
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



INFOAGUAS – Nível Básico 

O INFOAGUAS é um sistema que possibilita o gerenciamento dos recursos hídricos e é 

desenvolvido pela CETESB com a função de disponibilizar à população informações de 

qualidade em plataforma WEB. Este tutorial tem como objetivo auxiliar aos cidadãos 

interessados a se cadastrarem no INFOAGUAS. 

1 – Acessar o Site do INFOAGUAS pelo endereço: 

https://servicos/cetesb.sp.gov.br/INFOAGUAS 

 

2 – Clicar em “Novo Cadastro” e preencher as informações solicitadas e em seguir irá 

aparecer uma mensagem conforme as figuras abaixo; 

                        

  

                       

 

  

3 – Após o passo anterior o usuário receberá um e-mail de confirmação no qual 

conterá um link que deverá ser acessado e validado seu cadastro e a partir deste passo o 

usuário poderá fazer o acesso ao sistema utilizando do e-mail e senha cadastrada. 



4 – Ao acessar, o usuário abrirá uma tela como a que aparece abaixo. As pastas 

contêm alguns subitens como mostrado a seguir: 

 

A seguir serão detalhadas as funções mostradas acima: 

4.1 ���� Consultas: Permite o usuário a fazer consultas gerais nos dados da 

CETESB; 

4.1.1 � Consultas Espaciais: Permite o usuário a visualizar diversas 

informações e verificar a localização dos empreendimentos, pontos de 

qualidade, pontos de lançamento, entre outros. A figura a seguir mostra a 

visualização inicial dessa tela. 

 

 

 



Funções: 

Zoom in: Esta função, quando ativa, permite o usuário a dar zoom no mapa ao clicar em 

qualquer ponto dele; 

Zoom out: Esta função, quando ativa, permite o usuário tirar o zoom no mapa ao clicar em 

qualquer ponto dele; 

Pan: Esta função permite o arraste do mapa mantendo sua escala atual; 

Informações: Esta função permite o usuário obter funções dos pontos quando clicar em 

qualquer um dos pontos circulares do mapa, a saber: Ponto de Captação, Ponto de 

Lançamento, Dados de lançamentos e Empreendimentos; 

Localização: Esta função permite localizar pontos no mapa através de suas coordenadas ou 

descrição: 

Latitude e Longitude: Permite a localização dos pontos informando dados de latitude e 

longitude; 

UTM: Permite a localização dos pontos informando dados de UTM; 

Descrição do Ponto: Permite a localização dos pontos informando sua denominação ou parte 

dela; 

Empreendimentos: Permite a localização do empreendimento cadastrado no sistema através 

de seu código CETESB ou razão social ou parte da mesma; 

Localizar Por: Esta funcionalidade permite uma busca rápida de pontos ao fornecer 

características gerais, mostrando todos os pontos que se enquadram naquelas descrições 

previamente preenchidas; 

Mosaico Total de Ocupação: Mostra no mapa quando ativa a ocupação do solo no mapa; 

Dados de Lançamento: Esta função quando ativa mostra no mapa os pontos de lançamento; 

Empreendimentos: Esta função mostra no mapa a localização dos empreendimentos; 

Hidrografia: Quando ativa essa função mostra toda hidrografia do Estado; 

Limites da UGRHI: Esta função quando ativa mostra ao usuário no mapa todas as UGRHIs; 

Limites Municipais: Esta ferramenta mostra no mapa as divisões municipais de todo o estado; 

Pontos de Captação: Esta função quando ativa mostra no mapa a localização dos pontos de 

captação; 

Pontos de Qualidade: Esta função quando ativa mostra no mapa a localização dos pontos de 

qualidade; 

Rodovias: Permite a visualização do traçado das rodovias do Estado no mapa; 



4.2 – Relatórios: Esta funcionalidade do INFOAGUAS permite ao usuário a 

geração de diversos tipos de Relatórios através de uma consulta direta à base de dados 

do sistema. São relatórios que abrangem pontos de lançamento, pontos de qualidade 

e relatórios por empresas e por parâmetro. 

4.2.1 � Relatório Gerencial – Ponto de Qualidade: Este relatório 

permite ao usuário consultar os pontos de qualidade, suas características 

básicas, dados de monitoramentos por parâmetro e índices de qualidade. 

Como facilidade pode-se citar a função que permite ao usuário pesquisar o 

ponto de qualidade através da seleção de filtro. A tela abaixo mostra os dados 

de entrada que devem ser fornecidos ao INFOAGUAS, e em seguida são 

descritos os demais passos necessários para a geração do relatório. 

4.2.1.1����Seleção da Abrangência de Pesquisa dos Pontos: 

Nesta tela abaixo o usuário deverá fornecer ao sistema a abrangência 

de que se deseja gerar o relatório. O usuário deverá escolher no 

mínimo um dos itens. Os itens de abrangência estão correlacionados, 

por exemplo, ao selecionar um UGRHI o filtro de municípios carregará 

somente os municípios que tenham, mesmo que parcialmente, área 

territorial dentro da mesma; 

 

 

4.2.1.2����Pontos de Monitoramento: Neste campo o usuário 

deverá indicar os pontos de qualidade que são de seu interesse. 

4.2.1.2.1����Parâmetro ou Índice: O usuário deverá 

indicar nesse campo o parâmetro ou índice de seu interesse; 

4.2.1.2.2����Data Inicial: Neste campo será informada a 

data inicial do período a ser considerado para geração do 

relatório; 

4.2.1.2.3����Data Final: Neste campo será informada a 

data final do período a ser considerado para geração do 

relatório; 



 

Abaixo é apresentado um relatório completo gerado após a inserção dos dados 

conforme descrito acima: 

 

4.3 – Segurança: Esta funcionalidade permite ao usuário gerenciar as 

permissões e funções dos usuários; 

4.3.1����Senha: Esta tela permite ao usuário trocar a senha pessoal; 

 

4.3.2����Informações Complementares: Nesta tela o usuário informa 

seus dados cadastrais ao sistema. Esta tela não é de obrigatório 

preenchimento para usuários com apenas permissão de consulta; 



 

4.3.3����Vincular Empreendimento: Esta opção permite que um usuário 

se vincule a um empreendimento, desde que disponha de uma senha 

fornecida pela CETESB. Esta senha somente será emitida para empresas 

licenciadas e que tenham seu Plano de Automonitoramento registrado e 

aprovado na CETESB.  Vale ressaltar que ao se vincular a um empreendimento, 

o usuário será forçado a preencher as informações complementares; 

 


