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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUPERFICIAL 

Relatório técnico para elaboração de processo de outorga de uso de recursos hídricos de captação de 
água superficial o requerente devem obrigatoriamente apresentar os seguintes informações: 

RELATÓRIO TÉCNICO CONTENDO: 

I. Localização do(s) ponto(s) de captação de água superficial em mapa, preferencialmente 

publicado por entidade oficial, com escala entre 1:25.000 e 1:50.000, com a indicação da escala, da 

nomenclatura, da data de publicação e do autor; 

II. Caracterização e descrição geral do empreendimento; 

III. Finalidade do uso da água no empreendimento; 

IV. Demanda diária de água do empreendimento e quais as formas de abastecimento; 

V. Regime de funcionamento (nº de horas diárias, nº de dias por semana, meses por ano); 

VI. Informação sobre os equipamentos de medição de volume extraído e do nível da água; 

VII. Tipos de consumo (irrigação, consumo humano, consumo industrial, etc.); 

VIII. Balanço do uso da água no empreendimento (vazões utilizadas para cada finalidade de uso 

especificando suas fontes de abastecimento); 

IX. Análise da disponibilidade hídrica; 

X. Condições de reserva e métodos de tratamento de água aplicados, se for o caso; 

XI. Descrição do sistema de recirculação de água, quando for o caso, apresentando os valores e o 

percentual de reaproveitamento; 

XII. Justificativa da vazão requerida frente às necessidades do empreendimento. No caso de 

irrigação, apresentar projeto básico de irrigação contendo pelo menos: área irrigada e lâmina 

bruta diária, turno de rega, manejo de setores irrigados e vazão necessária ao projeto; 

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

Nome ou Razão Social: 

CPF: Nº do Registro no Órgão de classe: 

Endereço:                                                                       Bairro:______________________ Número:__________ 

Município/UF______________ CEP:_______________ Celular_____________________ E-mail: 

DECLARAÇÃO 

Declaro para os devidos fins que: 
a) Concordo integralmente com o teor do Estudo/Projeto proposto; 
b) O desenvolvimento das atividades relacionadas no(s) Estudo(s) Ambiental (is) realizar-se-ão de 

acordo com os dados descritos nos mesmos; 
c) O requerente nesta oportunidade assume a responsabilidade, para efeitos jurídicos, sobre a 

veracidade das informações prestadas, sob pena de vir a ser responsabilizado, civil e 
criminalmente. 

_____________________________________, ______ de _______________ de __________ 
Local                                            Data 

 
_____________________________ 

Assinatura do Responsável Técnico 
Reconhecer firma. 

 ____________________________________ 
Assinatura do Proprietário ou Representante Legal 

  Apresentar procuração quando for o caso. 
Reconhecer firma. 
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