SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS –
SEMAR

CAMPANHA DE CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Orientações para preenchimento do formulário
Cada intervenção nos recursos hídricos deverá ser objeto de um registro, mesmo que dentro de uma
mesma propriedade.

Inicialmente deve-se identificar o usuário da água, se é uma pessoa física ou jurídica, no item 1 o
usuário deverá cadastrar seus dados.

No item 2 o usuário deverá caracterizar a captação realizada, especificando o equipamento de
bombeamento.
No item 3 o usuário caracterizará a sua finalidade de uso, ou seja, para quê a água é utilizada. Neste item
poderá ser selecionada mais de uma finalidade de uso. Por exemplo, um poço de uma propriedade pode
ser utilizado para consumo humano e
irrigação.
3.1 – Para irrigação: as informações solicitadas são a área que será irrigada, as culturas irrigadas e o
método de irrigação utilizado.
3.2 – Consumo humano: deve-se informar o número de pessoas que utilizarão desta água e se há
tratamento previamente ao uso.
3.3 – Abastecimento público: este uso refere-se a uso para abastecer populações. As informações
importantes são a cidade abastecida ou distrito de uma cidade, qual a população atual e a prevista para o
final de plano, e informações sobre o tipo de tratamento utilizado.
3.4 – Dessendentação de animais: qual é o tipo de criação e número de animais por criação abastecidos
pela água.
3.5 – Consumo industrial ou agroindustrial: definir qual é a tipologia industrial ou agroindustrial,
informar a produção média por ano e informar a vazão do efluente gerado no processo industrial e o tipo
de tratamento do mesmo, se houver.
3.6 – Piscicultura: Para esta finalidade de uso deve-se informar o tipo de estrutura utilizada, o número de
tanques, a área do espelho d’água total dos tanques, a vazão captada que entra no sistema de piscicultura
e a vazão que é retornada ao corpo d’água. Por fim, pede-se informar a localização da estrutura se
dentro ou fora do corpo d’água.

