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REQUERIMENTO DE OUTORGA DE ÁGUA SUBTERRÂNEA 

 

IMPORTANTE:  

 Este requerimento possui duas páginas e deve ser entregue: a) com todos os itens devidamente preenchidos; b) de forma legível, e; c) datado e assinado 
por responsável legal;  

 Os documentos abaixo relacionados deverão ser entregues juntos com este requerimento de outorga;  

 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; 

 A liberação do Termo de Outorga, caso deferido, fica condicionada à entrega da cópia da correspondente licença ambiental vigente e somente será 
entregue ao representante legal. 

 

Documentos necessários para o processo de outorga 

 Ficha de cadastro de poço; 

Identificação do requerente: a) RG e CPF (pessoa física); b) Estatuto/Contrato Social, RG e CPF do representante legal (pessoa jurídica); 

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

Comprovante de titularidade do imóvel/terreno/empreendimento; 

Análises físico-químicas e bacteriológicas da água do poço; (conforme Resolução CRH nº 10/2009) 

Relatório(s) técnico(s) de manutenção(ões) do poço e respectiva ART; (conforme Resolução CRH nº 02/2018) 

Relatório de testes de bombeamento e respectiva ART; (só para poços de profundidade superior a 20m e conforme Resolução CRH nº 01/2011) 

Relatório fotográfico recente do medidor de volume; (visualizar hidrômetro instalado, completo incluindo tubulação de conexão desde a boca do poço, a leitura 
e o código de identificação) 

Outros (especificar): _____________________________________________________________________ 

1 – Empreendimento 

Nome (Pessoa Física ou Jurídica): 

CPF/CNPJ: Fone: E-mail: 

Logradouro/Complemento: 

Bairro: Município/UF: CEP: 

1.1 – Dados do Responsável Legal (se Pessoa Jurídica informar proprietário /diretor /sócio /síndico /outros) 

Nome: CPF: 

Telefone(s): 

Fone: 

E-mail: 

Logradouro/Complemento: 

Bairro: Município/UF: CEP: 

1.2 – Endereço para correspondência         mesmo do empreendimento               mesmo do responsável legal 

Nome: 

CPF: 
Telefone(s): 

Fone: 

E-mail: 

Logradouro/Complemento: 

 
Bairro: Município/UF: CEP: 

2 – Dados da Captação 

(   ) Poço Raso (até 20 metros de profundidade)           (   ) Poço Profundo            (   ) Cacimba            (   ) Surgência 

Logradouro/Complemento: CEP: 

Bairro: 

Município: 

Município: 

Coordenadas geográficas: Latitude:                                           S Longitude:                                             O Datum: SIRGAS2000 

3 – Dados do Hidrômetro 

Leitura (m³): Data da leitura:          /          / Código Identificação: 
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4 – Dados do Requerimento 

Vazão Pretendida (m³/dia): 

(   ) 1ª Outorga    (   ) Renovação    (   ) Transferência*   (   ) Alteração**    (    ) Colmatação    (   ) Outros (especificar): _____________ 

(*) no caso de transferência, anexar carta de anuência do atual titular da outorga.                    
(**) no caso de alteração informar: 

Objeto da alteração: 

5 – Finalidade de Uso da Água (marcar pelo menos uma das opções abaixo e preencher a informação ao lado) 

(   ) Abastecimento Público População atendida: 

(   ) Condomínio Nº de apartamentos: 

(   ) Residência Nº de habitantes: 

(   ) Estabelecimento Comercial Nº de funcionários: 

(   ) Escola Nº de professores + funcionários + alunos: 

(   ) Hospital Nº de leitos: Nº de funcionários: 

(   ) Clínica Médica Nº de atendimentos por dia: Nº de funcionários: 

(   ) Restaurante Nº de refeições servidas por dia: Nº de funcionários: 

(   ) Hotel/Motel/Pousada Nº de quartos: Nº de funcionários: 

(   ) Posto de Combustível Nº de funcionários: 

(   ) Lava Jato Nº de lavagens por dia: Tipo de veículo: 

(   ) Lavanderia Quilogramas de roupas lavadas por dia: 

(   ) Carro-Pipa Nº de atendimentos por dia: Capacidade de veículo (m³): 

(   ) Água Envasada Nº de envases por dia: Volume do vasilhame (litros): 

 
(   ) Criação Animal 

 

Espécies:    

Nº de Animais:    

 
 
(   ) Irrigação 
 

 

Culturas:    

Área (hectares):    

Tipo de irrigação:    

 
 
 
 
 
 
(   ) Indústria 
 
 
 
 

 

(   ) Uso sanitário Nº de funcionários: 

(   ) Geração de vapor Vazão (ton/h): 

(   ) Torres de resfriamento Vazão (m³/h): 

(   ) Lavagem/sanitização/outros usos Vazão (m³/dia) 

 

(    ) Água de processo ou 

incorporada ao produto 

 

Produto Capacidade de Produção 

  

  

  

(   ) Outros Usos Especificar o tipo de uso e a demanda hídrica (detalhar em anexo): 

Nestes termos, pede deferimento, 

Recife, ______ de ________________ de _______________  

  

___________________________________________________                                  ___________________________________________________ 

       Nome Legível                 Assinatura do Requerente 
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