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1 INTRODUÇÃO 

Este documento apresenta um guia para a utilização do Sistema de Cadastro de Usuários 

de Recursos Hídricos (SISCAD), módulo externo, apresentando ao usuário todas as suas 

funcionalidades, com vistas esclarecer qualquer dúvida sobre a utilização do sistema. 
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2 SISCAD – MÓDULO EXTERNO 

 
O SISCAD – Sistema de Cadastro de Usuários de Recursos Hídricos (Módulo Externo) – 

é um módulo do sistema InfoHidro que possibilita a seus usuários declararem a situação de seus 

empreendimentos no que se diz respeito à captação e lançamentos de efluentes diretamente em 

corpos d’água do estado ou ainda pelo uso não consuntivo de água dentro de tais 

empreendimentos. 

O processo, de forma geral, funcionada por meio do cadastro de empreendimentos e da 

caracterização de suas respectivas interferências em corpos hídricos (captações, lançamentos 

de efluentes ou uso não consuntivo). Complementarmente, é possível o envio de declarações de 

tais usos (interferências), visualização do resumo do uso, entre outras funcionalidades. 

 
2.1 Autenticação no Sisemanet 

 
Para que o usuário tenha acesso a esse módulo, primeiramente deve ser realizada a 

devida autenticação no portal “Sisemanet”. Essa autenticação é realizada através do link 

http://sisemanet.meioambiente.mg.gov.br/mbpo/portal.do. A Figura 1 apresenta a página exibida 

ao acessar este link. 

Figura 1 – Portal de autenticação “Sisemanet” 

 
Na página exibida, caso o usuário já possua login e senha cadastrados, basta inseri-los 

nos campos específicos (em destaque na Figura 2) para que a autenticação seja realizada. 

Figura 2 – Campos para inserção do login e senha do usuário 

http://sisemanet.meioambiente.mg.gov.br/mbpo/portal.do
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Em caso de login e senha ainda não cadastrados, o usuário deverá providenciar 

primeiramente o seu cadastramento através do próprio portal do Sisemanet, para somente 

depois efetuar a autenticação. 

Na página exibida após a autenticação, o usuário deverá acessar o menu “InfoHidro” (à 

esquerda), conforme destacado na Figura 3. 

 
Figura 3 – Acessando o SISCAD (Módulo Externo) 

 
Em seguida, o usuário deverá acessar a opção “Sistema de cadastro de usuário de 

recursos hídricos”. Ao selecionar esta opção, o botão de acesso a esse sistema será exibido ao 

usuário, conforme mostra a Figura 4. 

 
Figura 4 – Em destaque, o botão de acesso ao SISCAD (Módulo Externo) 

 
Após a seleção deste botão, a página inicial desse módulo será carregada e exibida ao 

usuário, conforme mostra a Figura 5. 
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Figura 5 – Página inicial do módulo externo do SISCAD 

 
Antes de dar início ao detalhamento das funcionalidades e fluxo do sistema, serão 

apresentadas informações sobre elementos e conceitos que envolvem a estrutura e contexto do 

sistema. A seguir, tais detalhes serão apresentados. 

 
2.2 Barra de informações gerais 

 
Ao acessar o sistema, poderá ser observado pelo cabeçalho da tela que algumas 

informações e opções de seleção são exibidas ao usuário. Estas informações e opções estão 

agrupadas em uma barra de informações gerais (na cor azul), conforme é destacado pela Figura 

6. 

Figura 6 – Barra de informações gerais 

 
Nesta barra são exibidas informações referentes ao usuário autenticado 

(“Representante”), “Representado”, novas mensagens de alertas, e ações para visualizar o 

manual do usuário e realizar logout no sistema. A seguir, cada uma destas informações 

disponibilizadas serão detalhadas. 

 
2.2.1 Representante e Representado 

 
Ao autenticar-se no sistema, o nome do usuário será exibido na barra de informações 

gerais, conforme o destaque na Figura 7. Esta mesma informação indica que o usuário é um 

“Representante” de empreendimentos ou empreendedores. 
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Figura 7 – Em destaque, o nome do usuário (Representante) 

 
O “Representante” é o usuário (pessoa física) que está autenticado no sistema e que irá 

representar outra pessoa (física ou jurídica, a qual assumirá o papel de “Representado”) no 

cadastro e gerenciamento de uso da água de seus empreendimentos. 

Deve-se destacar que um representante pode possuir vínculos com diferentes 

representados (um ou mais). Inclusive, o usuário poderá representar a si próprio no 

gerenciamento de uso de água para seus empreendimentos. 

A escolha da pessoa representada deve ser realizada utilizando-se a aba “Selecionar 

Representado”, conforme será detalhado posteriormente no item 2.4 deste documento. 

Após o usuário (Representante) escolher o seu representado, o nome desta pessoa 

também será mostrado na barra de informações gerais, conforme o destaque na Figura 8, ao 

lado direito do nome do usuário autenticado. 

Figura 8 – Em destaque, o nome da pessoa representada pelo usuário 

 
No exemplo hipotético mostrado pela figura acima, o usuário GERALDO DOS SANTOS é 

o usuário autenticado no sistema. Ele atuará como “Representante” do JOSÉ DA SILVA, que é 

o “Representado” em questão, no cadastro de empreendimentos e na caracterização de seus 

respectivos usos de água (interferências). 

 
2.2.2 Caixa de mensagens 

 
Ao realizar determinadas tarefas no sistema, o usuário poderá receber avisos e 

mensagens diversas enviadas automaticamente pelo sistema. Estas mensagens apresentam 

conteúdo sobre os trâmites gerais e status em que os empreendimentos representados poderão 

percorrer. 

O número de mensagens recebidas pelo usuário é mostrado na barra de informações 

gerais, conforme destaque na Figura 9. 
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Figura 9 – Em destaque, as mensagens recebidas pelo usuário 

 
Ao selecionar a opção destacada, uma janela contendo tais mensagens será exibida na 

tela, conforme mostra a Figura 10. 

Figura 10 – Caixa de mensagens recebidas pelo usuário 

 
O funcionamento dessa opção de mensagens é semelhante ao da caixa de entrada de um 

e-mail qualquer. São listadas as mensagens por ordem cronológica, ou seja, as mais recentes 

são exibidas primeiro. 

As mensagens estão organizadas em uma tabela, que chamaremos de “caixa de entrada”. 

Cada linha nessa caixa de entrada refere-se a uma mensagem distinta. E para cada mensagem 

são exibidas as seguintes informações (através das colunas da tabela): 

 Status da mensagem: que poderá ser lida  ou não lida ; 

 Data e hora de recebimento; 
 

 Assunto tratado na mensagem; 

 
Além destas informações, a última coluna da tabela (extrema direita) disponibiliza duas 

ações que poderão ser selecionadas sobre cada uma destas mensagens. São elas: 
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 “Ler mensagem”, identificada pelo ícone ; 

 “Marcar como lida”, identificada pelo ícone ; 

Ao selecionar a ação “Ler mensagem”, o conteúdo da mensagem selecionada será exibido 

na tela, conforme apresenta a Figura 11. 

Figura 11 – Conteúdo da mensagem selecionada 

 

O usuário deverá selecionar o botão  ou o x exibido na janela para fechar a mesma. 

Após a leitura, a mensagem que ainda não tinha sido visualizada, terá o seu status “Não lida” 

modificado para “Lida” . 

Já ao selecionar a ação “Marcar como lida”    para uma mensagem, caso a mesma 

ainda não tenha sido visualizada pelo usuário, o sistema modificará o seu status de “Não lida” 

para “Lida” , sem a necessidade de visualizar o conteúdo dessa mensagem. 

O sistema também disponibiliza um mecanismo para pesquisa por todas as mensagens 

recebidas. O usuário poderá pesquisar por mensagens lidas e não lidas, além de pesquisas por 

datas ou por um conteúdo específico. Para utilizar este mecanismo, basta preencher os campos 

em destaque na Figura 12. 
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Figura 12 – Em destaque, os campos para pesquisa por mensagens recebidas 

 

Após o preenchimento dos campos, basta que o usuário selecione o botão  

para que a busca seja realizada. Nesse momento a caixa de entrada contendo as mensagens 

será recarregada e mostrará somente as mensagens que atenderem ao critério de pesquisa 

estabelecido pelo usuário. 

Para “zerar”  os  critérios  de  busca  informados,  o  usuário  deverá  selecionar o botão 

  e em seguida selecionar novamente o botão  . Todas as mensagens 

originalmente recebidas voltarão a ser exibidas na caixa de entrada. 

Por fim, na primeira coluna da tabela, é apresentada uma caixa de seleção para cada 

mensagem. Esta caixa de seleção permite que o usuário selecione uma (ou várias) mensagem 

na caixa de entrada, para que seja(m) enviada(s) para lixeira. 

Para realizar esta operação, o usuário deverá assinalar a caixa de seleção das mensagens 

que deseja excluir, conforme exemplo da Figura 13. 
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Figura 13 – Seleção das mensagens a serem excluídas 

 

Após  esta seleção, basta  acionar  o botão    para que exclusão das 

mensagens seja confirmada. Uma mensagem informando o sucesso desta operação será 

mostrada na tela, conforme mostra a Figura 14. 
 

Figura 14 – Mensagem de confirmação da exclusão das mensagens selecionadas 
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2.2.3 Abrir Manual do Usuário 
 

Esta ação permite ao usuário fazer o download do “Manual do Usuário” do SISCAD – 

Módulo Externo. Nesse documento são apresentadas informações sobre todas as 

funcionalidades e fluxos do sistema, com o objetivo de esclarecer qualquer dúvida sobre sua 

utilização. A Figura 15 apresenta em destaque a opção para obter este manual. 

Figura 15 – Em destaque, a opção “Abrir Manual do Usuário” 

 
Após a seleção da opção destacada acima, o sistema disponibilizará o download do 

arquivo do manual. O usuário deverá salvá-lo em seu computador para poder acessá-lo e 

visualizá-lo. 

 
2.2.4 Sair do Sistema (logout) 

 
Na barra de informações gerais também é disponibilizada uma opção para que o usuário 

realize logout no sistema, ou seja, retire-se do sistema com segurança. A Figura 16 apresenta 

em destaque esta opção. 

Figura 16 – Em destaque, a opção “Sair do Sistema” 

 
Após a seleção desta opção, a sessão do usuário será fechada e o sistema redirecionará 

o mesmo para o portal “Sisemanet”. Para acessar novamente o sistema, o usuário deverá realizar 

nova autenticação, conforme passos descritos no item 2.1. 

 
2.3 Estrutura do módulo e suas funcionalidades 

 
O módulo externo do SISCAD, está organizado em 3 abas principais que fornecem a base 

para utilização das funcionalidades ao usuário. Estas abas e um resumo de suas respectivas 

funções são: 

 Selecionar Representado: permite ao usuário autenticado (representante) 

selecionar (ou cadastrar) um representado para executar operações sobre o(s) 

empreendimento(s) deste. “Representados” podem ser de duas naturezas: 

o Física (CPF): que são os “Empreendedores”, ou seja, os donos dos 

empreendimentos vinculados ao usuário para representação; 
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o Jurídica (CNPJ): que são as “Empresas” que possuem empreendimentos 

em sua dominialidade, que por sua vez, são vinculados ao usuário para 

representação. 

Nesta aba o usuário também poderá aceitar ou recusar as solicitações de 

representação de outros empreendimentos ou ainda cancelar representações em 

vigência; 

 Empreendimento de Uso da Água: permite ao usuário cadastrar 

empreendimentos para o representado, assim como realizar cadastros de 

interferências de uso de água para tais empreendimentos. Também é possível 

realizar o envio da declaração de uso da água para cada empreendimento 

cadastrado; 

 Vincular/Desvincular Representante: permite que o usuário vincule ou 

desvincule representantes para seus empreendimentos de uso da água. 

A seguir, cada uma destas abas terá suas funcionalidades e fluxos detalhados neste 

manual. 

 
2.4 Aba “Seleção de Representado” 

 
Ao acessar o módulo SISCAD externo ou selecionar a aba “Selecionar Representado”, a 

tela para seleção do representado será exibida ao usuário, conforme mostra a Figura 17. 
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Figura 17 – Tela de seleção do representado 

 
Nesta aba são apresentadas ao usuário 03 (três) seções de informações e 

funcionalidades ao usuário: 

 Selecionar Representado: permite que o usuário selecione o representado no 

sistema; 

 Aguardando Vinculação: permite aceitar/recusar solicitações de representação 

a determinados empreendimentos; 

 Empreendimentos Vinculados: permite ao usuário visualizar os 

empreendimentos que atualmente está representando. 

A seguir, cada uma destas seções será detalhada. 
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2.4.1 Selecionando um representado 
 

O usuário deverá selecionar o “Representado” utilizando o campo de seleção específico 

para este fim, na seção em destaque pela Figura 18. 

Figura 18 – Campo para seleção do representado 

 
Antes de realizar esta seleção, o usuário deverá notar que o seu nome é exibido como 

“Representante” dos possíveis representados. 

No campo “Representado” são listados todos os empreendedores (ou empresas) que 

vincularam o usuário atual como representante de algum de seus empreendimentos. Além 

destes, também é possível que o próprio usuário o selecione como representado, ou ainda 

selecione a opção de cadastrar um(a) novo(a) representado(a). A Figura 19 apresenta um 

exemplo desta lista de seleção. 

Figura 19 – Selecionando um representado 

 
Após a escolha da opção desejada, o usuário deverá selecionar o botão “Selecionar”, para 

confirmação desta escolha. 

Figura 20 – Confirmando a seleção do representado. 
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Quando a opção escolhida na figura acima for um representado já existente, o sistema 

direcionará o usuário à aba “Empreendimento de Uso da Água” e exibira todos os 

empreendimentos do representado que estão vinculados ao usuário. Consulte o item 2.5.1 para 

conhecer todas as funções desta aba. 

Quando o usuário escolher a opção de cadastro de novo representado, o sistema 

também direcionará o usuário para a aba “Empreendimento de Uso da Água”, porém apresentará 

somente o formulário para cadastro do empreendimento ao qual o representado é proprietário. 

Para este caso, além do cadastro do novo representado, também é necessário, 

concomitantemente, o cadastro de um empreendimento para o mesmo. Consulte o item 2.5.3 

para maiores detalhes. 

Note que ao escolher um determinado representado, o sistema disponibiliza uma 

funcionalidade rápida para desvincular o representado selecionado (e seus empreendimentos 

vinculados) do usuário (Representante). Para realizar esta operação, basta que o botão 

“Desvincular” exibido na tela (e destacado na Figura 21) seja acionado após a escolha do 

representado. 

Figura 21 – Botão para desvinculação rápida do representado ao usuário 

 
Após a seleção do botão destacado, o sistema exibirá uma caixa de diálogo para que a 

desvinculação seja confirmada pelo usuário. A Figura 22 apresenta esta caixa de diálogo. 

Figura 22 – Caixa de diálogo para confirmação de desvinculação do representado 

 
Selecionando a opção “Não”, a caixa de diálogo será fechada e a operação de 

desvinculação não será efetuada. Já ao selecionar “Sim”, o representado em questão terá o seu 

vínculo de representação do usuário removido para os empreendimentos estabelecidos. Uma 

mensagem de confirmação será exibida logo em seguida confirmando o sucesso desta operação. 
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2.4.2 Aceitando/Recusando Vinculação 
 

A seção “Aguardando Vinculação” apresenta a tabela contendo a lista de 

empreendimentos que tiveram o pedido se vinculação (representação) solicitado por algum outro 

usuário do sistema, e que estão aguardando o aceite/recusado do usuário autenticado. A Figura 

23 apresenta, em destaque, esta tabela. 

 
 
 
 

 

 
 
 

Figura 23 – Tabela contendo os empreendimentos que solicitação representação do usuário 

 
O usuário deve notar que cada linha apresentada se refere a uma solicitação de 

representação a um determinado empreendimento. Ou seja, outro usuário do sistema (ex.: 

empreendedor XPTO) vinculou o usuário atual como representante de seu empreendimento. 

Essa vinculação ocorre na aba “Vincular/Desvincular Representante”, que será abordada no item 

2.6 deste manual. 

Para cada solicitação (cada linha na tabela), são apresentadas informações sobre o 

empreendimento a ser representado pelo usuário. São exibidas as seguintes informações: 

 Nº InfoHidro do empreendimento; 

 
 Identificação do empreendimento; 

 
 Nome Fantasia; 

 
 CNPJ/CPF; 

 
 Município; 
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Estas informações são exibidas por meio das colunas da tabela. 

 
O sistema também apresenta, na última coluna da tabela, as opções para que o usuário 

aceite ou rejeite a solicitação de representação ao empreendimento. Para cada solicitação são 

apresentadas as opções “Sim” ou “Não”, conforme mostra o destaque na Figura 24. 

Figura 24 – Em destaque, as opções “Sim” e “Não”, para aceitar ou rejeitar o pedido de vinculação, 
respectivamente 

 
Caso o usuário deseje aceitar o pedido de vinculação basta selecionar a opção “Sim” para 

a solicitação desejada. Ao aceitar esse pedido, o usuário passará a ser um representante do 

empreendimento em questão e o mesmo passará a integrar a tabela “Empreendimentos 

Vinculados” (item 2.4.3). 

Já para recusar o pedido de representação, basta que a opção “Não” seja selecionada. A 

vinculação de representação então não ocorrerá e a solicitação deixará de fazer parte da tabela. 

 
2.4.3 Visualizando empreendimentos vinculados ao usuário 

 
A seção “Empreendimentos Vinculados” apresenta a tabela contendo os 

empreendimentos representados pelo usuário no SISCAD. A Figura 25 apresenta esta tabela. 

Figura 25 – Tabela dos empreendimentos vinculados ao usuário 
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Deve-se notar que cada linha apresentada se refere a um empreendimento que está 

atualmente vinculado ao usuário. Ou seja, cada linha apresenta um empreendimento em que o 

usuário é o representante. Sendo representante de um empreendimento, o usuário poderá 

cadastrar interferências de uso de água e enviar as declarações de uso para o primeiro. 

Na tabela são apresentadas as seguintes informações para cada empreendimento listado: 

 Nº InfoHidro do empreendimento; 

 
 Identificação do empreendimento; 

 
 Nome Fantasia; 

 
 CNPJ/CPF; 

 
 Município. 

 
Estas informações são exibidas por meio das colunas da tabela. 

 
O sistema também disponibiliza, na ultima coluna da tabela, a ação “Desvincular”, 

representada pelo ícone  , que permite remover o vínculo de representação existente entre o 

empreendimento e o usuário. A Figura 26 apresenta a coluna desta ação. 

Figura 26 – Em destaque, a coluna referente à ação “Desvincular” 

 
Ao selecionar esta opção para o empreendimento que deseja desvincular, uma caixa de 

diálogo será exibida na tela para que o usuário confirme a remoção de tal vínculo de 

representação com o empreendimento. A Figura 27 apresenta esta caixa de diálogo. 
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Figura 27 – Caixa de diálogo para confirmação da desvinculação ao empreendimento 

 
Selecionando a opção “Não”, a caixa de diálogo será fechada e a operação de 

desvinculação não será efetuada. Já ao selecionar “Sim”, o empreendimento em questão terá o 

seu vínculo de representação com o usuário removido. Uma mensagem de confirmação será 

exibida logo em seguida confirmando o sucesso desta operação. 

 
2.5 Aba “Empreendimento de Uso da Água” 

 
Após a escolha de um representado, o sistema automaticamente encaminhará o usuário 

para a aba “Empreendimentos de Usos da Água”. Nesta aba, os empreendimentos cadastrados 

no sistema (e representados pelo usuário) serão mostrados na tela. Também será disponibilizado 

um formulário para que o usuário possa cadastrar novos empreendimentos para o representado 

(empreendedor) em questão. A Figura 28 apresenta esta aba e seu conteúdo. 



Manual_SISCAD_Módulo_Externo.docx Página 29 de 148 

                                             

 

 

 

Figura 28 – Aba “Empreendimento de Uso da Água” 

 
As informações apresentadas nesta aba estão divididas em 03 (três) seções, assim 

como para a aba de seleção do representado. São elas: 
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 Empreendimentos Cadastrados: permite ao usuário pesquisar, visualizar e 

gerenciar os empreendimentos representados por ele, assim como seus 

respectivos resumos de usos de água e declarações de uso; também é permitido 

ao usuário realizar o upload do formulário de previsão/medição e obter a ficha de 

cobrança para o uso. 

 Empreendimentos de Uso da Água: permite ao usuário realizar o cadastramento 

de novos empreendimentos (de natureza física ou jurídica); 

 Interferências: permite o cadastro de interferências (usos de água) para um 

determinado empreendimento cadastrado. Tais interferências podem ser do tipo 

“Captação”, “Lançamento” ou “Uso não consuntivo”. 

 
2.5.1 Empreendimentos Cadastrados 

 

Após a seleção de um representado já existente na base de dados do sistema, o SISCAD 

exibe uma tabela contendo a listagem de empreendimentos de água cadastrados e 

representados pelo usuário autenticado. A Figura 29 apresenta esta tabela. 

Figura 29 – Tabela contendo os empreendimentos cadastrados 

 
Para cada empreendimento nesta tabela, são exibidas as seguintes informações: 

 
 Nº InfoHidro: indica o número único de identificação do empreendimento no 

sistema InfoHidro. O usuário deve notar que esse número é apresentado como 

um link. Ao clicar sobre esse número, o sistema listará todas as estâncias de 

declarações de uso da água no empreendimento que por ventura tenham sido 

enviadas anteriormente pelo usuário. Mais detalhes sobre estas declarações 

serão apresentados no item 2.5.5.3 deste manual. 

 Empreendedor: nome do empreendedor (proprietário) do referido 

empreendimento. Pode ser uma pessoa física ou jurídica. Essa pessoa também 

consiste no “Representado” que foi selecionado pelo usuário autenticado, antes 

do cadastro de tal empreendimento. 

 Nome Fantasia: apresenta o “Nome Fantasia” do empreendimento, quando o 

mesmo for de natureza jurídica. Já quando o empreendimento for de natureza 

física, este campo mostrará o nome do empreendimento; 

 Tipo: indica se o empreendimento é proveniente da base de dados do estado de 
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Minas Gerais  ou se é de base externa  (demais estados); 
 

 Status: indica o status do empreendimento no SISCAD. Os status podem ser os 

seguintes: 

o      Aprovado: quando o cadastro do empreendimento no sistema 

encontra-se consistente (aprovado pelo gestor do sistema); 

 

o Aguardando Aprovação do Gestor: quando há alguma pendência no 

cadastro do empreendimento e que a mesma necessita de aprovação do 

gestor; 

o     Recusado pelo Gestor: quando há alguma inconsistência no 

cadastro, sendo recusado pelo gestor. 

 Município: apresenta o município e unidade federativa em que o empreendimento 

se localiza; 

 Número Declaração: mostra o número correspondente à declaração de uso de 

água mais atual do empreendimento; 

 Data Declaração: apresenta a data de criação da atual declaração de uso da 

água. Ao cadastrar um empreendimento, a sua declaração de uso de água será 

gerada concomitantemente à conclusão de tal cadastro. Porém, esta declaração 

gerada ainda não será enviada. Cabe ao usuário (representante do 

empreendimento), a tarefa de envio da declaração após a definição de todas as 

interferências (usos da água) que o empreendimento realizar. 

 Status da Declaração: apresenta o status que a declaração de uso da água se 

encontra no sistema. Os possíveis status de tramitação são: 

o Aberta: exibido quando a declaração de uso da água ainda não estiver 

sido enviada pelo usuário; 

o Enviada: exibido quando o usuário realiza o envio da declaração de uso 

da água para o empreendimento em questão; 

o Suspensa: exibido quando a declaração apresentar alguma 

inconsistência que venha a caracterizá-la como “Suspensa”. 

Quando a ficha de cobrança (referente a uma declaração) estiver vinculada a uma 

campanha de “Re-Ratificação”, o sistema poderá exibirá à frente do status da 

declaração, as seguintes informações: 

o Não Visualizada: exibido quando o usuário (representante) ainda não 

recebeu o comunicado de participação da ficha de cobrança à campanha 

de “Re-Ratificação”; 

o Não Retificada: exibido quando o usuário (representante) confirma o 
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recebimento do comunicado sobre a associação da ficha de cobrança à 

campanha de “Re-Ratificação”, porém ainda não realizou a re-ratificação 

da declaração de uso da água para o empreendimento; 

o Retificada: exibido quando a declaração contemplada na campanha de 

“Re-Ratificação” foi reenviada ao sistema, e contendo os dados editados 

e atualizados pelo usuário sobre o uso de água no empreendimento 

(retificação). 

o Ratificada: exibido quando a declaração contemplada na campanha de 

“Re-Ratificação” foi reenviada ao sistema, e contendo os mesmos dados 

da declaração anterior, porém confirmados pelo usuário (ratificação). 

Além de tais informações, exibidas por meio das colunas da tabela, o sistema disponibiliza 

um conjunto de ações que poderão ser selecionados individualmente sobre cada 

empreendimento. Estas ações estão presentes na última coluna da tabela, conforme indica em 

destaque a Figura 30. 

Figura 30 – Em destaque, as ações para seleção sobre os empreendimentos cadastrados 

 
As ações disponibilizadas para cada empreendimento são mutáveis. Ou seja, de acordo 

com o status que sua declaração de uso da água se encontrar, diferentes ações podem ser 

disponibilizadas ao usuário. 

As ações que podem aparecer nesta coluna são: 

 

  Atualizar Uso da Água (Ver item 2.5.4); 

  Resumo do Uso da Água (Ver item 2.5.5); 

  Relação de Fichas de Cobrança (Ver item 2.5.6); 

  Formulário de Previsão/Medição (Ver item 2.5.7); 

O funcionamento e a condição de apresentação de cada uma destas ações serão 

apresentados, de forma detalhada, a partir do item 2.5.4 deste manual. 
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2.5.2 Opção Pesquisar 
 

O usuário deve observar que o sistema disponibiliza um campo de pesquisa logo acima 

da tabela dos empreendimentos cadastrados. Esse campo permite que um determinado 

empreendimento seja localizado de forma mais rápida pelo usuário. Esta opção é útil quando se 

tem vários empreendimentos cadastros para o representado em questão. A Figura 31 apresenta, 

em destaque, a localização deste campo de busca. 

Figura 31 – Em destaque, o campo para pesquisa de empreendimento 

 
Para efetuar uma pesquisa, o usuário deve informar o argumento de busca do 

empreendimento no campo disponibilizado. Como argumento de busca o usuário poderá utilizar 

o “Nº InfoHidro”, “Empreendedor”, “Nome Fantasia” e “Município” do empreendimento a ser 

localizado. 

Em seguida, para efetuar a consulta, o usuário deverá acionar a opção de busca localizada 

à direita do campo de pesquisa e identificada pelo ícone  . A Figura 32 um exemplo de 

pesquisa. 

 

Figura 32 – Exemplo da execução de uma consulta por empreendimento 

 
O(s) empreendimento(s) que atenderem ao argumento de busca informado pelo usuário 

serão listado na tabela dos empreendimentos cadastrados. Os restantes não serão exibidos. 

Para que todos os empreendimentos voltem a ser listados, basta apagar o conteúdo do campo 

“Pesquisar” (deixar vazio) e selecionar a opção de busca . 

O usuário deverá notar que ao lado da opção de execução de busca, o sistema exibe o 

ícone    , referente à funcionalidade “Importação de Planilha de Formulário de 

Previsão/Medição”. Este ícone permite que o usuário importe uma planilha de dados contendo 

os valores de previsão/medição das interferências dos empreendimentos. Esta funcionalidade 

será abordada adiante, no item 2.5.7.1. 
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2.5.3 Cadastro de Empreendimento 
 

Para realizar o cadastro de um novo empreendimento, o usuário (atuando como 

representante) deverá utilizar o formulário próprio da seção “Empreendimentos de Uso da Água”, 

apresentado na Figura 33. Este formulário também será utilizado para a situação de cadastro de 

“Novo(a) Representado(a)”, juntamente com seu empreendimento. 

Figura 33 – Formulário para cadastro de novo empreendimento 

 
O usuário deverá informar neste formulário os dados que caracterização esse novo 

empreendimento. Poderão ser cadastrados dois tipos de empreendimentos, quanto à sua 

natureza: 

 Empreendimentos de natureza física (CPF); 

 
 Empreendimentos de natureza jurídica (CNPJ); 

 
A escolha da natureza do empreendimento se dá através do primeiro campo exibido no 

formulário. Tal campo (“Tipo de documento”) permite a seleção da opção CPF ou CNPJ, que 

definirá essa natureza. 

De acordo com a opção selecionada, os campos do formulário de cadastro serão distintos 

para cada opção selecionada. Abaixo, serão apresentadas as situações de cadastro de 

empreendimentos de natureza física e jurídica. 
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2.5.3.1 Empreendimento de natureza física – CPF 
 

Para o cadastro de um empreendimento de natureza física, o usuário deverá selecionar, 

no primeiro campo do formulário (“Tipo de documento”), a opção “CPF”. Ao realizar esta seleção, 

os campos do formulário serão modificados para que o usuário cadastre o empreendimento 

dessa natureza. 

Deve-se ressaltar que somente poderá ser cadastrado um empreendimento de natureza 

física (CPF) se o “Representado” também for de natureza física (CPF). Caso o representado seja 

de natureza jurídica (CNPJ), apenas será possível cadastrar empreendimentos também de 

natureza jurídica (CNPJ). Isso se deve ao fato de que não é possível que uma pessoa jurídica 

seja empreendedora de um empreendimento de natureza física. Sendo o “Representado” uma 

pessoa física, poderá cadastrar normalmente empreendimentos tanto de natureza física quanto 

jurídica. 

A Figura 34 apresenta os campos do formulário para o cadastro do empreendimento de 

natureza física. 

Figura 34 – Formulário para cadastro de empreendimento de natureza física 

 
Os campos deste formulário estão agrupados em três conjuntos de informações. Os 

conjuntos para o cadastro de empreendimentos dessa natureza são: 

 Empreendimento/Empreendedor/Responsável Legal: campos de identificação 

da pessoa física a que se refere o empreendimento. Estes campos são 

preenchidos de forma automática pelo sistema e são carregados com os dados 

do representado selecionado anteriormente (no item 2.4.1). 
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Deve-se destacar que tais campos não serão preenchidos automaticamente 

somente quando o formulário exibido estiver no contexto de cadastro de um(a) 

“Novo(a) Representado(a)”. Neste caso o usuário deverá informar manualmente 

os dados dessa pessoa física. 

 Endereço do Empreendimento de Uso da Água: campos para definição do 

endereço do empreendimento a ser cadastrado. 

 Endereço de Correspondência: campos para definição do endereço a ser 

utilizado pelo empreendimento para recebimento de eventuais correspondências. 

Poderá ou não ser o mesmo endereço do empreendimento. Caso seja o mesmo, 

o usuário deverá selecionar a opção “Sim” para a pergunta “O endereço é o 

mesmo para correspondência”, exibida logo acima desse conjunto de campos. 

Selecionando esta opção, o conjunto de dados “Endereço de Correspondência” 

deixa de ser exibido no formulário. 

A Figura 35 apresenta um exemplo de cadastro de um novo empreendimento (pessoa 

física). 

Figura 35 – Exemplo de cadastramento de empreendimento de natureza física 

 

Após o preenchimento do formulário, o usuário deverá selecionar o botão   para 

concluir a operação de cadastro do empreendimento (e “Novo(a) Representado(a)”, se for o 

caso). Nesse momento o sistema exibirá uma mensagem na tela informando o sucesso do 

cadastro. Também deve ser notado que o empreendimento passará a ser listado na tabela 

“Empreendimentos Cadastrados” do representado, conforme mostra a Figura 36. 
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Figura 36 – Registro do empreendimento de natureza física recém cadastrado 

 
Destaca-se também que ao realizar o cadastro do empreendimento, o sistema 

automaticamente criará o vínculo de representação entre o usuário autenticado e o 

empreendimento cadastrado. 

 
2.5.3.2 Empreendimento de natureza Jurídica – CNPJ 

 
Para o cadastro de um empreendimento de natureza jurídica, o usuário deverá selecionar, 

no primeiro campo do formulário (“Tipo de documento”), a opção “CNPJ”. Ao realizar esta 

seleção, os campos do formulário serão modificados para que o usuário cadastre o 

empreendimento dessa natureza. 

A Figura 37 apresenta os campos do formulário para o cadastro do empreendimento de 

natureza jurídica. 
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Figura 37 – Formulário para cadastro de empreendimento de natureza jurídica 

 
Os campos deste formulário estão agrupados em cinco conjuntos de informações. Os 

conjuntos para o cadastro de empreendimentos de natureza jurídica são: 

 “Empreendimento”: campos para caracterização do empreendimento. Nesses 

campos devem ser inseridos os dados da pessoa jurídica, que consiste no 

empreendimento. 

 “Empreendedor”: Estes campos são carregados e preenchidos de maneira 

automática pelo sistema. Os dados carregados nestes campos são os dados do 

representado (pessoa física ou jurídica) que o usuário autenticado está 

representando. Logo, o representado e o empreendedor em questão são as 

mesmas pessoas (físicas ou jurídicas); 

Deve-se ressaltar que quando o usuário seleciona a opção “Novo(a) 

Representado(a)”, no contexto da seleção de representado (já abordado no item 

2.4.1), o cadastro desse novo representado também será realizado através do 

preenchimento deste formulário de cadastro de empreendimento. Para este caso 

em específico, os campos do conjunto de dados “Empreendedor” serão mostrados 

em branco e o usuário deverá preenchê-lo com os dados do novo representado 

em questão. Assim, ao cadastrar um novo representado no sistema, o usuário 
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obrigatoriamente deverá cadastrar um empreendimento para o mesmo. 

 “Responsável Legal”: campos para definição do responsável legal (pessoa 

física) do empreendimento. O responsável legal consiste na pessoa que 

responderá legalmente pelo empreendimento a ser cadastrado. É possível que o 

representado (empreendedor) seja também responsável o legal. Todavia, 

qualquer outra pessoa física poderá ser o responsável legal desse 

empreendimento, desde que esta pessoa esteja devidamente cadastrada no 

portal Sisemanet. 

 “Endereço do Empreendimento de Uso da Água”: campos para definição do 

endereço do empreendimento a ser cadastrado. 

 Endereço de Correspondência: campos para definição do endereço a ser 

utilizado pelo empreendimento para recebimento de eventuais correspondências. 

Poderá ou não ser o mesmo endereço do empreendimento. Caso seja o mesmo, 

o usuário deverá selecionar a opção “Sim” para a pergunta “O endereço é o 

mesmo para correspondência”, exibida logo acima desse conjunto de campos. 

Selecionando esta opção, o conjunto de dados “Endereço de Correspondência” 

deixa de ser exibido no formulário. 

A Figura 38 apresenta um exemplo de cadastro de um novo empreendimento (pessoa 

jurídica). 
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Figura 38 – Exemplo de cadastramento de empreendimento de natureza jurídica 

 

Após o preenchimento do formulário, o usuário deverá selecionar o botão    para 

concluir a operação de cadastro do empreendimento (e “Novo(a) Representado(a)”, se for o 

caso). Nesse momento o sistema exibirá uma mensagem na tela informando o sucesso do 

cadastro. Também deve ser notado que o empreendimento passará a ser listado na tabela 

“Empreendimentos Cadastrados” do representado, conforme mostra a Figura 39. 

 

Figura 39 – Em destaque, o registro do empreendimento cadastrado 
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Após o cadastramento dos empreendimentos referentes ao representado, o usuário 

poderá realizar operações sobre cada empreendimento. Estas operações são realizadas através 

das ações disponibilizadas na tabela. A seguir, cada uma das ações será abordada de maneira 

detalhada. 

 
2.5.4 Ação “Atualizar Uso da Água” 

 

A ação “Atualizar Uso da Água”, simbolizada pelo ícone , permite ao usuário alterar os 

dados cadastrais do empreendimento selecionado. Esta ação também permite que o usuário 

cadastre as interferências de uso da água para este empreendimento. 

É importante destacar que esta ação apenas estará disponível quando o status da 

declaração for “Aberta” ou “Enviada”. Para declarações com status “Suspensa” ou “Cancelada” 

a ação não será exibida. 

A Figura 40 destaca a localização desta ação na tabela dos empreendimentos 

cadastrados. 

Figura 40 – Em destaque, a localização da ação “Atualizar Uso da Água” 

 
Ao selecionar esta ação, o sistema carregará, em modo de edição, os dados do 

empreendimento selecionado no formulário de cadastro, logo abaixo da tabela exibida. A Figura 

41 apresenta esta situação. 
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Figura 41 – Em destaque, os dados do empreendimento carregados no formulário, em modo de edição 

 

2.5.4.1 Alteração dos dados do empreendimento 
 

Ao carregar os dados do empreendimento no formulário, o sistema permite que tais dados 

sejam alterados de acordo com a necessidade do usuário. Para realiza esta alteração, basta que 

o usuário modifique o conteúdo dos campos que deseja atualizar. 

De acordo com a natureza do empreendimento, deve ser notado que: 

 
 Quando se tratar de um empreendimento de natureza física (CPF), não será 

possível que o usuário altere os dados do conjunto de campos 

“Empreendimento/Empreendedor/Responsável Legal”; 

 Quando se tratar de um empreendimento de natureza jurídica (CNPJ), não será 
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possível que o usuário altere os dados do conjunto de campos “Empreendedor” 

e “Responsável Legal”. 

Após a modificação dos  campos  desejados,  basta  que  o  usuário  acione  o  botão 

 ao final do formulário, conforme destaque na Figura 42. 

Figura 42 – Em destaque, o botão para concluir a alteração dos dados do empreendimento 

 
Após a seleção deste botão, o sistema exibirá uma mensagem de aviso na tela, sobre a 

questão do envio da declaração, conforme mostra a Figura 43. 

Figura 43 – Mensagem de aviso exibida após a alteração dos dados do empreendimento 
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A mensagem informa ao usuário que se não houver novas alterações nos dados do 

empreendimento ou na adição/edição das interferências cadastradas, é necessário realizar o 

envio da declaração de uso da água do sistema. Detalhes sobre a inclusão de interferências e 

sobre a declaração de uso da água serão abordados nos itens 2.5.4.2 e 2.5.5.3, respectivamente. 

O usuário deverá selecionar o botão “OK” na caixa de mensagem exibida. Em seguida 

poderá observar que no topo da tela é exibida uma mensagem de confirmação da operação de 

edição do empreendimento, conforme mostra a Figura 44. 

Figura 44 – Mensagem de confirmação da alteração dos dados do empreendimento 

 
Os dados do empreendimento serão automaticamente atualizados na tabela de 

empreendimentos cadastrados. 

 
2.5.4.2 Cadastro de Interferências 

 
O modo de edição do empreendimento também permite que o usuário realize os cadastros 

de interferências de uso da água para o empreendimento que está sendo editado. 

Considera-se como interferência qualquer intervenção para uso de água que o 

empreendimento faça sobre determinado corpo hídrico de domínio do estado. É necessário que, 

após realizar o cadastro do empreendimento no sistema, todas as suas interferências sejam 

caracterizadas pelo usuário. 
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O sistema permite que sejam cadastras interferências de três tipos distintos: 
 

 Captação: consiste em uma interferência sobre corpo hídrico (curso d’água, lago 

natural, nascente, barramento, etc.) que capte qualquer quantidade de água para 

uso específico no empreendimento. Tal uso acarreta em alterações de volume e 

propriedades físico-químicas originais da água captada; 

 Lançamento: consiste no lançamento de efluente em corpo hídrico (curso d’água, 

lago natural, nascente, barramento, etc.), gerados após uso de água para 

determinada finalidade no empreendimento; 

 Uso não consuntivo: utilização ou interferência de corpo hídrico para 

determinada finalidade no empreendimento sem que tal utilização ocasione 

alterações nas propriedades físico-químicas originais da água e volume da mesma 

(ex. travessias, barramentos, desvios de curso, etc.). 

Para realizar o cadastro de uma interferência, o usuário deverá selecionar a opção 

“Incluir Nova Interferência”, localizada na seção “Interferências” e em destaque na Figura 45. 

Figura 45 – Em destaque, a opção para inclusão de interferência para o empreendimento em questão 

 
Após a seleção do botão destacado, o sistema exibirá uma janela contendo um aviso 

sobre o cadastro da interferência. Esta mensagem está destacada na Figura 46. 
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Figura 46 – Aviso sobre o cadastro da interferência 

 
A mensagem exibida alerta ao usuário que somente os dados da interferência devem ser 

informados. Se houverem mais de uma interferência no empreendimento, cada uma deve ser 

cadastrada de forma individual. O usuário deverá selecionar a opção “OK” para continuar. 

O sistema então disponibilizará uma nova aba no sistema (“Caracterizar Interferência”) 

para que a os dados da interferência, conforme apresenta a Figura 47. 

Figura 47 – Aba para inclusão da interferência para o empreendimento 
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Assim como nas outras abas abordadas anteriormente, os campos apresentados nesta 

aba estão agrupados em seções, a fim de facilitar a visualização dos dados solicitados e 

organizar a estrutura da tela. 

Dependendo do tipo de interferência selecionado (Captação, Lançamento ou Uso não 

consuntivo) o sistema exibirá seções de campos específicos para inserção dos dados para o tipo 

selecionado. 

Porém, a primeira seção desta aba é comum a estes três tipos de interferência. Esta 

seção, denominada “Caracterizar Interferência”, está destacada na Figura 48. 

Figura 48 – Em destaque, a seção “Cadastrar Interferência” 

 
Nesta seção, a primeira coisa que o usuário deverá selecionar é o tipo da interferência a 

ser cadastrada, através do primeiro campo exibido no formulário. Por padrão, o tipo “Captação” 

já vem pré-selecionado. 

A seguir, cada um destes tipos de interferência será abordado. 
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2.5.4.2.1 Interferência “Captação” 
 

Ao selecionar o tipo “Captação”, o sistema exibirá as seções de campos para cadastro 

da interferência desse tipo. As seções são: 

 Caracterizar Interferência: disponibiliza os campos para inserção dos dados 

básicos da interferência (Denominação do Ponto, Estado, Município, Outorga); 

 Fonte de Captação: campos para definição das características básicas sobre a 

fonte de captação da água (tipo de captação, forma de captação, equipamentos 

de medição e situação da fonte); 

 Localização: campos para inserção dos dados da localização do ponto de 

captação. São solicitadas as coordenadas do ponto e informações sobre o corpo 

d’água onde ocorre essa captação; 

 Quadro de Vazão (Autorizada e Declarada): são disponibilizados dois quadros: 

um para “Vazão Autorizada” e outro de “Vazão Declarada”. O usuário deverá 

preencher esses dois quadros de acordo com o uso da água no empreendimento 

(dias/mês, horas/dia, vazão em m³/hora, volume em m³); 

 Finalidade de Uso da Água: campo para adição das finalidades de uso da água 

no empreendimento. Devem ser inseridas e detalhadas todas as finalidades de 

uso que a fonte de captação em questão abastece; 

 Quadro de Porcentagem de Uso da Água: quadro para definição das 

porcentagens de uso de cada finalidade. A soma das porcentagens deve ser 

100%; 

 Observação: campo para adição de observações que o usuário julgar necessário. 

A seguir, cada uma destas seções de campos será detalhada, e exemplos de cadastros 

serão fornecidos ao usuário. A Figura 49 apresenta os campos do formulário para cadastro deste 

tipo de interferência. 
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Figura 49 – Campos para cadastro da interferência do tipo “Captação” 

 
Conforme citado anteriormente, a primeira seção de campos a ser preenchida é a seção 

“Caracterizar Interferência”. O usuário deverá inserir os dados conforme exemplo da Figura 50. 

Figura 50 – Exemplo de preenchimento dos dados da seção “Caracterizar Interferência” 
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Após a inserção dos dados dessa seção, o usuário deverá informar os dados da seção 

seguinte, “Fonte de Captação”. A Figura 51 apresenta um exemplo deste preenchimento. 

Figura 51 – Exemplo de preenchimento dos dados da seção “Fonte de Captação” 

 
Deve-se destacar que caso o usuário selecione a opção “Sim” para a pergunta “A captação 

é para fins de rebaixamento de nível da d’água (Lençol freático)?” o sistema adicionará um 

conjunto extra de campos para preenchimento (denominado “Rebaixamento de Nível D’água”) 

na seção “Finalidade de Uso da Água”. Desta forma, quando o usuário estiver preenchendo os 

campos da referida seção, deverá caracterizar como ocorre esse rebaixamento de nível da água. 

Após o informe dos campos desta seção (“Fonte de Captação”), o usuário deverá informar 

os dados para a seção seguinte, “Localização”. A Figura 52 apresenta um exemplo de seu 

preenchimento desta seção. 

Figura 52 – Exemplo de preenchimento dos dados da seção “Localização” 

 
O usuário deverá notar que à frente dos campos para inserção das coordenadas 

geográficas do ponto de captação, o sistema disponibiliza o ícone  , que permite ao usuário 

demarcar o ponto através do mapa. Caso o usuário selecione esta opção, o sistema abrirá o 

mapa na tela para que o usuário indique o ponto exato da captação de água. 

Deve-se destacar que caso o usuário selecione a opção “Sim” para a pergunta “Ocorre 

transposição da água captada?” o sistema também adicionará mais um conjunto extra de campos 

para preenchimento (denominado “Transposição”) na seção “Finalidade de Uso da Água”. Assim, 

quando o usuário estiver preenchendo os campos da referida seção, deverá caracterizar essa 

transposição de água. 

Após o preenchimento dos campos desta seção (“Localização”), o usuário deverá 
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informar os dados para a seção seguinte, “Quadro de Vazão”. Serão dois quadros que deverão 

ser preenchidos: o quadro de vazão autorizada e o quadro de vazão declarada. Eles estão 

organizados em duas abas (dentro da própria seção), sendo uma aba para cada quadro, 

conforme indica a Figura 53. 

Figura 53 – Em destaque, as abas referentes a cada quadro de vazão 

 
O primeiro destes quadros a serem preenchidos é o de “Vazão Autorizada”. O usuário 

deverá informar os dados de captação de água que foram autorizados pelo órgão competente 

de concessão. 

A primeira linha desse quadro refere-se aos dias de uso de água (por mês) no 

empreendimento. Cada coluna apresentada nesta linha refere-se a um mês do ano (Jan a Dez). 

Para cada mês o usuário deverá preencher o número de dias/mês que a água é captada. A 

Figura 54 apresenta um exemplo deste preenchimento. 

Figura 54 – Preenchimento da primeira linha “Dia/Mês” do quadro de vazão autorizada 

 
Deve ser notado que o número total de dias de captação da água para o período de Janeiro 

a Dezembro é mostrado na última coluna da tabela. O sistema realiza esse cálculo com base na 

somatória dos valores informados pelo usuário para cada mês. 

Também deve ser observado que à frente do “Dia/Mês” na primeira linha da tabela, o 

sistema disponibiliza a opção  . Esta opção permite que o dado informado na coluna de “Jan” 

seja replicado para a coluna de todos os outros meses dessa mesma linha da tabela. A Figura 

55 apresenta em destaque essa opção e um exemplo da replicação de dados. 

 

Figura 55 – Replicando os dados da primeira coluna para as colunas restantes (“Dia/Mês”) 
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Após o preenchimento da primeira linha desta tabela, o usuário deverá preencher a 

segunda linha, de “Horas/Dia” que ocorre a captação na fonte definida, para cada mês. A Figura 

56 apresenta um exemplo deste preenchimento. 

Figura 56 – Preenchimento da segunda linha “Horas/Dias” do quadro de vazão autorizada 

 
Da forma semelhante a como ocorre na primeira linha da tabela, o número total de 

horas/dia de captação da água para o período de janeiro a dezembro é mostrado na última coluna 

da tabela. O sistema realiza esse cálculo com base nos valores informados pelo usuário para 

cada mês. 

Também deve ser observado que à frente do “Horas/Dia” na segunda linha da tabela, o 

sistema também disponibiliza a opção  . Esta opção permite que o dado informado na coluna 

de “Jan” seja replicado para a coluna de todos os outros meses dessa mesma linha da tabela. A 

Figura 57 apresenta em destaque essa opção e um exemplo da replicação de dados. 

 

Figura 57 – Replicando os dados da primeira coluna para as colunas restantes (“Horas/Dia”) 

 
Após o preenchimento desta segunda linha tabela, o usuário deverá preencher a terceira 

linha, de “Vazão (m³/hora) ” da captação em questão, para cada mês. A Figura 58 apresenta um 

exemplo deste preenchimento. 

Figura 58 – Preenchimento da terceira linda “vazão (m³/hora) ” do quadro de vazão autorizada 

 
Assim como nas duas linhas anteriores da tabela, a terceira linha também disponibiliza a 

opção    de replicação do dado da primeira coluna de preenchimento para as outras colunas 

restantes da linha. A Figura 59 apresenta um exemplo desta replicação. 
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Figura 59 – Replicando os dados da primeira coluna para as colunas restantes (“Vazão [m³/hora]”) 

 
Além da opção de replicação, o sistema disponibiliza para esta terceira linha da tabela, a 

opção “Calcular Vazão” que está identificada pelo ícone  . Esta opção, exclusiva para esta linha 

da tabela, pode ser utilizada pelo usuário caso o mesmo não saiba a vazão de captação do ponto 

na unidade de medida “m³/hora”. Ao selecionar esta opção o sistema disponibilizará uma espécie 

de calculadora de vazão, que também poderá ser utilizada para converter vazões que estejam 

em outras unidades de medidas para “m³/hora”. A Figura 60 apresenta a janela exibida após a 

seleção desta opção. 

Figura 60 – Calculadora e conversora da vazão para o ponto de captação 

 
O usuário deve observar que esta janela apresenta os dados divididos em duas colunas: 

a coluna de cálculo de vazão, disponibilizada à esquerda, e a coluna para conversão da vazão, 

disponibilizada à direita. 

Na coluna da esquerda, são disponibilizados os campos a serem preenchidos pelo usuário 

para que o cálculo da vazão (em m³/hora) seja efetuado. Para este caso, o usuário primeiramente 

deverá informar o volume de captação do equipamento utilizado (em Litros ou Metros cúbicos). 

Em seguida deverá informar o tempo que o equipamento gasta (em segundos, minutos ou hora) 

para captar o volume informado logo acima. Por fim o usuário deverá  selecionar  o botão  

  para que o cálculo da vazão (em m³/hora) para os valores informados seja exibido. 

A Figura 61 apresenta um exemplo desse cálculo, com os passos destacados acima. 
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Figura 61 – Em destaque, os passos para cálculo da vazão 

 
Após o cálculo da vazão, o resultado da operação será exibido no campo específico 

conforme mostra a figura acima. O resultado será exibido na unidade de medida “m³/h”. 

Logo abaixo do resultado, o sistema fornece um mecanismo que pode ser utilizado para 

exportação desse valor calculado para as colunas do quadro de vazão. Para tal, o usuário deverá 

selecionar o mês para qual deseja exportar o resultado e, em seguida, selecionar a opção “Sim” 

para a pergunta “Exportar valor para o quadro de vazão”. A Figura 62 apresenta estes passos. 

Figura 62 – Passos para exportação do valor calculado ao quadro de vazão 

 
Após os passos acima, o resultado do cálculo passará a ser exibido na coluna do mês 

selecionado, na terceira linha do quadro de vazão. 
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Já na coluna da direita, nessa janela exibida, são disponibilizados os campos a serem 

preenchidos pelo usuário para converter o valor de vazão de uma unidade de medida para a 

vazão em “m³/hora”. Para este caso, o usuário deverá selecionar a unidade de medida da vazão 

que deseja converter (“Litros por segundo” ou “Metros cúbicos por segundo”) e o seu valor. Em 

seguida, deverá selecionar o botão    para que a operação de conversão seja efetuada. 

A Figura 63 apresenta um exemplo dessa conversão, destacando os passos acima. 

 

Figura 63 – Em destaque, os passos para conversão de vazão 

 
Após a conversão, o resultado da operação será exibido no campo específico conforme 

mostra a figura acima. O resultado será exibido na unidade de medida “m³/h”. 

Assim como para a coluna de cálculo da vazão, o sistema fornece o mecanismo para 

exportação desse valor convertido para as colunas do quadro de vazão. Para tal, o usuário 

deverá selecionar o mês para qual deseja exportar o resultado e, em seguida, selecionar a opção 

“Sim” para a pergunta “Exportar valor para o quadro de vazão”. A Figura 64 apresenta estes 

passos. 
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Figura 64 – Passos para exportação do valor convertido ao quadro de vazão 

 
Após os passos acima, o resultado da conversão passará a ser exibido na coluna do mês 

selecionado, na terceira linha do quadro de vazão. 

O usuário deverá observar que ao preencher a terceira linha do quadro de vazão 

autorizada, o sistema disponibiliza o somatório do volume de água captado para cada mês, tendo 

como parâmetro de cálculo os outros dados já preenchidos no quadro. Esse somatório é 

mostrado na quarta linha “Volume (m³)” da tabela, conforme mostra a Figura 65. 

Figura 65 – Cálculo automático do volume de captação (em m³) 

 
Também deve ser notado que na última coluna desta quarta linha, o volume total da 

utilização anual da captação será exibido. Além dessa informação, logo abaixo do quadro de 

vazão também será disponibilizada a informação da vazão média mensal (em m³) calculada a 

partir dos dados informados no quadro. A Figura 66 apresenta em destaque a localização destas 

informações. 
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Figura 66 – Em destaque, o volume total anual e a vazão média mensal (em m³) do ponto de captação 

informado 

 
Caso o usuário deseje limpar rapidamente o conteúdo dos campos deste quadro, basta 

acionar o botão , localizado à frente da informação “Vazão Média Mensal (m³)”. 

Após o término de preenchimento do “Quadro de Vazão Autorizada”, o usuário deverá 

selecionar a opção destacada na Figura 67, para iniciar o preenchimento do outro quadro, o de 

“Vazão Declarada”. 

Figura 67 – Em destaque, a aba para seleção do “Quadro de Vazão Declarada” 

 
O “Quadro de Vazão Declarada” será mostrado após a seleção desta opção, conforme 

mostra a Figura 68. 

Figura 68 – Quadro de Vazão Declarada 

 
Este quadro de vazão autorizada é semelhante ao quadro de vazão declara. Porém, a 

diferença é que para este último, o sistema exibe uma pergunta ao usuário se deseja replicar 

para ele as informações inseridas no quadro de vazão autorizada. A Figura 69 destaca esta 

pergunta. 
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Figura 69 – Em destaque, a pergunta sobre a replicação das informações para este quadro 

 
Conforme pode ser observado pela imagem acima, o usuário poderá escolher entre as 

opções “Sim” e “Não”. Selecionando a opção “Sim”, os dados inseridos no quadro “Vazão 

Autorizada” serão replicados para o quadro em questão, de “Vazão declarada”, conforme mostra 

a Figura 70. 

Figura 70 – “Quadro de Vazão Declarada” contendo os dados replicados do “Quadro de Vazão Autorizada” 

 
Já ao selecionar a opção “Não”, o usuário deverá informar todos os dados desse quadro 

de forma manual, assim como foi realizado no “Quadro de Vazão Autorizada”. Assim, deverá 

seguir os passos de preenchimento neste quadro, para realizar o preenchimento do “Quadro de 

Vazão Declarada”, uma vez que ambos os quadros possuem o mesmo funcionamento. 

Após o término de preenchimento da seção dos quadros de vazões, o usuário deverá 

iniciar o preenchimento da seção seguinte, que é a de “Finalidade de Uso da Água”. 

Nesta seção, o usuário deverá caracterizar todas as finalidades de uso da água que o 

ponto de captação abastece. A Figura 71 apresenta esta seção. 

Figura 71 – Seção “Finalidade de Uso da Água” 

 
O usuário deverá selecionar no campo “Finalidade” (exibido na figura acima), a finalidade 

que a água captada pelo ponto abastece. A Figura 72 apresenta um exemplo desta seleção. 

Figura 72 – Escolha da finalidade de uso da água para o ponto de captação em questão 
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Após a escolha da finalidade, o usuário deverá selecionar o ícone , localizado à frente 

do campo de seleção. Esse ícone permite que o usuário adicione a opção selecionada à listagem 

de todas as finalidades que englobam o uso da água para o ponto de captação. 

Ao adicionar a finalidade, o sistema disponibiliza um conjunto de campos extras para 

caracterização da mesma. Todas as finalidades que forem abastecidas pelo ponto de captação 

deverão ser selecionadas, adicionadas e caracterizadas. 

Estes campos extras para caracterização são exibidos dentro da própria seção 

“Finalidades de Uso da Água”. A Figura 73 apresenta o exemplo dos campos extras 

disponibilizados quando o usuário seleciona a finalidade “Indústria”. 

Figura 73 – Campos extras para caracterização da finalidade “Indústria” 

 
O usuário deverá preencher normalmente os campos exibidos para que a finalidade 

adicionada seja corretamente caracterizada. 

Como o usuário poderá adicionar várias finalidades para uma mesma fonte de captação, 

os respectivos campos extras para cada finalidade estarão organizados um após o outro. A 

Figura 74 apresenta, em destaque, os campos extras referentes a três finalidades de uso 

adicionadas (“Irrigação”, “Dessedentação Animal” e “Indústria”). 

 

 
 

 

 

Figura 74 – Em destaque, os campos extras de caracterização de cada finalidade 

 
Caso deseje remover a finalidade adicionada, basta  que o ícone    seja acionado para 

finalidade desejada. Nesse momento os campos extras para caracterização de tal finalidade 

serão removidos da seção “Finalidade de Uso da Água”. 

A Figura 75 apresenta um exemplo de preenchimento das finalidades adicionadas e 
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ilustradas acima. 
 

Figura 75 – Exemplo de caracterização das finalidades de uso da água adicionadas 

 
Após o preenchimento dos dados desta seção “Finalidades de Uso da Água”, o usuário 

deverá iniciar o preenchimento da penúltima seção de campos para o cadastro da interferência 

do tipo “Captação”. Esta é a seção “Quadro de Porcentagem de Uso da Água”, conforme destaca 

a Figura 76. 

Figura 76 – Seção “Quadro de Porcentagem de Uso da Água” 

 
Este quadro deverá ser preenchido pelo usuário de acordo com o percentual de utilização 

da água captada para cada finalidade adicionada. 

Para cada fim, é disponibilizado um campo para que o usuário insira a porcentagem de 

uso em relação ao total para o referido ponto de captação. A soma de todos os fins deve ser 

100(%). A Figura 77 apresenta um exemplo para esse preenchimento. 
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Figura 77 – Exemplo de preenchimento do quadro de porcentagem de uso da água 

 
Deve ser observado à medida que o usuário informa os percentuais de uso, o sistema 

mostra o subtotal para cada finalidade e o total geral (soma de todas as finalidades). Caso a 

soma fique abaixo ou acima de 100%, o cadastro não poderá ser concluído. Conforme citado, é 

necessário que a soma total dos usos seja exatamente 100%. 

Após o preenchimento desse quadro de porcentagens de uso da água, o usuário deverá 

preencher a última seção de campos para o cadastro, denominada “Observação”. A Figura 78 

apresenta esta seção. 

Figura 78 – Seção “Observação” 

 
Esta seção, formada por um único campo, permite que o usuário insira textualmente 

informações relevantes que julgar correlatas ao cadastro em questão. A Figura 79 apresenta um 

exemplo de preenchimento deste campo. 

Figura 79 – Exemplo de preenchimento do campo “Observação” 

 
Após o preenchimento do campo acima e dos campos das seções anteriores, o usuário 

estará apto a concluir o cadastro da interferência do tipo “Captação”. 

Para realizar essa conclusão, basta que o botão    seja acionado pelo usuário, 

conforme destaque na Figura 80. 
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Figura 80 – Em destaque, o botão “Salvar” para finalização do cadastro da interferência 

 
Após a seleção deste botão, o sistema exibirá uma janela na tela, que conterá uma 

pergunta indagando ao usuário se deseja inserir uma nova interferência naquele momento. A 

Figura 81 apresenta esta mensagem. 

Figura 81 – Pergunta sobre a inserção de nova interferência 

 
Caso o usuário deseje adicionar mais uma interferência ao empreendimento naquele 

momento, deverá acionar a opção “Sim” na janela apresentada. Nesse momento o sistema 

reexibirá o formulário de cadastro para que essa nova interferência seja caracterizada. 
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Caso selecione a opção “Não”, o sistema mostrará uma nova janela contendo outra 

pergunta, conforme mostra a Figura 82. 

Figura 82 – Mensagem para envio de declaração 

 
Nesta janela o sistema indaga ao usuário se deseja realizar o envio da declaração de uso 

da água. Caso selecione “Sim”, a declaração será enviada pelo sistema. Caso selecione a opção 

“Não”, um novo alerta será emito na tela, informando que o usuário terá 180 dias de prazo para 

envio da declaração de uso de água do empreendimento. A Figura 83 apresenta esta mensagem. 

Transcorrido esse prazo e não constado o envio da referente declaração, os dados cadastrais 

do empreendimento serão excluídos do sistema. Mais detalhes sobre a “Declaração de Uso da 

Água” serão abordados no item 2.5.5.3 deste manual. 
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Figura 83 – Mensagem de alerta sobre o prazo de envio de declaração de uso da água 

 
O usuário deverá selecionar a opção “OK” para continuar. 

 
O sistema então redirecionará o usuário à tela de edição do empreendimento e passará a 

listar a interferência recém-cadastrada no quadro das interferências do empreendimento, 

conforme mostra o destaque na Figura 84. 
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Figura 84 – Em destaque, a interferência listada no quadro de interferências do empreendimento 

 
Conforme destaque acima, também pode ser observado que este quadro apresenta 

informações básicas sobre cada interferência cadastrada. As informações são: 

 Nº InfoHidro: número do empreendimento ao qual a interferência está 

cadastrada; 

 Denominação do Ponto: nome do ponto da interferência; 

 
 Código da interferência: código automático gerado para a interferência no 

sistema; 
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 Status da Regularização: status em que a interferência se encontra referente à 

sua regularização junto ao órgão competente; 

 Tipo: tipo da interferência cadastrada pelo usuário (“Captação”, “Lançamento” 

ou “Uso não consuntivo”); 

 Município: apresenta o município e unidade federativa do ponto de interferência 

cadastrado; 

 Situação de Cadastro: situação do ponto de interferência no empreendimento 

(“Projeto”, “Construção”, “Operação” ou “Desativada”); 

Além destas informações, também é disponibilizada uma coluna de ações a serem 

executadas sobre cada interferência cadastrada ao empreendimento. A Figura 85 apresenta esta 

coluna. 

Figura 85 – Em destaque, a coluna de ações disponibilizada para a tabela de interferências adicionadas 

 
As ações disponíveis para acesso são: 

 

    Maiores Informações: permite a visualização dos dados de cadastro da 

interferência; 

   Editar Interferência: permite ao usuário alterar os dados da interferência 

selecionada; 

  Excluir Interferência: permite a exclusão da interferência selecionada; 

 

Selecionando a opção “Maiores Informações”   uma nova janela será exibida na tela e 

apresentará todos os dados da interferência selecionada. A Figura 86 apresenta esta janela. 
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Figura 86 – Visualizando das informações da interferência selecionada 

 
Após a visualização das informações, para que o usuário retorne à tela da listagem das 

interferências do empreendimento, basta que o botão   apresentado no final da janela 

acionado. 

Já ao selecionar a ação “Editar Interferência” , o sistema permite que o usuário realize 

modificações no cadastro da interferência selecionada. Os dados dessa interferência serão 

carregados em modo de edição no formulário de cadastro de novas interferências, conforme 

mostra a Figura 87. 
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Figura 87 – Dados da interferência selecionada habilitados para edição 

 
Para realiza alterações sobre a interferência, basta que o usuário modifique o conteúdo 

dos campos que deseja atualizar. 

Após o termino da edição, é necessário selecionar o botão    para confirmar as 

alterações realizadas. Ao selecionar este botão, o sistema exibirá duas perguntas na tela, assim 

como apresentado ao final do cadastro da interferência. Caso o usuário marque a opção “Não” 

para ambas, será automaticamente redirecionado à tela de listagem das interferências 

cadastradas ao empreendimento. 

 
Selecionando a opção “Excluir Interferência”  , o sistema exibirá uma pergunta na tela 

indagando ao usuário se realmente deseja realizar a exclusão, conforme mostra a Figura 88. 

Figura 88 – Alerta para exclusão da interferência selecionada 
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O usuário será alertado que ao realizar a exclusão, os dados dessa interferência serão 

permanentemente eliminados do sistema. Caso não deseje prosseguir com a exclusão, basta 

que a opção “Não” seja acionada. A janela com a mensagem exibida será fechada e tal operação 

não será executada. 

Caso deseje que a exclusão ocorra, é necessário selecionar a opção “Sim”. Neste 

momento a operação de exclusão será executada. Em seguida, uma mensagem será exibida na 

tela informando o sucesso desta ação, conforme mostra a Figura 89. 

Figura 89 – Mensagem de confirmação da exclusão de interferências 

 
Após esta operação, a interferência também será eliminada do quadro de interferências 

cadastradas para o empreendimento. 

Caso o usuário necessite cadastrar uma nova interferência, basta selecionar o botão 

  (localizado acima da tabela das interferências já cadastradas) e realizar 

novamente os passos de cadastros detalhados anteriormente. 
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2.5.4.2.2 Interferência “Lançamento” 
 

Ao selecionar o tipo “Lançamento”, o sistema exibirá as seções de campos para cadastro 

da interferência desse tipo. As seções são: 

 Caracterizar Interferência: disponibiliza os campos para inserção dos dados 

básicos da interferência (Denominação do Ponto, Estado, Município, Outorga); 

 Localização do Lançamento: campos para definição das características básicas 

sobre o local de lançamento do efluente gerado pelo uso da água (Coordenadas 

Geográficas, corpo Receptor, etc.); 

 Característica do Lançamento: campos para inserção dos dados detalhes sobre 

o lançamento do efluente. Serão solicitadas informações sobre a origem desse 

efluente, sobre seu tratamento e condições químicas pré e pós- tratamento; 

 Quadro de Vazão (Autorizada e Declarada): são disponibilizados dois quadros: 

um para “Vazão Autorizada” e outro de “Vazão Declarada”. O usuário deverá 

preencher esses dois quadros de acordo as características de lançamento do 

efluente no corpo receptor (dias/mês, horas/dia, vazão em m³/hora, volume em 

m³); 

 Observação: campo para adição de observações que o usuário julgar necessário. 

Conforme a abordagem realizada para o tipo “Captação”, detalhado anteriormente, cada 

uma destas seções de campos será apresentada, e exemplos de cadastros serão fornecidos ao 

usuário. A Figura 90 apresenta os campos do formulário para cadastro para este tipo de 

interferência. 
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Figura 90 – Campos para cadastro da interferência do tipo “Lançamento” 

 
Conforme informado acima, a primeira seção de campos a ser preenchida é a seção 

“Caracterizar Interferência”. O usuário deverá inserir os dados conforme exemplo da Figura 91. 
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Figura 91 – Exemplo de preenchimento dos dados da seção “Caracterizar Interferência” 

 
Após a inserção dos dados dessa seção, o usuário deverá informar os dados da seção 

seguinte, “Localização do Lançamento”. A Figura 92 apresenta um exemplo deste 

preenchimento. 

Figura 92 – Exemplo de preenchimento dos dados da seção “Localização do Lançamento” 

 
O usuário deverá notar que à frente dos campos para inserção das coordenadas 

geográficas do ponto de lançamento, o sistema disponibiliza o ícone  , que permite ao usuário 

demarcar o ponto através do mapa. Caso o usuário selecione esta opção, o sistema abrirá o 

mapa na tela para que o usuário indique o ponto exato de lançamento do efluente. 

Após informar os dados da localização do ponto de lançamento do efluente, o usuário 

deverá informar os dados da seção seguinte, “Característica do Lançamento”. Nesta seção as 

características inerentes ao lançamento do efluente gerado após o uso da água devem ser 

informadas nos campos disponibilizados. A Figura 93 apresenta os campos desta seção. 
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Figura 93 – Campo de preenchimento da seção “Características do Lançamento” 

 
O preenchimento desta seção divide-se em dois momentos: o primeiro consiste na 

identificação das atividades de origem do efluente no empreendimento. Já o segundo, consiste 

na identificação do sistema de tratamento dos efluentes gerados. 

Para o primeiro momento, o usuário deverá selecionar e adicionar todas as atividades 

geradoras do efluente lançado no ponto em cadastro. O campo “Origem do Efluente” apresenta 

todas as atividades disponíveis para seleção, conforme apresenta a Figura 94. 

Figura 94 – Em destaque, as opções de seleção do campo “Origem do Efluente” 

 

Após a seleção de uma origem, a opção “adicionar”  deverá ser acionada pelo usuário. 

Nesse momento, o sistema adicionará esta origem ao quadro localizado logo abaixo do campo 

de seleção, conforme mostra o destaque na Figura 95. 
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Figura 95 – Em destaque, o quadro das origens do efluente adicionadas 

 
O usuário deverá selecionar e adicionar, conforme procedimento citado acima, todas as 

origens que geram o efluente lançado. À medida que o usuário adiciona tais origens, estas 

passam a ser listadas no quadro da figura acima. 

Para cada origem listada neste quadro, o usuário poderá selecionar a sua ação  , que 

permite remover a origem adicionada. 

Após a adição de todas as origens, o usuário deverá preencher os campos restantes da 

seção (segundo momento, em destaque na Figura 96) que caracterizam o sistema de tratamento 

do efluente gerado. 

 
 
 
 
 

 

Figura 96 – Em destaque, os campos para definição do sistema de tratamento do efluente 
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O primeiro destes campos é o “Tipo de Tratamento do Efluente”. O usuário deverá 

selecionar o tipo dentro da lista exibida neste campo. Em seguida, no campo “Sistema de 

Tratamento do Efluente”, tal sistema também deve ser selecionado. 

Após a seleção destes dois campos, o usuário deverá acionar a opção “adicionar”  . 

Nesse momento o sistema de tratamento selecionado será listado no quadro listado logo abaixo 

do campo, conforme destaque na Figura 97. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 97 – Em destaque, o quadro dos sistemas de tratamentos adicionados 

 
Todos os sistemas utilizados devem ser selecionados e adicionados ao quadro. 

 
Em seguida, o usuário deverá selecionar a “Situação” desse sistema de tratamento, 

informando se o mesmo encontra-se em “Projeto”, “Construção”, “Operação” ou “Desativado”, 

conforme Figura 98. 

Figura 98 – Em destaque, o campo para seleção da situação do sistema de tratamento dos efluentes gerados 
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Após a seleção do campo acima, o próximo campo a ser selecionado é o “Dados do 

Parâmetro”, em destaque na Figura 99. 

Figura 99 – Em destaque, o campo para seleção do tipo de dados do parâmetro 

 
Nesse campo o usuário informa o tipo dos dados de parâmetros a serem informados na 

tabela, a ser abordada em seguida. As opções disponíveis para escolha são: 

 “Análise”: quando os dados a serem informados na tabela são provenientes de 

uma análise química do efluente; 

 “Estimativa”: quando os dados a serem informados na tabela são provenientes 

de uma estimativa. 

Após a escolha de uma destas opções, o usuário deverá iniciar o preenchimento da 

tabela de parâmetros, em destaque na Figura 100. 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 100 – Em destaque, a tabela para preenchimentos dos parâmetros referentes ao efluente gerado 

 
Cada linha desta tabela apresenta os campos para inserção dos valores dos parâmetros 

obtidos pela análise química do efluente ou através de sua estimativa. 
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Devem ser informados os valores dos parâmetros do efluente antes e após o tratamento 

do mesmo. Para cada uma destas situações, também devem ser informados as instâncias 

mínimas, médias e máximas dos valores de cada parâmetro (dependendo do parâmetro). A 

Figura 101 apresenta um exemplo de preenchimento desta tabela. 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 101 – Exemplo de preenchimento da tabela de parâmetros do efluente gerado 

 
De acordo com a relação dos valores de cada parâmetro antes e depois do tratamento, o 

sistema automaticamente calculará a eficiência de tratamento para cada um deles. Esta 

informação será mostrada na coluna “Eficiência do Tratamento”, conforme mostra o destaque na 

Figura 102. 

Figura 102 – Em destaque, a coluna contendo a eficiência de tratamento de cada parâmetro 

 
Caso o usuário julgue necessário informar os valores para um parâmetro não listado na 

tabela, deverá utilizar o campo “Outros parâmetros” para selecionar e adicionar esse parâmetro 

não listado inicialmente. Poderão ser adicionados quantos parâmetros forem necessários. A 

Figura 103 apresenta, em destaque, esse campo. 
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Figura 103 – Em destaque, o campo para seleção e adição de novos parâmetros à tabela 

 
Após a adição dos parâmetros desejados, os mesmos passarão a ser exibidos na tabela 

juntamente com os seus respectivos campos para inserção dos valores. 

Deve-se notar que na coluna “Ações” (última da tabela), o usuário poderá remover os 

parâmetros extras adicionados através do procedimento acima. Cada parâmetro extra que foi 

adicionado disponibilizará a seleção da ação “Remover parâmetro”, identificada pelo ícone  . 

Somente os parâmetros extras adicionados disponibilizarão esta ação. Após a seleção, o 

parâmetro adicionado será eliminado da tabela. 

Terminado o preenchimento dos dados desta tabela, o usuário deverá iniciar o 

preenchimento dos dados da seção seguinte do formulário, “Quadros de Vazão”. Serão dois 

quadros que deverão ser preenchidos: o quadro de vazão autorizada e o quadro de vazão 

declarada. Eles estão organizados em duas abas (dentro da própria seção), sendo uma aba para 

cada quadro, conforme indica a Figura 104. 

Figura 104 – Em destaque, as abas referentes a cada quadro de vazão 

 
O primeiro destes quadros a serem preenchidos é o de “Vazão Autorizada”. O usuário 

deverá informar os dados de vazão de lançamento do efluente no corpo d’água receptor. Neste 

quadro devem ser informados os dados da vazão que foi autorizada pelo órgão regulador 

competente. 

A primeira linha desse quadro refere-se aos dias de lançamento (por mês) no corpo 

receptor. Cada coluna apresentada nesta linha refere-se a um mês do ano (Jan a Dez). Para 

cada mês o usuário deverá preencher o número de dias/mês que a água é lançada. A Figura 
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105 apresenta um exemplo deste preenchimento. 
 

Figura 105 – Preenchimento da primeira linha “Dia/Mês” do quadro de vazão autorizada 

 
Deve ser notado que o número total de dias de lançamento para o período de Janeiro a 

Dezembro é mostrado na última coluna da tabela. O sistema realiza esse cálculo com base na 

somatória dos valores informados pelo usuário para cada mês. 

Também deve ser observado que à frente do “Dia/Mês” na primeira linha da tabela, o 

sistema disponibiliza a opção . Esta opção permite que o dado informado na coluna de “Jan” 

seja replicado para a coluna de todos os outros meses dessa mesma linha da tabela. A Figura 

106 apresenta em destaque essa opção e um exemplo da replicação de dados. 

 

Figura 106 – Replicando os dados da primeira coluna para as colunas restantes (“Dia/Mês”) 

 
Após o preenchimento da primeira linha desta tabela, o usuário deverá preencher a 

segunda linha, de “Horas/Dia” que ocorre o lançamento no corpo receptor, para cada mês. A 

Figura 107 apresenta um exemplo deste preenchimento. 

Figura 107 – Preenchimento da segunda linha “Horas/Dias” do quadro de vazão autorizada 

 
Da forma semelhante a como ocorre na primeira linha da tabela, o número total de 

horas/dia de lançamento do efluente para o período de janeiro a dezembro é mostrado na última 

coluna da tabela. O sistema realiza esse cálculo com base nos valores informados pelo usuário 

para cada mês. 

Também deve ser observado que à frente do “Horas/Dia” na segunda linha da tabela, o 

sistema também disponibiliza a opção  . Esta opção permite que o dado informado na coluna 

de “Jan” seja replicado para a coluna de todos os outros meses dessa mesma linha da tabela. A 

Figura 108 apresenta em destaque essa opção e um exemplo da replicação de dados. 
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Figura 108 – Replicando os dados da primeira coluna para as colunas restantes (“Horas/Dia”) 

 
Após o preenchimento desta segunda linha tabela, o usuário deverá preencher a terceira 

linha, de “Vazão (m³/hora)” do lançamento em questão, para cada mês. A Figura 109 apresenta 

um exemplo deste preenchimento. 

Figura 109 – Preenchimento da terceira linda “vazão (m³/hora)” do quadro de vazão autorizada 

 
Assim como nas duas linhas anteriores da tabela, a terceira linha também disponibiliza a 

opção    de replicação do dado da primeira coluna de preenchimento para as outras colunas 

restantes da linha. A Figura 110 apresenta um exemplo desta replicação. 

 

Figura 110 – Replicando os dados da primeira coluna para as colunas restantes (“Vazão [m³/hora]”) 

 
Além da opção de replicação, o sistema disponibiliza para esta terceira linha da tabela, a 

opção “Calcular Vazão” que está identificada pelo ícone  . Esta opção, exclusiva para esta linha 

da tabela, pode ser utilizada pelo usuário caso o mesmo não saiba a vazão de lançamento do 

efluente na unidade de medida “m³/hora”. Ao selecionar esta opção o sistema disponibilizará uma 

espécie de calculadora de vazão, que também poderá ser utilizada para converter vazões que 

estejam em outras unidades de medidas para “m³/hora”. A Figura 111 apresenta a janela exibida 

após a seleção desta opção. 
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Figura 111 – Calculadora e conversora da vazão para o ponto de lançamento 

 
O usuário deve observar que esta janela apresenta os dados divididos em duas colunas: 

a coluna de cálculo de vazão, disponibilizada à esquerda, e a coluna para conversão da vazão, 

disponibilizada à direita. 

Na coluna da esquerda, são disponibilizados os campos a serem preenchidos pelo usuário 

para que o cálculo da vazão (em m³/hora) seja efetuado. Para este caso, o usuário primeiramente 

deverá informar o volume de lançamento do equipamento utilizado (em Litros ou Metros cúbicos). 

Em seguida deverá informar o tempo que o equipamento gasta (em segundos, minutos ou hora) 

para lançar o volume informado logo acima no corpo receptor. Por 

fim o usuário deverá selecionar o botão    para que o cálculo da vazão (em m³/hora) 

para os valores informados seja exibido. A Figura 112 apresenta um exemplo desse cálculo, com 

os passos destacados acima. 
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Figura 112 – Em destaque, os passos para cálculo da vazão 

 
Após o cálculo da vazão, o resultado da operação será exibido no campo específico 

conforme mostra a figura acima. O resultado será exibido na unidade de medida “m³/h”. 

Logo abaixo do resultado, o sistema fornece um mecanismo que pode ser utilizado para 

exportação desse valor calculado para as colunas do quadro de vazão. Para tal, o usuário deverá 

selecionar o mês para qual deseja exportar o resultado e, em seguida, selecionar a opção “Sim” 

para a pergunta “Exportar valor para o quadro de vazão”. A Figura 113 apresenta estes passos. 

Figura 113 – Passos para exportação do valor calculado ao quadro de vazão 
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Após os passos acima, o resultado do cálculo passará a ser exibido na coluna do mês 

selecionado, na terceira linha do quadro de vazão. 

Já na coluna da direita, nessa janela exibida, são disponibilizados os campos a serem 

preenchidos pelo usuário para converter o valor de vazão de uma unidade de medida para a 

vazão em “m³/hora”. Para este caso, o usuário deverá selecionar a unidade de medida da vazão 

que deseja converter (“Litros por segundo” ou “Metros cúbicos por segundo”) e o seu valor. Em 

seguida, deverá selecionar o botão    para que a operação de conversão seja efetuada. 

A Figura 114 apresenta um exemplo dessa conversão, destacando os passos acima. 

 

Figura 114 – Em destaque, os passos para conversão de vazão 

 
Após a conversão, o resultado da operação será exibido no campo específico conforme 

mostra a figura acima. O resultado será exibido na unidade de medida “m³/h”. 

Assim como para a coluna de cálculo da vazão, o sistema fornece o mecanismo para 

exportação desse valor convertido para as colunas do quadro de vazão. Para tal, o usuário 

deverá selecionar o mês para qual deseja exportar o resultado e, em seguida, selecionar a opção 

“Sim” para a pergunta “Exportar valor para o quadro de vazão”. A Figura 115 apresenta estes 

passos. 
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Figura 115 – Passos para exportação do valor convertido ao quadro de vazão 

 
Após os passos acima, o resultado da conversão passará a ser exibido na coluna do mês 

selecionado, na terceira linha do quadro de vazão. 

O usuário deverá observar que ao preencher a terceira linha do quadro de vazão 

autorizada, o sistema disponibiliza o somatório do volume do efluente lançado para cada mês, 

tendo como parâmetro de cálculo os outros dados já preenchidos no quadro. Esse somatório é 

mostrado na quarta linha “Volume (m³)” da tabela, conforme mostra a Figura 116. 

Figura 116 – Cálculo automático do volume de lançamento (em m³) 
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Também deve ser notado que na última coluna desta quarta linha, o volume total de 

lançamento do efluente gerado será mostrado. Além dessa informação, logo abaixo do quadro 

de vazão também será disponibilizada a informação da vazão média mensal (em m³) calculada 

a partir dos dados informados no quadro. A Figura 117 apresenta em destaque a localização 

destas informações. 

Figura 117 – Em destaque, o volume total anual e a vazão média mensal (em m³) do ponto de lançamento 
informado 

 
Caso o usuário deseje limpar rapidamente o conteúdo dos campos deste quadro, basta 

acionar o botão , localizado à frente da informação “Vazão Média Mensal (m³)”. 

Após o término de preenchimento do “Quadro de Vazão Autorizada”, o usuário deverá 

selecionar a opção destacada na Figura 118, para iniciar o preenchimento do outro quadro, o de 

“Vazão Declarada”. 

Figura 118 – Em destaque, a aba para seleção do “Quadro de Vazão Declarada” 

 
O “Quadro de Vazão Declarada” será mostrado após a seleção desta opção, conforme 

mostra a Figura 119. 

Figura 119 – Quadro de Vazão Declarada 

 
Este quadro de vazão autorizada é semelhante ao quadro de vazão declara. Porém, a 

diferença é que para este último, o sistema exibe uma pergunta ao usuário se deseja replicar pra 

ele as informações inseridas no quadro de vazão autorizada. A Figura 120 destaca esta pergunta. 
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Figura 120 – Em destaque, a pergunta sobre a replicação das informações para este quadro 

 
Conforme pode ser observado pela imagem acima, o usuário poderá escolher entre as 

opções “Sim” e “Não”. Selecionando a opção “Sim”, os dados inseridos no quadro “Vazão 

Autorizada” serão replicados para o quadro em questão, de “Vazão declarada”, conforme mostra 

a Figura 121. 

Figura 121 – “Quadro de Vazão Declarada” contendo os dados replicados do “Quadro de Vazão Autorizada” 

 
Já ao selecionar a opção “Não”, o usuário deverá informar todos os dados desse quadro 

de forma manual, assim como foi realizado no “Quadro de Vazão Autorizada”. Assim, deverá 

seguir os passos de preenchimento neste quadro, para realizar o preenchimento do “Quadro de 

Vazão Declarada”, uma vez que ambos os quadros possuem o mesmo funcionamento. 

Após o preenchimento dos dados dos quadros de vazão, o usuário deverá iniciar o 

preenchimento da penúltima seção do formulário de cadastro da interferência do tipo 

“Lançamento”. Esta é a seção “Quadro de Porcentagem” dos efluentes gerados, conforme 

destaca a Figura 122. 

Figura 122 – Seção “Quadro de Porcentagem” dos efluentes gerados 

 
Este quadro deverá ser preenchido pelo usuário de acordo com o percentual do efluente 

gerado por cada finalidade. 
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Para cada fim, é disponibilizado um campo para que o usuário insira a porcentagem de 

efluente gerado para lançamento. A soma de todos os fins deve ser 100(%). A Figura 123 

apresenta um exemplo para esse preenchimento. 

Figura 123 – Exemplo de preenchimento do quadro de porcentagem dos efluentes gerados 

 
Deve ser observado à medida que o usuário informa os percentuais de uso, o sistema 

mostra o subtotal para cada finalidade e o total geral (soma de todas as finalidades). Caso a 

soma fique abaixo ou acima de 100%, o cadastro não poderá ser concluído. Conforme citado, é 

necessário que a soma total dos efluentes seja exatamente 100%. 

Após o quadro de porcentagem dos efluentes, o usuário deverá realizar o preenchimento 

da última seção do formulário, que é a de “Observação”. A Figura 124 apresenta esta seção. 

Figura 124 – Seção “Observação” 

 
Esta seção, formada por um único campo, permite que o usuário insira textualmente 

informações relevantes que julgar correlatas ao cadastro em questão. A Figura 125 apresenta 

um exemplo de preenchimento deste campo. 

Figura 125 – Exemplo de preenchimento do campo “Observação” 

 
Após o preenchimento do campo acima e dos campos das seções anteriores, o usuário 

estará apto a concluir o cadastro da interferência do tipo “Lançamento”. 

Para realizar essa conclusão, basta que o botão    seja acionado pelo usuário, 

conforme destaque na Figura 126. 
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Figura 126 – Em destaque, o botão “Salvar” para finalização do cadastro da interferência 

 
Após a seleção deste botão, o sistema exibirá uma janela na tela, que conterá uma 

pergunta indagando ao usuário se deseja inserir uma nova interferência naquele momento. A 

Figura 127 apresenta esta mensagem. 

Figura 127 – Pergunta sobre a inserção de nova interferência 
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Caso o usuário deseje adicionar mais uma interferência ao empreendimento naquele 

momento, deverá acionar a opção “Sim” na janela apresentada. Nesse momento o sistema 

reexibirá o formulário de cadastro para que essa nova interferência seja caracterizada. 

Caso selecione a opção “Não”, o sistema mostrará uma nova janela contendo outra 

pergunta, conforme mostra a Figura 128. 

Figura 128 – Mensagem para envio de declaração 

 
Nesta janela o sistema indaga ao usuário se deseja realizar o envio da declaração de uso 

da água. Caso selecione “Sim”, a declaração será enviada pelo sistema. Caso selecione a opção 

“Não”, um novo alerta será emito na tela, informando que o usuário terá 180 dias de prazo para 

envio da declaração de uso de água do empreendimento. A Figura 129 apresenta esta 

mensagem. Transcorrido esse prazo e não constado o envio da referente declaração, os dados 

cadastrais do empreendimento serão excluídos do sistema. Mais detalhes sobre a “Declaração 

de Uso da Água” serão abordados no item 2.5.5.3 deste manual. 
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Figura 129 – Mensagem de alerta sobre o prazo de envio de declaração de uso da água 

 
O usuário deverá selecionar a opção “OK” para continuar. 

 
O sistema então redirecionará o usuário à tela de edição do empreendimento e passará a 

listar a interferência recém-cadastrada no quadro das interferências do empreendimento, 

conforme mostra o destaque na Figura 130. 
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Figura 130 – Em destaque, a interferência listada no quadro de interferências do empreendimento 
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2.5.4.2.3 Interferência “Uso não consuntivo” 
 

Ao selecionar o tipo “Uso não consuntivo”, o sistema exibirá os campos apresentados 

na Figura 131. 

Figura 131 – Campos exibidos para o tipo de interferência “Uso não consuntivo” 

 
No primeiro momento, o formulário de cadastro desse tipo de interferência apresenta 

apenas uma seção de campos para preenchimento: 

 Caracterizar Interferência: disponibiliza os campos para inserção dos dados 

básicos da interferência (Tipo de Uso, Denominação do Ponto, Estado, Município, 

Outorga); 

Dependendo do da opção selecionada no campo “Tipo de Uso”, o sistema apresentará 

seções extras de preenchimentos que são específicas ao tipo selecionado pelo usuário. A Figura 

132 apresenta um exemplo de preenchimento desta primeira seção de campos, com um 

determinado tipo selecionado. Abordaremos apenas as seções para cadastro desse tipo de uso, 

uma vez que as seções para os outros tipos são específicas e modificadas dinamicamente após 

a seleção. 

Figura 132 – Exemplo de preenchimento da primeira seção de cadastro de interferência do tipo “Uso não 
consuntivo” 
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Após o preenchimento dos campos acima, as seções seguintes estarão disponíveis a 

serem preenchidas, conforme mostra a Figura 133. 

Figura 133 – Seções extras para caracterização do uso não consuntivo da água 

 
Tais seções apresentadas são: 

 
 Localização do Uso: campos para indicação do ponto de uso não consuntivo 

(Coordenadas Geográficas) além do curso d’água interferido; 

 Característica: campos para inserção dos dados detalhes sobre o uso não 

consuntivo da água. Serão solicitadas informações sobre o tipo de uso, que foi 

escolhido na primeira seção do formulário, “Caracterizar Interferência”; 

 Finalidade de Uso da Água: campos para indicação das finalidades aos quais o 

uso não consuntivo da água atende no empreendimento; 

 Observação: campo para adição de observações que o usuário julgar necessário. 
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Conforme a abordagem realizada no cadastro dos dois tipos de interferências anteriores 

(“Captação”, item 2.5.4.2.1 e “Lançamento”, item 2.5.4.2.2), cada uma destas seções 

apresentadas para o tipo “Uso não consuntivo” será apresentada, e exemplos de cadastros serão 

fornecidos ao usuário. 

Após o preenchimento da primeira seção (Caracterizar Interferência), a seção seguinte a 

ser preenchida será a de “Localização do Uso”. A Figura 134 apresenta um exemplo deste 

preenchimento. 

Figura 134 – Exemplo de preenchimento dos dados da seção “Localização do Uso” 

 
O usuário deverá notar que à frente dos campos para inserção das coordenadas 

geográficas do ponto de lançamento, o sistema disponibiliza o ícone  , que permite ao usuário 

demarcar o ponto através do mapa. Caso o usuário selecione esta opção, o sistema abrirá o 

mapa na tela para que o usuário indique o ponto exato do uso da água. 

Após informar os dados da localização do ponto de uso, o usuário deverá informar os 

dados da seção seguinte, “Características”. Nesta seção, o usuário irá caracterizar o uso não 

consuntivo da água no empreendimento, levando em consideração o tipo de uso selecionado na 

primeira seção de campos. A Figura 135 apresenta um exemplo de preenchimento destes 

campos. 

Figura 135 – Exemplo de preenchimento da seção “Características” do uso não consuntivo 

 
Após o término de preenchimento da seção de características do uso não consuntivo, o 

usuário deverá iniciar o preenchimento da seção seguinte, que é a de “Finalidade de Uso da 

Água”. 

Nesta seção, o usuário deverá caracterizar todas as finalidades de uso da água que o 

ponto de interferência de uso não consuntivo abastece. A Figura 136 apresenta esta seção. 

Figura 136 – Seção “Finalidade de Uso da Água” 
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O usuário deverá selecionar no campo “Finalidade” (exibido na figura acima), a finalidade 

de uso não consuntivo no empreendimento. A Figura 137 apresenta um exemplo desta seleção. 

Figura 137 – Escolha da finalidade de uso da água para o ponto de uso não consuntivo 

 

Após a escolha da finalidade, o usuário deverá selecionar o ícone , localizado à frente 

do campo de seleção. Esse ícone permite que o usuário adicione a opção selecionada à listagem 

de todas as finalidades que englobam o uso não consuntivo da água para o ponto em cadastro. 

Ao adicionar a finalidade, o sistema disponibiliza um conjunto de campos extras para 

caracterização da mesma. Todas as finalidades que forem atendidas pelo ponto de uso não 

consuntivo deverão ser selecionadas, adicionadas e caracterizadas. 

Estes campos extras para caracterização são exibidos dentro da própria seção 

“Finalidades de Uso da Água”. A Figura 138 apresenta o exemplo dos campos extras 

disponibilizados quando o usuário seleciona a finalidade “Geração de Energia”. 

Figura 138 – Campos extras para caracterização da finalidade “Geração de Energia” 

 
O usuário deverá preencher normalmente os campos exibidos para que a finalidade 

adicionada seja corretamente caracterizada. 

Como o usuário poderá adicionar várias finalidades para um mesmo ponto de uso não 

consuntivo, os respectivos campos extras para cada finalidade estarão organizados um após o 

outro. A Figura 139 apresenta, em destaque, os campos extras referentes a três finalidades de 

uso adicionadas (“Geração de Energia”, “Aquicultura” e “Paisagismo”). 
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Figura 139 – Em destaque, os campos extras de caracterização de cada finalidade 

 
Caso deseje remover a finalidade adicionada, basta  que o ícone    seja acionado para 

finalidade desejada. Nesse momento os campos extras para caracterização de tal finalidade 

serão removidos da seção “Finalidade de Uso da Água”. 

A Figura 140 apresenta um exemplo de preenchimento das finalidades adicionadas e 

ilustradas acima. 

Figura 140 – Exemplo de caracterização das finalidades de uso da água adicionadas 

 
Após o término de preenchimento da seção das finalidades de uso da água, o usuário 

deverá iniciar o preenchimento da última seção de preenchimento do formulário, que é a de 

“Observação”. A Figura 141 apresenta esta seção. 
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Figura 141 – Seção “Observação” 

 
Esta seção, formada por um único campo, permite que o usuário insira textualmente 

informações relevantes que julgar correlatas ao cadastro em questão. A Figura 142 apresenta 

um exemplo de preenchimento deste campo. 

Figura 142 – Exemplo de preenchimento do campo “Observação” 

 
Após o preenchimento do campo acima e dos campos das seções anteriores, o usuário 

estará apto a concluir o cadastro da interferência do tipo “Uso não consuntivo”. 

Para realizar essa conclusão, basta que o botão    seja acionado pelo usuário, 

conforme destaque na Figura 143. 
 

Figura 143 – Em destaque, o botão “Salvar” para finalização do cadastro da interferência 

 
Após a seleção deste botão, o sistema exibirá uma janela na tela, que conterá uma 

pergunta indagando ao usuário se deseja inserir uma nova interferência naquele momento. A 

Figura 144 apresenta esta mensagem. 
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Figura 144 – Pergunta sobre a inserção de nova interferência 

 
Caso o usuário deseje adicionar mais uma interferência ao empreendimento naquele 

momento, deverá acionar a opção “Sim” na janela apresentada. Nesse momento o sistema 

reexibirá o formulário de cadastro para que essa nova interferência seja caracterizada. 

Caso selecione a opção “Não”, o sistema mostrará uma nova janela contendo outra 

pergunta, conforme mostra a Figura 145. 

Figura 145 – Mensagem para envio de declaração 
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Nesta janela o sistema indaga ao usuário se deseja realizar o envio da declaração de uso 

da água. Caso selecione “Sim”, a declaração será enviada pelo sistema. Caso selecione a opção 

“Não”, um novo alerta será emito na tela, informando que o usuário terá 180 dias de prazo para 

envio da declaração de uso de água do empreendimento. A Figura 146 apresenta esta 

mensagem. Transcorrido esse prazo e não constado o envio da referente declaração, os dados 

cadastrais do empreendimento serão excluídos do sistema. Mais detalhes sobre a “Declaração 

de Uso da Água” serão abordados no item 2.5.5.3 deste manual. 

Figura 146 – Mensagem de alerta sobre o prazo de envio de declaração de uso da água 

 
O usuário deverá selecionar a opção “OK” para continuar. 

 
O sistema então redirecionará o usuário à tela de edição do empreendimento e passará a 

listar a interferência recém-cadastrada no quadro das interferências do empreendimento, 

conforme mostra o destaque na Figura 147. 
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Figura 147 – Em destaque, a interferência listada no quadro de interferências do empreendimento 
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2.5.5 Ação “Resumo do Uso da Água” 
 

A ação “Resumo de Uso da Água”, simbolizada pelo ícone  , permite ao usuário 

visualizar os detalhes dos dados cadastrais do empreendimento e também as interferências de 

uso de água cadastradas ao mesmo. A Figura 140 destaca a localização desta ação na tabela 

dos empreendimentos cadastrados. 

 

Figura 148 – Em destaque, a localização da ação “Atualizar Uso da Água” 

 
Ao selecionar esta ação, o sistema exibirá uma nova janela na tela, mostrando tais dados, 

conforme indica a Figura 149. 

 

Figura 149 – Janela contendo os dados do empreendimento selecionado e seus respectivos usos da água 

 
Na parte superior dessa janela, são listados os dados cadastrais do empreendimento e 

da declaração a ser enviada, conforme imagem acima. 
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Já na parte inferior, são listadas as interferências cadastradas (caso houver). O usuário 

deverá utilizar a barra de rolagem na janela para visualizar tais dados. Os tipos de interferência 

cadastrados para o empreendimento estão organizados em abas. Cada aba refere-se a um tipo 

(Captação, Lançamento ou Uso não consuntivo). A Figura 150 apresenta em destaque, estas 

abas de organização. 

Figura 150 – Em destaque, as abas de organização das interferências no empreendimento 

 
Dentro do escopo de cada aba, o sistema listará todas as interferências do tipo que a aba 

indicar. A aba com a coloração da fonte em laranja indica a aba atual selecionada. 

Além de exibir os dados do empreendimento e suas respectivas interferências cadastradas 

anteriormente, são exibidos alguns botões que permitem ao usuário executar outras operações 

sobre o empreendimento. Tais botões, disponibilizados no fim da janela, são: 

 “Simulação de Cobrança”: permite ao usuário realizar a simulação de cobrança 

com base em um ano de previsão e medição informado; 

 “Gerar PDF”: permite a geração de um documento PDF contendo todos os dados 

cadastrais do empreendimento e suas respectivas interferências; 

 “Visualizar Declaração”: permite ao usuário visualizar os detalhes da declaração 

de uso da água enviada ou a ser enviada pelo usuário; 

 “Enviar”: permite ao usuário realizar o envio da declaração de uso da água no 

empreendimento. Este botão somente estará disponível para seleção enquanto o 

status da declaração do empreendimento for “Aberta”; 

 “Visualizar Cobrança”: permite a visualização da ficha de cobrança gerada para o 

empreendimento em questão. Esse botão somente estará disponível após o envio 

da declaração de uso da água do empreendimento e da geração da ficha de 

cobrança pelo gestor do sistema. 
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A seguir, cada um destes botões será detalhado, bem como o 

funcionamento/procedimento ativado por cada um. 

 
2.5.5.1 Simulação de Cobrança 

 
A Figura 151 apresenta, em destaque, o botão “Simular Cobrança”. Esse botão permite 

ao usuário representante do empreendimento realizar uma simulação de cobrança pelo uso da 

água levando em consideração um determinado ano de previsão e medição informado. 

Figura 151 – Em destaque, o botão “Simulação da Cobrança” 

 
Ao acionar este botão, o sistema exibirá uma nova janela na tela, que disponibilizará dois 

campos de preenchimento: Ano Previsão e Ano Medição, conforme mostra a Figura 152. 
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Figura 152 – Janela para preenchimento dos anos de previsão e medição 

 
No campo “Ano Previsão”, o usuário deverá informar o ano ao qual deseja simular os 

valores de cobrança. Essa cobrança será calculada com base no “Ano de Medição”. Após o 

preenchimento dos campos, o usuário deverá acionar o botão “Simular” para que a operação 

seja efetuada. Um documento em formato PDF contendo os dados da simulação será 

disponibilizado ao usuário para download. 

 
2.5.5.2 Gerar PDF do Resumo de Uso da Água 

 
A Figura 153 apresenta, em destaque, o botão “Gerar PDF”. Esse botão permite ao usuário 

representante do empreendimento gerar um documento em formato PDF do relatório de uso da 

água neste empreendimento. 
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Figura 153 – Em destaque, o botão “Gerar PDF” 

 
Ao acionar este botão, o sistema disponibilizará ao usuário o download do arquivo 

contendo o resumo de uso da água no empreendimento. A Figura 152 apresenta um exemplo do 

conteúdo deste resumo. 

Figura 154 – Exemplo do documento gerado contendo os dados de resumo de uso da água no 
empreendimento 
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Neste documento são exibidos os dados cadastrais do empreendimento e de todas as 

interferências cadastradas para o mesmo. Assim como na janela exibida (onde o botão “Gerar 

PDF” é selecionado) tais interferências estão organizadas e agrupadas de acordo com o seu tipo 

(Captação, Lançamento ou Uso não consuntivo). 

 
2.5.5.3 Declaração de Uso de Água 

 
A declaração de uso da água é formada pelos dados do empreendimento cadastrados 

pelo usuário no sistema e das caracterizações dos usos da água (interferências) no mesmo. 

Consiste em um documento declaratório que deverá ser enviado pelo usuário (representante), 

através do SISCAD externo, e que será utilizado como base para cálculo (ou isenção) dos valores 

a serem cobrados por tais usos. 

Como procedimento padrão do sistema, o usuário deverá primeiramente cadastrar um 

empreendimento, em seguida caracterizar suas interferências de uso de água e por fim enviar a 

declaração de uso de água. O sistema então analisará automaticamente a declaração enviada 

pelo usuário e definirá o valor da ficha de cobrança, que conterá os valores a serem pagos pelo 

empreendedor por utilizar a água em seu empreendimento. 

 
2.5.5.3.1 Visualizar Declaração 

 
O usuário, a qualquer momento, poderá visualizar o conteúdo da declaração de uso da 

água no empreendimento. Esta visualização ocorre através da seleção do botão “Visualizar 

Declaração”, localizado na janela do resumo de uso da água. A Figura 155 apresenta em 

destaque este botão. 

Figura 155 – Em destaque, o botão “Visualizar Declaração” 
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Ao acionar o botão destacado, o sistema exibirá em uma nova aba (ou janela, dependendo 

do navegador utilizado), os dados da declaração de uso da água. A Figura 156 apresenta esta 

nova aba exibida. 

Figura 156 – Nova aba apresentando os dados da declaração de uso da água do empreendimento 

 
O usuário deverá notar que as informações apresentadas estão divididas em duas seções: 

“Empreendimentos de Uso da Água” e “Interferências”. 

Na primeira seção “Empreendimentos de Uso da Água”, são apresentados todos os dados 

cadastrais do empreendimento ao qual se refere a declaração de uso de água. 

Já na segunda seção “Interferências”, são listadas todas as interferências cadastradas no 

empreendimento em questão, por meio de uma tabela. Para cada interferência são apresentados 

os seguintes dados: 

 Nº InfoHidro: número único de identificação do empreendimento no sistema 

InfoHidro; 

 Denominação do ponto: nome informado pelo usuário para o ponto cadastrado; 

 
 Código da Interferência: código único de identificação da interferência no 

sistema InfoHidro; 
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 Status da Regularização: status em que a interferência se encontra no sistema; 

 
 Tipo: tipo do ponto de interferência (Captação, Lançamento ou Uso não 

consuntivo); 

 Município: município e unidade federativa onde o ponto de interferência se 

localiza; 

 Status do Cadastro: status em que o ponto cadastrado se encontra no 

empreendimento. 

Estas informações são apresentadas por meio das colunas na tabela. Além destas, 

também é disponibilizada uma coluna contendo ações que poderão ser selecionas sobre cada 

interferência listada. Esta coluna é a última da tabela e está apresentada em destaque na Figura 

157. 

Figura 157 – Em destaque, a coluna de ações para as interferências listadas na tabela 

 
Para cada uma das interferências, são disponibilizadas as seguintes ações: 

 

      Visualizar: permite a visualização dos dados cadastrais da interferência 

selecionada; 

   Formulário de Previsão/Medição: permite a visualização do formulário de 

previsão/medição (caso exista) para a interferência selecionada. 

Ao  selecionar  a  ação  “Visualizar”   , o sistema exibirá uma nova aba (ou janela, 

dependendo do navegador) contendo os dados da interferência selecionada. A Figura 158 

apresenta esta nova aba exibida e seus dados. 
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Figura 158 – Dados da interferência selecionada 

 

Já ao selecionar a ação “Formulário de Previsão/Medição”  , o sistema exibirá uma nova 

aba (ou janela, dependendo do navegador) contendo os dados da interferência selecionada e as 

opções para seleção do período de previsão/medição. A Figura 159 apresenta esta nova aba 

exibida e seus dados. 

 

 
 

 
Figura 159 – Dados da interferência e opções para seleção do período de previsão/medição 

 
O usuário deverá selecionar no campo “Período”, o ano ao qual deseja visualizar os dados 

de previsão/medição. A Figura 160 apresenta um exemplo da seleção de um período. 
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Figura 160 – Seleção do período do formulário de previsão/medição 

 
Após esta seleção, o sistema exibirá o formulário contendo os dados para o período 

selecionado, conforme mostra a Figura 161. 

Figura 161 – Dados do formulário de previsão/medição exibido para o período selecionado 

 

2.5.5.3.2 Enviar Declaração 
 

Após o usuário caracterizar adequadamente todas as interferências do empreendimento, 

a declaração deverá ser enviada ao sistema para que seja analisada e gerada a ficha de 

cobrança, se for o caso. 

Para enviar a declaração o usuário deverá selecionar o botão “Enviar”, destacado na 

Figura 162. 
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Figura 162 – Em destaque, o botão “Enviar” 

 
Este botão somente estará disponível caso a declaração ainda não tenha sido enviada 

anteriormente. Ou seja, a declaração deve estar com o status “Aberta”. Essa verificação do status 

poderá ser feita através da coluna “Status da Declaração”, na tabela de empreendimentos 

cadastrados. 

Ao selecionar o botão destacado, o sistema irá realizar uma verificação automática das 

informações prestadas pelo usuário no cadastro do empreendimento e no cadastro de cada 

interferência para o mesmo. Esta verificação buscará possíveis inconsistências durante as 

declarações de tais informações. Uma nova janela será apresentada na tela, contendo a lista dos 

itens verificados no sistema, conforme mostra a Figura 163. 
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Figura 163 – Janela da listagem dos itens verificados pelo sistema 

 
Cada um dos itens exibidos nessa janela refere-se a alguma informação verificada 

automaticamente pelo sistema. Cada item apresenta a sua frente, um ícone que indica o 

resultado dessa análise automática. Os possíveis ícones a serem exibidos são: 

    Item válido: exibido quando o item foi verificado pelo sistema e nenhuma 

inconsistência foi detectada; 

  Item em alerta: exibido quando não há inconsistência para o item verificado, 

porém algum dado referente ao item está com alguma pendência; 

    Item inválido: exibido quando a verificação do item detectar alguma 

inconsistência para o item. 

Quando  o  item  na  verificação  for  classificado  como  “item  inválido”  , o envio da 

declaração não poderá ser concluído, até que o usuário remova a inconsistência causadora da 

invalidez no item. Ou seja, um item inválido é impeditivo. Desta forma, o botão para confirmar o 

envio da declaração sequer será exibido na janela apresentada. 

Para remover a inconsistência de um item o usuário deverá verificar o motivo da causa da 

mesma e em seguida deverá retificar a informação de forma correta. 

Itens em  alerta   não são impeditivos como os itens inválidos, porém é recomendado 

que suas informações também sejam retificadas. Após a retificação dos dados do item, o usuário 

deverá repetir o processo de envio da declaração, citado acima. 
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Clicando novamente no botão “Enviar”, na janela de resumo de uso da água, o sistema 

realizará uma nova análise automática dos itens verificáveis. Caso agora não haja item marcado 

como inconsistente, o sistema disponibilizará o botão “Enviar” de confirmação de envio da 

declaração. Com esta disponibilização, a operação poderá ser continuada. A Figura 164 

apresenta esta situação. 

Figura 164 – Situação em que a verificação dos dados não retornou inconsistência 

 
O usuário ainda poderá utilizar o botão “Gerar PDF” para que a lista de verificação 

automática do sistema e seu resultado sejam disponibilizados para download em um arquivo  de 

formato PDF. A Figura 165 apresenta um exemplo desse arquivo gerado. 

Figura 165 – Arquivo PDF contendo a lista dos itens verificados pelo sistema 
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Para concluir o envio da declaração de uso da água, o usuário deverá selecionar o botão 

“Enviar”, destacado na Figura 166. 

Figura 166 – Em destaque, o botão para conclusão do envio da declaração no sistema 

 
Após a seleção do botão de envio, uma caixa de diálogo será exibida na tela, conforme 

mostra a Figura 167. Nessa caixa de diálogo é apresentado um texto contendo o termo de 

responsabilidade legal assumido pelo usuário ao realizar o envio da declaração de uso da água 

no sistema. 

Figura 167 – Termo de responsabilidade do envio da declaração de uso da água 
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Caso o usuário esteja de acordo com o termo responsabilidade exibido e ciente das 

sanções criminais constituídas em razão de prestação de informações falsas, deverá selecionar 

o botão “Eu Aceito”. Caso contrário, deverá selecionar o botão “Eu não Aceito”. 

Não aceitando os termos de responsabilidade, uma nova mensagem será mostrada na 

caixa de diálogo, conforme mostra a Figura 168. 

Figura 168 – Advertência sobre o não envio da declaração de uso da água 

 
Nesta mensagem, o usuário é informado que ao sair sem enviar a declaração de uso de 

água, terá um prazo máximo de 90 dias para enviá-la. Expirado esse tempo as informações do 

uso da água no empreendimento serão permanentemente excluídas do sistema. 

Ao aceitar, o sistema emitirá na tela uma mensagem de sucesso da operação de envio da 

declaração, conforme mostra a Figura 169. 
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Figura 169 – Mensagem de confirmação para o envio da declaração 

 
Após o envio da declaração, a mesma estará apta a ser analisada pelo gestor do sistema 

para que a ficha de cobrança pelo uso da água seja gerada (se for o caso). O seu status na 

tabela de empreendimento cadastrados passa de “Aberta” para “Enviada”. Além disso, o botão 

“Enviar” deixa de estar disponível para seleção na janela de resumo de uso da água. 

O envio da declaração também pode ocorrer pela tela de edição dos dados do 

empreendimento. O usuário deverá selecionar o botão  , localizado ao fim da 

página, conforme mostra a Figura 170. 
 

Figura 170 – Em destaque, o botão para verificação e envio da declaração de uso da água do empreendimento 
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Ao selecionar esse botão, a janela do resumo de uso da água no empreendimento será 

exibida, conforme mostra a Figura 171. 

Figura 171 – Janela de resumo do uso da água no empreendimento 

 
O usuário deverá seguir os passos citados anteriormente para concluir o envio da 

declaração. 

Após o envio da declaração, caso o usuário realize alguma alteração no empreendimento 

em suas interferências cadastradas, o status da declaração regride de “Enviada” para “Aberta”, 

sendo necessário o usuário realizar um novo envio desta declaração. 

Caso mais de uma versão da declaração de uso de água seja enviada, as mesmas 

poderão ser consultadas através da tabela de empreendimentos cadastrados, conforme mostra 

o destaque na Figura 172. 

 

 

Figura 172 – Em destaque, a opção para listagem das versões de declarações já enviadas 
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O usuário deverá clicar sobre o número InfoHidro do empreendimento ao qual deseja 

verificar as versões de declarações de uso de água já enviadas. Ao selecionar esta opção, a lista 

das versões enviadas anteriormente será exibida, conforme mostra a Figura 173. 

Figura 173 – Em destaque, as versões anteriores das declarações enviadas pelo usuário 

 
Para cada uma das declarações é possível selecionar até duas ações sobre as mesmas: 

As ações possíveis são: 

         Resumo de Uso da Água: permite a visualização dos dados do 

empreendimento e interferências contidos na declaração de uso específica, 

conforme abordado anteriormente. 

        Relação das Fichas de Cobrança: permite ao usuário visualizar os dados da 

ficha de cobrança gerada à referida declaração de uso da água. É importante 

ressaltar que esta ação somente estará disponível para acesso caso o gestor do 

sistema tenha realizado o cálculo de cobrança para a declaração enviada. Mais 

detalhes sobre essa ação serão vistos no item 2.5.6. 

 

2.5.5.3.3 Visualizar Cobrança 
 

Após o envio da declaração de uso da água do empreendimento e da geração da ficha de 

cobrança pelo gestor, o sistema disponibilizará o botão “Visualizar Cobrança”, na janela de 

resumo de uso da água no empreendimento. A Figura 174 apresenta, em destaque, este  botão. 
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Figura 174 – Em destaque, o botão “Visualizar Cobrança” 

 
Ao acionar este botão, o sistema exibirá na tela o resumo da ficha de cobrança do 

empreendimento, conforme mostra a Figura 175. 
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Figura 175 – Resumo da ficha de cobrança de uso da água do empreendimento 

 
Esta tela apresenta a discriminação dos valores cobrados individualmente por cada uso 

de água no empreendimento. Também são apresentados os valores de previsão de 

parcelamento do pagamento. 

Ao final da janela, são disponibilizados botões ao usuário que permitem a alteração ou 

visualização dos dados da declaração. 

 
2.5.5.3.3.1 Alterar Declaração 

 
A Figura 176 apresenta em destaque o botão “Alterar Declaração”. Selecionando este 

botão, o sistema exibirá a tela de edição do empreendimento, para que o usuário possa alterar 

os dados informados anteriormente. 
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Figura 176 – Em destaque, o botão “Alterar Declaração” 

 
Na tela de edição do empreendimento exibida após a seleção do botão destacado, o 

usuário deverá modificar os dados necessários. 

Após a modificação, é necessário que o usuário envie novamente a declaração de uso da 

água do empreendimento, com os dados alterados. A partir dessa nova declaração, o sistema 

realizará o cálculo de um novo valor de cobrança pelo uso da água, se for o caso. 

 
2.5.5.3.3.2 Visualizar Declaração 

 
A Figura 177 apresenta, em destaque, o botão “Visualizar Declaração”. Este botão permite 

ao usuário visualizar os dados da declaração que foi utilizada como base para geração da ficha 

de cobrança pelo uso da água no empreendimento. 

Figura 177 – Em destaque, o botão “Visualizar Declaração” 

 
Ao selecionar este botão, o sistema exibirá em uma nova aba (ou janela, dependendo do 

navegador utilizado) contendo os dados de tal declaração de uso da água. A Figura 178 

apresenta estes dados. 
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Figura 178 – Dados da declaração de uso da água no empreendimento 

 
Os dados do empreendimento e das interferências cadastradas para o mesmo serão 

mostrados nesta tela. O detalhamento desta tela já foi abordado no item 2.5.5.3.1. Consulte-o 

para maiores informações. 

 
2.5.6 Ação “Relação de Fichas de Cobrança” 

 

A ação “Relação de Fichas de Cobrança”, simbolizada pelo ícone  , permite ao usuário 

visualizar a listagem das fichas de cobranças já geradas para o empreendimento em questão. A 

Figura 179 destaca a localização desta ação na tabela dos empreendimentos cadastrados. 

 

Figura 179 – Em destaque, a localização da ação “Atualizar Uso da Água” 
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Esta ação somente estará disponível para seleção se ao menos uma ficha de cobrança 

tiver sido gerada para um determinado empreendimento. 

Ao selecionar esta ação, o sistema exibirá uma nova janela na tela, mostrando a lista de 

fichas de cobranças, conforme indica a Figura 180. 

Figura 180 – Relação das fichas de cobranças do empreendimento 

 
Para cada ficha de cobrança listada, o sistema apresentará uma coluna de ações que 

poderão ser acionadas para cada ficha. As ações disponíveis para seleção são: 

   Legislação: permite a visualização da lei que está associada à ficha de 

cobrança gerada para o empreendimento; 

   Resumo Ficha de Cobrança: permite a visualização da ficha de cobrança 

gerada para o empreendimento. 

A seguir, estas ações serão detalhadas. 

 
 

2.5.6.1 Ação “Legislação” 
 

A Figura 181 apresenta, em destaque, a ação “Legislação”. Ao selecionar esta ação, o 

sistema disponibilizará o documento da lei que está associada à cobrança do uso da água no 

empreendimento. 
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Figura 181 – Em destaque, a ação “Legislação” 

 

2.5.6.2 Ação “Resumo Ficha de Cobrança” 
 

A Figura 182 apresenta, em destaque, a ação “Resumo Ficha de Cobrança”. Ao 

selecionar esta ação, o sistema disponibilizará os dados da ficha de cobrança em questão. 

Figura 182 – Em destaque, a ação “Resumo Ficha de Cobrança” 

 
A Figura 183 apresenta a janela contendo os dados da referida ficha de cobrança. 
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Figura 183 – Dados da ficha de cobrança de uso da água do empreendimento 

 
Além dos dados da ficha de cobrança, ao final da janela exibida são disponibilizados 

alguns botões que permitem ao usuário acionar algumas funcionalidades sobre a ficha. Os 

botões são: 

 Solicitar Revisão da Cobrança; 

 
 Visualizar Ficha de Cobrança; 

 
 Gerar PDF. 

 
A seguir a ação desencadeada por tais botões serão detalhadas. 

 
 

2.5.6.2.1 Solicitar Revisão da Ficha de Cobrança 
 

A Figura 184 apresenta, em destaque, o botão “Solicitar Revisão da Ficha de Cobrança”. 

Essa funcionalidade permite ao usuário contestar o valor cobrado por uma ficha de cobrança e 

solicitar a revisão da mesma. 
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Figura 184 – Em destaque, o botão “Solicitar Revisão da Cobrança” 

 
Ao selecionar este botão, o sistema exibirá uma nova janela para que o pedido de 

revisão da cobrança seja formalizado. A Figura 185 apresenta esta janela. 
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Figura 185 – Janela de requerimento do pedido de revisão da ficha de cobrança 

 
Nesta tela, o usuário deverá selecionar a finalidade do processo de revisão. Em seguida 

deverá informar a justificativa da solicitação. Por fim, o usuário deverá assinalar a opção da 

veracidade das informações declaradas. 

Com base na finalidade do processo de revisão selecionada, o sistema automaticamente 

apresentará os documentos necessários a apresentar juntamente com o requerimento de 

revisão. A Figura 186 apresenta esta situação. 
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Figura 186 – Em destaque, a lista de documentação necessária para apresentação 

 

Por  fim, o usuário deverá  selecionar  o botão    para concluir a solicitação de 

revisão do processo. Uma mensagem de confirmação para o pedido de revisão será exibida na 

tela, conforme a Figura 187. 

 

Figura 187 – Mensagem de confirmação do pedido de revisão da cobrança 
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Ao selecionar o botão “OK” na janela da mensagem, o sistema mostrará na tela o 

documento de Requerimento de Processo de Revisão, conforme mostra a Figura 188. 

Figura 188 – Documento “Requerimento do Processo de Revisão da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos” 

 

2.5.6.2.2 Visualizar Ficha de Cobrança 
 

A Figura 189 apresenta, em destaque, o botão “Visualizar Ficha de Cobrança”. Essa 

funcionalidade permite ao usuário contestar o valor cobrado por uma ficha de cobrança e solicitar 

a revisão da mesma. 
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Figura 189 – Em destaque, o botão “Visualizar Ficha de Cobrança” 

 
Ao selecionar este botão, o sistema exibirá uma nova aba (ou janela, dependendo do 

navegador utilizado), contendo todos os dados referentes à ficha de cobrança de uso da água 

do empreendimento. A Figura 190 apresenta estes dados. 

Figura 190 – Dados da ficha de cobrança de uso da água 
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Nesta tela exibida, os dados da ficha de cobrança estarão organizados em abas, conforme 

mostra em destaque a Figura 191. 

Figura 191 – Em destaque, as abas de organização dos dados da ficha de cobrança 

 
Cada uma das abas apresentadas exibem informações específicas sobre a ficha de 

cobrança. O usuário deverá clicar sobre cada uma para ter acesso a suas respectivas 

informações. 

 
2.5.6.2.3 Gerar PDF 

 
A Figura 192 apresenta, em destaque, o botão “Gerar PDF”. Essa funcionalidade permite 

ao usuário gerar um documento em formato PDF contendo os dados resumidos da ficha de 

cobrança pelo uso da água no empreendimento. 
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Figura 192 – Em destaque, o botão “Visualizar Ficha de Cobrança” 

 
Ao acionar este botão, o sistema disponibilizará ao usuário o download do arquivo da 

ficha de cobrança. A Figura 193 apresenta um exemplo do conteúdo deste arquivo. 

Figura 193 – Exemplo do documento gerado contendo os dados da ficha de cobrança do empreendimento 
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Neste documento são exibidos os dados cadastrais do empreendimento e das relações 

individuais de cobrança por cada uso de água no empreendimento. 

 
2.5.7 Ação “Formulário de Previsão/Medição” 

 

A ação “Formulário de Previsão/Medição”, simbolizada pelo ícone , permite ao usuário 

visualizar o formulário de previsão/medição cadastrado para um determinado empreendimento, 

ou ainda, realizar o preenchimento desse formulário para um empreendimento que se encontre 

numa campanha de previsão/medição do sistema. A Figura 194 destaca a localização desta ação 

na tabela dos empreendimentos cadastrados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Figura 194 – Em destaque, a localização da ação “Formulário de Previsão/Medição” 

 
Ao selecionar esta ação, o sistema exibirá uma nova janela para que o usuário selecione 

a interferência que deseja visualizar/cadastrar o formulário de previsão/medição. A Figura 195 

apresenta esta janela. 

Figura 195 – Janela para seleção da interferência referente ao formulário de previsão/medição 
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Após a seleção da interferência, o sistema carregará os dados de vazão da água 

captada/efluente, fornecidos no cadastro de tal interferência. A Figura 196 apresenta tais dados. 

Figura 196 – Dados relativos ao quadro de vazão preenchido no cadastro da interferência 

 
Caso o empreendimento se enquadre na campanha de previsão/medição, ao selecionar o 

ponto de interferência, aparecerá um ícone antes do campo indicando se o ponto já teve o seu 

preenchimento do formulário de previsão/medição efetuado (Preenchido) ou não (Pendente). 

O ícone  indica que o formulário do ponto ainda não foi preenchido, ou seja, que ainda 

está pendente. À frente do nome do campo também é disponibilizada a informação que o ponto 

ainda encontra-se pendente de preenchimento, conforme mostra a Figura 197. 

Figura 197 – Indicação de ponto ainda pendente de preenchimento de seu formulário 
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Para preencher, o usuário então deverá selecionar no campo “Período”, a opção “Atual”, 

que se refere à campanha atual que o empreendimento está associado. Os campos para 

preenchimento da vazão realizada e prevista serão disponibilizados para preenchimento, 

conforme mostra o destaque na Figura 198. 

Figura 198 – Em destaque, o quadro para inserção dos dados de previsão/medição 

 
A primeira linha de preenchimento do quadro consiste nos campos de dados de vazão 

realizada para um determinado ano. Já a segunda linha consiste nos campos para 

preenchimento da previsão de vazão para um referido ano. Após o preenchimento destes dados, 

o usuário deverá informar se existe equipamento de medição para o ponto selecionado, através 

do campo destacado na Figura 199. 

Figura 199 – Em destaque, o campo para indicação de equipamento de medição para o ponto 
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Caso o usuário marque a opção “Sim”, um novo campo será disponibilizado para que o 

equipamento utilizado seja informado, conforme mostra a Figura 200. 

Figura 200 – Em destaque, o campo para seleção do equipamento de medição utilizado 

 
Após a conclusão do preenchimento do formulário, o usuário deverá selecionar o botão 

. Nesse momento o sistema emitirá uma mensagem confirmando o sucesso da inserção 

dos dados, conforme mostra a Figura 201. 

Figura 201 – Mensagem de dados inseridos com sucesso 

 
Ao clicar em “OK” e em seguida selecionar a interferência que foi preenchida, o usuário 

poderá  notar  que  o  ícone    indicando o preenchimento ocorreu com sucesso, conforme 

mostra a Figura 202. 
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Figura 202 – Em destaque, a indicação da interferência preenchida 

 
Ao realizar o preenchimento dos valores de previsão/medição de todas as interferências 

do empreendimento, o usuário deverá selecionar o botão    para submeter os dados 

informados ao sistema. Uma mensagem será exibida na tela informando o sucesso do envio. A 

Figura 203 apresenta esta mensagem de confirmação. 

 

Figura 203 – Dados de previsão/medição enviados com sucesso 

 

2.5.7.1 Download e Upload de Formulário de Previsão/Medição 
 

Outra maneira de enviar os dados de previsão/medição das interferências do 

empreendimento é realizando um upload de uma planilha de dados já preenchida pelo usuário. 

Para realizar essa operação, o usuário deverá selecionar o ícone    “Upload e Download de 

Formulário de Previsão/Medição”, localizado no quadro de empreendimentos cadastrados (ao 

lado do campo “Pesquisar”) e conforme mostra o destaque na Figura 204. 
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Figura 204 – Em destaque, a opção para importação da planilha de previsão/medição 

 
Ao selecionar a opção destacada, o sistema exibirá uma janela para escolha do arquivo 

da importação e/ou download da planilha, conforme mostra a Figura 205. 

Figura 205 – Janela para download do modelo da planilha e escolha do arquivo de upload 

 
Caso o usuário ainda não tenha a planilha que será preenchida por ele e enviada ao 

sistema, deverá selecionar o botão  para baixar o modelo de tal planilha. 

Após baixar a planilha, o usuário deverá preenchê-la, no padrão aceito pelo sistema, com 

os dados de previsão/medição das interferências de um empreendimento. A Figura 206 

apresenta um exemplo desta planilha. 

Figura 206 – Exemplo de preenchimento da planilha de previsão/medição 

 
A seguir, as orientações para preenchimento desta planilha: 
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 A coluna NUMERO_INFOHIDRO deve receber o número InfoHidro do 

empreendimento ao qual deseja informar os dados de previsão/medição; 

 A coluna NUMERO_INTERFERENCIA deve receber o número de identificação 

da interferência referente ao empreendimento; 

 A coluna FORMULARIO deve ser preenchida com os valores PREV (Previsão) 

ou MED (Medição); 

 A coluna ANO deve ser preenchida com o ano de previsão/medição a que os 

dados se referem; 

 A coluna EQUIPAMENTO deve ser preenchida com os seguintes valores: 

 
o NAO: Não possui equipamento para medição; 

 

o CALHA: Calha Parshall; 
 

o ELETRO: Eletromagnético; 
 

o HIDROMETRO: Hidrômetro; 
 

o HORIMETRO: Horímetro; 

o PLACA: Placa de Orifício; 
 

o TUBO: Tubo de Pitot; 
 

o ULTRASSONICO: Ultrassônico; 
 

o VENTURI: Venturi; 
 

o VERT_RET: Vertedouro Retangular; 
 

o VERT_TRA: Vertedouro Trapezoidal; 
 

o VERT_TRI: Vertedouro Triangular; 

o OUTRO: Outro equipamento. 
 

Após concluir o preenchimento da planilha no padrão aceito pelo sistema, o usuário deverá 

realizar o upload da planilha, através da opção  . Em seguida o usuário deverá 

selecionar o botão    para confirmar o envio da planilha no sistema. Uma mensagem 

será mostrada na tela informando o sucesso desta operação, conforme mostra a Figura 207. 
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Figura 207 – Mensagem de confirmação do upload da planilha de previsão/medição 

 
A partir desse momento, os dados de previsão/medição já poderão ser consultados para 

as   interferências   em   questão.   Para   isso,   basta   acessar   a   ação       “Formulário de 

Previsão/Medição” (na tabela de empreendimentos cadastrados), referente aos 

empreendimentos que receberam os dados de previsão/medição. 

 

2.6 Aba “Vincular/Desvincular Representante” 
 

A aba “Vincular/Desvincular Representante” permite ao usuário do sistema realizar a 

solicitação de vinculação de outras pessoas físicas como seu “Representante”. Essa vinculação 

ocorre por empreendimentos, ou seja, um ou mais empreendimentos podem ser vinculados a 

um determinado representante do usuário. A Figura 208 apresenta esta aba. 

Figura 208 – Aba “Vincular/Desvincular Representante” 

 
Pode-se observar que nesta aba são apresentadas 02 (duas) seções de informação e 

funcionalidades ao usuário: 
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 Vincular Representante: seção onde devem ser realizadas as solicitações de 

vinculação de um representante (pessoa física) a um ou mais empreendimentos 

de uso da água do usuário. A solicitação será analisada pelo representante, e caso 

aceite a mesma, a vinculação estará estabelecida; 

 Representantes Vinculados: seção onde são listados os representantes já 

vinculados (ou solicitações de vinculação) aos empreendimentos de uso da água 

do usuário. Através desta seção também é possível cancelar uma solicitação de 

vinculação ou cancelar uma representação vigente. 

A seguir, ambas as seções terão suas respectivas funcionalidades detalhadas. 

 
 

2.6.1 Vinculando Representante 
 

Através da seção “Vincular Representante”, o usuário autenticado poderá realizar a 

solicitação de representações de seus empreendimentos a outros usuários (pessoas físicas) do 

SISCAD, que atuarão como “Representantes” destes empreendimentos. 

No campo de seleção “Cadastro de Uso da Água”, o usuário visualizará a listagem de 

todos os seus empreendimentos de uso de água cadastrados no SISCAD. Ou seja, serão listados 

todos os empreendimentos cujo usuário autenticado é o empreendedor. 

O usuário deverá selecionar e adicionar, respectivamente, os empreendimentos que farão 

parte da solicitação da vinculação de representante. A Figura 209 apresenta, em destaque, este 

campo para seleção e adição. 

Figura 209 – Em destaque, a lista de empreendimentos aptos a serem vinculados a um representante 
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O usuário deverá selecionar cada empreendimento que deseja vincular e em seguida 

selecionar  a  opção      (adicionar à lista). Deverá repetir essa operação para todos os 

empreendimentos que necessitar ser vinculado ao representante. 

A lista dos empreendimentos adicionados para vinculação será exibida logo abaixo do 

campo “Cadastro de Uso da Água”, conforme mostra o destaque na Figura 210. 

Figura 210 – Em destaque, a lista dos empreendimentos adicionados para vinculação a um representante 

 
Deve ser notado que para cada empreendimento nessa lista, há à frente de sua 

identificação o ícone , que permite a remoção do empreendimento da lista a ser vinculada ao 

representante. 

Depois de definir a listagem dos empreendimentos a serem vinculados, o usuário deverá 

realizar a identificação da pessoa física que será a “Representante” destes empreendimentos. 

Essa identificação é efetuada através do campo “CPF”, em destaque na Figura 211. 

Figura 211 – Em destaque, o campo para inserção do CPF da pessoa a ser vinculada como representante 
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No campo destacado pela figura acima, o usuário deverá informar o CPF do representante. 

É importante ressaltar que apenas usuários cadastrados na base de dados do Sisemanet 

poderão ser vinculados como representantes de empreendimentos de uso da água. 

Após  a  inserção do CPF,  basta  selecionar a  opção    para execução da busca no 

sistema. Caso o número informado esteja correto e cadastrado na base do Sisemanet, o nome 

da pessoa será exibido no campo “Nome”, conforme destaque na Figura 212. 
 

Figura 212 – Em destaque, o nome do titular do CPF informado 

 

Para concluir  a solicitação  de vinculação, é necessário selecionar o botão  . 

Após o acionamento deste botão, o sistema exibirá uma janela contendo uma mensagem 

informativa sobre o sucesso da operação, conforme mostra a Figura 213. 

 

Figura 213 – Em destaque, a mensagem de confirmação da solicitação de vinculação dos empreendimentos ao 
representante 



Manual_SISCAD_Módulo_Externo.docx Página 143 de 148 

                                             

 

O usuário deverá selecionar o botão “OK” apresentado para fechar a janela. 

 
As solicitações realizadas serão listadas na seção “Representantes Vinculados”, através 

de uma tabela. 

Ao realizar a solicitação de vinculação de vários empreendimentos (de uma só vez) a um 

representante, cada um destes vínculos criados será apresentado separadamente na tabela por 

meio de suas linhas (registros), onde cada linha apresentará o vínculo do representante com um 

único empreendimento. 

Ou seja, para este caso, o número de empreendimentos selecionados para vinculação 

será igual ao número de registros que será criado na tabela após tal operação. A seguir, esta 

tabela será apresentada. 

 
2.6.2 Visualizando Representantes Vinculados 

 

As solicitações de vinculação e os representantes que estão vinculados aos 

empreendimentos do usuário podem ser visualizados através da tabela “Representantes 

Vinculados”, conforme mostra a Figura 214. 

Figura 214 – Em destaque, a seção “Representantes Vinculados” e a tabela contendo tais vinculações 

 
Conforme a imagem acima, cada solicitação de vinculação existente será apresentada em 

uma linha na tabela. Cada linha apresentará: 

 O nome do representante; 

 
 O CPF do representante; 

 
 O empreendimento ao qual o representante está vinculado; 

 
 O nome fantasia do empreendimento; 
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 O CPF/CNPJ do empreendimento; 

 
 O município e UF de localização do município; 

 
 Status de Vinculação. 

 
É importante destacar que no momento em que uma solicitação de vinculação é realizada, 

o seu status na tabela será “Aguardando Vinculação”. Ou seja, a vinculação de representação 

ainda não estará estabelecida. 

Para estabelecê-la, o usuário indicado no momento da solicitação como “Representante” 

deverá autenticar-se no SISCAD externo e aceitar tal pedido de vinculação. Este usuário também 

poderá recusar o pedido de vinculação e, dessa forma, a representação não será estabelecida. 

Este aceite/recusa da vinculação já foi abordado no item 2.4.2 deste manual. 

Caso este usuário definido como representante aceite o pedido de vinculação 

(representação), o status da solicitação na tabela tramitará de “Aguardando Vinculação” para 

“Representado”, indicando que a vinculação foi estabelecida. Ao aceitar este pedido, o 

representante estará apto a realizar operações no sistema para o empreendimento (pessoa física 

ou jurídica) representado. 

Já para o caso em que o usuário recusa o pedido de vinculação, o status da referida 

solicitação na tabela tramitará do status “Aguardando Vinculação” para “Recusado pelo 

Representante”. Desta forma, a vinculação não estará estabelecida. 

 
2.6.3 Desvincular Representante 

 
Caso o usuário autenticado no sistema necessite cancelar a vinculação de algum de seus 

empreendimentos a um representante (ou cancelar a solicitação de vinculação ainda não 

aprovada), o sistema permite facilmente que essa desvinculação ocorra. 

Através da última coluna da tabela “Representantes Vinculados”, o sistema disponibiliza a 

ação que permite essa desvinculação para cada registro apresentado. Esta ação é simbolizada 

pelo ícone . De acordo com o status da vinculação, a denominação dessa ação pode ser 

diferente: 

 Se o status da vinculação for “Aguardando Vinculação”, o nome da ação será 

“Desistir da Vinculação”; 

 Se o status da vinculação for “Representado”, o nome da ação será 

“Desvincular”; 

 Já para o status “Recusado pelo Representante”, esta ação não será 

apresentada. 

A Figura 215 apresenta a localização desta ação. 
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Figura 215 – Em destaque, a coluna de ações para desvinculação de representantes 

 
Ao acessar a referida ação para algum registro na tabela, o sistema apresentará uma 

janela contendo uma mensagem para confirmação da desvinculação. Para vinculações já 

estabelecidas, a mensagem exibida é mostrada conforme a Figura 216. 

Figura 216 – Janela para confirmação da desvinculação da representação 

 
Já para cancelar a solicitação de desvinculação, a mensagem exibida é mostrada na 

Figura 217. 
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Figura 217 – Janela para confirmação de cancelamento da solicitação de vinculação de representante 

 
Nota-se que em ambas as situações, os dados da vinculação (ou da solicitação de 

vinculação) selecionada são exibidos na janela. São mostrados o nome do empreendimento, 

nome do representante, além do número InfoHidro do empreendimento e o município em que o 

mesmo está localizado. 

Para confirmar a desvinculação, basta que a opção “Sim” na janela exibida seja 

selecionada. Uma janela de sucesso da operação será exibida na janela, conforme mostra a 

Figura 218. Caso o usuário não deseje prosseguir com a desvinculação, é necessário selecionar 

a opção “Não” ou fechar a janela exibida. 

Figura 218 – Mensagem de sucesso da desvinculação do representante 

 
A partir deste momento, a vinculação entre o representante e o empreendimento em 

questão deixará de existir. 
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O sistema também permite que a desvinculação de representação também ocorra por 

CPF. Ou seja, o usuário poderá informar um determinado CPF (da pessoa que representa seus 

empreendimentos) e cancelar esse vínculo para todos os empreendimentos representados por 

ela. Para executar esta operação, o usuário autenticado deverá informar o CPF desse 

representante no campo “CPF”, destacado na Figura 219. 

Figura 219 – Em destaque, a inserção do CPF para remoção das vinculações 

 
Após informar o CPF do representante o seu nome será exibido logo abaixo do campo de 

inserção. O usuário deverá  em  seguida selecionar o botão    para que a 

desvinculação do representante a todos os empreendimentos representados seja efetuada. Ao 

selecionar este botão, o sistema exibirá uma janela para confirmação dessa operação, 

conforme mostra a Figura 220. 

Figura 220 – Janela para confirmação da eliminação de vínculo do representante aos empreendimentos do 
usuário 
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Para confirmar a remoção do vínculo de todos os empreendimentos representados pelo 

CPF informado, basta selecionar a opção “Sim”. Neste momento uma janela de confirmação da 

operação será exibida na telam, conforme a Figura 221. Caso o usuário desista de remover tais 

vínculos, basta selecionar a opção “Não” ou fechar a janela exibida. 

Figura 221 – Mensagem de confirmação da desvinculação do representado dos empreendimentos vinculados a 
ele 

 
É importante destaca que apenas vínculos de representação já estabelecidos (após 

representante aceitar solicitação de vínculo) serão removidos através desta operação. As 

solicitações ainda em aberto não se encaixam nesta operação. Para cancelamento da 

solicitação, como visto anteriormente, basta que a ação    seja selecionada para o registro 

desejado. 




