
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE OUTORGA DE USO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

1. Cópia do CPF e RG do interessado ou representante legal (Pessoa Física); 

 

2. Se o pedido for feito por procurador: cópia da procuração, RG e CPF do procurador; 

 

3. Comprovante de inscrição no CNPJ (Pessoa Jurídica); 

 

4. Carta de anuência do proprietário do imóvel (quando o requerente não for o proprietário do 

imóvel); 

 

5. Comprovante de recolhimento de taxa de expediente; 

 

6. Requerimento de regulamentação de pedido de outorga de uso de recursos hídricos com 

assinatura do representante legal e responsável técnico – modelo IPAAM; 

 

7. Formulário de registro no Cadastro Nacional de Usuário de Recursos Hídricos (CNARH) – 

modelo IPAAM; no formulário deverá constar o e-mail do interessado; 

 

8. Cópia da licença ambiental, no caso em que o usuário já estiver licenciado, ou protocolo de 

solicitação da licença ou da sua renovação. 

 

9. Relatório técnico de teste de bombeamento com ART – modelo IPAAM; 

 

10. Formulário de solicitação outorga para uso da explotação de águas subterrâneas – modelo 

IPAAM; 

 

11. Análise da água com no mínimo os parâmetros estabelecidos no § 2° do Art. 23 da Resolução 

n° 01/2016 do CERH, juntamente com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART; 

 

12. Relatório técnico de construção do poço, com ART da responsabilidade de profissionais 

habilitados, ou perfilagem ótica com seu respectivo relatório, conforme o Artigo 15º da Resolução 

CERH-AM Nº 01 de 19 de julho de 2016; 

 

13. Licença Ambiental Única (LAU) de perfuração do poço após a publicação da Resolução n° 

01/2016 do CERH. 
 

 

 

1. Novo Relatório técnico de teste de bombeamento com ART – modelo IPAAM; 

 

2. Novo Formulário de registro no Cadastro Nacional de Usuário de Recursos Hídricos 

(CNARH) atualizado – modelo IPAAM; 

 
3. Relatório fotográfico do poço com coordenadas geográficas; 

 
4. Análise da água com no mínimo os parâmetros estabelecidos no § 2° do Art. 23 da Resolução 

n° 01/2016 do CERH, juntamente com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. 


