
Bom dia!
07 de julho de 2020

Início da vídeo-oficina: 9h 30 min

Início da apresentação: 9h 40 min

ORIENTAÇÕES:

Em função das novas regras ao enfrentamento do COVID-19, não é possível realizar atendimentos e 
capacitações de forma presencial. 

✓ Deixe seu microfone no mudo e câmera desativada assim que entrar

✓ Se identifique no chat com nome e instituição 

✓ Dúvidas e comentários ao longo da apresentação podem ser encaminhadas pelo chat

✓ Ao final, terá um momento para dúvidas e comentários

Bom trabalho a todos!



Orientação e diretrizes para os processos de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica e Outorga de Hidrelétricas

Workshop
SIOUT e Setor Elétrico
07 de julho de 2020

Amanda Fadel
Divisão de Planejamento e Gestão

Roberto Rolo
Divisão de Outorga

Oficina de Capacitação
SIOUT e Setor Elétrico



Dominialidade do Estado do RSDominialidade da União no RS

Outorga de uso da água

Agência Nacional de Águas (ANA)
Divisão de Outorga (DIOUT) da Secretaria Estadual 

de Meio Ambiente e Infraestrutura (SEMA)



Outorga de uso da água no RS

Água subterrânea:
Autorização Prévia →Cadastro →Outorga  → (tamponamento)

Água superficial:
Cadastro → Reserva de Disponibilidade Hídrica  →Outorga → (Autorização para Construir / Alvará)



Passivo: 3 mil processos físicos



Articulação com o Setor Elétrico
2017 - 2018

Compilados os dados da Divisão de Outorga (DIOUT), do Departamento de 
Gestão de Recursos Hídricos e Saneamento (DRHS),  da Divisão de Energia 
(DIGEN), da  Fundação de Proteção Ambiental (FEPAM)  e  da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL)

Apoio da Sala de Situação e Fecoergs

Articulação entre as instituições

18/09/2018

Workshop Setor Elétrico

Gestão das Políticas de Recursos Hídricos e Meio Ambiente  para Aproveitamentos 
Hidroenergéticos no Estado

✓ DRDR: solicitações entre ANEEL e DIOUT
✓ Licenciamento ambiental e outorga de uso da 

água: maior comunicação entre FEPAM e DIOUT
✓ Início do Setor Elétrico como um parceiro da 

SEMA/FEPAM

Resolução  CRH  nº 263, de 05 de  dezembro de 2017: 
Critérios, condições e procedimentos  para a instalação, operação e 

manutenção de estações hidrometeorológicas, pelos 
empreendimentos de geração de energia hidrelétrica

Resolução  CRH  nº 306, de 12 de setembro de 2018: 
Critérios e diretrizes da vazão remanescente em 
Empreendimentos de Geração Hidroenergética, 

vinculados à outorga de uso da água



Articulação com o Setor Elétrico

2018 – 2019
SIOUT como sistema oficial de outorgas de água do RS (Portaria 
SEMA nº 110/2018)

Formação do GT das Hidrelétricas 

DRHS, FEPAM, DE, Setor Elétrico (agPCH, Compech, FECOERGS) 

Fluxos específicos para a priorização de processos

Força tarefa DIOUT para processos de hidrelétricas

Alinhamentos dos entendimentos e capacitação sobre processos de 
outorga



Articulação com o Setor Elétrico

2019 - 2020
Manutenção do GT das Hidrelétricas (DRHS, FEPAM, DE, Setor 
Elétrico)

Diminuição do tempo de análise dos processos

Acompanhamento da evolução dos processos

Outras demandas do Setor Elétrico avaliadas

Equipe específica na DIOUT para processos de hidrelétricas



Ampliação da equipe de análise

Organização das prioridades

Definição dos fluxos de análise



SIOUT



www.siout.rs.gov.br



SIOUT em números
102.058 registros (válidos, cancelados, indeferidos...)

1.139 processos superficial aguardando análise

103 processos subterrânea aguardando análise

3.122 autorizações prévia de poço

2.594 dispensas de outorga

82 reservas de disponibilidade hídrica

1.142 outorgas

*junho/2020



SIOUT em números

Total arrecadado:
R$ 902.055,37

Hidrelétricas:
R$ 30.700,12 



Módulos do SIOUT
administrativo

análise

processos

Outorga de lançamento
Segurança de Barragens

Etc...

Ideias futuras



Atenção: por questões de segurança, a conta é 
bloqueada após 3 tentativas de login.

Existe a possibilidade de resgate de senha. 

http://www.siout.rs.gov.br/sig/


Atenção consultores e empreendedores
O sistema funciona baseado em “usuário” e 

“responsável técnico”:
• Não é correto um responsável técnico 

utilizar o login do usuário para realizar o 
cadastro

• O responsável técnico pode ser vinculado a 
vários usuários 





Perfil Básico
Administrador

Gestor
Analista

Órgão Fiscalizador



CONSULTORES PRÓPRIO USUÁRIO
EMPREENDEDORES



✓ AHE com TVR: cadastro apenas da barragem + 
adução para aproveitamento hidrelétrico 

(2 comprovantes)
✓ AHE sem TVR: cadastro apenas da barragem

(1 comprovante)



Define regras dentro do sistema

Dicas ficam sempre em um 
retângulo amarelo

Vai aparecer na portaria de outorga e deve ser 
compatível com as vazões definidas pelos 
planos de bacia e vazão ecológica



Após realizar o cadastro desta barragem você 
deve fazer o cadastro da adução para 

aproveitamento hidrelétrico (tipo da intervenção) 
referente ao trecho de desvio, selecionando na 

aba “Intervenção” a “Barragem de 
nível/acumulação” no tipo da fonte de captação.



Adução para aproveitamento 
hidrelétrico



Resultado final do módulo “Cadastro”:
✓ Cadastro barramento ✓ Cadastro adução



Enviando para análise





✓ Documentos gerais de 
RDH/Outorga



✓ Características técnicas 
da intervenção 
“barramento”



✓ Pré-classificação do 
DPA



✓ Características técnicas 
da finalidade 
“hidrelétrica”



✓ Analisa as informações 
e encaminha para o 
local de upload dos 
documentos, conforme 
TRs

Clicou aqui, não tem mais 
volta!





Perfil Básico

Gestor

Unifica as duas 
intervenções em 
um único processo



Analista:
- Análise do processo → inconsistências e complementações
- Emissão do documento → condicionantes 



2ª etapa - Solicitação de Outorga 
Exatamente igual, mas é possível modificar alguns dados ao longo 
do processo (toda modificação fica registrada)

Anexa mais alguns documentos

Outorga direto, caso seja uma regularização



Análise de processos no 
SIOUT

Setor elétrico

Roberto Mentzingen Rolo
roberto-rolo@sema.rs.gov.br

Amanda Wajnberg Fadel
amanda-fadel@sema.rs.gov.br



Perfis
● Perfil do usuário de água;
● Tem permissão para realizar 

cadastros;
● Tem acesso ao GIS.



SIG



Perfis
● Gerencia os processos;
● Vincula a um (ou mais) analistas;
● Valida as análises.



Perfis
● Analisa os processos.



Perfis
● Administra o sistema;
● Pode editar cadastros.



Fila de processos
1. Lista de prioridades em ordem cronológica;
2. Lista geral em ordem cronológica.



Diretrizes hidrelétricas
● Inconsistências mais frequentes;
● Artigos para casos específicos.



Obra/intervenção já iniciada



Altura máxima da taipa



Etapa Geo



Lindeiros
● Declaração de ausência de conflito com lindeiros (vizinhos)

Esse campo é obrigatório em todas as solicitações de outorga ou RDH. 

Eu, usuário de água, declaro não haver conflito com lindeiros... 



Lindeiros
● Localização em terras de terceiros

Esse campo é opcional e deve ser marcado se a barragem alaga terras de 
terceiros. 

Eu, lindeiro 1, declaro não haver conflito ... 

Eu, lindeiro 2, declaro não haver conflito ...



Lindeiros
● Localização próxima aos limites de propriedade(s) de terceiros

Esse campo é opcional e deve ser marcado se a estrutura física da barragem 
está próxima  (30 metros) aos limites de propriedades de terceiros. 

Eu, lindeiro 1, declaro não haver conflito ... 

Eu, lindeiro 2, declaro não haver conflito ...



Curva de permanência



Processos licenciados via LPI
● Anexar protocolo de solicitação de LPI no SOL;
● Licença ambiental em 180 dias.



Manual SIOUT para hidrelétricas
● https://www.sema.rs.gov.br/outorga-de-aguas-superficiais-59ef81d07a91c


