ANEXO III
Requerimento de Outorga para Lançamento de Efluentes
01 – REQUERIMENTO
Nome: ______________________________________________________________ CPF / CNPJ: ___________________________
vem requerer junto à ADASA/DF: ( ) Outorga de direito de uso de recursos hídricos; ( ) Outorga prévia; ( ) Lançamento

de Efluentes; ( ) Registro; ( ) Modificação da Outorga; ( ) Renovação da Outorga; ( ) Transferência da Outorga;
( ) Suspensão/Revogação da Outorga, conforme as especificações abaixo e de acordo com o disposto nas Leis Distritais n.º
3.365 de 16/06/04 e n.º 2.725 de 13/06/01, e na Resolução/ADASA n.º 350 de 23 de junho de 2006.

02 - DADOS CADASTRAIS
Endereço do Empreendimento:
R.A./Núcleo Rural:
Nome do Contato:
Endereço de correspondência:
Endereço de e-mail:

CEP:
Telefone(s):
CEP:

03 – DADOS APLICÁVEIS A OUTORGA
Tipo de Manancial:
( ) Rio
( ) Reservatório/Açude
( ) Lago Natural
Coordenadas:
Nome do Manancial (Rio):
Proveniente de: ( )ETE
( )Processos s/ tratamento
( )Processos c/ tratamento
( )*Outro:
* Descrição:
Em Operação desde: _______/_______/________

( ) Lagoa

04 – DADOS QUANTITATIVOS DO EFLUENTE
Mês
Vazão (l/dia)
Tempo (h/dia)
Período (dia/mês)

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

05 – DADOS QUALITATIVOS DO EFLUENTE
PARÂMETROS

EFLUENTE

CORPO
RECEPTOR

PARÂMETROS

EFLUENTE

CORPO
RECEPTOR

Temperatura (º C)
Fosfato (mg/l)
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5,20/dia)
Nitratos (mg/l)
Concent. de coliformes totais (NMP/100 ml)
Óleos e graxa (mg/l)
Concent. de coliformes fecais (NMP/100 ml)
Alcalinidade total
Sólidos totais (mg/l)
Condutiv. específica (µS/cm)
Todas as análises deverão ser realizadas segundo os critérios estabelecidos pelo Standard Methods. As amostras do corpo receptor
deverão ser obtidas, no mínimo, cinqüenta metros a montante do ponto de lançamento do efluente.

06 - DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS A SEREM ANEXADAS
 Descrição do sistema de tratamento contendo no mínimo: planta, quais dados de operação e processo empregado,
fluxograma e eficiência do(s) sistema(s) de tratamento de efluente;
 Descrição geral das estruturas de lançamento / Croqui do local / Anexo fotográfico.
07 – CASO DE LANÇAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS CONCENTRADO EM CORPOS HÍDRICOS
 Estudo contendo, no mínimo, cálculo das vazões lançadas no corpo hídrico, projeto das estruturas de retenção,
impactos em termos de quantidade e qualidade no corpo receptor, avaliação da área de contribuição impermeabilizada
de cada unidade;
 Estudo de qualidade da água lançada, incluindo de sedimentação.
08 - DOCUMENTAÇÃO GERAL (FOTOCÓPIA):

Atenção! Em se tratando de procuração, autenticar em cartório.

 Pessoa Física – CPF, Identidade / Pessoa Jurídica – CNPJ, Contrato Social, Estatuto da Empresa;
 Cópia do documento de posse ou de cessão de uso da área onde se instalará a captação;
 Descrição geral das estruturas de captação / Croqui do local / Anexo Fotográfico.

OBS: As informações relacionadas acima deverão ser adaptadas de acordo com o tipo de empreendimento, podendo o requerente
acrescentar outras, julgadas importantes, para a análise do processo.

Declaro que as informações prestadas são a expressão da verdade, sujeitando-me às penas da Lei.
Brasília, _______de ______________________ de 20__.

__________________________________________
(Assinatura do Requerente ou de seu Representante Legal)

