
 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 
CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 

ANEXO I - A 

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO REQUERIMENTO PARA IRRIGAÇÃO 

Os campos constantes do formulário de REQUERIMENTO PARA IRRIGAÇÃO deverão ser 

preenchidos conforme orientação abaixo:  

Quadro A. Requerimento:  

01 Tipo de requerimento  

 

Marcar a opção desejada: outorga preventiva ou outorga de direito. 

Indicar, se for o caso, se é renovação (término da validade), 

transferência de titularidade (mudança de titularidade em função da 

venda da propriedade, por exemplo), alteração de projeto (alteração do 

consumo de água, por exemplo). Deverá informar, caso já possua, o 

número da Portaria de outorga vigente e a respectiva data de 

vencimento. Deverá observar o estabelecido no art. 9º desta 

Resolução, sendo que para solicitação coletiva deverá anexar a lista 

com os nomes dos usuários que utilizam água do mesmo ponto de 

captação. Marcar com X na opção regularização se for um 

empreendimento existente que não possui outorga preventiva. 

Quadro B. Identificação do Requerente:  

02 CEURH Nº Número do protocolo do CEURH (para uso exclusivo da SDS)  

03  Razão Social / Nome:  Informar a razão social, se pessoa jurídica, ou o nome do requerente, se 

pessoa física.  

04  Nome Fantasia:  Informar o nome fantasia, se pessoa jurídica.  

05  CNPJ/CPF:  Informar número do CNPJ (14 dígitos), se pessoa jurídica,  

ou CPF, se pessoa física 

 

06  CNAE  (para uso exclusivo da SDS)  

07  Tipo de 

Empreendimento:  

Informar como o empreendimento está enquadrado sendo: irrigante 

individual; cooperativa/ associação de irrigantes ou outros usos (quais). 

08  Endereço do  

Empreendimento:  

Informar o endereço, compreendendo a rua ou estrada e o número do 

prédio ou lote em que se localiza o empreendimento.  

09  Complemento: Informar complemento do endereço do empreendimento. 

10  Bairro / Distrito: Informar bairro / distrito da localização do empreendimento.  

11  Município:  Informar município de localização do empreendimento.  

13  Telefone:  Informar número de DDD e telefone do empreendimento.  

14  Fax:  Informar número de DDD e fax do empreendimento.  

15  Website:  Informar sítio da internet do empreendimento, se houver  

16  Nome para contato:  Informar o nome e sobrenome da pessoa responsável pelas 

Informações a serem prestadas posteriormente à entrada do processo de 

outorga.  
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17  

 

Cargo:  

 

Informar o cargo da pessoa responsável pelas informações a serem 

prestadas posteriormente à entrada do processo de outorga. Se 

prestador de serviço, informar também o nome da empresa de 

consultoria.  

18  

 

Telefone:  

 

Informar o DDD e o número de telefone da pessoa responsável pelas 

informações a serem prestadas posteriormente à entrada do processo de 

outorga.  

19  

 

Fax:  

 

Informar o DDD e o número de fax da pessoa responsável pelas 

informações a serem prestadas posteriormente à entrada do processo de 

outorga.  

20  

 

E-mail:  

 

Informar o endereço eletrônico (e-mail) da pessoa responsável pelas 

informações a serem prestadas posteriormente à entrada do processo de 

outorga.  

21  Endereço para 

correspondência:  

Informar o endereço (urbano) para recebimento de correspondências da 

SDS, compreendendo o nome da rua e o número.  

22  Complemento:  Informar complemento (apartamento, sala, conjunto, etc) do 

endereçamento para correspondência.  

23  Bairro/Distrito:  Informar bairro/ distrito do endereçamento para correspondência.  

24  Município:  Informar município do endereçamento para correspondência.  

25  UF:  Informar a unidade federativa (Estado) do endereçamento para 

correspondência.  

26  Caixa postal  Informar o número da caixa postal, se houver  

27  CEP:  Informar código de endereçamento postal para correspondência.  

 

 Quadro C. Identificação do recurso hídrico (corpo receptor):  

28  Código ponto  (para uso exclusivo da SDS/DRHI)  

29  Nome do curso d’água Informar o nome do corpo hídrico que a Irrigação será ou esta 

localizado. Deve ser preenchido um requerimento RLE para cada 

ponto de captação para irrigação, se houver mais de um.  

30  

 

Coordenadas do ponto 

de captação para 

irrigação (UTM)  

Informar as coordenadas UTM do ponto de captação para irrigação 

sobre o corpo hídrico. 

31  Bacia hidrográfica  Informar o nome da bacia hidrográfica do corpo hídrico relativo ao 

barramento  

32  Código Otto  (para uso exclusivo da SDS/DRHI)  

 

Quadro D. Informações do uso – IRRIGAÇÃO 

Quadro D1. Irrigação 
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33   Cultura irrigada Informar qual é a finalidade de uso da irrigação, para quais culturas 

irrigadas, informar os tipos de culturas a serem irrigadas. (descrever)  

34  Área irrigada (ha)  Informar a área irrigada total e por dia para cada tipo de cultura 

mencionada, em hectares. 

35 Período de cultivo 

(meses/ano)  

Informar em quantos meses ao ano ocorre o cultivo das culturas 

mencionadas no item anterior.  

36  Tipo de irrigação  Informar qual é o método de irrigação utilizada. Exemplo: 

gotejamento, inundação, aspersão convencional, entre outros.  

37  Reservatório  Informar se há reservatório instalado ou não. Em caso positivo, 

informar a área da lâmina d’água, em metros quadrados, e a 

profundidade média do reservatório, em metros 

 

Quadro E. Características do Uso 

38  

 

N.º de bombas (0 se 

por gravidade): 

Informar o número de bombas que serão necessárias para realizar a 

captação. Caso a captação for realizada por gravidade, informar 

simplesmente o número 0 (zero). 

39 

 

Potência da bomba 

(CV): 

Informar a(s) potência(s) da(s) bomba(s) prevista(s) para realizar a 

captação, em cavalo-vapor (CV). 

40  

 

Altura manométrica 

(m): 

Informar a altura manométrica da(s) bomba(s), em metros. Altura 

manométrica de uma bomba é a carga total de elevação que a bomba 

trabalha ou a resistência total existente para elevar a água desde o 

ponto de captação até o ponto de utilização. 

41  Comprimento da 

tubulação (m): 

Informar o comprimento da tubulação, em metros, da captação até o 

local de uso. 

42 Vazão total (m3/h): Informar a vazão total bombeada (atual), em metros cúbicos por hora. 

43 Duração (anos)  Informar a duração em anos da irrigação, prevista em projeto 

44 Horas de captação/dia: Informar o número de horas por dia em que ocorre a captação no 

corpo hídrico. 

45 Dias de captação/mês: Informar o número de dias por semana em que ocorre a captação no 

corpo hídrico. 

46 Meses de captação/ano: Marcar X nos meses em que está previsto ocorrer a captação durante o 

ano. 

47 Dispositivo medidor de 

vazão de captação de 

água: 

Informar se há dispositivo medidor da vazão captada de água 

 

E2. Regularização ambiental  

48  Está regularizado Marcar com X se o empreendimento possui ou não regularização 
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ambientalmente: ambiental vigente. 

49  Especifique tipo de 

regularização: 

Caso haja regularidade ambiental, informar qual. 

50  Nº licença (se for o 

caso): 

Informar o número da licença ambiental, se for o caso.  

51  Órgão emissor  Identificar o órgão emissor da regularização ambiental  

52  Data de emissão  Informar a data de emissão da regularização ambiental 

53  Prazo de validade  Informar o prazo de validade da regularização ambiental 

54 Data de vencimento  Informar a data de vencimento da regularização ambiental 

 

 


