
 
Ao  
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA 
Superintendência do IBAMA no Distrito Federal 
SAS Quadra 5, Lote 5, Bloco “H”, 5º andar, Brasília-DF, CEP 70058-900. 
 
A/C Ilmo. Sr. José Carlos Casado da Silva – Superintendente 
 
 
 
Assunto: Autorização de Intervenção de Baixo Impacto – APP Lago Corumbá IV. 
 
 
 
 
 
 
Prezado Senhor Superintendente, 

 

Eu, ___________________________________________________________________,  RG 

nº ____________________ e CPF nº ________________________________, com endereço 

sito na ____________________________________________________________________, 

CEP ____________________, bairro/município ________________________, Estado -

_____, telefones de contato (     ) ______________________________________________, 

venho por meio deste REQUERIMENTO, nos termos da Resolução CONAMA nº 369 de 2006, 

formular pedido de autorização para intervenção de baixo impacto em área de preservação 

permanente – APP da UHE Corumbá IV, para os seguintes fins: 

 

(      ) regularização de acesso ao lago de Corumbá IV; 

(      ) construção de rampas de lançamento de barcos e pequeno ancoradouro; 

(      ) roçagem de espécies invasoras; 

(      ) supressão vegetal; 

(      ) implantação de corredor de acesso de animais para dessedentação; 

(      ) implantação de cercas de divisas; 

(      ) revegetação; 

(      ) outros: _______________________________________________________________ 

 

Referida(s) intervenção(ões) será(ão) realizada(s) no imóvel denominado 

_________________________________________________________, situado no endereço 

_________________________________________________________________________, 

CEP ______________________, bairro/município ________________________, Estado -

_____, o qual foi parcialmente desapropriado pela Corumbá Concessões S.A. (CNPJ 



04.066.598/0001-72), para fins de implantação da UHE Corumbá IV, o qual encontra-se sob 

as seguintes coordenadas geográficas (Sirgas 2000): 

 

UTM: Zona  (     )  ___________________ / ___________________ 

Latitude  _______º _______’ _______” 

Longitude  _______º _______’ _______” 

 

O IBAMA é o órgão ambiental competente, responsável pelo licenciamento e fiscalização das 

áreas que compõem o lago e a APP da UHE Corumbá IV. 

 

Pelo exposto, REQUER-SE a expedição de AUTORIZAÇÃO PARA INTERVENÇÃO DE 

BAIXO IMPACTO por este órgão ambiental – IBAMA, mediante prévia consulta e anuência 

da Corumbá Concessões S.A. 

 

Seguem em anexo a seguinte documentação básicas para avaliação preliminar do presente 

requerimento. 

 

(      ) RG  (      ) CPF  (      ) Documento de propriedade/posse do imóvel 

 

(      ) outros: ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 

Nestes termos, 
Pede e aguarda deferimento. 

 
 
 

_______________________________________________________________ 
Assinatura do Requerente 

 
 


