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Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos - CNARH

▪ Introdução

▪ Panorama do atendimento da meta sobre outorga e cadastro.

▪ Importância da consistência dos dados disponibilizados no CNARH.

▪ Por onde começar? (priorizações de consistência);

▪ Impacto no cálculo de disponibilidade hídrica.

▪ Disponibilização dos dados do CNARH para a sociedade.

▪ Perspectivas de continuidade da disponibilização dos dados no sistema CNARH

▪ Procedimentos para campanhas de cadastro em campo visando a 
regularização dos usuários em bacias críticas.

PROGRAMAÇÃO



Introdução



▪ Contém interferências outorgadas pela 

ANA e pelos Estados

▪ Está pautado na Resolução CNRH nº 126, 

de 2011 que estabeleceu diretrizes para o 

cadastro de usuários de recursos hídricos e 

para a integração das bases de dados 

referentes aos usos de recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos.

▪ É base  para: avaliação da demanda 

hídrica; as ações de planejamento, de 

regulação, de cobrança e de fiscalização.

Cadastro 
Nacional

Usos 
Federais

Usos 
Estaduais

CADASTRO



Conceitos

CADASTRO – conjunto de dados e informações sobre usuários, usos e 
interferências nos recursos hídricos

USUÁRIO – pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 
responsável por interferências nos recursos hídricos, passíveis ou não 

de outorga

CAMPANHA DE CADASTRAMENTO – ação realizada em campo para 
cadastrar os usuários de recursos hídricos e suas interferências

INTERFERÊNCIAS REGULARIZADAS - captações de água, lançamentos 
de efluentes em corpos hídricos, bem como interferências cujo uso 

seja não consuntivo autorizados mediante ato ou documento formal 
da autoridade outorgante



Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos - CNARH

▪ Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos – CNARH, foi instituído  para registro dos usuários de 

recursos hídricos, usos e interferências regularizados pelos Estados e pela União. 

▪ Instituído pela Resolução ANA nº 317, de 2003 alterado pela Resolução ANA nº 1935, de 2017

▪ Merece destaque a publicação da Resolução CNRH nº 126, de 2011 que estabeleceu diretrizes para o 

cadastro de usuários de recursos hídricos e para a integração das bases de dados referentes aos usos 

de recursos hídricos superficiais e subterrâneos.

▪ Hoje o sistema CNARH contém as interferências outorgadas pela ANA e pelos Estados – a saber que foi 

acordado, no âmbito do Progestão, a inserção dos dados pelos estados de forma escalonada.

▪ O sistema CNARH pode ser acessado no seguinte endereço: www.snirh.gov.br/cnarh40

http://www.snirh.gov.br/cnarh40


O sistema CNARH – considerações gerais

▪ Uso exclusivo do Estado (órgão gestor / autoridade outorgante);

▪ Necessidade de complementação dos dados do ato de outorga e quem possui os
referidos dados são os órgãos gestores de recursos hídricos.

▪ Abriga dados dos usuários regularizados federais e estaduais.

▪ Possui ferramentas de gerenciamento de dados;

▪ Cadastro realizado por ponto de interferência;
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Estrutura do CNARH

FINALIDADES (16)

Abastecimento público

Esgotamento sanitário

Indústria

Termoelétrica

Mineração – Extração de areia / cascalho em leito de rio

Mineração - Outros Processos Extrativos

Irrigação

Criação Animal

Aquicultura em tanque escavado

Aquicultura em tanque-rede

Aproveitamento Hidrelétrico

Reservatório / Barramento / Regularização de vazões para 

usos múltiplos

Consumo Humano

Obras Hidráulicas

Serviços

Outras

INTERFERÊNCIAS (4)

Captação

Lançamento

Barragem

Ponto de Referência

OBS: Para cada tipo de interferência

existente no CNARH somente habilita-se

um determinado conjunto de finalidades

Exs:

❖ Abastecimento público, irrigação,

somente são habilitadas quando

seleciona-se a interferência ponto de

captação;

❖ Esgotamento sanitário somente é

habilitado quando seleciona-se a

interferência ponto de lançamento;

❖ Aproveitamento hidrelétrico somente

é habilitado quando seleciona-se a
interferência barragem.



CNARH – FUNCIONALIDADES GERENCIAIS

CNARH

Gerenciar

Inserir 
novo 
ponto

Carga 
de 

dados

Exportar 
dados



Função Gerenciar
Filtros de pesquisa

Resultado da 

pesquisa

Situação da 

interferência

Ações



Função Inserir Novo Ponto 
Caracterização do Ponto de Interferência

Seleção das opções 

de tipos de 

interferência

Tipos de interferência existentes:
▪ Captação
▪ Lançamento
▪ Barragem

▪ Ponto de referência



Função Inserir Novo Ponto
Caracterização do Empreendimento e Localização

A partir das

informações de

coordenadas o

módulo

geográfico do

sistema retorna as

informações de

corpo hídrico e

domínio



Função Inserir Novo Ponto
Informações do Usuário de Recursos Hídricos e Endereço de Correspondência 

Informações do

usuário (CPF/CNPJ),

dados de endereço

bem como demais

dados de contato

(telefone e e-mail)



Função Inserir Novo Ponto
Finalidades associadas ao ponto de interferência 

Seleção da finalidade

associada a um ponto

de captação

Seleção da finalidade

associada a um ponto

de lançamento



Função Inserir Novo Ponto
Finalidades associadas ao ponto de interferência 

Seleção da finalidade

associada a interferência

barragem Seleção da finalidade

associada a interferência

ponto de referência



Função Inserir Novo Ponto
Descrição dos dados da finalidade

Descrição dos

dados de uma

determinada

finalidade (ex.

abastecimento

público)



Função Inserir Novo Ponto
Descrição dos dados da finalidade

ABASTECIMENTO PÚBLICO Entidades que prestam serviços de
abastecimento público (prefeituras, SAAEs,
concessionárias, autorizadas, etc..)

CONSUMO HUMANO Se refere ao uso para consumo humano em
unidades ou estabelecimentos sem estar
relacionado à prestação dos serviços de
abastecimento público. Exs: hotel, loja,
restaurante, condomínio, residências não
atendidas por rede de água, etc.

SERVIÇOS Se refere aos usos não consuntivos com
atividades, em geral, temporárias, que não
alterem o regime de vazões. Exs:
desassoreamento, limpeza de margens, etc.



Função Inserir Novo Ponto
Dados de Operação (para o ponto de captação)

Campos relativos à

vazão de captação,

período (em horas/dia

e dias/mês) para cada

mês do ano

Os dados de volume

mensal e anual são

calculados

automaticamente

Possibilidade de

replicar o dado de um

mês para os meses

subsequentes



Função Inserir Novo Ponto
Dados da Autorização

Campos relativos à

situação de

regularização, tipo de

autorização, número

do processo, tipo do

ato, datas de início e

final da autorização



Função Inserir Novo Ponto
Dados da Autorização

Cadastro da situação do

ato de regularização

(como ato vigente ou

histórico)

É possível cadastrar mais

de um ato por ponto de

interferência



Função Carga de Dados

Tela de envio da planilha

de dados (formato .csv)

contendo o roteiro para

download, preenchimento

e envio da planilha)

Trata-se de opção

alternativa de

disponibilização de

dados além da

inserção dos pontos

via web



Função Carga de Dados

Modelo da planilha

de dados (formato

.csv)

Dicionário de dados para

auxílio ao preenchimento

da planilha modelo



Função Exportar Dados

Seleção da UF para

exportação de dados



Função Exportar Dados

Planilha de exportação de dados

das interferências cadastradas

pelo Estado

Dicionário de dados dos

campos da planilha de

exportação



Roteiro de Utilização do CNARH

Download do 

roteiro para 

utilização do 

CNARH40



Panorama do atendimento da meta 
sobre outorga e cadastro



SITUAÇÃO DOS ESTADOS (REGIÃO NE) NO PROGESTÃO

Ciclo 1 – 5º Período

CE

Ciclo 2 – 1º Período

BA, MA, PE e RN

Ciclo 2 – 2º Período

AL, PB, PI e SE

Inserção dos registros 

dos usuários 

regularizados no CNARH 

(até 2017 e em 2018)

Inserção dos registros 

dos usuários 

regularizados no CNARH 

(em 2018)

Inserção dos registros 

dos usuários 

regularizados no CNARH 

(em 2018) e consistência 

de usuários 

regularizados no 1º ciclo

Progestão
✓ Meta 1.1 – refere-se a integração de dados das interferências regularizadas pelas autoridades 

outorgantes estaduais.



REGISTROS INSERIDOS NO CNARH

19 ESTADOS POSSUEM  
PERCENTUAL DE INSERÇÃO DE 
REGISTROS  NO CNARH 
SUPERIOR A 90% DO 
QUANTITATIVO DE USUÁRIOS 
REGULARIZADOS
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REGISTROS DISPONIBILIZADOS PELOS ESTADOS NO CNARH

REGIÃO NORDESTE
17%

OUTRAS REGIÕES
83%

REGISTROS DISPONIBILIZADOS PELOS ESTADOS NO CNARH

REGIÃO NORDESTE

OUTRAS REGIÕES

TOTAL DE REGISTROS: 
APROXIMADAMENTE 
273.300 REGISTROS



REGISTROS DISPONIBILIZADOS PELOS ESTADOS (REGIÃO NE) NO CNARH – TIPO DE 

INTERFERÊNCIA

CAPTAÇÃO
94%

LANÇAMENTO
2%

BARRAGEM
1%

PONTO DE REFERÊNCIA
3%

REGISTROS INSERIDOS NO CNARH (REGIÃO NE) POR TIPO DE 
INTERFERÊNCIA

TOTAL DE REGISTROS: 
APROXIMADAMENTE 
47.000 REGISTROS

SUPERFICIAL
35%

SUBTERRÂNEA
65%

REGISTROS INSERIDOS NO CNARH (REGIÃO NE) 
POR TIPO DE CAPTAÇÃO

SUPERFICIAL

SUBTERRÂNEA

TOTAL DE REGISTROS: 
APROXIMADAMENTE 
44.000 REGISTROS



REGISTROS DISPONIBILIZADOS PELOS ESTADOS (REGIÃO NE) NO CNARH – TIPO DE 

FINALIDADE

TOTAL DE REGISTROS: 
APROXIMADAMENTE 
47.000 REGISTROS
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11,65%

3,20%

17,56%

4,54%

12,80%

32,80%

2,73%

12,20%

2,53%

DEMAIS FINALIDADES:
▪ Aproveitamento 

hidrelétrico;
▪ Aquicultura tanque rede;
▪ Esgotamento sanitário;
▪ Mineração – extração de 

areia;
▪ Mineração – outros 

processos extrativos;
▪ Reservatório/barramento;
▪ Serviços;
▪ Termoelétrica



Importância da consistência dos dados 
disponibilizados no CNARH

Por onde começar? (priorizações de consistência)
Impacto no cálculo de disponibilidade hídrica



▪ Consistência cadastral no CNARH: Preenchimento / ajuste das informações cadastrais
de um usuário de recursos hídricos, visando minimizar a situação de dados incorretos,
incompletos ou desatualizados.

▪ Grupos de dados a serem analisadas para consistência:
✓ Caracterização (tipo/subtipo) do ponto de interferência;

✓ Localização (coordenadas/domínio/corpo hídrico);

✓ Informações do usuário (CPF/CNPJ; endereço; telefone; e-mail);

✓ Informações de uso/finalidade;

✓ Dados da operação (vazão; horas/dia; dias/mês) - quando captação de água ou
lançamento de efluentes;

✓ Dados da autorização (número do ato, data de início e data final do ato de regularização,
etc.)

▪ Objetivo: Busca obter a melhor qualidade do registro do usuário de recursos hídricos.

IMPORTÂNCIA DA CONSISTÊNCIA DOS DADOS DISPONIBILIZADOS NO CNARH



CONSISTÊNCIA DE DADOS NO CNARH – APLICAÇÕES NA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Consistência 
cadastral

CNARH

Outorga

Cobrança

FiscalizaçãoPlanos

TI

• Análise de disponibilidade hídrica mais
representativa (quantitativa e qualitativa)
nas análises de solicitações de outorga

• Elaboração das fichas de
cobrança de forma
consistente

• Auxílio no planejamento de rotas /
campanhas de campo;

• Localização mais precisa dos pontos
de interferência a serem vistoriados in
loco

• Suporte para elaboração de
demandas de recursos
hídricos de forma mais
representativa e atualizada
nos diagnósticos de bacias
hidrográficas

• Melhoria dos processos de

evolução de sistemas bem
como das bases de dados



NÍVEIS DE CONSISTÊNCIA DE DADOS NO CNARH

• Na inserção via web

(digitação) corresponde às
regras de consistência
definidas no CNARH (dados
obrigatórios);

• Na carga de dados
corresponde à digitação dos
dados da planilha
observando regras do
modelo de dicionário.

• Na inserção via web
(digitação) corresponde
ao processo de
salvamento do registro no
CNARH (dados
obrigatórios);

• Na carga de dados refere-
se ao processamento dos
registros após envio da
planilha.

Nível 1 – entrada 
de dados no 

Sistema

Nível 2 – salvar 
registro no 

Sistema

Nível 3 – análise 
/ melhoria da 
qualidade do 

registro

• Avaliação dos registros
inseridos no CNARH e
mediante definição de
critérios de consistência,
sendo necessária a
realização de ajustes /
retificações nos registros
para melhoria da
qualidade do dado.



PRIORIZAÇÕES DE CONSISTÊNCIA DE DADOS NO CNARH

Domínio

Vazões / volumes

Atos de outorgas

Finalidade / interferência

Dados administrativos



▪ Situações relacionadas ao processamento do módulo geográfico do SNIRH
(processamento do domínio da interferência como federal ao invés de estadual);

▪ Observações para análise/ajuste do registro quanto ao domínio:

▪ Verificação da coluna “J” do arquivo de exportação CNARH, que se refere ao domínio
(campo: “INT_TDM_DS”); OBS: a coluna que trata de um registro disponibilizado pelo
estado é a coluna “I” (campo: “INT_TOD_DS”), que trata da origem do dado.

▪ Análise do registro pelo estado para verificação da situação efetiva de domínio do
corpo hídrico da interferência;

▪ Em se tratando de domínio do corpo hídrico estadual, necessário realizar o ajuste
(edição) no campo denominado “nome do corpo hídrico” (localizado no quadro / tela
denominada “Localização”), conforme ato de regularização emitido pelo estado.

▪ Após o ajuste/alteração no nome do corpo hídrico, comunicar à ANA para as devidas
alterações no domínio do registro na base de dados do CNARH.

Domínio

PRIORIZAÇÕES DE CONSISTÊNCIA DE DADOS NO CNARH



PRIORIZAÇÕES DE CONSISTÊNCIA DE DADOS NO CNARH

Domínio

Indicativo de 

registros processados 

com domínio federal



▪ Análise de valores de vazões / volumes extremamente discrepantes (valores
extremamente elevados (ex. vazões superiores a 1.000 m³/h) ou valores de vazões
equivalentes a zero, por exemplo);

▪ Impacto significativo na análise de disponibilidade hídrica de um determinado
trecho de rio ou bacia hidrográfica;

▪ Situações de fontes de erros:

✓ Digitação do dado na planilha de carga de dados ou na interface web;

✓ Divergência de unidades (l/s ao invés de m³/h);

▪ Ajuste do valor correto de vazão ou operação (mediante digitação via web)
conforme especificado no ato de regularização do usuário de recursos hídricos.

Vazões / volumes

PRIORIZAÇÕES DE CONSISTÊNCIA DE DADOS NO CNARH



▪ Situações de falta de padronização nos atos de regularização. Exs:
✓ Descrição quanto ao tipo do ato (Ex. Decreto, Decreto xxxxx/1999; Decreto/99, etc.);

✓ Número do ato (OBS: ideal padronizar o ano com 4 dígitos (Ex: 1200/2015 ao invés de
1200/15) / ato sem estar acompanhado do ano (Ex. 1850/) / nº do ano do ato superior
ao ano atual (Ex. 1450/2028);

✓ Data de início do ato superior a data atual (Ex. 12/04/2025);

✓ Data final do ato incoerente (Ex. 15/01/8201);

✓ Observar situações quando a data de início do ato e a data final do ato são muito
discrepantes (superior a 20 ou 30 anos, por exemplo, às vezes o período de vigência do
ato é bem menor);

✓ Dificuldade nas pesquisas/consultas gerenciais.

▪ Ajuste dos dados do ato (tipo, data de início e final do ato, etc.) conforme
especificado no ato de regularização do usuário de recursos hídricos;

▪ Importante observar a situação do ato se o mesmo é vigente ou histórico (já existe
função disponível para descrever o histórico de outorgas para determinado ponto).

Atos de outorgas

PRIORIZAÇÕES DE CONSISTÊNCIA DE DADOS NO CNARH



PRIORIZAÇÕES DE CONSISTÊNCIA DE DADOS NO CNARH

Atos de Outorgas

Número do ato sem 

referência ao ano 

Número do ato sem separação 

do número e ano 

Data inicial da outorga com 

ano inconsistente



▪ Situações comuns em procedimentos de carga de dados;

▪ Incompatibilidade entre tipo de ponto de interferência e finalidade. Ex:
✓ pontos de captação de água ou lançamento de efluentes vinculados às finalidades

aproveitamento hidrelétrico, aquicultura tanque-rede ou serviços;

▪ Ausência de dados complementares/condicionantes em relação à uma
determinada finalidade. Exs:

✓ Ausência de dados sobre localidades atendidas, população e tipo de prestador de
serviços (quando finalidade se trata de abastecimento público ou esgotamento
sanitário);

✓ Ausência de dados sobre área irrigada (quando finalidade irrigação) e da espécie
animal/nº de cabeças (quando criação animal);

✓ Ausência de dados sobre produção / tipologia industrial (quando finalidade indústria);

✓ Ausência de dados de DBO no ponto de lançamento de efluentes.

Finalidade / interferência

PRIORIZAÇÕES DE CONSISTÊNCIA DE DADOS NO CNARH



PRIORIZAÇÕES DE CONSISTÊNCIA DE DADOS NO CNARH

Finalidade / interferência

Registros de finalidade 

aproveitamento 

hidrelétrico vinculados a 

interferência captação ou 

lançamento



▪ Impacta em geral para situações de contato do órgão gestor com o usuário.

▪ Situações de inconsistências:

✓ Ausência de dados de contato como, por exemplo, o telefone e o e-mail;

✓ Nome do empreendimento = nome do usuário (situação mais relevante quando o
usuário possui diversos empreendimentos. Exs: i) usuário de irrigação que possui diversas
fazendas; ii) companhias de saneamento que possuem diversos sistemas de
abastecimento público ou de esgotamento sanitário);

✓ Troca de campos: nome do usuário preenchido com o nome do responsável legal.

Dados administrativos

PRIORIZAÇÕES DE CONSISTÊNCIA DE DADOS NO CNARH



▪ Base de dados do CNARH (usuários federais e estaduais) utilizada para o processo
de cálculo da disponibilidade hídrica (via SSDO) nas solicitações de outorga da
ANA;

▪ Situações que podem impactar o cálculo da disponibilidade hídrica:

✓ Dados inconsistentes de vazão e regime de operação (horas/dia e dias/mês) em pontos
de captação de água e de lançamento de efluentes;

✓ Dados inconsistentes de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) - impacto na análise
qualitativa do corpo hídrico;

✓ Duplicidades de registros de uma mesma interferência.

Impactos no cálculo da disponibilidade hídrica

PRIORIZAÇÕES DE CONSISTÊNCIA DE DADOS NO CNARH



Disponibilização dos dados do CNARH 
para a sociedade



▪ Transparência (democratização do dado);

▪ Contribuições para melhoria da qualidade do dado e dos serviços prestados pelos
órgãos gestores de recursos hídricos;

▪ Melhoria da gestão de recursos hídricos entre as instituições que fazem parte do
SINGREH;

▪ Geração de novos conhecimentos;

▪ O que disponibilizar do CNARH? Exclusivamente os dados que são considerados
públicos por já terem sido publicados pelo estado em seus atos de regularização;

▪ O CNARH é parte integrante do SNIRH, e este tem como premissa a disponibilização
das informações;

▪ Importância dos estados também considerarem em seus balanços hídricos os dados
de outros estados e da ANA.

DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DO CNARH PARA A SOCIEDADE



Disponibilização

Representatividade 
(quantidade)

Consistência 

(qualidade)

DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DO CNARH PARA A SOCIEDADE



Perspectivas de continuidade da 
disponibilização dos dados no sistema CNARH



Tecnológicas:

▪ Criação de função para permitir a atualização dos dados cadastrados no CNARH
via webservice – Objetivo: Permitir que o órgão gestor realize a atualização de
registros no CNARH40 “em lote” via carga de dados ao invés de realizar de forma
individual atualmente no painel gerencial no CNARH40;

▪ Melhoria nos critérios de consistência no CNARH40 - verificação de regras de
consistência comparando tipo de interferência x tipo de finalidade (em
andamento;

▪ Automatização para os estados que possuem sistemas próprios por meio de
webservice.

PERSPECTIVAS DE CONTINUIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS NO SISTEMA CNARH



Institucionais:

▪ Determinação da Resolução CNRH nº 126, de 2011;

▪ Finalização do Progestão (continuidade da disponibilização dos dados);

▪ Oficializar por meio de resolução conjunta? Isso garantiria, considerando as
mudanças de governo?

▪ Como inserir o assunto na agenda política do estado?

PERSPECTIVAS DE CONTINUIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS NO SISTEMA CNARH



Procedimentos para campanhas de cadastro 
em campo visando a regularização dos 

usuários em bacias críticas



▪ Aplicação em bacias com alta criticidade (demanda x disponibilidade hídrica);

▪ Após a publicação das novas plataformas REGLA e CNARH a ANA não realiza
campanhas de cadastros sem o objetivo claro de regularizar estes usuários;

▪ Metodologias utilizadas:
✓ Cadastro em campo;

✓ Uso de técnicas de geoprocessamento;

✓ Sistematização / validação dos dados cadastrados;

✓ Processo de regularização dos usuários.

▪ Resultados obtidos / lições aprendidas:

✓ Não realizar campanhas de cadastro não tendo como objetivo final a regularização
dos usuários.

PROCEDIMENTOS PARA CAMPANHAS DE CADASTRO EM CAMPO VISANDO A REGULARIZAÇÃO 
DOS USUÁRIOS EM BACIAS CRÍTICAS 



Campanhas realizadas:
✓ Piranhas-Açu (PB/RN):

✓ Campanhas, com visita em campo às propriedades, para levantamento dos dados do usuário
e do uso de recursos hídricos e o levantamento das áreas irrigadas e da propriedade, a partir
do desenho do polígono tendo como fundo uma imagem de satélite;

✓ Ter o desenho do polígono auxilia a fiscalização por meio do monitoramento por imagem de
satélite; a comparação das imagens possibilita a identificação de alterações nas áreas
irrigadas.

✓ Após a obtenção das informações foram realizadas campanhas de regularização onde o
usuário de recursos hídricos se dirigia ao escritório itinerante da ANA para solicitar sua
regularização por meio do sistema REGLA. Como os dados do usuário são conhecidos facilita a
realização do pedido com as condições realmente existentes em campo.

✓ Boqueirão (PB):
✓ Não houve levantamento em campo, o que dificulta o monitoramento, mas foram realizadas

duas campanhas de regularização onde mais de 80% dos usuários do reservatório Epitácio
Pessoa foram regularizados; uma campanha em julho/2018, outra campanha em
dezembro/2018 e a entrega das regularizações em fevereiro/2019.

✓ Para a identificação dos usuários, como sendo efetivamente usuários daquela região, para a
solicitação de outorga foi exigida a apresentação da conta de luz do poste da tarifa verde.

PROCEDIMENTOS PARA CAMPANHAS DE CADASTRO EM CAMPO VISANDO A REGULARIZAÇÃO 
DOS USUÁRIOS EM BACIAS CRÍTICAS 



SCPA - Sistema de Cadastro da Bacia do 
rio Piranhas-Açu (off-line)

Cadastrar novo usuário/ponto de 

interferência

Cadastrar outro ponto de 

interferência para o mesmo 

usuário

Reratificar o cadastro de usuário já 

existente na base da SFI 

Acessar a planilha

Mudança na forma de 
cadastrar – papel sendo 

substituído por planilha xls



Caracterização do 
usuário (adm)

Caracterização do 
ponto de interferência

Caracterização da(s) 
finalidade(s)

Caracterização da(s) 
bomba(s)

Etapas de cadastramento do SCPA



Tela de cadastramento do sistema

Apelido



Tela da planilha onde ficam armazenados os dados antes de serem 
inseridos no REGLA



Identificação em imagem de satélite de alta resolução espacial - Pleiades (50cm)

ÁREAS INDICADAS PARA CADASTRO  



Dados geográficos resultantes do cadastramento



Siga anagovbr nas mídias sociais

Obrigado(a)!

Coordenação de Cadastro - COCAD

Superintendência de Fiscalização

cnarh@ana.gov.br

(+55)(61) 2109-XXXX


