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Especificação Técnica de Projeto Nº 013

ETP 013 – Ligação de esgoto
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE
SOROCABA

ETP – Ligação de Esgoto
1. OBJETIVO: Esta Especificação Técnica de Projeto (ETP) define e especifica as condições
mínimas exigíveis para a execução de uma ligação de esgoto.
2. REFERÊNCIAS NORMATIVAS: As normas relacionadas a seguir, citadas neste texto, devem
ter suas prescrições atendidas.
As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está
sujeita à revisão, recomenda-se que seja analisada a conveniência do SAAE Sorocaba ao adotar
edições mais recentes das referidas normas.
NBR 5688:2010 - Tubos e conexões de PVC-U para sistemas prediais de água pluvial, esgoto
sanitário e ventilação – Requisitos
3. CARACTERÍSTICAS GERAIS: As novas ligações de esgoto devem ser executadas através de
instalação de válvula de retenção interna a uma caixa de inspeção construída dentro do recuo
de 4 metros do terreno do imóvel.
4. CAMPO DE APLICAÇÃO: Esta norma se aplica à execução de novas ligações de esgoto.
5. DEFINIÇÕES: Para efeito desta ETP aplicam-se as seguintes definições:
Esgoto doméstico – esgoto gerado nas residências ou nas instalações hidráulico-sanitárias
como cozinha, chuveiro, pia, tanque e máquina de lavar roupas, lavatório, vaso sanitário,
ducha sanitária, banheira, bebedouro e mictório.
Ramal interno – parte da ligação a ser construída pelo proprietário. É constituída das
tubulações internas, incluindo a caixa de gordura e caixa de inspeção com válvula de retenção.
Caixa de inspeção - recipientes que permitem
desobstrução das tubulações de esgoto antes da rede pública.

a

inspeção,

limpeza

e

Válvula de retenção – é um tipo de válvula que permite que os fluidos escoem em uma
direção, porém, fecha-se automaticamente para evitar fluxo na direção oposta (contra fluxo).
Caixa de gordura – caixa destinada a coletar e reter os resíduos gordurosos dos esgotos
provenientes das pias, pisos de copas e cozinhas e das descargas de máquinas de lavar louças.
Ligação de esgoto simples – Interligação do ramal predial de esgoto a rede de esgoto existente
na rua ou calçada em frente ou fundos do imóvel.
Ligação extensa de esgoto – Interligação acima de 12 metros de extensão, do ramal predial de
esgoto a rede de esgoto existente na rua ou calçada em frente ou fundos do imóvel.
Comprimento máximo da ligação extensa deverá ser de 50m.
Ligação dimensionada de esgoto – Interligação do ramal predial de esgoto de um
empreendimento a rede de esgoto existente na rua ou calçada em frente ou fundos do imóvel.
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6. MATERIAIS: Os materiais utilizados devem atender às especificações correspondentes e aos
requisitos desta ETP. Devem ser utilizados tubos e válvula padrão de diâmetro nominal 100
mm, conforme norma ABNT 5688.
7. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
O proprietário deverá solicitar informações adicionais ao SAAE, antes da execução do seu
ramal interno, quando:
1) O imóvel ou alguma instalação sanitária estiver abaixo do nível da rua. Neste caso o
imóvel deverá construir uma fossa séptica ou bombear os esgotos gerados na cota
mais baixa para a rede existente na testada do imóvel;
2) Houver necessidade de passar as instalações pela propriedade de terceiros (vizinhos).
O proprietário no qual passará a tubulação deverá fornecer ao interessado um
documento, com firma reconhecida, autorizando a passagem do ramal interno de
esgoto no terreno;
3) Os esgotos do imóvel não sejam exclusivamente de higiene e limpeza. Ex.: indústrias,
restaurantes, postos de gasolina, etc.
Quando da solicitação de execução de nova ligação ou remanejamento de ligação existente, o
munícipe deve retirar o folder explicativo (Anexo A) junto ao SAAE Sorocaba ou Casas do
Cidadão e providenciar a instalação da caixa de inspeção (MODELO Anexo B) e válvula de
retenção. Dentro do prazo de 30 dias, os funcionários do SAAE Sorocaba irão efetuar a
interligação do ramal predial a rede pública existente.
“O SAAE Sorocaba reserva o direito de não executar a ligação de esgoto, caso as exigências
desta ETP não sejam cumpridas”.
Caso a equipe técnica , durante a visita em seu imóvel, constate que as instalações estão fora
das normas, será cobrada a taxa de visita técnica e arquivada a solicitação até que seja feito
contato pelo interessado, ou até que seja feita a solicitação de retorno da equipe técnica.
Ligação de esgoto simples: Quando da solicitação de execução de ligação de esgoto simples a
mesma pode ser efetuada na calçada ou rua, conforme a localização da rede existente. Caso
seja necessário efetuar a ligação a partir da rua, por não existir rede sob a calçada, será
cobrada uma taxa extra, a ser debitada em contas futuras.
Ligação extensa de esgoto – Esta ligação será executada em caso de existência de rede pública
para atendimento do imóvel e o proprietário solicite outra ligação, porém em outra localização
que não possua rede próxima, isto é, quando estiver acima de 12 metros de distância. O SAAE
levantará os custos desta ligação extensa e após aceite do valor pelo interessado, executará a
mesma e os custos serão cobrados em contas futuras.
Ligação dimensionada de esgoto – Esta ligação deverá ser solicitada mediante abertura de
processo no SAAE, onde deverão ser preenchidos os requerimentos “Formulário B” e
“Formulário de dimensionamento de ramal predial de água e esgoto” contendo informações
sobre o empreendimento (Anexo C). Modelo de caixa de inspeção para ligação dimensionada
(Anexo D).
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7.1. Procedimento de Instalação:
Instalação do ramal interno: O ramal interno deve ser instalado com tubos de PVC branco
diâmetro de 100 (cem) mm, conforme NBR 5688 e declividade mínima de 2% (dois por cento).
A tubulação deve passar pela caixa de inspeção e ultrapassar a testada do lote até alcançar
cerca de 30 cm da divisa da calçada, com profundidade máxima de 80 (oitenta) cm. Havendo
necessidade de ultrapassar a profundidade informada, o SAAE deverá ser consultado.
A manutenção do ramal interno é de responsabilidade do proprietário.
Obs. Em caso do imóvel ter utilizado fossa anteriormente, após efetuada a ligação à rede
pública, o proprietário deverá desativar a fossa, aterrando-a para evitar a formação de gases
tóxicos e inflamáveis.
Instalação do ramal externo: O ramal externo é a parte da ligação a ser construída pelo SAAE,
isto é, a interligação do ramal interno à rede coletora de esgotos existente.
Instalação da caixa de inspeção: A caixa de inspeção deve ser instalada dentro do recuo de 4
metros do muro de divisa frontal ou fundos do terreno, com dimensões mínimas de 60 cm x 60
cm e profundidade máxima de 80 cm. O fundo da caixa de inspeção deverá ter inclinação
mínima de 5%. A caixa de inspeção não pode estar coberta e deverá estar acessível para
verificação e realização de manutenções. A tampa deve ser de material resistente e de fácil
remoção, permitindo perfeita vedação.
Instalação de válvula de retenção: A válvula deve ser adquirida diretamente pelo munícipe em
lojas de materiais de construção e devem ser instaladas em linha, dentro da caixa de inspeção
e posicionadas conforme as especificações técnicas. Devem ser utilizadas válvulas tipo bolsabolsa com tampa de inspeção, que permitam acesso à rede de esgoto para desentupimentos.
A instalação e manutenção desta válvula é de responsabilidade exclusiva do proprietário.
Instalação da caixa de gordura: A caixa de gordura deverá ser instalada sempre que o
estabelecimento promover a produção e manuseio de alimentos (restaurantes, lanchonetes,
açougues, hotéis, etc.). A caixa de gordura deverá ser dimensionada conforme o porte do
estabelecimento (norma ABNT NBR 8160/1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário Projeto e execução). A caixa de gordura deve ser verificada mensalmente e limpa sempre que
necessário.

“As águas pluviais (águas de chuva) não poderão, em hipótese alguma, serem lançadas
no ramal interno de esgoto”
Decreto estadual 12.342/1978 – art.12 e 19
Lei municipal 1.437/1966 – art. 339
Decreto municipal 14.644/2005 – art. 28 e 49
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ANEXO A - Folder explicativo - NORMAS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO

Fl. 01/02

Fl. 02/02
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ANEXO B – MODELO DE CAIXA DE INSPEÇÃO

Fl. 01/01

ETP 13 –Ligação Esgoto

Página 6

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE
SOROCABA

ANEXO C - REQUERIMENTO DE LIGAÇÃO DIMENSIONADA

Fl. 01/03
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ANEXO D – CAIXA DE INSPEÇÃO PARA LIGAÇÃO DIMENSIONADA

Fl. 01/01
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