
Nº Processo  Nº Protocolo 

     
REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA NO PISF EM 

PERNAMBUCO 

     
IMPORTANTE:     

✓ Este requerimento deve ser entregue com todos os itens devidamente 
preenchidos de forma legível, datado e assinado 

✓ Os documentos abaixo relacionados deverão ser entregues juntos com este 
Requerimento de Autorização. 

✓ O não preenchimento de todos os itens, bem como a falta de algum dos 
documentos abaixo relacionados, poderá implicar no arquivamento do 
processo sem prévio aviso. 

     
PESSOA JURÍDICA: 
Empreendimento 

Nome:     

Rua/Av./Log:    nº: 

Município:  Bairro: CEP: 

CPF:  Fone: E-mail: 

Dados do Proprietário ou Representante Legal: 

Nome do Responsável 

Rua/Av./Log:    nº: 

Município:  Bairro:  CEP: 

CPF:  Fone: E-mail: 

Endereço para Correspondência ⬜ (marque se for o mesmo do empreendimento) 

Nome:     

Rua/Av./Log:    nº: 

Município:  Bairro:  CEP: 

     

PESSOA FÍSICA: 

Nome:   RG:  

CPF:  Fone: E-mail: 

Rua/Av./Log:    nº: 

Município:   Bairro: CEP: 

     

CATEGORIA DE USUÁRIO DO PISF (art. 4º da Resolução da ANA 2.333/2017) 

⬜ Pequeno Usuário 1 

⬜ Sistema Isolado de Abastecimento de Água (SIAA) 2 

⬜ Pequenas Comunidades Agrícolas 3 

⬜ Usuário Independentes que não se esquadram nas categorias anteriores 4 

1 Usuário cuja vazão máxima de captação seja estipulada pela Operadora Estadual, limitada a 2,5 litros por segundo; 

2 Usuário do PISF caracterizado por sistema de abastecimento de água para comunidades isoladas localizadas na Área 
Diretamente Afetada – ADA do empreendimento, que compreende uma faixa de 10 km tendo como eixo o traçado dos canais, 
conforme previsto no licenciamento ambiental; 

3 Usuário do PISF caracterizado por atividade de irrigação em comunidades agrícolas definidas no licenciamento ambiental; 

4 Usuário do PISF que não se enquadra como Operadora Estadual, Pequeno Usuário, SIAA ou Pequenas Comunidades 
Agrícola; 

     

TIPO DE SOLICITAÇÃO 

⬜ Normal (até dia 30 de maio) 

⬜ Emergencial* 

* Se for emergencial preencher o próximo campo, caso contrário desconsidere. 



JUSTIFICATIVA     

     

     

     

     

     

LOCAL DE CAPTAÇÃO 

⬜ Estrutura Principal (canais ou reservatórios) do PISF 1 

⬜ Estrutura Interligada 2 

⬜ Sistema Hídrico 3 

1 Estrutura que é operada pela Operadora Federal (Eixos Norte e Leste, e Portais de Entrega) 

2 Ramal do Agreste e Ramal do Entremontes 

3 Área delimitada com rede de drenagem definida formando uma bacia ou sub-bacia hidrográfica, um reservatório ou conjunto de 
reservatórios, lago natural, ou ainda qualquer manancial ou conjunto de mananciais de água cujas suas águas sejam passíveis 
de outorga conforme previsto no art. 5° inciso III da Lei 12.984, de 30 de dezembro de 2005, e que possuam Organização Civil 
de Recursos Hídricos relacionada reconhecida pelo CRH. 

 

USO DA ÁGUA 

⬜ Abastecimento Humano ⬜ Irrigação  

⬜ Dessedentação Animal ⬜ Industrial  

Obs.: Preencher o anexo referente a opção assinalada acima 

 

Documentos necessários: 

⬜ Cópia do documento de identificação do requerente: a) RG e CPF (pessoa física); b) RG 
e CPF do representante legal (pessoa jurídica); 

⬜ Procuração e cópia do RG e CPF do procurador (no caso do requerente não ser o titular); 

⬜ Anexar o Projeto de Instalação da Estrutura de Captação de Águas conforme modelo da 
Operadora Federal (OF) 

⬜ Outros (especificar):______________________________________________________ 

     
 
Nestes termos, pede deferimento, 

     

Recife, ____ de ________________ de ______ 

    

    

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Declaro, sob as penas da lei, que as informações prestadas são verdadeiras e que 
disponibilizarei à Operadora Estadual do PISF em Pernambuco, caso seja solicitada, a 
documentação necessária que comprove a veracidade das informações prestadas. 
     

     

     

     

     

_______________________________ _________________________________ 

Nome Legível  Assinatura do Requerente 
 

 

 


