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META 1.2 – ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Compartilhamento de informações sobre a emissão de 
autorizações administrativas para o uso de águas subterrâneas, 
em suas diversas modalidades, conforme o estágio da gestão de 
recursos hídricos subterrâneos nos Estados, como Outorgas de 
direito de uso, uso insignificante, licenciamento, cadastro de 
poços, entre outras. 



Os dados de poços no estado de Mato Grosso do Sul foram obtidos a partir de 
Certificados de Registro de Poço, instituídos pela Resolução Semac nº 08 de 
2009, posteriormente revogada pela Resolução Semade nº 21 de 2015, que 
estabelece normas e procedimentos para a Solicitação de Outorga de Direito 
de Uso de Recursos Hídricos;

• Certificados de Registro de Poço – documentos administrativos originários do 
licenciamento ambiental, em razão da ausência de regulamentação da outorga de 
direito de uso de recursos hídricos e a necessidade de controle do uso, tendo em 
vista que outorga foi implementada, no estado de Mato Grosso do Sul, somente em 
novembro de 2015. 

ORGANIZAÇÃO DOS DADOS 
DE POÇOS DA META 1.2

*Dados de poços: referem-se aos dados que atendem a meta 1.2, como dados hidrogeológicos, 
construtivos, de teste de bombeamento e de qualidade da água.





2015:
Os arquivos do GLA/Imasul possuem, aproximadamente, 670 
Certificados de Registro de Poço. Ficou acordado entre ANA e 
GRH/Imasul a transferência de, no mínimo, 25% destes dados 
para a Agência Nacional de Águas.
Foram incluídos e sincronizados com a ANA dados de 205 poços. 

2016:
Implantação da Outorga de direito de uso de recursos hídricos 
subterrâneos através da Resolução SEMADE n°21, de novembro 
de 2015.
Até o momento foram emitidas 33 outorgas de direito de uso de 
recursos hídricos subterrâneos.



• Sistema de apoio à decisão para outorga de direito de uso 
de águas subterrâneas - SIRIEMA
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Acordo de cooperação técnica nº 24/CPRM/2013, firmado entre 
a CPRM e o IMASUL. 
Vigência: 18/12/2013 → 18/12/2018.

O acordo implicava no repasse semestral dos dados SIAGAS, 
entretanto foram enviados mensalmente durante o ano de 2015. 
A CPRM retornou o número SIAGAS definitivo em até 5 dias úteis. 

O GRH/Imasul fez durante o ano de 2015 o controle do número 
SIAGAS de cada poço com os respectivos Certificados de Registro 
de Poço e processo GLA/Imasul. 

Durante o ano de 2016 serão enviados dados de Outorgas de 
direito de uso de recursos hídricos subterrâneos. 
 

COOPERAÇÃO COM A CPRM



PREENCHIMENTO DOS DADOS 
DE POÇOS DA META 1.2

Durante o ano de 2015 as dificuldades estiveram relacionadas à 
implantação do Sistema Importa SIAGAS. Alguns formulários não 
foram disponibilizados integralmente a tempo do preenchimento 
adequado.

O Sistema é de preenchimento simples, não tendo sido 
encontradas dificuldades quanto a isso.
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PREENCHIMENTO DOS DADOS 
DE POÇOS DA META 1.2

Durante o ano de 2016 a expectativa é que ocorra o envio de 
dados das outorgas de direito de uso concedidas, através da 
Superintendência de Gestão de Informações (SGI), via 
Declarações de Uso de Recursos Hídricos, presentes no Cadastro 
Estadual de Usuários de Recursos Hídricos.

Essa medida evitaria o processo manual de inclusão das 
informações via digitação, diminuindo erros e dando celeridade 
ao processo. 



Gerência de Recursos Hídricos – GRH 
Água Subterrânea - Telefone: (67) 3318-6140

Cleuza Maria Gomes Viana, cviana@imasul.ms.gov.br
João Levi Colares Garcia, jlevi@imasul.ms.gov.br

Juarez Marques Cardoso, jmcardoso@imasul.ms.gov.br
Paulo Mitsuo Carneiro Sakamoto, psakamoto@imasul.ms.gov.br

 

Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul
IMASUL

OBRIGADO PELA ATENÇÃO!


