
 

 

 

 

 

Av. Mario Ypiranga Monteiro, 3280 - Parque 10 de Novembro 
Fone: (92) 2123-6760/Fax: 2123-6756 

Manaus - AM - CEP 69.050-030  

web: www.ipaam.am.gov.br 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS EM CORPOS DE ÁGUA SUPERFICIAIS 

Relatório técnico para elaboração de processo de outorga de uso de recursos hídricos para extração de 
minérios em corpos de água superficiais, o requerente deve, obrigatoriamente, apresentar as seguintes 
informações: 

RELATÓRIO TÉCNICO CONTENDO: 

I. Localização das coordenadas dos pontos de início e fim da intervenção 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. Planta geológica de detalhe, apresentando a situação atual e avanço previsto da lavra e 
planta de detalhe com a situação prevista para o final da lavra, conforme Plano de Lavra 
aprovado pelo DNPM; 

III. O Plano de Lavra aprovado pelo DNPM (cópia autenticada); 
IV. Caracterização e descrição geral do empreendimento; 
V. Justificativa da realização da intervenção; 

VI. Apresentar informações referentes ao curso de água no trecho da intervenção, incluindo 
as características físicas e geométricas do mesmo; 

VII. A descrição da operação de dragagem; 
VIII. A descrição do procedimento de operação da lavra; 

IX. Informar o tipo de material retirado, o volume dragado mensalmente e a sua destinação 
final, bem como os equipamentos e processos utilizados na execução do serviço;  

X. A estimativa da porcentagem da água agregada ao produto comercializado e o volume de 
água evaporada da pilha de estocagem e da superfície freática exposta; 

XI. A descrição dos procedimentos previstos para reabilitação de área; 
XII. Quando houver alteração da seção original do leito do curso de água, apresentar o perfil 

longitudinal e as características das principais seções transversais do trecho em questão, antes e 
após a realização da intervenção. Fornecer também um estudo hidráulico considerando os 
possíveis efeitos causados a jusante e a montante da intervenção; 

XIII. Descrever o processo de retorno do volume de água gerado durante a secagem do 
material dragado. 

XIV. Caso haja alteração da seção original do leito do curso de água, apresentar:  
 O perfil longitudinal e as características das principais seções transversais do trecho 

em questão, antes e após a realização da intervenção; 
 O estudo hidráulico considerando os possíveis efeitos causados a jusante e a montante 

da intervenção; 
XV. Apresentar os dados de monitoramento de qualidade física da água no ponto a montante a 

jusante da intervenção, antes e após a implantação da intervenção. Os parâmetros 
mínimos exigidos são:  
 Cor; 
 Turbidez e. 

XVI. Sólidos em suspensão 

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

Nome ou Razão Social: 

Nº. do CPF: Nº do Registro no Órgão de classe: 

Endereço: Complemento: 

Bairro:_____________________________ Número:__________ Município/UF________________________ 

CEP:________________  Telefone Comercial:______________________________ Celular_____________________ 

E-mail: 
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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 2016 
 
 
 

_____________________________ 
Assinatura do Responsável Técnico 

Reconhecer firma. 

 ____________________________________ 
Assinatura do Proprietário ou 

Representante Legal 

  Apresentar procuração quando for o caso. 
Reconhecer firma. 
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