
Documento OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO DE DESTINAÇÃO DE BIOSSÓLIDO

Contêm as informações a serem inseridas pelo solicitante de recebimento de biossólido em sua propriedade rural. 
SOLICITANTE

Nome

CPF/CNPJ

E-mail

Telefones para contato

Endereço da propriedade rural

Coord. geográficas da propriedade rural

Número de registro da propriedade rural
*Anexar cópia da documentação comprobatória da posse do 
imóvel neste ofício de solicitação. 

DA SOLICITAÇÃO

Data

UGL produtora do biossólido

Transporte (próprio ou da Saneago)

Informações sobre o(s) veículo(s) e condutor(es) 
(preencher apenas no caso de transporte próprio)

(  ) Caminhão com caçamba metálica equipada com sistema hidráulico de erguimento, borracha de 
vedação na tampa da caçamba e lona de cobertura. 
(  ) Outro, especificar:

Capacidade de carga: 

Placa(s) do(s) veículo(s): 

Indicação do(s) condutor(es) do(s) veículo(s): 

* Anexar cópia do CRLV do veículo e da CNH do condutor neste ofício de solicitação. 

Tamanho em hectares da área a receber biossólido no 
solo

Cultura a ser cultivada

Período de transporte e aplicação 

Período de plantio

Período estimado de colheita (se for o caso)

Método de aplicação (superficial ou incorporação ao solo)

Incorporação ao solo (Próprio ou Saneago)

Distância da propriedade rural até a UGL 

Distância de estrada de chão da propriedade rural até a 
UGL
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DAS RESPONSABILIDADES DO SOLICITANTE/BENEFICIÁRIO 
(Ao realizar esta solicitação declaro estar ciente e comprometo-me a seguir as regras abaixo)

Eu ____________________________________(nome/empresa), __________________ (CPF ou CNPJ) declaro estar
ciente e concordo com as minhas obrigações, abaixo listadas, como recebedor de biossólido a ser aplicado em solo. 
- As atividades de minha responsabilidade serão executadas com materiais e mão de obra próprios. Sejam elas o
transporte (quando for o caso) e/ou os processos de aplicação e incorporação do biossólido, sem ônus para a
empresa doadora do biossólido. 
-  Antes  do  descarregamento  do  produto  assinarei  o  Termo  de  Recebimento  e  Compromisso,  confirmando  a
destinação da carga e comprometendo-me a fazer a destinação correta do biossólido conforme projeto agronômico
a ser elaborado após aprovação da minha solicitação.
- Aplicarei o biossólido ao solo no prazo e técnica indicada no projeto agronômico. No surgimento de contratempos
que prejudiquem a aplicação do biossólido no solo informarei a Saneago imediatamente. 
-  Não  comercializarei  o  biossólido  ou  darei  outra  destinação  para  ele  a  não  ser  aquela  contida  no  projeto
agronômico.
- Em caso de transporte próprio informarei imediatamente a Saneago no caso de acidentes (inclusive pequenos
derramamentos), quebras do veículo ou outros impeditivos que impliquem impactem na finalização do transporte;
-  Comprometo-me  a  descarregar  o  biossólido  única  e  exclusivamente  no(s)  local(is)  indicado(s)  no  projeto
agronômico.
- No caso de transporte realizado pela  Saneago comprometo-me a dar acesso aos veículos desta empresa para a
realização do transporte.
-  Comprometo-me  a  dar  acesso  à  propriedade  aos  profissionais  da  Saneago nas  suas  vistorias  técnicas  à
propriedade rural recebedora do biossólido.

Em  ____(dia) de ________(mês) de _________ (ano). 

______________________________________
(assinatura do solicitante)
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