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Sistema de Informações de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano - SISAGUA 

Dicionário de variáveis do Sisagua  

Vigilância (resultados das análises de parâmetros básicos) 

 

Região Geográfica  

Macrorregião do Brasil onde está localizado o município de coleta da amostra. 

UF 

Sigla da Unidade da Federação onde está localizado o município de coleta da amostra. 

Regional de Saúde 

Nome da regional de saúde onde está localizado o município de coleta da amostra. 

Obs: a regional de saúde é mantida pelos gestores do Sisagua em cada UF. 

Região de Saúde 

Nome da Região de Saúde onde está localizado o município de coleta da amostra  

Obs: regiões de saúde definidas pela Comissão Intergestores Regional (CIR), segundo os critérios do Decreto 7.508/2011. 

Município 

Nome do Município onde foi realizada a coleta da amostra. 

Código IBGE 

Código IBGE do Município onde foi realizada a coleta da amostra. 

Obs: código com 6 dígitos específico para cada município, disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Para o Distrito Federal (DF), o Sisagua considera as Regiões Administrativas (RA) de forma análoga aos 

municípios. Para tanto, foram criados códigos na mesma formatação daqueles disponibilizados pelo IBGE. 

Número da amostra 

Número de identificação da amostra. 

Obs: caso o município utilize o Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) para solicitação das análises, o número da 

amostra é gerado automaticamente por esse sistema. Caso o Gal não seja utilizado, o número é inserido manualmente 

pelo profissional da Vigilância da Qualidade da Água no cadastro da amostra no Sisagua. 

Motivo da coleta 

Motivação para realização da coleta da amostra. 

Obs: as opções de motivo da coleta são: Denúncia; Desastre; Rotina; ou Surto. 

Forma de Abastecimento 

Tipo da forma de abastecimento onde foi realizada a coleta da amostra. 

Obs: os tipos de forma de abastecimento de água para consumo humano são aqueles definidos na norma de 

potabilidade: 

- SAA: Sistema de Abastecimento de Água 

- SAC: Solução Alternativa Coletiva  

- SAI: Solução Alternativa Individual 

Código da forma de abastecimento 

Código de identificação da forma de abastecimento de água onde foi coletada a amostra. 

Obs: o código é gerado automaticamente pelo Sisagua no momento do cadastro da forma de abastecimento de água. 

Nome da forma de Abastecimento 

Nome da forma de abastecimento onde foi coletada a amostra. 

Instituição 

Nome da Instituição responsável pela gestão do SAA ou SAC onde foi coletada a amostra. 

Obs1: esse campo estará vazio caso a coleta tenha sido realizada em SAI. 

Obs2: quando a instituição é de tipo Regional (atende a mais de um Município), o nome apresentado contém a sigla da 

sede da instituição e o nome do escritório regional, no formato [sigla]-[nome do escritório]. 
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ETA 

Nome da Estação de Tratamento de Água (ETA) ou Unidade de Tratamento de Água (UTA) onde foi 

realizada a coleta da amostra. 

Obs: esse campo terá dados caso a amostra tenha sido coletada na ETA ou UTA. 

Tipo de Filtração 

Técnica de filtração utilizada na Estação de Tratamento da Água (ETA) onde foi realizada a coleta da 

amostra. 

Obs1: as opções de filtração são as seguintes: 

- Filtração Rápida; 

- Filtração Lenta; 

- Filtração em Membranas; 

- Sem Filtração; 

Obs2: esse campo apenas terá dados caso a amostra tenha sido coletada na ETA ou UTA. 

Ano de referência 

Ano de coleta da amostra. 

Mês da coleta 

Mês de coleta da amostra. 

Data da Coleta 

Data em que foi realizada a coleta da amostra. 

Data do Laudo 

Data de emissão, pelo laboratório, do laudo referente aos resultados das análises de qualidade da água. 

Data de registro no SISAGUA 

Data de registro no Sisagua dos dados da amostra coletada e respectivos resultados das análises de 

qualidade da água. 

Obs: informação salva automaticamente pelo sistema no momento do registro dos dados da amostra. 

Procedência da Coleta 

Parte da forma de abastecimento (SAA, SAC ou SAI) onde foi realizada a coleta da amostra. 

Obs: as opções de procedência são as seguintes: 

- Ponto de captação;   - Estação de Tratamento de Água; 

- Sistema de Distribuição;   - Intra-domiciliar/Intrapredial; e  

- Solução alternativa. 

Ponto de Coleta 

Ponto da forma de abastecimento onde foi realizada a coleta da amostra. 

Obs1: o ponto de coleta é uma informação complementar à procedência da coleta. 

Obs2: as opções de ponto de coleta são as seguintes:  

- Nome do manancial ou ponto de captação;   - Pós-filtração/pré-desinfecção; 

- Saída de tratamento/pós-desinfecção;   - Veículo transportador; 

- Chafariz;       - Cisterna; 

- Fonte;       - Reservatório de distribuição; 

- Cavalete/hidrômetro;     - Torneira antes da reservação; 

- Reservatório de água;     - Torneira após a reservação; e 

- Bebedouro. 

Descrição do Local 

Descrição do local onde foi realizada a coleta da amostra. 

Obs: campo de preenchimento aberto, em caso de necessidade de maior detalhamento do endereço do local da coleta. 
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Zona 

Tipo de zona onde foi realizada a coleta da amostra: Rural ou Urbana. 

Categoria da área 

Categoria da área onde foi realizada a coleta da amostra 

Obs: as opções de categoria de área são as seguintes:  

- Área urbana isolada;     - Bairro; 

- Sede de distrito ou Vila;     - Aldeia Indígena; 

- Comunidade Quilombola;     - Comunidade Ribeirinha; 

- Reserva Extrativista;     - Povoado/Lugarejo; 

- Núcleo/Propriedade rural; e     - Projeto de Assentamento. 

Área 

Nome da área onde foi realizada a coleta da amostra. 

Tipo do local 

Tipo do Local onde foi realizada a coleta da amostra 

Obs: as opções de tipo de local são as seguintes: Aeroporto; Estação Ferroviária; Porto; Rodoviária; Indústria; Posto de 

combustível; Estabelecimento comercial; Estabelecimento de Ensino; Estabelecimento de Saúde; Creche; Asilo/Casa de 

repouso; Orfanato; Templo religioso; Acampamento; Clube; Estádio/Ginásio; Parque; Praça; Condomínio; Conjunto 

habitacional; Linha; Edifício/Prédio; Grupo de casas; Casa; Cemitério; Cadeia/Presídio; Construção civil (obra); e Outro. 

Local 

Nome do local onde foi coletada a amostra. 

Latitude 

Latitude do ponto onde foi coletada a amostra. 

Longitude 

Longitude do ponto onde foi coletada a amostra. 

Parâmetro (parâmetros básicos) 

Parâmetro de qualidade da água referente às análises realizadas. 

Obs: as opções de parâmetro são as seguintes: 

- Turbidez (uT)     

- Cloro Residual Livre (mg/L) 

- Cloro Residual Combinado (mg/L)   

- Dióxido de Cloro (mg/L) 

- Cor (uH)      

- Fluoreto (mg/L) 

- pH      

- Coliformes totais 

- Escherichia coli     

- Bactérias Heterotróficas (UFC/mL) 

Resultado 

Resultado da análise de qualidade da água para um parâmetro específico. 

Enquadramento do resultado 

Enquadramento do resultado relativo a cada parâmetro, tendo como referência o padrão de potabilidade. 

Obs1: as opções de enquadramento são: 

- Dentro do padrão;  

- Fora do padrão; 

- Inconclusiva. 

Obs2: as regras de enquadramento estão descritas em documento à parte. 
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Conclusão da amostra - padrão microbiológico 

Conclusão da amostra em relação ao padrão microbiológico de qualidade da água, tendo como referência 

as respectivas disposições na norma de potabilidade. 

Obs1: para avaliação do padrão microbiológico são considerados os resultados de análises de: 

- Turbidez (para análises na etapa pós-filtração/pré-desinfecção) 

- Coliformes totais e Escherichia coli 

- Residual do agente desinfetante (Cloro Residual Livre, Cloro Residual Combinado e Dióxido de Cloro). 

Obs2: as opções de conclusão são: 

- Dentro do padrão;  

- Fora do padrão; 

- Inconclusiva. 

Obs3: as regras para conclusão estão descritas em documento à parte. 

Conclusão da amostra - padrão organoléptico 

Conclusão da amostra em relação ao padrão organoléptico de qualidade da água, tendo como referência 

as respectivas disposições na norma de potabilidade. 

Obs1: para avaliação do padrão organoléptico são considerados os resultados de análises de: 

- Cor 

- Turbidez (exceto as análises realizadas na etapa pós-filtração/pré-desinfecção). 

Obs2: as opções de enquadramento são: 

- Dentro do padrão;  

- Fora do padrão; 

- Inconclusiva. 

Obs3: as regras para conclusão estão descritas em documento à parte. 

Providência 

Ação adotada pela equipe da Vigilância da Qualidade da Água ao identificar amostras que não atendem ao 

padrão de potabilidade. 

Obs: campo de preenchimento aberto. 

 


