
Dicioná rio de Dádos 

Informações: 
NOME Sistema SCA - Sistema de Controle de Água e Esgoto 

DESCRIÇÃO Sistema eletrônico comercial do DMAE, onde estão os 
registros dos dados relativos aos ramais de água e de 
esgotos (cloacal e misto). 

PALAVRAS-CHAVE Água, esgoto, ramal 

UNIDADE 
RESPONSÁVEL 

Equipe de Geoprocessamento Comercial 

PERIODICIDADE Semestral 

FORMATOS CSV 

SETOR RESPONSÁVEL EQ-GEOCOM 

CHEFIA/COORDENAÇÃO 
RESPONSÁVEL 

Fernando André Neuwald 
(fneuwald@dmae.prefpoa.com.br)  / Ramal 9962 

Dados: 
CAMPO DESCRIÇÃO 

competencia Numeral único é o código que identifica cada à ligação de 
água. 

ramal Numeral único é o código que identifica cada à ligação de 
água.  
Criptografado com Hash. 

numero Numeral único é o código que identifica cada imóvel 
inserido nos logradouros, utilizado também na 
identificação da primeira unidade habitacional inserida no 
imóvel.   
Criptografado com Hash. 

pavimento Numeral único utilizado conjuntamente com o NÚMERO, é 
o código que identifica outras unidades habitacionais 
inserida no imóvel. 

apartamento Numeral único utilizado conjuntamente com o NÚMERO e 
PAVIMENTO, é o código que identifica outras unidades 
habitacionais inserida no imóvel. 

sub_numero Numeral único utilizado conjuntamente com o NÚMERO, 
PAVIMENTO e APARTAMENTO, é o código que identifica 
outras unidades habitacionais inserida no imóvel. 

uts Unidade Territorial Seccional, conforme antigo Plano 
Diretor, utilizado para a organização do cadastro 
comercial do DMAE. Trata de uma grande área, 
semelhante a um bairro. 

utp Unidade Territorial de Planejamento, conforme antigo 
Plano Diretor, utilizado para a organização do cadastro 
comercial do DMAE. Trata de uma área menor, dividindo a 
respectiva UTS, semelhante a zonas com destinação 
específica. 

quadra É o número do quarteirão, conforme antigo Plano Diretor, 
utilizado para a organização do cadastro comercial do 
DMAE.  



Criptografado com Hash. 

local É a posição do imóvel dentro da quadra. O Local é 
utilizado para a ordenação dos Ramais da Quadra, e 
corresponde a distância, em metros, do ponto localizado 
mais a Sul, até o início do imóvel (frente), sempre no 
sentido horário.  
Criptografado com Hash. 

economia Subdivisão do imóvel e/ou da unidade habitacional 
corresponde aos imóveis ou de unidades habitacionais por 
uma ligação de água (RAMAL). 

tarifa É o atributo do RAMAL que define a cobrança dos 
serviços de remoção de esgotos sanitários. A tarifa pode 
ser:  
01 - Não apresenta cobrança de esgotamento sanitário; 
02 - Apresenta a cobrança da remoção de esgoto sanitário 
em rede coletora cloacal; 
03 - Apresenta a cobrança da remoção de esgoto sanitário 
em rede coletora mista. 

calculo É o atributo do RAMAL que define o modelo de cobrança 
dos serviços de distribuição de água. O Cálculo pode ser:  
01 – Normal;  
02 – Preço Básico Conveniado (PBC) ou Asilar; 
03 – Tarifa social.  

categoria É o atributo do RAMAL que define o uso a que se destina 
a ligação de água. A Categoria pode ser:  
01 – Residencial;  
02 – Comercial;  
03 – Industrial;  
04 – Repartição pública (RPU);  
05 – Repartição pública comercial (RPU’c). 

situacao É o atributo do RAMAL que define a efetividade do 
abastecimento de água. A situação do RAMAL pode ser:  
– ATIVO (AT): apresenta fornecimento de água normal; 
– CORTADO (CO): apresenta restrição local de 
abastecimento através de intervenção no 
cavalete/HIDRÔMETRO; 
– CORTADO no PASSEIO (CP): apresenta restrição local 
de abastecimento através da desconexão da ligação 
domiciliar do cavalete/HIDRÔMETRO; 
– DESLIGADO POR DÉBITO (DD): apresenta restrição 
local de abastecimento através da desconexão da ligação 
domiciliar da rede distribuidora e retirada do 
cavalete/HIDRÔMETRO; 
- CANCELADO: o RAMAL foi desligado da rede 
distribuidora e inativado no sistema;  
– PSEUDO: Situação anterior e execução da ligação 
domiciliar a rede distribuidora, utilizado na fase de 
cadastramento do RAMAL. 

hidrometro Numeral único identificador do equipamento utilizado para 
medir o volume de água consumido no RAMAL. 
Criptografado com Hash. 

atributole É o atributo do RAMAL que informa se o imóvel está 
despejando seu esgoto na rede de esgoto cloacal. O 
Atributo LE poderá ser:   



1 - Sem informação;  
2 - Não está conectado na rede cloacal; 
3 - Está conectado na rede cloacal. 

grupo Subdivisão do total de RAMAIS cadastrados no sistema 
comercial, os GRUPOS estão distribuídos nas áreas da 
cidade, abrangendo BAIRROS e possibilita a realização 
de leituras e de serviços operacionais em datas 
determinadas, respeitando o período entre as medições 
de consumo e as etapas necessárias ao processamento 
destas. 

zona É uma subdivisão do GRUPO, utilizada para definição de 
roteiros de leituras de HIDRÔMETROS dentro do 
GRUPO. 

tarefa É uma subdivisão da ZONA é uma sequência de 
HIDRÔMETROS que deverão ser lidos por um 
colaborador (Leiturista).   

sequencia É a ordem de leitura prevista no sistema de cadastro 
comercial, a qual deverá ser seguida pelo colaborador 
(Leiturista). 
Criptografado com Hash. 

medias É a média aritmética do consumo medido nos últimos 
06(seis) meses para o RAMAL.  

 


