
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

NOTA TÉCNICA Nº 18/2019/SEDAM-COREH

 

Introdução
A presente Nota Técnica trata dos processos de acumulação de águas

pluviais (água da chuva) formalizados nesta Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Ambiental - SEDAM que pleitearam a Declaração de Regularidade
de Usos que Independem de Outorga.

 
Deliberação

Considerando que o uso dos recursos hídricos outorgáveis ou
dispensáveis de outorga já estão estabelecidos nas legislações de referência.

Considerando que a Lei Complementar nº 255 de 25 de janeiro de
2002, em seu Art. 24 que diz que “Dependerá da outorga do direito de uso, todas as
intervenções que alterem o curso natural dos corpos de água, ou as condições
quantitativas ou qualitativas tais como: I – derivações ou captações de água
superficial ou aqüífero subterrâneo, para consumo final, inclusive abastecimento
público, ou insumo de processo produtivo; II – lançamento, em corpo de água, de
dejetos, águas servidas e demais resíduos líquidos, sólidos ou gasosos, tratados ou
não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final; III – aproveitamentos
de potenciais hidrelétricos; e IV – outros usos que alterem o regime, qualidade ou
quantidade da água.”

Considerando que a Resolução CRH/RO nº 04 de 18 de março de
2019 estabelece em seu Art. 2º que “São consideradas insignificantes: I – vazões de
captação máximas instantâneas inferiores a 1,0 L/s, quando não houver
deliberação diferente por parte do CRH/RO ou um critério diferente expresso no
plano da bacia hidrográfica em questão; II – captação por nascentes, respeitada a
Área de Preservação Permanente estabelecida no art. 4º, IV da Lei 12.651/2012; III
– derivações, captações e lançamentos destinados a usos temporários de recursos
hídricos, tais como atendimento emergencial de atividade de interesse público,
realização de testes de equipamentos, outros usos de curta duração, os quais não
se estabeleçam como uso permanente; IV – lançamentos de efluentes em corpos
de água superficiais, por usuário em um mesmo corpo de água, com exceção dos
lagos e reservatórios, e a montante desses, cujos valores de Demanda Bioquímica
de Oxigênio – DBO 20º C sejam iguais ou inferiores aos valores de referência
estabelecidas para as respectivas classes de enquadramento dos corpos
receptores, em consonância com a Resolução CONAMA nº 357/05 e 430/11; V –
lançamento máximo de efluente com temperatura superior à do corpo hídrico
receptores inferiores a 40ºC, exceto nos casos em que o CRH/RO tenha decidido de
forma diversa; VI - a captação superficial para satisfação das necessidades de
pequenos núcleos populacionais, distribuídos no meio rural de 200 litros/dia por
habitante. VII - acumulações de volumes de água de volume máximo igual a 20.000
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m³ (vinte mil metros cúbicos) e altura do maciço seja igual ou inferior a 4,0 m
(quatro metros), ressalvado o disposto no art. 4º desta Resolução. VIII - Captações
subterrâneas, por meio de poços manuais (amazônicos, cacimbas), desde que a
derivação da água seja para os usos individuais que caracterizam o atendimento
das necessidades básicas da vida: higiene, alimentação e produção de subsistência.
A este critério em áreas onde haja sistema de abastecimento de água cumprir o
estabelecido no art. 45 da lei 11.445/2007, e não será considerado uso
insignificante a utilização da água para fins econômicos”.

 
Informamos aos requerentes que solicitaram Declaração de

Regularidade de Usos que Independem de Outorga nesta Coordenadoria de
Recursos Hídricos - COREH/SEDAM para utilização de águas pluviais (água da chuva)
que, quaisquer outras formas de captação que não se enquadrem como usos
significantes ou insignificantes de água nas referidas legislações, não são passíveis
de obter Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos e tão pouco Declaração de
Regularidade de Usos que Independem de Outorga.

 

Conclusão
Dito isto, esta Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental -

SEDAM comunica os usuários que os processos formalizados para esta finalidade
serão sumariamente indeferidos e arquivados definitivamente, sendo feita
notificação informativa aos requerentes, aos conselhos profissionais e ao Banco do
Brasil, este último em resposta aos questionamentos formulados a esta SEDAM.

No mais, nos colocamos à disposição, para quaisquer informações e
esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,           
 

Porto Velho, 28 de novembro de 2019.

 

   Daniely da Cunha Oliveira Sant’Anna

Coordenadora de Recursos Hídricos - COREH/SEDAM

 

Elias Rezende de Oliveira

Secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM

Documento assinado eletronicamente por ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA,
Secretário(a), em 28/11/2019, às 17:59, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto
nº 21.794, de 5 Abril de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Daniely da Cunha Oliveira
Sant' Anna, Coordenador(a), em 28/11/2019, às 18:08, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI,
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http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


informando o código verificador 9129009 e o código CRC 7790F5ED.

Referência: Caso responda esta Nota Técnica, indicar expressamente o Processo nº
0028.524628/2019-14 SEI nº 9129009
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