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Subanexo XI - E
ATIVIDADE DE ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA

Instruções de preenchimento dos campos do formulário

PARA CNAES 3600-6/01 e 3600-6/02
Quando se tratar de captação, tratamento e distribuição de água 
para consumo humano.

I – INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PELO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA COMPETENTE

II – IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO
REGISTRAR OS MESMOS DADOS DO FORMULÁRIO AO QUAL 
PERTENCE ESTE ANEXO
Copiar do formulário de “Anexo XI - Informações em Vigilância 
Sanitária” o que foi registrado nos campos:

II – SOLICITAÇÃO – 5. CÓDIGO CNAE e; 6. Nº CMVS DO 
ESTABELECIMENTO, SE HOUVER.
III – IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO - 9. RAZÃO 
SOCIAL / NOME; 10. NOME FANTASIA; e, 11. CNPJ / CPF

III – CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE
DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ALTERNATIVA COLETIVA DE ABASTE-
CIMENTO DE ÁGUA

68. Finalidade de uso da água
Assinalar a Finalidade de Uso da Água

-
to com captação de água subterrânea destinada a uso 
próprio, incluindo entre outros poços comunitários e con-
dominiais. (CNAE 3600-6/01)

-
to com captação de água subterrânea destinada a uso de 
terceiros, por meio da distribuição por veículos transpor-
tadores. (CNAE 3600-6/02)

69. População Abastecida (total)
Informar a população fixa (ex: trabalhadores e moradores) e 
flutuante (ex: clientes do restaurante ou do shopping) que utiliza 
água da solução alternativa
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Obs. 1 – No caso de população flutuante, considerar a média de usuários/dia, 
considerando o período de 12 meses (apresentar memória de cálculo e propor 
um plano de amostragem considerando pontos estratégicos).
Obs. 2 – Para o cálculo da população abastecida, somar a população fixa e 
flutuante.

70. O local é conectado à rede pública de abastecimento de água?
Informar se o local é conectado à rede pública de abastecimento de água.

71. A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento de 
água é independente da instalação hidráulica predial da solução alternativa 
coletiva de abastecimento de água?
Informar se a instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento 
de água é independente da instalação hidráulica predial da solução alternativa 
coletiva de abastecimento de água.

72. Tratamento da água da Solução Alternativa Coletiva / Sistema de 
Abastecimento de Água
Indicar o tipo de manancial que abastece a solução alternativa coletiva, o tipo de 
tratamento realizado e os produtos utilizados em cada etapa do tratamento da 
água, para cada tipo de manancial, conforme especificado na tabela.

73. Informações da Captação da Água
Preencher as informações da captação da água

de ser abastecido por mais de um tipo de manancial, todos deverão ser 
indicados.

-
tros cúbicos/hora).

emitida pelo DAEE (Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado 
de São Paulo), autorizando o uso da água por tempo determinado e indi-
car a data de vencimento da outorga.

no sistema de coordenadas planas usando projeção (UTM) e o DATUM.

IV – PLANO DE AMOSTRAGEM PARA CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA DE 
SOLUÇÃO ALTERNATIVA COLETIVA

SOLUÇÃO ALTERNATIVA COLETIVA nº

74. Plano de Amostragem – CNAE 3600-6/01
Para o CNAE 3600-6/01, preencher a coluna número de amostras referente ao 
ponto de consumo conforme o número de amostras calculado de acordo com 
a tabela abaixo:

Número de pessoas que usam água da 
solução alternativa

Número de amostras de água na rede de 
distribuição

1 - 500

501 - 1000

1001 - 1500

1

2

3
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75. Plano de Amostragem – CNAE 3600-6/02
Para o CNAE 3600-6/02:
Quando a água da solução alternativa coletiva é utilizada para abastecer os 
veículos transportadores e o próprio estabelecimento, preencher a tabela no 
campo rede de distribuição conforme o número de amostras calculado de 
acordo com a tabela abaixo:

Número de pessoas que usam água da 
solução alternativa

Número de amostras de água na rede de 
distribuição

1 - 500

501 - 1000

1001 - 1500

1

2

3

Quando a água da solução alternativa coletiva é usada para abastecer somente 
os veículos transportadores, realizar apenas análises na saída do tratamento e 
informar “Não Realizado” no campo referente a rede de distribuição.

76. Se as soluções alternativas coletivas estiverem localizadas no raio de 500 m 
de áreas contaminadas, informar:

I.Número do parecer técnico da CETESB
II.O(s) parâmetro(s) monitorado(s) na água bruta
III.A freqüência e os meses de análise

77. Para análises referente à Portaria MS 2914/2011, informar:
I.Os meses de análise

VISTOS DOS RESPONSÁVEIS LEGAL E TÉCNICO:
Nota: Esse campo tem preenchimento obrigatório e deve ser vistado pelos 
responsáveis legal e técnico que tiveram seus dados informados no formulário 
de “Informações em Vigilância Sanitária”, ao qual pertence esse anexo.


