ANEXO I - REQUERIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE BARRAGENS.
01 – REQUERIMENTO

Nome ou Razão Social do requerente:
CPF / CNPJ:
vem requerer junto à ADASA/DF: ( ) Outorga de direito de uso de recursos hídricos; ( ) Outorga prévia; ( ) 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 4.285 de 26/12/08 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:
RA/Núcleo Rural:

CEP:

Requerente / Representante legal:
Entidade Representativa (quando couber):
Endereço:
Endereço de e-mail:

CEP:
TELEFONE:

03 - IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DA BARRAGEM

Tipo de obra:

Área da Bacia de Contribuição à barragem:
Bacia Hidrográfica:

Nome do Manancial (Rio):
Coordenadas:
Barragens/reservatório
Dados de Vazão:

km²

Altura:
Comprimento:
NA montante:

m
m
m

Vazão máxima:
Vazão media:
Vazão mínima:

l/s
l/s
l/s

( ) Sangrador Lateral

Estrutura de Controle de Vazão Efluente - Tipo:

Finalidade:
NA jusante:
m
Volume:
m³
Área reservatório
ha
Vazão firme (95%):
l/s Vazão regularizada:
l/s Vazão remanescente:
l/s
Com Controle
( ) Vertedor de Concreto
( ) sim ( ) não
Tipo:

Estrutura de Controle de Vazão Mínima Remanescente

Vazão (l/s)

04 – ESTUDO TÉCNICO / LAUDO TÉCNICO (para Pequenas, Médias e Grandes Barragens)

Razão social da empresa:
CNPJ:
Endereço:

Responsável Técnico:

CEP:
Telefone/Fax:
Número do Registro no CREA:
Documentação complementar em caso de implantação de nova barragem: o requerente deverá apresentar anexo a este requerimento,
Estudo Técnico (Estudos Técnico de Viabilidade e Projeto Básico) contendo todos os documentos exigidos no inciso III do artigo
4º desta Resolução.
Documentação complementar em caso de regularização de barragem já existente: o requerente deverá apresentar anexo a este
requerimento, Laudo Técnico contendo todos os documentos exigidos no §1°do artigo 5º desta Resolução.
05 – PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM (para implantação e regularização de Grandes Barragens)

Razão social da empresa:
CNPJ:
Endereço:

Responsável Técnico:

CEP:
Telefone/Fax:
Número do Registro no CREA:
Documentação complementar: o requerente deverá apresentar anexo a este requerimento, Plano de Segurança de Barragem
contendo todos os documentos exigidos no §1°do artigo 8º desta Resolução.
06 - DOCUMENTAÇÃO GERAL (FOTOCÓPIA):

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

• Pessoa Física – CPF, Identidade / Pessoa Jurídica – CNPJ, Contrato Social, Estatuto da Empresa;
OBS: As informações relacionadas acima deverão ser adaptadas de acordo com o tipo de empreendimento, podendo o requerente
acrescentar outras, julgadas importantes, para 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)

