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REQUERIMENTO PVE – PARECER DE VIABILIDADE DE EXPLOTAÇÃO  

(PERFURAÇÃO DE POÇO)  

 

 

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;  

 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. 

 

Documentos necessários para o processo de outorga 

 

Cópia do documento de 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; 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do CREA referente ao projeto de perfuração. 

Outros (especificar): _____________________________________________________________________ 

 

 

1 – Dados do Requerente 

Nome/Razão Social: 

CPF/CNPJ: 

Telefone: E-mail: 

CEP: 
Endereço para correspondência: 

Bairro: Município/UF: CEP: 

2 – Dados da Captação 

Endereço: CEP: 

Bairro: Município: UF: 

Coordenadas geográficas: (                                        S) (                                      W) Datum: 

 

3 – Finalidade de Uso da Água (marcar com um “x” pelo menos uma opção) 

(   ) Abastecimento Público (   ) Hospital (   ) Lavanderia 

(   ) Condomínio (   ) Clínica Médica (   ) Carro-Pipa 

(   ) Residência (   ) Restaurante (   ) Água Envasada 

(   ) Estabelecimento Comercial (   ) Hotel/Motel/Pousada (   ) Criação Animal 

(   ) Escritório (   ) Posto de Combustível (   ) Lava Jato 

(   ) Escola (   ) Irrigação (   ) Indústria 

(   ) Outros Usos (especificar ao lado)   
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4 – Dados do Projeto de Perfuração 

(   ) Perfuração de poço novo    (   ) Perfuração de poço para substituição de poço antigo  

Responsável pela obra (Nome/Razão Social): 

Inscrição no CREA: CPF/CNPJ: 

Responsável Técnico: 

Inscrição no CREA (responsável técnico): Nº da ART: 

Vazão pretendida (m³/dia): Regime de bombeamento (horas por dia): 

Profundidade pretendida (m): Diâmetro de perfuração (pol): 

Material do revestimento: 

Município: 

Diâmetro do revestimento (pol): 

Material do filtro: 

Município: 

Diâmetro do filtro (pol): 

 

5 – Croqui de Localização 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nestes termos, pede deferimento, 

 

Recife, ______ de ________________ de __________ 

 

  

______________________________________________              ___________________________________________ 

                            Nome Legível                                         Assinatura do Requerente 


