
Instruções para preenchimento da FSE

Este documento auxilia no preenchimento da Folha de Situação e Estatística – FSE a ser  
apresentada à Sanepar junto com o Projeto Hidrossanitário.

A  Folha de Situação e Estatística – FSE  deve ser elaborada conforme o  modelo dwg e 
impressa  em  papel  A3  (ABNT).  Caso  o  tamanho  A3  não  seja  suficiente  para  o  desenho  da 
situação, utilize mais uma dobra no sentido da largura da folha e, se necessário, apresente uma 
prancha da implantação, com dimensão diferente, anexada à FSE e em escala compatível para 
perfeita visualização. 

A responsabilidade pela veracidade das informações declaradas na FSE é do Responsável  
Técnico pelo empreendimento.
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Instruções para preenchimento da FSE

Nº Item Campos de preenchimento

1 Escala
O desenho da situação da obra deve constar na escala 1:500 ou 
outra compatível.

2 Situação

• Indicar a posição do Norte;
• Indicar a rua e respectivas transversais, bem como a distância do 
empreendimento até tais ruas;
• No caso de condomínios, loteamentos ou conjuntos habitacionais, 
indicar a largura do passeio, das ruas internas, a altura e a largura 
do portal de entrada, se houver;
• Indicar  a  posição  de  entrada  do  ramal  alimentador  de  água, 
representando  graficamente  os  cavaletes  internos  e/ou  caixas 
padrão Sanepar localizadas no passeio, perpendiculares e junto ao 
alinhamento  predial.  Quando  as  ligações  forem  instaladas  em 
cavaletes  informar  o  tipo  de  fechamento  frontal,  se  em  caixa 
padrão, as dimensões da caixa;
• Indicar os locais das saídas dos efluentes de esgoto e de águas 
pluviais;
• Indicar  os  locais  das  unidades  de  tratamento,  quando  da 
inexistência de rede coletora pública;
• Indicar os locais e volumes das caixas de gordura;
• Indicar o local da cisterna potável, para 03 pavimentos ou mais;
• Anexar planta para melhor visualização, se necessário.

3 Nome da obra
Informar o nome do empreendimento.
No  caso  de  comércio  e  indústria,  informar  também  o  ramo  de 
atividade.

4 Nome de contato Anotar o nome, telefone e e-mail para contato.

5
Ampliação de rede - SAR

Preenchido pela Sanepar. Deve estar assinalado se há necessidade 
de ampliação de rede.

Sistema independente
Preenchido pela Sanepar. Deve estar assinalado se há necessidade 
de adotar o sistema independente.

6 Número de SAR
Preenchido pela Sanepar.  Deve conter o número da solicitação de 
ampliação de rede correspondente.

7 Protocolo geral
Preenchido  pela  Sanepar.  Número  do  protocolo  de  registro  do 
projeto na Sanepar.

8 Liberação das ligações
Preenchido pela Sanepar.  Deve conter o carimbo e assinatura do 
responsável pela análise e libração das ligações de água e esgoto.

9 Liberação do projeto
Preenchido pela Sanepar.  Deve conter o carimbo e assinatura do 
responsável pela  análise e  libração do projeto para execução das 
redes.

10 Quadro de Hidrômetros
Preencher com o número de hidrômetros a serem instalados. 
Informar  o  diâmetro,  vazão  nominal  e  classe  do  hidrômetro  de 
acordo com a Tabela para Pré-dimensionamento de Hidrômetros.
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Instruções para preenchimento da FSE

Nº Item Campos de preenchimento

11 Economias abastecidas

Anotar  o  número  de  economias  abastecidas  por  hidrômetro 
instalado, sendo economias domiciliares, comerciais, industriais 
e  públicas.  Na  última  coluna  anotar  o  total  das  economias 
ligadas ao hidrômetro.

12 Volume dos reservatórios

• Superior (m³): anotar o volume total da água armazenada no 
reservatório  superior (não considerar o volume da reserva de 
incêndio).
• Inferior (m³):  anotar o volume total  da água armazenada no 
reservatório  inferior  (cisterna  potável)  para  03  ou  mais 
pavimentos.

13 Tipo da cisterna
Marcar  com  “X“  se  a  cisterna  potável  é  apoiada  ou 
semienterrada.

14
Cotas de entrada dos 
reservatórios

Informar a cota de entrada da água em relação ao meio fio (m) 
quando não houver reservatório inferior (cisterna potável) indicar 
apenas a cota do reservatório superior. 
Em casos de cotas de entrada da água não compatíveis com 
altura  de  2  pavimentos  deverá  ser  apresentado  corte  com a 
indicação dos locais dos reservatórios. 

15 Tipo do empreendimento
Especificar o tipo do empreendimento (loteamento, residencial, 
comercial,  hotel,  motel,  hospital,  clínica,  indústria, 
supermercado, etc).

16 Padrão do empreendimento
Indicar qual é o padrão provável a ser implantado no loteamento 
ou conjunto habitacional: A (alto), M (médio) ou P (popular).

17 Número de economias/lotes Indicar o número de unidades e/ou o número de lotes.

18 Água

Estimativa  de  consumo:  especificar  em  m³/mês,  conforme 
T  abela  de    C  onsumos    P  otenciais  ,  considerando  as  áreas 
individuais.

Área do empreendimento: especificar a área em m² por unidade.

19 Esgoto

Diâmetro  da ligação:  indicar  o  diâmetro  da ligação requerida. 
(DN 100 ou DN 150)

Número de ligações de esgoto:  indicar o número de ligações 
requeridas.

20 Tipo de fonte alternativa Assinalar com “S” (sim) ou “N” (não) o tipo da fonte alternativa.

21
Finalidade de uso da fonte 
alternativa

Informar a finalidade do uso da fonte alternativa (rega de jardim, 
lavagem de calçadas, uso em sanitários).
Em casos de  uso  interno  deverão  ser  apresentados  projetos 
complementares  mostrando  como  será  o  abastecimento  do 
reservatório  de  aproveitamento  pelo  reservatório  de  água 
potável.

22 Quadrícula
Anotar a quadrícula da localização da obra (informação da Guia 
Amarela ou Alvará de Construção).

23 Início da obra Data prevista para o início da obra.

24 Término da obra Data prevista para o término da obra.

25 Altura da edificação Informar altura da edificação.
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Instruções para preenchimento da FSE

Nº Item Campos de preenchimento

26 Ligação de esgoto
Informar  a  profundidade  da  saída  de  esgoto  em  relação  ao 
meio-fio (m).

27 Pavimentos
Informar o número de pavimentos computáveis da edificação, 
inclusive o pavimento térreo. Nos casos de loteamentos, indicar 
a altura máxima permitida no zoneamento.

28 Blocos
Preencher com o número de blocos / construções distintas de 
que é composta a obra.

29 Subsolo Colocar o número de subsolos.

30 Fossa / capacidade
Informar o local da instalação, as dimensões e a capacidade de 
retenção.

31 Caixas de gordura
Informar o local da instalação, as dimensões e a capacidade de 
retenção.

32 Rua/Av. Endereço/logradouro do imóvel.

33 Nº Número predial do imóvel.

34 Bairro Indicar o bairro.

35 Cidade Município onde situa-se a obra.

36 Indicação fiscal / cadastral
Informar  o  número  da  quadra,  setor  e  lote,  que  compõem a 
indicação fiscal, inscrição imobiliária ou inscrição cadastral.

37 Código do sistema Preenchido pela Sanepar.

38 Proprietário Deve constar o nome e assinatura do proprietário do imóvel.

39
Responsável técnico pela 
obra

Deve  constar  o  nome,  assinatura  e  número,  da  carteira 
profissional (CREA ou CAU) do responsável técnico pela obra.

40
Responsável técnico pelo 
projeto

Deve  constar  o  nome,  assinatura  e  número  da  carteira 
profissional  (CREA  ou  CAU)  do  responsável  técnico  pelo 
projeto.

41 Obs. Anotar as observações que se fizerem necessárias.

Observação: Este documento deverá ser apresentado na Sanepar conforme o modelo disponível, 
não sendo permitidas modificações/alterações.
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