
Revisão outubro-2006 

FORMULÁRIO PARA DIMENSIONAMENTO DE 
RAMAL PREDIAL DE ÁGUA E ESGOTO 

Solicitante: 
Nome do Empreendimento: 
Endereço: 
Previsão de entrega da obra:  
                                                    
Dados para dimensionamento de ligação de água 
 

Dados para dimensionamento 
de ligação de esgoto 

Tipo de Consumidor Preencher de acordo  

Clubes Esportivos _____ (nº de chuveiros)  

Edifícios Comerciais _____ (área construída) ____ (nº de salas) Nº de bacias: _____ 

 
Escola - Pré,1º ou 2º 

graus 

____ (área construída) - ____ (nº de vagas) 
____ (nº de funcionários) - ____(nº de salas de aula) 

____ (nº bacias) - ____ turnos ____ refeições 

Nº de chuveiros: _____ 

Nº de lavatórios: _____ 

Nº de mictórios c/ válvula: _____ 

 

Escolas Nível Superior 

 

____ (área construída) - ____ (nº de vagas) 
____ (nº de funcionários) - ____(nº de salas de aula) 

____ (nº bacias) - ____ turnos ____ refeições 

Nº de mictórios c/ desc.aut.: _____ 

Mictórios tipo cocho em metros: _____

Nº de pias de cozinha 

Creches ____ (nº de funcionários) Pequena: _____  Grande: _____ 

 

Hospitais 

 

____ (nº de funcionários) 

____ (nº de bacias) 

____  (nº de leitos) 

Nº de tanques de lavar 

Pequeno: _____  Grande: _____ 

Nº de ralos internos: _____ 

Prontos   Socorros ____ (nº  de funcionários) Há caixa de areia? 

Hotéis 

(  )1ª cat.    (  ) 2ª cat. 

____ (nº de banheiros) 

____ (nº de leitos) 

Sim (   )        Não (   ) 

Há caixa de gordura? 

Motéis ____ ( área construída) Sim (   )        Não (   ) 

Lavanderias   Industriais ____ (Kg de roupa / mês) Outras descargas: 

 

Condomínios: 

Horizontais / Verticais 

____ (nº de unidades residencial) 

____ (nº de banheiros) 

____ (nº de dormitórios) 

____ (área construída) 

 

 

 

 

 

Restaurantes 

____ (nº de funcionários) 

____(nº de bacias) 

Obs.: Capacidade de reservação 
________ m³  reserv. Enterrado 

Industrias ____ (nº de funcionários) ________  m³  reserv. Elevado 

Piscinas (domiciliares) ____ (lâmina d’ água de 2 cm, por dia) ________ m³  reserv. Incêndio 

 
 

Hidrõmetro 
Dimensões Abrigo (m) 

Larg0,60 x altura0,80 x Prof.0,40 
Tipo Cavalete 

Q(m3 )/ φ(mm) 
 
 

φ (mm) material 

 
 
 
Nome legível Responsável técnico / fone contato 
 
Data - _______/_______/_________ 

                                                                                                                   


