SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL – PIRACICABA - SP

FORMULÁRIO PARA REQUERIMENTO DO
TERMO DE ACEITAÇÃO DE EFLUENTES LÍQUIDOS

(
(

) Solicitação do Termo de Aceitação
) Renovação do Termo de Aceitação - Processo nº ______________/___________

1) LANÇAMENTO EM:
( ) Rede de esgoto municipal
( ) Estação de tratamento de esgoto municipal (com caminhão limpa-fossa)
( ) Processo Novo
( ) Processo existente nº
2) IDENTIFICAÇÃO
Nome/ Razão Social

Endereço Completo

C.E.P.

Bairro

Telefone

Fax

e-mail
CNPJ

I.E.

Código do usuário

3) PRODUÇÃO
Atividade Principal

Horário do Setor Produtivo

4) CONTATO
Responsável pela empresa
Telefone

CPF
Fax

e-mail

Responsável pelas Informações
Telefone
e-mail

CPF
Fax

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL – PIRACICABA - SP
5) INFORMAÇÕES GERAIS
Número de funcionários
Setor Produtivo

Setor Administrativo

A empresa possui cozinha para preparação e fornecimento de refeições para os funcionários?
( ) sim
( ) não
Quantidade de refeições fornecidas: _____________refeições / dia
Existe caixa de separação de óleo e gordura do efluente da cozinha?
( ) sim
( ) não
Periodicidade da limpeza
( ) diária

( ) semanal

( ) outra . Descrever:

6) EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIAIS
Lançamento contínuo
Vazão (m³/dia)

Lançamento descontínuo
Periodicidade dos despejos (despejos/dia)

Volume de cada despejo (m³)

Duração de cada despejo (hora)

Volume total dos efluentes líquidos industriais: ______________m³/dia
É possível diminuir o volume dos efluentes líquidos gerados?
( ) sim
( ) não
Existe algum procedimento no setor produtivo com o objetivo de reduzir o volume dos efluentes líquidos industriais gerados?
( ) sim
( ) não
Descrever os procedimentos/ações:

É possível diminuir o volume dos efluentes líquidos gerados?
( ) sim
( ) não
Descrever os procedimentos/ações:

Quanto ao volume dos efluentes líquidos industriais gerados, a previsão para o futuro é:
( ) o mesmo volume apresentado na tabela acima
( ) será reduzido o volume em _____%
( ) haverá aumento do volume e a empresa se responsabilizará e se comprometerá em apresentar as novas condições ao
SEMAE
7) TRATAMENTO DOS EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIAIS
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Antes do lançamento na rede pública ou do local de coleta do caminhão limpa-fossa, os efluentes líquidos industriais recebem
algum tipo de tratamento?
( ) sim
( ) não
Se sim, descrever o processo:

Existe caldeira na Indústria?
( ) sim

( ) não

Tipo de caldeira
( ) elétrica

( ) óleo

8) DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
( ) cópia do projeto da caixa de gordura da cozinha industrial (se existir cozinha)
( ) cópia dos resultados analíticos do efluente líquido industrial gerado, conforme parâmetros estabelecidos no Decreto n.
8.468, de 8 de setembro de 1976, artigo 19-A, incluindo as análises de DQO (Demanda Química de Oxigênio), DBO5,20
(Demanda Bioquímica de Oxigênio) e SST (Sólidos Suspensos Totais) com a assinatura e nº do C.R.Q. do Químico
responsável pelas análises.
( ) Cópia da Licença de Operação da empresa, emitida pela CETESB.

9) CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO DO TERMO DE ACEITAÇÃO
A empresa solicitante deverá unificar todos os pontos geradores de efluentes líquidos industriais em uma caixa de inspeção
antes do lançamento na rede pública ou sucção com caminhão limpa-fossa. Essa caixa deverá ser de fácil acesso e possibilitar a
coleta de amostras e também ser de livre acesso aos funcionários do SEMAE e Águas do Mirante.
Nos casos de lançamento em rede pública, caberá à Águas do Mirante exigir ou não da empresa solicitante a instalação de
medidor de vazão para conferência do volume diário.

Piracicaba, _____ de _________________ de ___________

Assinaturas:

_______________________
Responsável pela Empresa

__________________________
Responsável pelas Informações

