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ANEXO VI – Construção ou Regularização de Barragem e Geração de Energia Elétrica 

1– Dados Básicos 

Nome do Rio: Nome da barragem: 

Município: Local: 

Coordenadas Geográficas: Latitude                                               Longitude 

2– Finalidade 

(   ) Irrigação  (   ) Aquicultura  (   ) Energia Elétrica  (   )Abastecimento Industrial   (   ) Contenção de Cheias    

(   ) Abastecimento Humano  (   ) Dessedentação animal   (   ) Outros (especificar) ____________________   

3 – Dados do ponto de Captação* 

Tipo de Captação 

 Por gravidade 

(   ) canal de derivação    

(   ) tubulação 

 Bombeamento                              

Quantidade Potência (cv) Vazão (m³/h) Horas/dia Dias/mês Meses/ano 

            

            

            
 

*Preencher se houver algum tipo de captação no reservatório.  

4 – Características do Reservatório 

 Barragem própria: (  ) Sim     (  ) Não          (  ) Barragem de nível          (  ) Barragem de regularização 

Capacidade máx. de acumulação:                                              (m³)        Altura do Barramento:                     (m) 

Área do espelho d'água:                                       (m³)  Profundidade Média:                                              (m) 

Material construtivo da barragem: (  )Terra (  )Enrocamento (  )Concreto (  )Alvenaria (  )Outros__________                                                    

Característica do Vertedor 

Tipo de Vertedor: (  ) Retangular  (  )Trapeizodal  (  )Triangular   (  )Outros __________________________ 

Cota do vertedor:                                                   (m) Cota de fundo do Reservatório:                             (m) 

Dimensões do Vertedor: 

Característica da Descarga de Fundo Descarga de fundo:  (   ) Não          (   ) Sim            

Geometria da Descarga de fundo:  (  )Retangular        (  )Trapezoidal         (  )Triangular  

                                                         (  ) Circular           (  )Outros _____________ 

 Diâmetro da Descarga de Fundo ______________________________________ (mm) 

Obs. 01: Anexar os seguintes documentos: a) Descrição geral da obra e sua finalidade; b) Mapa da região contendo a 
localização onde será ou está (caso de regularização) implantada a obra; c) Fotos da interferência a ser regularizada, no caso 
de obra já existente; d) Para captações em reservatórios com capacidade de acumulação ≥ 500.000 m³, anexar estudo 
Hidrológico. 
 
Obs. 02: Poderá ser solicitado, a critério da APAC, Estudo hidráulico do reservatório. 
 

Preenchimento obrigatório para geração de energia elétrica: 

Potência total Instalada:                                                     (KW) 

Obs.: Anexar plano de enchimento do reservatório. 

 

Nestes termos, pede deferimento, 

 
Recife, ___ de ________________de _______________ 
 
 
_________________________________   ___________________________________ 
     Nome Legível       Assinatura do Requerente 


