
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITAPIRA 
Rua: Rui Barbosa, nº 918 – CEP: 13.974-340 – Itapira – SP. 
C.N.P.J: 46.378.766/0001-05 – I.Estadual: 374.120.865.114 

Fone/Fax: (19) 3913-9500 

 

1 

 

 

SIMISA 
Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico 

Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 

 

 

INFORMAÇÕES 

 

 

1. Informações – Água: 

 
AG001: POPULAÇÃO TOTAL ATENDIDA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
 
Valor da população total atendida com abastecimento de água pelo prestador de 
serviços, no último dia do ano de referência. Corresponde à população urbana que é 
efetivamente atendida com os serviços acrescida de outras populações atendidas 
localizadas em áreas não consideradas urbanas. Essas populações podem ser rurais 
ou mesmo com características urbanas, apesar de estarem localizadas em áreas 
consideradas rurais pelo IBGE.  
 
Unidade: Habitantes 

 
 
AG026: POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
 
Valor da população urbana atendida com abastecimento de água pelo prestador de 
serviços, no último dia do ano de referência. Corresponde à população urbana que é 
efetivamente atendida com os serviços.  
 
Unidade: Habitantes 

 
 

AG021: QUANTIDADE DE LIGAÇÕES TOTAIS DE ÁGUA 
 
Quantidade de ligações totais (ativas e inativas) de água à rede pública, providas ou 
não de hidrômetro, existente no último dia do ano de referência. 
 
Unidade: Ligações 

 
 
AG002: QUANTIDADE DE LIGAÇÕES ATIVAS DE ÁGUA 
 
Quantidade de ligações ativas de água à rede pública, providas ou não de hidrômetro, 
que estavam em pleno funcionamento no último dia do ano de referência. 
 
Unidade: Ligações 
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AG004: QUANTIDADE DE LIGAÇÕES ATIVAS DE ÁGUA MICROMEDIDAS 
 
Quantidade de ligações ativas de água, providas de hidrômetro, que estavam em 
pleno funcionamento no último dia do ano de referência. 
 
Unidade: Ligações 

 
 
AG003: QUANTIDADE DE ECONOMIAS ATIVAS DE ÁGUA 
 
Quantidade de economias ativas de água, que estavam em pleno funcionamento no 
último dia do ano de referência. 
 
Unidade: Economias 

 
 

AG014: QUANTIDADE DE ECONOMIAS ATIVAS DE ÁGUA MICROMEDIDAS 
 
Quantidade de economias ativas de água, cujas respectivas ligações são providas de 
hidrômetro, que estavam em pleno funcionamento no último dia do ano de referência. 
 
Unidade: Economias 

 
 
AG013: QUANTIDADE DE ECONOMIAS RESIDENCIAIS ATIVAS DE ÁGUA 
 
Quantidade de economias residenciais ativas de água, que estavam em pleno 
funcionamento no último dia do ano de referência. 
 
Unidade: Economias 

 
 
AG022: QUANTIDADE DE ECONOMIAS RESIDENCIAIS ATIVAS DE ÁGUA 
MICROMEDIDAS 
 
Quantidade de economias residenciais ativas de água cujas respectivas ligações são 
providas de hidrômetro, que estavam em pleno funcionamento no último dia do ano de 
referência. 
 
Unidade: Economias 

 
 
AG006: VOLUME DE ÁGUA PRODUZIDO 
 
Volume anual de água disponível para consumo, compreendendo a água captada, 
tratadas na unidade de tratamento, medido ou estimado na saída da ETA e de poços. 
Inclui também os volumes de água captada, que sejam disponibilizados para consumo 
sem tratamento, medidos nas respectivas entradas do sistema de distribuição.  
 
Unidade: 1.000 m³/ano 
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AG012: VOLUME DE ÁGUA MACROMEDIDO 
 
Valor da soma dos volumes anuais de água medidos por meio de macromedidores 
permanentes: na saída da ETA e dos poços. 
 
Unidade: 1.000 m³/ano 

 
 

AG024: VOLUME DE SERVIÇO 
 
Valor da soma dos volumes anuais de água usados para atividades operacionais e 
especiais, acrescido do volume de água recuperado. As águas de lavagem da ETA e 
de poços não devem ser consideradas.  
 
Unidade: 1.000 m³/ano 

 
 
AG007: VOLUME DE ÁGUA TRATADA EM ETAS 
 
Volume anual de água submetido a tratamento, incluindo a água bruta captada, 
medido ou estimado na saída da ETA. Deve estar computado no volume de água 
produzido (AG006). Não inclui o volume de água tratada por simples desinfecção em 
poços (AG015). 
 
Unidade: 1.000 m³/ano 

 
 
AG015: VOLUME DE ÁGUA TRATADA POR SIMPLES DESINFECÇÃO 
 
Volume anual de água captada de manancial subterrâneo, que apresenta 
naturalmente características físicas, químicas e organolépticas que a qualificam como 
água potável e, por isto, é submetida apenas a simples desinfecção, medido ou 
estimado nas saídas dos poços. Deve estar computado no volume de água produzido 
(AG006). Não inclui o volume de água tratada em ETA (AG007). 
 
Unidade: 1.000 m³/ano 

 
 

AG027: VOLUME DE ÁGUA FLUORETADA 
 
Volume anual de água submetida à fluoretação, compreendendo a água captada, 
tratadas na unidade de tratamento, medido ou estimado na saída da ETA e poços. 
 
Unidade: 1.000 m³/ano 
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AG008: VOLUME DE ÁGUA MICROMEDIDO 
 
Volume anual de água medido pelos hidrômetros instalados nas ligações ativas de 
água (AG002). Não deve ser confundido com o volume de água consumido, 
identificado pelo código AG010, pois nesse último incluem-se, além dos volumes 
medidos, também aqueles estimados para os usuários de ligações não medidas. O 
volume da informação AG010 deve ser maior ou igual ao volume da informação 
AG008. 
 
Unidade: 1.000 m³/ano 

 
 

AG010: VOLUME DE ÁGUA CONSUMIDO 
 
Volume anual de água consumido por todos os usuários, compreendendo o volume 
micromedido (AG008), o volume de consumo estimado para as ligações desprovidas 
de hidrômetro ou com hidrômetro parado. Não deve ser confundido com o volume de 
água faturado, identificado pelo código AG011, pois para o cálculo deste último são 
adotados parâmetros de consumo mínimo ou médio, que podem ser superiores aos 
volumes efetivamente consumidos. O volume da informação AG011 normalmente é 
maior ou igual ao volume da informação AG010.  
 
Unidade: 1.000 m³/ano 

 
 

AG011: VOLUME DE ÁGUA FATURADO 
 
Volume anual de água debitado ao total de economias (medidas e não medidas), para 
fins de faturamento. 
 
Unidade: 1.000 m³/ano 

 
 
AG020: VOLUME MICROMEDIDO NAS ECONOMIAS RESIDENCIAIS ATIVAS DE 
ÁGUA 
 
Volume anual de água apurado pelos hidrômetros, consumido nas economias 
residenciais ativas micromedidas (AG022). Deve estar computado no volume de água 
micromedido (AG008). Esse volume anual normalmente é inferior ao micromedido 
(AG008). 
 
Unidade: 1.000 m³/ano 

 
 

AG005: EXTENSÃO DA REDE DE ÁGUA 
 
Comprimento total da malha de distribuição de água, incluindo adutoras, subadutoras 
e redes distribuidoras e excluindo ramais prediais, no último dia do ano de referência. 
 
Unidade: km 
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AG028: CONSUMO TOTAL DE ENERGIA ELÉTRICA NOS SISTEMAS DE ÁGUA 
 
Quantidade anual de energia elétrica consumida nos sistemas de abastecimento de 
água, incluindo todas as unidades que compõem os sistemas, desde as operacionais 
até as administrativas. 
 
Unidade: 1.000 kWh/ano 

 
 
2. Informações – Esgotos: 
 
 
ES001: POPULAÇÃO TOTAL ATENDIDA COM ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
 
Valor da população total atendida com esgotamento sanitário, no último dia do ano de 
referência. Corresponde à população urbana que é efetivamente atendida com os 
serviços acrescida de outras populações atendidas localizadas em áreas não 
consideradas urbanas. Essas populações podem ser rurais ou mesmo com 
características urbanas, apesar de estarem localizadas em áreas consideradas rurais 
pelo IBGE.  
 
Unidade: Habitantes 

 
 

ES026: POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA COM ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
 
Valor da população urbana beneficiada com esgotamento sanitário, no último dia do 
ano de referência. Corresponde à população urbana que é efetivamente atendida com 
os serviços.  
 
Unidade: Habitantes 

 
 

ES009: QUANTIDADE DE LIGAÇÕES TOTAIS DE ESGOTOS 
 
Quantidade de ligações totais (ativas e inativas) de esgotos à rede pública, existentes 
no último dia do ano de referência. 
 
Unidade: Ligações 

 
 

ES002: QUANTIDADE DE LIGAÇÕES ATIVAS DE ESGOTOS 
 
Quantidade de ligações ativas de esgotos à rede pública que estavam em pleno 
funcionamento no último dia do ano de referência. 
 
Unidade: Ligações 
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ES003: QUANTIDADE DE ECONOMIAS ATIVAS DE ESGOTOS 
 
Quantidade de economias ativas de esgotos que estavam em pleno funcionamento no 
último dia do ano de referência. 
 
Unidade: Economias 

 
 

ES008: QUANTIDADE DE ECONOMIAS RESIDENCIAIS ATIVAS DE ESGOTOS 
 
Quantidade de economias residenciais ativas de esgotos, que estavam em pleno 
funcionamento no último dia do ano de referência. 
 
Unidade: Economias 

 
 

ES005: VOLUME DE ESGOTOS COLETADO 
 
Volume anual de esgoto lançado na rede coletora. Em geral é considerado como 
sendo de 80% a 85% do volume de água consumido na mesma economia. 
 
Unidade: 1.000 m³/ano 

 
 

ES006: VOLUME DE ESGOTOS TRATADO 
 
Volume anual de esgoto coletado e que foi submetido a tratamento, medido ou 
estimado na entrada das ETEs. O volume informado para este campo deve ser igual 
ou inferior ao informado em ES005. 
 
Unidade: 1.000 m³/ano 

 
 

ES007: VOLUME DE ESGOTOS FATURADO 
 
Volume anual de esgoto debitado ao total de economias, para fins de faturamento. Em 
geral é considerado como sendo um percentual do volume de água faturado na 
mesma economia. 
 
Unidade: 1.000 m³/ano 

 
 

ES004: EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTOS 
 
Comprimento total da malha de coleta de esgoto, incluindo redes de coleta, coletores 
tronco e interceptores e excluindo ramais prediais e emissários de recalque, no último 
dia do ano de referência. 
 
Unidade: km 
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ES028: CONSUMO TOTAL DE ENERGIA ELÉTRICA NOS SISTEMAS DE 
ESGOTOS 
 
Quantidade anual de energia elétrica consumida nos sistemas de esgotamento 
sanitário, incluindo todas as unidades que compõem os sistemas, desde as 
operacionais até as administrativas. 
 
Unidade: 1.000 kWh/ano 
 
 
3. Informações – Qualidade: 
 
 
QD001: TIPO DE ATENDIMENTO DA PORTARIA SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA 
 
Informação de natureza qualitativa onde se responde se atende de forma integral, 
parcial ou não atende a Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde.  

 
 

QD020: QUANTIDADE MÍNIMA DE AMOSTRAS PARA CLORO RESIDUAL 
(OBRIGATÓRIAS) 
 
Quantidade mínima anual de amostras obrigatórias a coletar nas saídas das unidades 
de tratamento e no sistema de distribuição de água (reservatórios e redes) para 
aferição do teor de cloro residual livre na água, determinada pela Portaria 2.914/2011 
do Ministério da Saúde. A quantidade mínima obrigatória varia com a quantidade de 
pessoas abastecidas e a quantidade de unidades de tratamento.  
 
Unidade: Amostras/ano 

 
 

QD006: QUANTIDADE DE AMOSTRAS PARA CLORO RESIDUAL (ANALISADAS) 
 
Quantidade total anual de amostras coletadas nas saídas das unidades de tratamento 
e no sistema de distribuição de água (reservatórios e redes), para aferição do teor de 
cloro residual livre na água. 
 
Unidade: Amostras/ano 

 
 

QD007: QUANTIDADE DE AMOSTRAS PARA CLORO RESIDUAL COM 
RESULTADOS FORA DO PADRÃO 
 
Quantidade total anual de amostras coletadas nas saídas das unidades de tratamento 
e no sistema de distribuição de água (reservatórios e redes), para aferição do teor de 
cloro residual livre na água, cujo resultado da análise ficou fora do padrão determinado 
pela Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde. 
 
Unidade: Amostras/ano 
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QD019: QUANTIDADE MÍNIMA DE AMOSTRAS PARA TURBIDEZ 
(OBRIGATÓRIAS) 
 
Quantidade mínima anual de amostras obrigatórias a coletar nas saídas das unidades 
de tratamento e no sistema de distribuição de água (reservatórios e redes) para 
aferição do teor de turbidez da água, determinada pela Portaria 2.914/2011 do 
Ministério da Saúde. A quantidade mínima obrigatória varia com a quantidade de 
pessoas abastecidas e a quantidade de unidades de tratamento.  
 
Unidade: Amostras/ano 

 
 

QD008: QUANTIDADE DE AMOSTRAS PARA TURBIDEZ (ANALISADAS) 
 
Quantidade total anual de amostras coletadas nas saídas das unidades de tratamento 
e no sistema de distribuição de água (reservatórios e redes), para aferição do teor de 
turbidez da água.  
 
Unidade: Amostras/ano 

 
 

QD009: QUANTIDADE DE AMOSTRAS PARA TURBIDEZ FORA DO PADRÃO 
 
Quantidade total anual de amostras coletadas nas saídas das unidades de tratamento 
e no sistema de distribuição de água (reservatórios e redes), para aferição do teor de 
turbidez da água, cujo resultado da análise ficou fora do padrão determinado pela 
Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde.  
 
Unidade: Amostras/ano 

 
 

QD028: QUANTIDADE MÍNIMA DE AMOSTRAS PARA COLIFORMES TOTAIS 
(OBRIGATÓRIAS) 
 
Quantidade mínima anual de amostras obrigatórias a coletar nas saídas das unidades 
de tratamento e no sistema de distribuição de água (reservatórios e redes), para 
aferição do teor de coliformes totais presentes na água, determinada pela Portaria 
2.914/2011 do Ministério da Saúde. A quantidade mínima obrigatória varia com a 
quantidade de pessoas abastecidas e a quantidade de unidades de tratamento.  
 
Unidade: Amostras/ano 

 
 

QD026: QUANTIDADE DE AMOSTRAS PARA COLIFORMES TOTAIS 
(ANALISADAS) 
 
Quantidade total anual de amostras coletadas nas saídas das unidades de tratamento 
e no sistema de distribuição de água (reservatórios e redes), para aferição do teor de 
coliformes totais.  
 
Unidade: Amostras/ano 
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QD027: QUANTIDADE DE AMOSTRAS PARA COLIFORMES TOTAIS COM 
RESULTADOS FORA DO PADRÃO 
 
Quantidade total anual de amostras coletadas nas saídas das unidades de tratamento 
e na rede de distribuição de água, para aferição do teor de coliformes totais, cujo 
resultado da análise ficou fora do padrão determinado pela Portaria 2.914/2011 do 
Ministério da Saúde.  
 
Unidade: Amostras/ano 

 
 

QD011: QUANTIDADE DE EXTRAVASAMENTOS DE ESGOTOS REGISTRADOS 
 
Quantidade de vezes no ano, inclusive repetições, em que foram registrados 
extravasamentos na rede de coleta de esgotos.  
 
Unidade: Quantidade de extravasamentos de esgotos registrados 

 
 

QD023: QUANTIDADE DE RECLAMAÇÕES OU SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS 
 
Quantidade total anual de reclamações ou solicitações de serviços referentes aos 
sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.  
 
Unidade: Reclamações/ano 

 
 

QD024: QUANTIDADE DE SERVIÇOS EXECUTADOS 
 
Quantidade total anual de serviços executados nos sistemas de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário relativa às reclamações ou solicitações feitas. A 
quantidade de serviços executados é computada na quantidade de reclamações ou 
solicitações de serviços da informação QD023. Portanto, a informação QD024 deve 
ser sempre menor ou igual à informação QD023. 
 
Unidade: Serviços/ano 


