21. 

Tratamento convencional: tratamento completo em ETA, ou seja, dotado dos processos de 

floculação, decantação, filtração e desinfecção, antes de ser distribuída à população. Também 

poderão ocorrer neste tipo de tratamento, as etapas correspondentes à correção de pH, 

fluoretação adicionada e outros processos adicionais. 

Tratamento não convencional: tratamento onde não constam todas as etapas descritas no 

tratamento convencional. Não considerar água tratada somente por simples desinfecção. 
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Simples desinfecção (cloração e outros): tratamento da água apenas por desinfecção, antes de sua 

distribuição à população. O cloro é o desinfectante mais empregado, porém existem outros 

métodos químicos de desinfecção como, por exemplo, ozônio, iodo, prata (coloidal ou iônica), sal 

de cozinha, etc. Considera-se também simples desinfecção, quando a água recebe somente a 

desinfecção acrescida de aplicação de flúor. 

Perdas na distribuição 

Quesito 14: Em 2017, a entidade quantificou ou estimou perdas físicas (reais) na distribuição de 

água? 

1-Sim 

2 - Não (passe para o quesito 16) 

Perdas físicas ou reais na distribuição de água: diferença entre o volume total de água distribuída 

pela entidade no país, incluindo o volume de água enviado para outra(s) entidade(s); e o volume 

de água efetivamente consumido pelas economias abastecidas pela entidade ou enviada para 

outra(s) entidade(s). 

• Considera-se perda física ou real da água aquela que é decorrente de vazamentos, ou seja, 

que não chega ao consumidor. 

Quesito 15: Qual o índice médio de perdas físicas (reais) na distribuição de água (IPD) da entidade, 

apurado em 2017? ___ % 

Este quesito deve ser preenchido com números inteiros. Arredondar valores decimais entre O e 4 

para O e valores decimais de 5 a 9 para cima. Exemplo: O índice médio de perdas físicas é 8,6%, o 

registro deve ser por números inteiros, 9%. 

volume de água distribuído - volume de água consumido 
JPD = , , x 100 

volume de agua distribuido 

Volume de água distribuído: volume de água disponibilizado para o consumo na rede e 

reservatórios da entidade ou enviado para outra(s) entidade(s). 
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Volume de água consumido: soma do volume de água micromedido e do volume de água 

consumido estimado para as economias residenciais e não residenciais abastecidas pela entidade, 

e do volume de água enviado para outra(s) entidade(s). 

Atenção! Ao contrário do conceito de perdas na distribuição no município, que não inclui o 

volume de água enviado para outra(s) entidade(s) ou outro(s) município(s), o conceito de perdas 

na distribuição da entidade inclui os volumes enviados para outra(s) entidade(s). 

Quesito 16: Em 2017, houve perdas de faturamento da água distribuída? 

1-Sim 

2 - Não (passe para o bloco 07) 

Perdas de faturamento da água distribuída: diferença entre o volume total de água distribuído 

no país, incluindo o volume de água enviado para outra(s) entidade(s); e o volume de água 

faturado junto às economias abastecidas pela entidade ou junto a outra(s) entidade(s). 

• Em geral, decorrem de ligações clandestinas ou não cadastradas, hidrômetros parados ou 

que submedem, fraudes em hidrômetros, entre outras causas. 

• Considera-se perda não física da água aquela que, embora seja usada pelos consumidores, 

não é medida ou estimada pela entidade de abastecimento de água para fins de 

faturamento. 

• O consumo de água com autorização para não faturamento não é considerado uma perda 

de faturamento, uma vez que é permitido pela entidade. 

Quesito 17: Em 2017, a entidade quantificou ou estimou perdas de faturamento da água distribuída? 

1-Sim 

2 - Não (passe para o bloco 07) 

Quesito 18: Qual o índice médio de perdas de faturamento de água (IPF) da entidade, apurado em 

2017? % 
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Este quesito deve ser preenchido com números inteiros. Arredondar valores decimais entre O e 4 

para O e valores decimais de 5 a 9 para cima. Exemplo: O índice médio de perdas de faturamento é 

18,6%, o registro deve ser por números inteiros, 19%. 

vol. distribuído - (vol.f aturado+ vol. com autorização para não f aturamento) 
IPF = x 100 

vol. distribuído 

Volume de água distribuído: volume de água disponibilizado para o consumo na rede e 

reservatórios da entidade ou enviado para outra(s) entidade(s). 

Volume de água faturado: volume de água debitado ao total de economias residenciais e não 

residenciais da entidade (medidas e não medidas), para fins de faturamento. Inclui volume de 

água enviada para outra(s) entidade(s). 

Volume de água com autorização para não faturamento: inclui consumo não faturado medido 

(usos próprios, caminhão pipa, etc.) e consumo não faturado não medido (combate a incêndios, 

assentamentos, favelas, ocupações, comunidades, etc.). 

Atenção! Ao contrário do conceito de perdas de faturamento no município, que não inclui o 

volume de água enviado para outra(s) entidade(s) ou outro(s) município(s), o conceito de perdas 

de faturamento da entidade inclui os volumes enviados para outra(s) entidade(s). 

O bloco 7 deve ser respondido somente pelas entidades que assinalaram o serviço 

"esgotamento sanitário por rede coletora" no quesito 1.1.2 do bloco 04. 

Bloco 07: Esgotamento Sanitário por rede coletora 

Bloco de investigação sobre os serviços de esgotamento sanitário prestados pela entidade no 

país, incluindo tratamento de esgoto, envio e recebimento, e disposição final de esgoto sem 

tratamento ou efluente tratado. 
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Unidades e estações de tratamento de esgoto da entidade 

~tenção! Considere como unidade ou estação de tratamento de esgoto (ETE) a estrutura que 

realiza ao menos o tratamento preliminar do esgoto (gradeamento e desarenador). 

Quesito 1: Em 2017, existia(m) unidade(s) ou estação(ões) de tratamento de esgoto - ETE(s) em 

operação? 

1-Sim 

2 - Não (passe para o quesito 4) 

Considere todas as unidades ou estações de tratamento de esgoto que tenham funcionado durante 

parte ou todo o ano de 2017. 

Quesito 2 - Qual a unidade de vazão do esgoto tratado? 

1- m3/s 2- m3/h 3- m3/dia 4- m3/mês 5- L/s 6- L/h 7- L/dia 8- L/mês 9- Não há medição 

Instruções de preenchimento da unidade de medida de vazão na seção 6.4 deste Manual, página 

19. 

Quesito 3: Qual(is) o(s) tipo(s) de tratamento, a quantidade de unidades e estações de tratamento 

de esgoto em operação e a vazão do esgoto tratado? (admite múltipla marcação) 

Quantidade de unidades e 
Vazão de esgoto tratado (unidade 

Tipo de tratamento estações de tratamento de 
de vazão indicada no quesito) 

esgoto em operação 

3.1 l_I Tratamento preliminar 3.1.1 3.1.2 ----- ---------

3.2 l_I Tratamento primário 3.2.1 3.2.2 ----- ---------

3.3 l_I Tratamento secundário 3.3.1 3.3.2 ----- ---------

3.4 l_I Tratamento terciário 3.4.1 3.4.2 ----- ---------

Total 3.5.1 3.5.2 ----- ---------

Instruções de preenchimento do quadro e da unidade de medida de vazão nas seções 6.4 e 6.5 

deste Manual, páginas 19 e 21. 
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•Tratamento Preliminar: prepara a água residuária para a continuação do tratamento. É usado 

para remover escuma oleosa, detritos flutuantes e areia, os quais podem inibir os processos 

biológicos e/ou danificar equipamento mecânico. Os tanques de equalização são utilizados para 

equalizar vazões e carregamento orgânico. Os mecanismos básicos de remoção são de ordem 

física. A remoção dos sólidos grosseiros é feita por meio de grades, que podem ser grossas, médias 

e finas, dependendo do espaçamento entre as barras. A remoção da areia contida nos esgotos é 

feita através de desarenadores (caixas de areia), que podem ser manuais ou mecanizados. O 

mecanismo de remoção da areia é o de sedimentação: a areia, devido às suas maiores dimensões 

e densidade, vai para o fundo do tanque. No tratamento preliminar, além das grades e dos 

desarenadores, inclui-se também uma unidade para a medição da vazão, a calha Parshall. 

•Tratamento Primário: a finalidade do nível primário de tratamento é a remoção de sólidos em 

suspensão sedimentáveis e de sólidos flutuantes. Ambos os sólidos são removidos, basicamente, 

em um decantador, onde o líquido passa vagarosamente, permitindo que os sólidos em 

suspensão se depositem paulatinamente no fundo. A massa de sólidos que se forma é chamada 

de lodo primário bruto. Ao mesmo tempo, os sólidos flutuantes, como graxas e óleos, sobem para 

a superfície dos decantadores (tanque de sedimentação ou clarificador). Dessa forma, estes são 

coletados e removidos do tanque para posterior tratamento. O tratamento primário remove 

aproximadamente 60% dos sólidos suspensos totais (SST), 30% da DBO (Demanda Bioquímica de 

Oxigênio) e 20% do fósforo (P). A DBO e o fósforo removidos nesse estágio estão principalmente 

na fase particulada (isto é parte dos SST). A DBO, o nitrogênio (N) e o P dissolvidos passarão pelo 

tratamento primário e entrarão no tratamento secundário. Podem ser adicionados coagulantes 

para melhorar a remoção da matéria particulada. Isso pode reduzir os custos totais de energia 

requeridos para o tratamento secundário para converter biologicamente essas partículas em gás 

carbônico (C02), água e biomassa nova. 

•Tratamento Secundário: O tratamento secundário (que é uma forma de tratamento biológico) 

objetiva reduzir a carga orgânica do efluente mediante a oxidação da mesma pela ação de 

microrganismos. A remoção da matéria orgânica é efetuada por reações bioquímicas realizadas 

por microrganismos aeróbios e/ou anaeróbios, dependendo do processo utilizado. Os 

microrganismos consomem a matéria orgânica presente no efluente, transformando-a em 

material celular, com liberação de C02, água e nutrientes. 

•Tratamento Terciário: destina-se à remoção complementar de poluentes não suficientemente 

removidos no tratamento secundário como nutrientes, patogênicos, sólidos inorgânicos 

dissolvidos e em suspensão, e de poluentes específicos (usualmente tóxicos ou compostos não 

biodegradáveis) por processos físico-químicos. Trata-se, essencialmente, da remoção dos 

nutrientes dissolvidos (especialmente nitrogênio, nitratos e fósforo e fosfatos) presentes no 
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efluente. É muito importante para evitar a eutrofização* (e os problemas a ela associados) de 

corpos d'água fechados, como lagos, lagoas, represas, açudes, baías, etc. Uma das alternativas 

de tratamento em nível terciário é o físico-químico, com o uso da coagulação, floculação, filtração 

e desinfecção. 

*eutrofização - eutrofização ou eutroficação é o fenômeno causado pelo excesso de nutrientes 

(compostos químicos ricos em fósforo ou nitrogênio, normalmente causado pela descarga de 

efluentes agrícolas, urbanos ou industriais) num corpo d'água mais ou menos fechado, o que leva 

à proliferação excessiva de algas, que, ao entrarem em decomposição, levam ao aumento do 

número de microorganismos e à conseqüente deterioração da qualidade do corpo d'água (rios, 

lagos, baías, estuários, etc). 

Envio e recebimento de esgoto sem tratamento ou efluente tratado 

Quesito 4: Em 2017, enviou esgoto sem tratamento ou efluente tratado para outra(s) entidade(s)? 

Envio de esgoto sem tratamento: envio de esgoto sem tratamento preliminar para outra(s) 

entidade(s). Considerar esgoto sem tratamento enviado para tratamento e/ou para disposição 

final por outra(s) entidade(s). 

Envio de efluente tratado: envio de efluente que passou pelo menos por tratamento preliminar 

para outra(s) entidade(s). Considerar efluente tratado enviado para tratamento adicional e/ou 

para disposição final por outra(s) entidade(s). 

1-Sim 

2 - Não (passe para o quesito 7) 

Quesito 5: Qual a unidade de medida de vazão do esgoto sem tratamento ou efluente tratado 

enviado? 

1- m3/s 2- m3/h 3- m3/dia 4- m3/mês 5- L/s 6- L/h 7- L/dia 8- L/mês 9- Não há medição 

Instruções de preenchimento da unidade de medida de vazão na seção 6.4 deste Manual, página 

19. 
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Quesito 6: Qual a vazão do esgoto sem tratamento ou efluente tratado enviado para outra(s) 

entidade(s)? (admite múltipla marcação) 

Vazão do esgoto sem tratamento ou efluente 
Envio de esgoto sem tratamento ou efluente tratado tratado enviado 

(unidade de vazão indicada no quesito 5) 

6.1 l_I Envio de esgoto sem tratamento 6.1.1 ---------

6.2 l _ I Envio de efluente tratado 6.2.1 ---------

Total de esgoto sem tratamento ou efluente tratado 
6.3.1 

enviado para outra(s) entidade(s) ---------

Instruções de preenchimento da unidade de medida de vazão e do quadro nas seções 6.4 e 6.5 

deste Manual, páginas 19 e 21. 

Quesito 7: Em 2017, recebeu esgoto sem tratamento ou efluente tratado de outra(s) entidade(s)? 

Recebimento de esgoto sem tratamento: recebimento de esgoto sem tratamento preliminar de 

outra(s) entidade(s). Considerar esgoto recebido para tratamento nas instalações da entidade ou 

para disposição final sem tratam ento. 

Recebimento de efluente tratado: recebimento de efluente qu e passou pelo menos por 

tratamento preliminar de outra(s) entidade(s). Considerar efluente recebido para tratamento 

adicional nas instalações da entidade ou para disposição final. 

1-Sim 

2 - Não (passe para o quesito 10} 

Quesito 8: Qual a unidade de m edida de vazão do esgoto sem tratamento ou efluente tratado 

recebido? 

1- m3/ s 2- m3/h 3- m3/dia 4- m3/mês 5- L/s 6- L/h 7- L/dia 8- L/mês 9- Não há medição 

Instruções de preenchimento da unidade de medida de vazão na seção 6.4 deste Manual, página 

19. 
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Quesito 9: Qual a vazão de esgoto sem tratamento ou efluente tratado recebido de outra(s) 

entidade(s)? (admite múltipla marcação) 

Recebimento de esgoto sem tratamento ou efluente 
Vazão de esgoto sem tratamento ou efluente 

tratado 
tratado recebido (unidade de vazão indicada no 

quesito 8) 

9.1 l_I Recebimento de esgoto sem tratamento 9.1.1 ---------

9.2 l_I Recebimento de efluente tratado 9.2.1 ---------

Total de esgoto sem tratamento ou efluente tratado 
9.3.1 

recebido de outra(s) entidade(s) ---------

Instruções de preenchimento da unidade de medida de vazão e do quadro nas seções 6.4 e 6.5 

deste Manual, páginas 19 e 21. 

Disposição final de esgoto ou efluente pela entidade 

Quesito 10: Em 2017, a entidade fez disposição final de esgoto sem tratamento ou efluente tratado? 

1-Sim 

2 - Não (passe para o bloco 08} 

Assinale "1-Sim" se, em 2017, a entidade fez disposição final de esgoto sem tratamento ou efluente 

tratado no país. Considere, inclusive, disposição final de esgoto coletado e efluente tratado 

recebidos de outra(s) entidade(s). 

Quesito 11: Qual a unidade de medida de vazão na disposição final do esgoto sem tratamento ou 

efluente tratado? 

1- m3/s 2- m3/h 3- m3/dia 4- m3/mês 5- L/s 6- L/h 7- L/dia 8- L/mês 9- Não há medição 

Instruções de preenchimento da unidade de medida de vazão na seção 6.4 deste Manual, página 

19. 

Quesito 12: Qual(is) o(s) tipo(s), quantidade de pontos de disposição final e a vazão do esgoto sem 

tratamento ou efluente tratado descartado pela entidade? (admite múltipla marcação) 
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Quantidade de pontos de disposição 
Vazão de esgoto sem tratamento 
ou efluente tratado descartado 

Disposição final final de esgoto sem tratamento ou 
(unidade de vazão indicada no 

efluente tratado 
quesito 11) 

12.1 J _ I Disposição final de es-
12.1.1 12.1.2 

goto sem tratamento --- ---------

12.2 J _ J Disposição final de eflu-
12.2.1 12.2.2 

ente tratado --- ---------

Total da disposição final 12.3.1 --- 12.3.2 ---------

Instruções de preenchimento da unidade de medida de vazão e do quadro nas seções 6.4 e 6.5 

deste Manual, páginas 19 e 21. 

Considere como efluente tratado o esgoto que passou, pelo menos, por tratamento preliminar 

completo (gradeamento e desarenador). 
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