REQUERIMENTO
ESTUDO DE VIABILIDADE DE ATENDIMENTO
PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO INDUSTRIAL
Informações cadastrais:
Razão social da empresa:

E-mail:

Endereço para correspondência:
CEP:

CNPJ:

Bairro:
Inscrição estadual:

Contato na empresa:

Telefone fixo:

Código do IBGE / CNAE:
Celular:

Responsável técnico:
Nome:

Função:

Assinatura:

Data:

Telefone:

Informações técnicas:
Situação da empresa (Ano de instalação, empresa em ampliação ou implantação, etc):

Mão de obra e período de funcionamento:
Atividade

N° de funcionários

Horas / dia

Turnos / dia

Dias da semana

Produção
Administração

Áreas da empresa:

Terreno

Área construída

Futuras instalações

Área reservada para
tratamento de águas
residuárias

Informações sobre o processamento industrial:
Descrição sucinta sobre a produção e/ou serviços prestados:

Matéria-prima e produtos auxiliares:
Matéria prima

Quantidade
Dia

Produtos auxiliares

Mês

Quantidade
Dia

Mês

Informações sobre a água utilizada:
Rede pública:
Ligações

CDC

Hidrômetro

Consumo m³

Poços de captação:
Ligações

Outras fontes (Caminhão tanque, etc):

Hidrômetro

Consumo m³

Informações sobre o descarte de efluentes:
Características do efluente descartado
Somente esgoto doméstico
Esgoto doméstico separado do efluente industrial
Esgoto doméstico misturado ao efluente industrial
Outra forma

Esgoto doméstico: todo esgoto originado do uso da água para higiene pessoal, como os provenientes
de bacias sanitárias, chuveiros e cozinhas.
Esgoto industrial: todo esgoto originado do uso da água no processo industrial (contínuos ou não), e
na lavagem dos equipamentos e áreas destinadas à produção (água de resfriamento, caldeiras, lavagem
de pisos, limpeza de máquinas, etc).
Destino dos esgotos não domésticos:
SIM

NÃO

SIM

NÃO

Rede coletora de esgoto
Galeria de água pluviais
Córrego ou rio
Descarte por caminhão
Fossa séptica
Caixa de gordura

Informações sobre águas pluviais:

Está separada do esgoto?

Vem mui respeitosamente requerer:
ESTUDO DE VIABILIDADE DE ATENDIMENTO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO INDUSTRIAL
Declaro, sob as penas da lei, que são verdadeiras as informações acima pelas quais peço o deferimento.
Sorocaba,

de

de

Requerente:

Obs.: No verso, lista de documentos necessários a serem apresentados junto com este requerimento

Documentos a serem apresentados junto com este requerimento:
Pessoa Física:
ü
ü
ü

RG (Requerente);
CPF (Requerente);
Procuração do requerente (Caso necessário).

Pessoa Jurídica:
ü
ü

Contrato Social da empresa;
CNPJ da empresa.

Documentos do imóvel:
ü
Cópia atualizada do registro do imóvel;
ü
Cópia do carnê de IPTU;
ü
Certidão de uso do solo emitida pela PMS;
ü
Conta de fornecimento de água (se houver);
ü
01 planta ou croqui, com a localização da empresa junto ao entorno indicando três ruas próximas,
em escala compatível para uma boa visualização;
ü
01 planta do imóvel indicando a localização do(s) ponto(s) onde deverá ser feita a ligação de
esgoto.
Caracterização do efluente a ser lançado em rede pública:
Laudo de caracterização do efluente, de acordo com o artigo 19-A do Decreto nº. 8.468, de 08
de setembro de 1976, indicando a concentração de DBO, DQO, Fósforo e Série Nitrogenada a ser
lançada em rede pública;
ü

ü

Estudo e declaração da vazão de esgoto prevista para ser lançada na rede pública;

ü

Declaração do tipo de atividade da empresa.

