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1.

DIRETRIZES GERAIS
O loteador deverá, através de ofício, preferencialmente via “1Doc”, solicitar ao SAAE a

emissão da Carta de Diretrizes após entrada do processo de loteamento na Prefeitura, bem
como após manifestação do Grupo de Análise de Aprovação de Projetos (GAAP).
Para solicitação acima, o empreendedor deverá entrar no site da Prefeitura Municipal de
Garça (https://www.garca.sp.gov.br/), na aba “Empresa -> Serviços Online -> Protocolo e
Ouvidoria”.
A carta de diretrizes expedida pelo SAAE terá validade de 180 dias e deverá ser
renovada findo o prazo de validade.
Os projetos deverão adaptar-se ao Plano Diretor de Controle e Redução de Perdas de
Água no Sistema de Abastecimento Público e Plano Diretor de Esgotamento Sanitário do
município ou outro plano em vigor. Caso julgue necessário, poderá o SAAE exigir redes de
maior capacidade com o objetivo de atender futuramente áreas adjacentes ao loteamento,
bem como interligações com o sistema público existente.
Nos casos em que o SAAE não considere possível e/ou conveniente o abastecimento de
loteamento através do sistema do município, deverá ser projetado um sistema independente
ou de apoio, que igualmente deverá obedecer a estas diretrizes.
Entende-se como sistemas de apoio, obras, melhorias, ou benfeitorias, na área do
loteamento ou em qualquer parte do sistema existente a que este vier a fazer parte; às
expensas do empreendedor.
Para solicitação da Carta de Diretrizes o loteador deverá apresentar os seguintes
documentos:

✓

Requerimento solicitando Carta de Diretrizes;

✓

RG e CPF do proprietário do imóvel, se pessoa física;

✓

CNPJ e contrato social atualizado, se pessoa jurídica;

✓

Procuração do proprietário do imóvel para o requerente, se divergentes;

✓

Registro de imóvel atualizado;

✓

Foto aérea da área com locação do empreendimento no município ou planta de
parcelamento de solo;

✓

Manifestação

do

GAAP

com

parecer

favorável

à

implantação

do

empreendimento.
Todos os dimensionamentos deverão seguir as normas relacionadas abaixo:

NBR 5410 (2008) Instalações elétricas de baixa tensão
NBR 5419 (2001) Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas
NBR 6118 (2014) Projeto de estruturas de concreto – Procedimento
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NBR 6122 (2019) Projeto e execução de fundações
NBR 6493 (1994) Emprego de cores para identificação de tubulações
NBR 7675 (2005) Tubos e conexões de ferro dúctil e acessórios para sistemas de adução e distribuição de
água - Requisitos
NBR 9575 (2010) Impermeabilização – Seleção e projetos
NBR 9648 (1986) Estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário - Procedimento
NBR 9649 (1986) Projeto de redes de esgoto sanitário
NBR 9826 (2008) Medição de vazão de líquido em canais abertos - Calhas Parshall e SANIIRI
NBR 10151 (2020) Acústica – Medição e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas habitadas –
Aplicação de uso geral
NBR 10160 (2005) Tampões e grelhas de ferro fundido dúctil – Requisitos e métodos de ensaio
NBR 11885 (2017) Grade de barras retas, de limpeza manual – Requisitos gerais
NBR 12207 (2016) Projeto de interceptores de esgoto sanitário
NBR 12208 (2020) Projeto de estação de bombeamento ou de estação elevatória de esgoto - Requisitos
NBR 12212 (2017) Projeto de poço tubular para captação de água subterrânea - Procedimento
NBR 12214 (2020) Projeto de estação de bombeamento ou de estação elevatória de água - Requisitos
NBR 12215 (2017) Projeto de adutora de água
NBR 12217 (1994) Projeto de reservatório de distribuição de água para abastecimento público
NBR 12218 (2017) Projeto de rede de água para abastecimento público
NBR 12244 (2006) Poço tubular - Construção de poço tubular para captação de água subterrânea
NBR 14039 (2005) Instalações elétricas de média tensão de 1 kV a 36,2 kV
NBR 15561 (2020) Tubulação de polietileno PE 80 e PE 100 para transporte de água e esgoto sob pressão
- Requisitos
NBR 15623 (2008) Máquina elétrica girante – Dimensões e séries de potências para máquinas elétricas
girantes – Padronização. Partes 1, 2 e 3
NBR 15802 (2010) Sistemas enterrados para distribuição e adução de água e transporte de esgotos sob
pressão – Requisitos para projetos em tubulação de polietileno PE 80 e PE 100 de diâmetro externo
nominal entre 63 mm e 1600 mm
NBR 15950 (2011) Sistemas para distribuição e adução de água e transporte de esgoto sob pressão –
Requisitos para instalação de tubulação de polietileno PE 80 e PE 100
IEC 61131 - Partes 1 a 8
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DIRETRIZES PARA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS
Os estudos complementares que forem julgados necessários para elaboração das
diretrizes dos novos empreendimentos serão solicitados pela equipe técnica do SAAE, devendo
o empreendedor arcar com seus custos.
Após a elaboração de todos os projetos de escopo do SAAE, deverá ser solicitada a préaprovação de projetos em versão digital, na extensão “.dwg” para arquivos de desenho, “.doc”
ou “.pdf” para arquivos de texto e “.xls” para planilha de cálculos, preferencialmente via
“1Doc”, contendo:
▪ Memoriais descritivos;
▪ Planilhas de dimensionamento da rede de abastecimento de água e coleta de esgoto,
recomendada a utilização dos anexos II e III;
▪ Projetos da rede de distribuição com curvas de nível de metro em metro e em escala
que possibilite a perfeita visualização;
▪ Projetos de adutoras em planta, com curvas de nível de metro em metro, e perfil
longitudinal, em escala que possibilite a perfeita visualização;
▪ Projeto de sistemas produção, reservação, pressurização (booster), elevação e
tratamento de água em escala que possibilite a perfeita visualização, quando
solicitado;
▪ Projeto de rede coletora, coletores troncos, interceptores e emissários de esgoto com
curvas de nível de metro em metro, bem como os perfis longitudinais de cada trecho
da tubulação, em escala que possibilite a perfeita visualização;
▪ Projeto de sistemas de tratamento, elevação e lançamento do esgotamento sanitário
em escala que possibilite a perfeita visualização, quando necessário ou solicitado.
Estes deverão conter a análise dos tempos de detenção e dos ciclos das bombas,
curva característica do sistema x curva característica das bombas;
▪ Planta contendo a indicação da locação dos ramais prediais em todos os lotes em
escala que possibilite a perfeita visualização;
▪ Projeto de travessias de rios, rodovias, ferrovias, devidamente aprovado pelos
órgãos competentes e áreas de terceiros com a anuência dos proprietários com firma
reconhecida em cartório, quando solicitado;
▪ Projetos urbanísticos com a inscrição dos lotes com curvas de níveis de metro em
metro, baseadas em RN homologado;
▪ Projetos do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas – SPDA de
reservatórios, postes de iluminação, edificações, quadros de comando, QDC e
equipamentos elétricos;
▪ Projetos elétricos das instalações em área comum de poços, reservatórios,
elevatórias de esgoto e demais instalações congêneres, contendo diagramas
unifilares dos circuitos de iluminação e tomadas de uso geral;
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▪ Caso sejam instaladas estruturas fora da área da matrícula, deverá ser apresentado
anuência, com firma reconhecida do dono do terreno, autorizando a instalação
destas.
Para o caso de condomínios que necessitem de medição individualizada, deverá ser
apresentado o projeto hidráulico que será analisado quanto à individualização. Este deverá
conter:
▪ Projeto de barriletes onde serão instalados os hidrômetros;
▪ Projeto elétrico para energização dos hidrômetros e concentrador;
▪ Projeto de telemetria dos hidrômetros e concentrador;
▪ Projeto civil constando a localização dos hidrômetros e concentrador.
A cada rodada de análise dos projetos, deverão ser encaminhados todos os projetos
novamente, mesmo os que não forem objeto de alterações, formando um único volume com
os projetos de toda a obra, os quais deverão informar, no nome do arquivo e nos documentos,
de qual revisão se trata.
Após a conferência de todos os itens e sanadas todas as pendências, será solicitado ao
empreendedor a plotagem da versão final dos projetos em 3 vias (uma para arquivo, uma para
equipes de fiscalização e uma será devolvida para o loteador) para emissão do carimbo de préaprovação, e uma via em meio digital que contemple todos os itens. Se preciso, poderá o
interessado protocolar cópias adicionais para recebimento do carimbo de pré-aprovação.
As versões impressas devem estar acompanhadas da cópia das ART’s, que contemplem
as atividades técnicas de projeto, dos engenheiros responsáveis (água, esgoto, SPDA e
elétrica).
Após a apreciação dos projetos pelo Grupo de Análise e Aprovação de Projetos
Habitacionais - GRAPROHAB deverá ser apresentada a Certidão de Conformidade expedida
pelo Grupo, juntamente com a orçamentação dos serviços de escopo do SAAE e suas
referências, bem como a ART de orçamento.
Nesta fase também deverão ser apresentadas a ART de execução dos serviços de
escopo do SAAE e a averbação em matrícula, registrada no cartório de registro de imóveis, da
faixa de servidão de redes e estruturas instaladas fora do perímetro da matrícula, se houver.
Caso seja solicitada perfuração de poço para abastecimento do empreendimento, nesta
fase deverá ser apresentada licença/outorga de perfuração do poço junto ao DAEE ou outro
órgão responsável.
Aprovado o orçamento e apresentadas as documentações, o empreendimento será
aprovado via decreto.
Deverá o empreendedor comunicar formalmente o SAAE o início da execução das obras
para fiscalização dos serviços e materiais utilizados.
Recomenda-se a elaboração de relatório técnico de execução das redes como forma de
comprovar a boa execução dos serviços. Neles, deverão conter fotos e evidências das
instalações dos ramais de água e esgoto, hidrantes, registros de manobra e de descarga, PVs,
ligações com a rede existe.
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Os projetos aprovados, que não tiverem as execuções de suas obras iniciadas no prazo
de 12 (doze) meses, serão arquivados, devendo ser reapresentados para aprovação antes do
início das obras.
Deverá o empreendedor comunicar a ligação das redes internas de água e esgoto do
loteamento com a rede existente, quando o SAAE designará um funcionário para acompanhar
a execução dos serviços.
Após a conclusão das obras, o empreendedor deverá solicitar através de requerimento,
preferencialmente via 1Doc, o Termo de Vistoria de Execução de Obras – TVEO à prefeitura,
quando serão feitos testes nas redes, reservatório, bombas, poços, equipamentos, geradores,
entre outros, a fim de comprovar a boa qualidade dos serviços. Caso sejam apontadas
pendências, estas serão comunicadas através de Laudo de Vistoria, devendo o empreendedor
saná-las em até 180 dias, antes do recebimento definitivo do loteamento.
Deverá apresentar a licença/outorga de exploração do poço, bem como Notas Fiscais
(NF) de bombas, geradores, reservatórios, medidores de vazão, de nível, válvula redutora de
pressão, sistemas de pré-tratamento mecanizado, entre outros equipamentos eletromecânicos
instalados nas estruturas entregues, para fins de cadastro em patrimônio.
O recebimento definitivo será feito através de decreto de recebimento final do
empreendimento, quando este passará a fazer parte da municipalidade. A partir do
recebimento, as titularidades das faturas de energia elétrica serão transferidas ao SAAE, desde
que estejam quites, e serão de responsabilidade da Autarquia apenas no mês subsequente ao
recebimento do loteamento. Poderá ser solicitado Termo de Recebimento Definitivo de Obras
ao SAAE, documento que informará que as benfeitorias foram recebidas pela Autarquia.
Os empreendimentos deverão atender ao padrão de entrada de água adotado pelo
SAAE.
A aprovação de qualquer projeto, bem como a fiscalização durante as obras, não isenta
o(s) empreendedor(es), o(s) projetista(s) e executor (es) das responsabilidades contidas na
legislação pertinente.
Caso haja qualquer alteração no projeto urbanístico ou projetos de água e esgoto
aprovados pelo SAAE, o mesmo deverá retornar à Autarquia para nova análise e aprovação.
O SAAE se reserva o direito de exigir mudanças no que se refere a implementação de
novos materiais e substituição aos existentes, bem como adotar novos parâmetros gerais
pertinentes ao projeto.
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DIRETRIZES TÉCNICAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA
3.1.

Abastecimento de Água

O abastecimento de água deve ser projetado para atender a demanda estimada através
dos seguintes parâmetros:
▪ Previsão de população – 4 hab/economia;
▪ Consumo de água por habitantes por dia - 200 l/hab;
▪ Coeficiente de variação do dia de maior consumo K1 - 1,2;
▪ Coeficiente de variação da hora de maior consumo K2 - 1,5;
▪ Coeficiente de variação da hora de menor consumo K3 – 0,5.
Caso não exista possibilidade do abastecimento pelo sistema público existente, deverá
o loteador perfurar um Poço Tubular Profundo que atenda a demanda exigida. Caso este poço
não possua a vazão esperada, fica a encargo do loteador, apresentar ao SAAE, nova
alternativa para substituição e/ou complemento desta vazão, que será novamente analisada.
Inserida na área destinada ao poço e reservatório, deverá também se localizar o
sistema de tratamento simplificado da água captada do poço, conforme especificado no item
3.6.
3.2.

Poço Tubular Profundo

O poço deverá ter vazão compatível ao consumo do empreendimento, que atenda ao
dia de maior consumo.
Deverá também estar dentro dos padrões exigidos pelo Departamento de Água e
Energia

Elétrica

(DAEE)

e

normas

técnicas,

devendo

apresentar

projeto

Avaliação

Hidrogeológica Preliminar, com ART de responsável técnico devidamente recolhida, contendo:
▪ Vazão estimada;
▪ Planta de locação e descrição do ponto de perfuração;
▪ Apresentação do perfil contendo desenhos e descrição, com profundidade a ser
perfurada;
▪ Descrição do método utilizado para a perfuração, nas diversas profundidades e
diâmetros.
Preferencialmente, deverão sem empregados tubos de aço carbono soldados no
revestimento e filtros.
A execução da obra deverá ser acompanhada por profissional habilitado, que emitirá
ART da execução do poço, responsabilizando-se pela perfuração, desde a instalação de selo
sanitário, descrição das amostras, colocação de revestimento, filtro e pré-filtro até o
desenvolvimento final e testes de vazões.
Após a conclusão da perfuração, será necessária a apresentação de Relatório Técnico
Final do poço, contendo perfil hidrogeológico completo, resultados da análise da água (físico-
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química e bacteriológica), vazão específica e rebaixamento específico do poço, dados do
desenvolvimento e teste de vazão de, no mínimo, 24 horas.
Após a implantação do poço, deverá o empreendedor apresentar licença/outorga de
captação emitida pelo DAEE, em nome do SAAE ou em nome de terceiro para que o SAAE
efetue a transferência.
Deve possuir base de concreto com área mínima de 4 m² e com 0,20 m de espessura
mínima. Esta base deve ter nível de no mínimo 0,15 m acima do ponto mais baixo da área
onde o poço será instalado. Deverá ainda haver com sobra de 0,50 m do tubo de revestimento
acima da base de concreto.
A tubulação edutora deverá ser metálica, em aço carbono ou galvanizada; e os tubos
piezométricos (3/4”) poderão ser de pvc roscável, caso a instalação seja feita até 150 m de
profundidade, senão aço galvanizado.
A tubulação do cavalete deverá ser metálica e pintada, contendo os seguintes
dispositivos:
✓

Curvas de raio longo;

✓

Válvula de retenção;

✓

Registro de gaveta;

✓

Tê de redução diâmetro para ½”;

✓

Torneira de esfera metálica de ½”;

✓

Tampa para poço;

✓

Suporte para bomba e tubo edutor, se necessário;

✓

Macromedidor de vazão compatível com a vazão medida.

O macromedidor citado acima deverá ser do tipo turbina Woltmann vertical flangeado,
com parafusos em inox; com certificação pelo Inmetro; relojoaria selada com todas as
engrenagens a seco; grau de proteção IP-68; com saídas para telemetria que danificar o lacre;
carcaça em ferro fundido e pintura em epóxi; e performance de medição melhor que classe B.
Os poços deverão ser dotados também de sensor de nível hidrostático, 17 mm de
diâmetro, dotado de sensor do tipo diafragma piezo-resistivo, saída analógica 4-20 mA,
exatidão 0,5% F.E. a 25°C, cabo em poliuretano (2x condutores, blindagem e tubo de
ventilação), temperatura de operação de 0°C a 60°C, corpo em aço inox SS 316, grau de
proteção IP68, proteção elétrica contra inversão de polaridade, limitador de corrente e surtos
de tensão (≤30Vcc).
O painel de comando da bomba deverá contar com: proteção de sobrecorrente e falta
de fase, fusíveis principais e disjuntores de comando, relé de nível com eletrodos, contator
auxiliar, amperímetro, voltímetro, sinaleiro de falha no sistema, sinaleiro de bomba ligada,
chave seletora automático/manual e botão liga/desliga. Para bombas submersas maiores que
5 cv, deverá ser previsto painel de acionamento com soft-starter, conforme norma da
concessionária de energia.
Caso a água presente no poço apresente temperaturas maiores que 30°C, a bomba
instalada deverá ser dotada de sensor de temperatura do motor. Para águas com pH maior
que 8,5, toda a carcaça da bomba deverá ser de aço inox.

Manual do Loteador SAAE – Garça - SP

7

O painel de comando da bomba, macromedidor de vazão e sensor de nível deverão
estar protegidos através do SPDA.
3.3.

Distribuição de Água

A rede deve ser assentada com profundidade de 0,80 metros e construída sob os
passeios públicos de fronte aos imóveis atendidos. Profundidades divergentes desta deverão
ser justificadas e aprovadas.
Em adutoras, redes que sejam assentadas em locais que não sob passeios e ruas e
redes maiores que 200 mm, a fim de evitar danos durante a manutenção ou mesmo escavação
de terceiros, deverá ser utilizada fita de aviso com os dizeres “CUIDADO – TUBULAÇÃO DE
ÁGUA”, instaladas 50 cm acima da geratriz superior da tubulação.
As redes de distribuição de água devem ter diâmetro mínimo de DN 50 mm, não sendo
aceitas tubulações de 75 mm (e demais tubulações com diâmetro de polegada ímpar)
empregadas na rede de distribuição de água, devendo o empreendedor substituí-las por
diâmetro comercial acima ou abaixo, a critério do dimensionamento.
Todas as redes deverão ser executadas em PVC PBA – CL 15 (75 m.c.a.; 0,75 MPa) ou
classe superior, ou PVC defofo, sempre utilizando produtos das linhas de infraestrutura dos
fabricantes. Materiais diferentes dos aqui citados, deverão ser submetidos à análise dos
engenheiros da equipe técnica do SAAE antes de sua utilização. É vedada a utilização de PVC
soldável e similares.
Todas as derivações para ramal predial devem ser em tubos de Polietileno DN 20 mm e
serem interligadas as redes através de colar de tomada com travas e bucha de latão em PVC,
registro passeio para ligação ramal predial em PVC e cap na ponta do ramal.
Todas as ligações devem estar com sua ponta locada na calçada a 1,50 m da guia, 0,50
m da divisa do lote de cota mais baixa e adjacente ao ramal de esgoto, preferencialmente
padronizada em relação aos outros lotes.
A rede de distribuição e água deverá ser dimensionada com vazão compatível ao
consumo do empreendimento, que atenda ao dia e hora de maior consumo.
Para cálculo da perda de carga deve ser usada a fórmula de HAZEN-WILLIANS.
A pressão dinâmica mínima será de 10 m.c.a. e a pressão estática máxima será de 40
m.c.a., salvo casos especiais, os quais serão analisados pelo SAAE.
As vazões de distribuição a serem empregadas serão dadas em litros por segundo e
serão baseadas nos consumos máximos diários e horários (K1 e K2).
Deverão ser evitadas ao máximo as “pontas secas”, e quando ocorrerem deverão ser
previstos pontos de descarga.
Deverão ser dispostos pontos de descargas em todos os pontos baixos das tubulações,
de tal modo que possibilitem o esgotamento completo das mesmas. Os registros deverão estar
abrigados em caixas de proteção.
Deverão ser previstas ventosas de tríplice função em ferro fundido, flangeada, em todos
os pontos elevados da rede em que se fizerem necessárias, com diâmetro mínimo de 50 mm e
com registro de gaveta e tê de ferro fundido flangeados.
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Os registros de manobra deverão ser dispostos de tal modo a isolar trechos de rede de,
no máximo, 500 metros. Estes deverão possibilitar o isolamento dos anéis da rede em
separado, facilitando a manutenção desta.
Nos casos de projetos que necessitarão passar em áreas de terceiros, os mesmos
deverão estar acompanhados de anuência dos respectivos proprietários com firma reconhecida
e área de servidão legalizada na matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis
local.
Deverá ser previsto redes de água em todas as ruas do loteamento, áreas verdes, de
lazer e institucionais. Para as áreas de lazer e institucionais, deverão ser previstos ramais de
água.
Os casos omissos não constantes das normas e nestas diretrizes serão resolvidos pelos
setores competentes do SAAE.
Os esforços originados nas curvas, nas peças de derivação e nos caps, sujeitos a
deslocamento de tubos e peças especiais devem ser absorvidos por ancoragens dimensionadas
para resistir à resultante dos esforços. As ancoragens podem ser de concreto simples ou
armado.
Após a conclusão das obras de rede de distribuição de água, o empreendedor poderá
solicitar junto ao SAAE a interligação para realização do teste de estanqueidade para posterior
recebimento do sistema pela Autarquia, fornecendo ao SAAE, às suas custas, macromedidor
certificado pelo INMETRO, com diâmetro e vazões compatíveis com o ponto de derivação da
rede pública, instalado em caixa de proteção, no qual seja possível medir toda a água
consumida pelo empreendimento. No ato do pedido de ligação o macromedidor deverá ser
entregue ao SAAE com a Nota Fiscal do mesmo.
O macromedidor citado acima deverá ser do tipo eletromagnético; classe de proteção
IP-65; de passagem livre e sem peças móveis; para trabalho em temperatura do fluído até
60°C e temperatura ambiente até 60°C; com visor (IHM) digital integrado (compacto), em
português, com indicação da vazão instantânea, totalização das vazões e opção de escolhas
das unidades de engenharia; incerteza na medição de ±0,5%; saída analógica de 4 a 20 mA,
saída digital pulsada; comunicação digital MODBUS RTU; alimentação em corrente alternada
de 85 a 250 Vca ±10%, 60 Hz, ou a bateria integrada ao aparelho; com revestimento em
Neoprene, teflon (PTFE) ou poliuretano; eletrodos em aço inox 316L (classe de proteção IP68).
Em caso de abastecimento através de interligação do sistema, se houver vazamento
durante o teste de estanqueidade, o custo será repassado ao loteador através da tarifa
vigente.
Não serão permitidas ativações de ramais prediais antes da emissão do Termo de
Verificação de Execução de Obras – TVEO pela prefeitura.
A partir da solicitação de vistoria para TVEO, as redes serão submetidas a teste por um
período mínimo de 180 dias, durante este intervalo ocorrendo vazamentos ou outros
problemas no sistema, os mesmos deverão ser sanados pelo empreendedor, reiniciando em
seguida nova contagem de 180 dias para teste.
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Obrigatoriedade da instalação de hidrantes urbanos conforme NBR 12218/2017 e
Normas do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
É proibida a utilização de água potável para limpeza ou desobstrução de tubulação de
esgoto ou águas pluviais do empreendimento.
3.4.

Válvulas Redutoras de Pressão

Só serão aceitas VRP's pilotadas hidraulicamente e deverão ser instaladas em linha,
conforme indicação do fabricante, providas de by-pass.
Deverão ser abrigadas em caixas de inspeção de alvenaria, em dimensões que
possibilitem sua visita quando das manutenções e limpezas (Os PVs deverão ter tampões de
ferro fundido dúctil, padronizados conforme a NBR 10160, do tipo articulado, DN 800 mm,
providos de anel antirruído, classe C250 (capacidade de carga de 250 kN = 25 t) para tampões
instalados no passeio e C400 (capacidade de carga de 400 kN = 40 t) se instalado na via.
Na superfície externa do tampão articulado, que deverá ser antiderrapante, deverão
constar as seguintes informações: nome do fabricante, classe do tampão, inscrição “SAAE”,
inscrição “ÁGUA” e apresentar sinalização sobre espaço confinado (80 x 80 mm).

A caixa de inspeção deverá ter altura, a partir do eixo da tubulação até o chão, de
metade do diâmetro da tubulação mais 50 cm, a fim de permitir a retirada dos equipamentos
constantes da VRP.
Deverão ser providas de registros de gaveta flangeados a montante e a jusante da VRP
e no by pass. Toda tubulação contida entre estes registros, deverá ser de fºfº.
Deverá apresentar também filtro, tipo Y, em linha, a montante, evitando a chegada de
impurezas à Válvula, bem como instalação de ventosa a jusante para prevenção de golpes de
aríete.
Apresentar dois pontos de tomada de pressão, um a montante e outro a jusante da
VRP;
A VRP deve permitir uma velocidade mínima de 0,5 m/s no escoamento e deve ser
garantida a redução em, no mínimo, três vezes a pressão de montante.
A fim de evitar cativação, as VRP's deverão funcionar dentro da área em branco do
Gráfico 1. Deverá ser solicitado ao fabricante da VRP gráfico similar específico da válvula
adquirida.
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Gráfico 1: Zonas de cavitação na VRP.
Os pontos definidos pela intersecção das retas das pressões de entrada e saída da VRP,
localizados à direita da faixa laranja, não produzem cavitação (RECOMENDADO).
Os pontos localizados dentro da faixa laranja podem ou não produzir cavitação (NÃO
RECOMENDADO).
Os pontos localizados à esquerda da faixa laranja produzem cavitação (EVITAR).
3.5.

Reservação de Água

O reservatório deverá garantir pressão estática máxima de 40 m.c.a. e pressão
dinâmica mínima de 10 m.c.a. (metros de coluna d’água) na sua rede de distribuição em todos
os lotes, independentemente da cota altimétrica, em qualquer horário do abastecimento.
Os reservatórios devem possuir capacidade útil de reservação maior ou igual a 1/3 do
dia de maior consumo, acrescidas de 20% desta para reserva de incêndio.
Deverá também ser dotado de dispositivo de:
✓

Indicador visual do nível de água, do tipo régua externa, com cabos em inox,
roldanas em teflon ou nylon, flutuador em aço inox ou fibra de vidro, escala
volumétrica graduada na lateral do reservatório e sem obstruções;

✓

Transmissor de nível hidrostático, instalado em tubo piezométrico fixo, dotado
de sensor do tipo diafragma piezo-resistivo, saída analógica 4-20 mA, exatidão
0,5% F.E. a 25°C, cabo em poliuretano (2x condutores, blindagem e tubo de
ventilação), temperatura de operação de 0°C a 60°C, alimentação de 12-36Vcc,
sensor em aço inox SS 316L, corpo em aço inox SS 316 e tampa de proteção em
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SS 304, grau de proteção IP68, proteção elétrica contra inversão de polaridade,
limitador de corrente e surtos de tensão (≤30Vcc);
✓

Válvula solenoide, do tipo on/off, modelo VA-645, da Bermad/Valloy, na
tubulação de entrada para controle de nível do reservatório, mantendo o padrão
SAAE; e

✓

Macromedidor do tipo eletromagnético; classe de proteção IP-65; de passagem
livre e sem peças móveis; para trabalho em temperatura do fluído até 60°C e
temperatura ambiente até 60°C; com visor (IHM) digital integrado (compacto),
em português, com indicação da vazão instantânea, totalização das vazões e
opção de escolhas das unidades de engenharia; incerteza na medição de
±0,5%; saída analógica de 4 a 20 mA, saída digital pulsada; comunicação digital
MODBUS RTU; alimentação em corrente alternada de 85 a 250 Vca ±10%, 60
Hz; com revestimento em Neoprene, teflon (PTFE) ou poliuretano; eletrodos em
aço inox 316L (classe de proteção IP-68).

O reservatório deve ser em concreto ou metálico, elevado ou apoiado (semienterrado
ou enterrado), devendo ter abertura de inspeção preferencialmente na mesma vertical da área
dos equipamentos.
As tubulações de entrada do reservatório deverão ser de ferro fundido, bem como as
tubulações de saída, extravasão e descarga que estiverem aparentes.
O reservatório deverá ser abastecido por entrada não afogada. Caso haja a necessidade
de bomba de recalque para abastecimento do reservatório, o sistema ficará à custa do
empreendedor.
A entrada deverá ser dotada registro de gaveta, para fechamento manual do
reservatório se necessário.
As canalizações de saída deverão contar com registro de gaveta de ferro fundido e
serem protegidas por crivo.
O extravasor deverá possuir diâmetro superior à tubulação de entrada do reservatório e
ser coletada através de tubulação enterrada que direcione diretamente à sarjeta.
Deverá ser prevista tubulação de descarga e limpeza do reservatório com diâmetro não
menor que 150 mm, controlada através de registro de gaveta de ferro fundido, e ser coletada
através de tubo que direcione diretamente à sarjeta. Recomenda-se que esta tubulação seja
interligada ao extravasor.
Os registros, válvulas e equipamentos montados em linha com a tubulação deverão ser
flangeados ou com luvas de união roscável galvanizada, permitindo sua fácil substituição
quando em reparos.
O reservatório deve possuir SPDA de acordo com a Norma, conter sinalização dentro
das normas técnicas da ABNT e Normas Regulamentadoras – NR e luz de sinalização de
obstáculo elevado, conforme padrões do Ministério da Aeronáutica.
As tubulações aparentes devem estar protegidas com fundo anticorrosivo e pintadas na
cor Verde-emblema (correspondente à classificação 2.5 G 3/4 do sistema Munsell) conforme
NBR 6493.
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O reservatório e chumbadores deverão estar protegidos com fundo anticorrosivo, se
metálico, pintado na cor branca (R255 G255 B255) e Azul Royal (R0 G0 B255) com logo do
SAAE, conforme Anexo IV – Locação das redes no perfil transversal das vias.
As escadas externas devem ser do tipo marinheiro, fixadas no topo, na base e, no
máximo a cada lance de 3,0 m. Escadas maiores que 6,0 m deverão possuir guarda-corpo
desde 2,0 m acima do piso até 1,0 m acima do último degrau, com plataformas intermediárias
a cada 5,0 m, devendo também ser previsto guarda-corpo no topo que limite a área de
trânsito, em conformidade com a NR 18.
Em cada lance de escada externa, deverá ser ancorada linha de vida com cabo de aço
galvanizado 12 mm afixadas com três grampos em cada extremidade, de forma que os
parafusos fiquem do lado oposto ao da ponta. Desta forma, o primeiro e último degrau de cada
lance deve ser dimensionado para suportar peso de 1500 kg.
Devem ser previstas escadas verticais internas nos reservatórios, construídas de
material resistente à corrosão.
3.6.
Deverá

Estação Pressurizadora de Água ou Boosters
ser

dotada

de

dois

conjuntos

motobombas

que

entrarão

em

ação

alternadamente, ficando um de reserva do outro.
As bombas devem ser dimensionadas de modo a entregar a pressão requerida com
rotação de, no máximo, 1800 rpm. Valores acima deverão ser devidamente justificados e
aprovados pela equipe técnica.
As bombas deverão ter painel de acionamento independente para cada conjunto, com
vedação nas portas e dotados de horímetro, voltímetro e amperímetro. Também deverão ter
proteção térmica, contra falta de fase, botoeiras e luzes indicadoras, chave seletora
manual/automático, proteção contra shut-off das bombas através de relê de corrente mínima
ajustável e relê de nível mínimo para desligamento em caso de falta de água na sucção.
Bombas com potência maior que 5 cv deverão obrigatoriamente serem acionadas
através de inversor de frequência.
Devem ser previstos registros de gaveta na sucção e recalque, bom como dispositivo
contra golpe de aríete no recalque
As tubulações deverão ser metálicas, com os dispositivos e válvulas flangeadas ou
instaladas luvas de união roscável na montante e jusante das peças.
Deverão ser instaladas em abrigos conforme Anexo XIV – Abrigo da Estação
Pressurizadora de Água - Booster, e trabalhar necessariamente afogadas.
Os abrigos deverão ser executados dos seguintes materiais:
▪ Contrapiso: em concreto armado, inclusive calçada envoltória com 0,5 m de largura,
espessura de 10 cm, utilizando telas eletrossoldadas Q196 (Φ5 mm, #10 cm) de aço
CA-50, concreto fck = 20 MPa, respeitando-se os cobrimentos e cura exigidos pela
NBR 6118;
▪ Paredes: alvenaria com chapisco e reboco paulista;
▪ Pé direito mínimo de 2,80 m;
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▪ Impermeabilização: deverão ser impermeabilizadas as fundações, se viga baldrame,
e as três primeiras fiadas com aditivo impermeabilizante na argamassa de
assentamento. Impermeabilizar também as paredes periféricas, face interna e
externa da parede, até altura de 60 cm, com impermeabilizante a base de cimento
polimérico;
▪ Cobertura: laje em concreto armado, com uma água, espessura de, pelo menos, 10
cm, devidamente impermeabilizada e com caimento de 25%;
▪ Aberturas: de portas de 0,80 x 2,10 m ou superior (deverá possibilitar a retirada das
bombas com o auxílio do guincho hidráulico); e janelas em elemento vazado de
concreto (cobogó) quadriculado 0,40 x 0,40 m;
▪ Esquadrias: tipo veneziana em aço pintado, na chapa 16, com sistema que possibilite
trancamento destas;
▪ Revestimento interno: cerâmico, branco, 30x30, PEI 3, até altura de 1,80 m;
▪ Piso: cerâmico, branco, 30x30, PEI 4;
▪ Pintura: Interna na cor branca (R255 G255 B255), externa na cor azul claro (R135
G206 B250).
Instalações hidráulicas – água fria: Deverá ser previsto lavatório com coluna e torneira
plástica. As tubulações utilizadas deverão ser embutidas na parede, de PVC soldável, com
bitola mínima de 25 mm, exceto nos pontos de utilização, que deverão ter redução para 20
mm e com bucha de latão.
Instalações hidráulicas – esgoto: As tubulações deverão ser de PVC – série esgoto,
conforme NBR 8160.
Instalações elétricas - Eletrodutos antichamas: na cor cinza escuro, com instalação
aparente, exceto no piso, quando deverão ser embutidos. Deverá ser instalada uma luminária
por cômodo, do tipo tartaruga, com lâmpada LED que forneça, pelo menos, 600 lúmens de
luminescência; pelo menos um interruptor e uma tomada 127V/10 A. As instalações deverão
seguir a NBR 5410.
Dispositivo para movimentação de equipamentos – Deverá ser providenciado guincho
hidráulico com rodas com capacidade de carga suficiente para içamento e movimentação das
bombas.
3.7.

Casa Química

Deverá seguir o projeto do Anexo VI - Sistema de Tratamento Simplificado de água
captada do poço.
Dos materiais:
▪ Contrapiso: em concreto armado, inclusive calçada envoltória com 0,5 m de largura,
espessura de 10 cm, utilizando telas eletrossoldadas Q196 (Φ5 mm, #10 cm) de aço
CA-50, concreto fck = 20 MPa, respeitando-se os cobrimentos e cura exigidos pela
NBR 6118;
▪ Paredes: alvenaria com chapisco e reboco paulista;
▪ Pé direito mínimo de 2,80 m;
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▪ Impermeabilização: deverão ser impermeabilizadas as fundações, se viga baldrame,
e as três primeiras fiadas com aditivo impermeabilizante na argamassa de
assentamento. Impermeabilizar também as paredes periféricas, face interna e
externa da parede, até altura de 60 cm, com impermeabilizante a base de cimento
polimérico;
▪ Cobertura: laje em concreto armado, com uma água, espessura de, pelo menos, 10
cm, devidamente impermeabilizada e com caimento de 25%;
▪ Aberturas: de portas de 0,80 x 2,10 m; e janelas em elemento vazado de concreto
(cobogó) quadriculado 0,40 x 0,40 m;
▪ Esquadrias: tipo veneziana em aço pintado, na chapa 16, com sistema que possibilite
trancamento destas;
▪ Revestimento interno: cerâmico, branco, 30x30, PEI 3, até altura de 1,80 m;
▪ Piso: cerâmico, branco, 30x30, PEI 4;
▪ Pintura: Interna na cor branca (R255 G255 B255), externa na cor azul claro (R135
G206 B250).
Instalações hidráulicas – água fria: Deverá ser previsto lavatório com coluna e torneira
plástica. As tubulações utilizadas deverão ser embutidas na parede, de PVC soldável, com
bitola mínima de 25 mm, exceto nos pontos de utilização, que deverão ter redução para 20
mm e com bucha de latão.
Instalações hidráulicas – esgoto: As tubulações deverão ser de PVC – série esgoto,
conforme NBR 8160.
Instalações elétricas - Eletrodutos antichamas: na cor cinza escuro, com instalação
aparente, contendo uma luminária por cômodo, do tipo tartaruga, com lâmpada LED que
forneça, pelo menos, 600 lúmens de luminescência; pelo menos um interruptor e uma tomada
para alimentação dos dosadores. As instalações deverão seguir a NBR 5410.
Instalações de emergência - Deverá ser instalado lava olhos próximo ao local de
manuseio dos produtos químicos.
Manejo de produtos químicos - deverão ser construídas bacias de contenção de
alvenaria, impermeabilizadas e revestidas com piso cerâmico, onde ficarão dispostos os galões
com produtos químicos, de modo a evitar contaminação do solo em caso de vazamento.
3.8.

Área Comum das Infraestruturas

As áreas ocupadas pelos reservatórios, poços e estações de tratamento simplificado
deverão ser urbanizadas:
▪ Área totalmente cercada com mourões em concreto enterrados pelo menos 0,50 m e
lastreados com concreto sem função estrutural, e tela para alambrado em aço
galvanizado, chumbado na base na viga baldrame e dotado de concertina na parte
superior (Anexo VII - Detalhes construtivos cercamento de áreas comuns);
▪ Portão de acesso metálico, com fundo anticorrosivo e pintura, preferencialmente
voltado para via, com localização apontada pelo SAAE, com largura de pelo menos
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4,0 m. Deverá ter fundações independentes do cercamento, em aço, enterradas a
pelo menos 50 cm e lastreadas com concreto; ou em concreto, com profundidade
mínima de 1 m;
▪ Casa de química com bombas dosadoras, segundo projeto e especificações, com
sistema de monitoramento eletrônico;
▪ Entrada de energia e Quadro de comando e proteção com mureta;
▪ Acesso para caminhão e entornos das infraestruturas (faixa de 5 m) pavimentados
em piso em concreto armado, espessura de, no mínimo, 10 cm, utilizando telas
eletrossoldadas Q196 (Φ5 mm, #10 cm) de aço CA-50, concreto fck = 20 MPa,
respeitando-se os cobrimentos e cura exigidos pela NBR 6118;
▪ Restante da área interna com camada de 10 cm de brita 1 ou com plantio de grama
esmeralda;
▪ O padrão de entrada de energia deverá ser dimensionado conforme a potência
instalada no local, com as bitolas dos eletrodutos e cabeamentos respeitando a NBR
5410, ou em caso de motores instalados, respeitando as indicações do fabricante e
concessionária de energia.

DIRETRIZES TÉCNICAS ESGOTO
4.1.

Coleta de Esgoto

Previsão de população urbana e população equivalente/economia, 3.1.
Vazão de contribuição será equivalente a 80% da vazão de demanda, somada a vazão
de infiltração e lançamentos pontuais.
Vazão de infiltração deverá ter valor mínimo recomendado – 0,0005 l/s x m de coletor;
Todas as vazões pontuais terão de ser consideradas.
Apresentar planta baixa da rede, contendo todas as cotas dos poços de visita (PV), bem
como sua numeração, comprimento e diâmetro das canalizações.
Incluir adicionalmente nos trechos de redes especiais (emissários, coletores tronco,
interceptores e linhas de recalque) a vazão final transportada para população de saturação, em
litros por segundo, e o valor da relação “y/d”.
Nos casos de projetos que necessitarão passar em áreas de terceiros ou que não
estejam alocadas sob passeios ou ruas, a fim de evitar danos durante a manutenção ou
mesmo escavação de terceiros, deverá ser utilizada fita de aviso com os dizeres “CUIDADO –
TUBULAÇÃO DE ESGOTO”, instaladas 50 cm acima da geratriz superior da tubulação.
A tensão de arraste (tensão trativa) em cada trecho da tubulação não deve ser inferior
a 1,0 Pa, para vazão inicial Qi, calculada para o coeficiente de Manning = 0,013. Deste modo,
a declividade em cada trecho não poderá ser menor que I0,mín = 0,0055Qi-0,47.
A velocidade final (Vf) não poderá ser maior que 5,0 m/s em qualquer trecho da rede.
Altura da lâmina d’água não deverá ultrapassar ¾ da seção, quando ocorrer à máxima
vazão prevista. Caso a velocidade final (Vf) calculada ultrapasse a velocidade crítica (Vc), a
lâmina d’água máxima admitida será de ½ do diâmetro do coletor, no trecho.
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Sempre que a cota do nível d’água na saída de qualquer PV estiver acima de qualquer
das cotas dos níveis d’água de entrada, deverá ser verificada a influência do remanso no
trecho de montante.
Todas as redes devem ser executadas em PVC – Ocre seguindo os preceitos das normas
da ABNT e especificações do SAAE.
Todas as derivações devem ser executadas em PVC - Ocre e interligadas a rede coletora
através de selim com travas, conectado a curva 90° de raio longo.
Todas as ligações devem estar com sua ponta locada na calçada a até o alinhamento
predial e 0,50 m da divisa do lote de cota mais baixa e adjacente ao ramal de água,
preferencialmente padronizada em relação aos outros lotes.
Canalização dupla, sob os passeios, com PVs preferencialmente locados nas esquinas e
na divisa dos lotes, não distantes mais de 80 m entre si.
Diâmetro mínimo: Redes 6” (150 mm), Ramais 4” (100 mm).
Recobrimento mínimo da vala para assentamento das tubulações deverá ser de 1,20 m,
deve-se usar material de boa qualidade, sem presença de pedras ou entulhos.
Nos terrenos institucionais doados à Prefeitura Municipal de Garça também deverão ser
projetadas redes e ramais.
Devem ser construídos PVs em todos os pontos singulares da rede, tais como: início de
coletores, mudanças de direção, de declividade, de diâmetro e de material, reunião de
coletores e onde há degraus.
Os PVs deverão ter tampões de ferro fundido dúctil, alocados acima do eixo da rede
coletora principal, padronizados conforme a NBR 10160, do tipo articulado, DN 600 mm,
providos de anel antirruído, classe C250 (capacidade de carga de 250 kN = 25 t) para tampões
instalados no passeio e C400 (capacidade de carga de 400 kN = 40 t) se instalado na via.

Na superfície externa do tampão, que deverá ser antiderrapante, deverão constar as
seguintes informações: nome do fabricante, classe do tampão, inscrição “SAAE”, inscrição
“ESGOTO” e apresentar sinalização sobre espaço confinado (80 x 80 mm).
PVs com profundidade maior que 1,80 m, deverão ser executados balões com
diâmetros mínimos de 1000 mm, providos de escadas engastadas na parede do PV para
acesso de pessoas, com tubos de queda executados externamente ao PV.
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Tubos de concreto utilizados para execução dos PVs deverão ser produzidos na forma
de tubo de seção circular, do tipo ponta e bolsa, com juntas argamassadas, e apresentar
aparência homogênea, isenta de anomalias graves e retoques, com as seguintes dimensões:
Diâmetro
Nominal (DN)

Comprimento mínimo
do tubo (mm)

Espessura mínima da
parede (mm)

Comprimento mínimo da
bolsa do tubo (mm)

600

65

75

800

80

80

1000

90

80

1200

100

90

500

Caberá ao loteador apresentar toda a documentação necessária para outorga e
regularização do sistema de tratamento e lançamento de efluentes, bem como da licença
ambiental para implantação.
É vedada a ligação de águas pluviais em redes de esgoto.

4.1

Sifão invertido
Deve ser projetado quando for a solução técnica e econômica mais adequada, devendo

ser provido de caixa de descarga impermeabilizada com volume suficiente para esgotamento
da tubulação, operada através de registro de gaveta com flanges.
Devem ser projetados inspeções a montante e a jusante, distantes, no máximo, de 80
m da caixa de descarga.
4.2

Estações Elevatórias de Esgoto (E.E.E.)
A EEE deverá estar afastada no mínimo 50 metros do lote mais próximo, considerando

o ponto mais desfavorável da EEE.
Deverão ser previstas condições para evitar a concentração de gases que possam
causar explosão, intoxicação ou desconforto aos operadores e população circunvizinha.
Todas as EEE deverão ter seu acesso pavimentado e serem providas de:
▪ Adufa de parede com flanges (NBR 7675), 10 mca, com volante e haste de
prolongamento na entrada da E.E.E.;
▪ Sistema de gradeamento com grades metálicas;
▪ Medidor de vazão tipo calha Parshall dotado de régua;
▪ Medidor de vazão ultrassônico instalado sobre a calha Parshall, com saída analógica
4-20 mA, comunicação digital MODBUS RTU, alimentação 85 a 265 Vca, display LCD
digital integrado em português, com escolha das grandezas de engenharia, grau de
proteção IP65, precisão de 1%, inclusive cabos de comunicação do sensor,
compensação

automática

de

umidade,

compensação

automática

de

pressão,

compensação automática de temperatura e compensação automática de variação de
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tensão; e datalogger para registro automatizado das vazões de entrada e totalização
dos volumes;
▪ Sistema desarenador constituído de duas caixas de areia em paralelo;
▪ Pelo menos duas bombas submersíveis elétricas com tubos-guia e acoplamento
rápido, protegidos contra curto.circuito, sobrecarga e falta de fase, as quais deverão
trabalhar com rotação máxima de 1800 rpm;
▪ Painéis de comando deverão ser abrigados, com acionamento independente de cada
conjunto motobomba, com vedação nas portas, dotados de horímetro, voltímetro e
amperímetro separados; com proteção térmica e contra falta de fase; conectados ao
SPDA; botoeiras e luzes indicadoras; botão de parada de emergência; chave seletora
manual/automático; proteção contra shut off do conjunto motobomba através relê
de mínima corrente ajustável;
▪ Medidor ultrassônico de nível dos poços de recalque, com saída analógica 4-20 mA,
comunicação digital MODBUS RTU, alimentação 85 a 265 Vca, display LCD digital
integrado em português, com escolha das grandezas de engenharia, grau de
proteção IP65, precisão de 1%, inclusive cabos de comunicação do sensor,
compensação

automática

de

umidade,

compensação

automática

de

pressão,

compensação automática de temperatura e compensação automática de variação de
tensão;
▪ Sistema de poço pulmão com capacidade para retenção de 3h do efluente gerado.
Este deverá ser dimensionado de modo que o efluente armazenado durante o
período retorne por gravidade através de dispositivo dotado de válvula de retenção
150 mm ou maior;
▪ Sistema gerador de energia a diesel S10, tipo estacionário, carenado (se externo),
para regime de uso stand-by power, com transferência automática de carga, sistema
de escape hospitalar (até 85 dB), com

pintura industrial e autonomia de

funcionamento de pelo menos 6h;
▪ Pórtico metálico sobre rodas com talha manual para remoção das bombas;
▪ SPDA com todas os componentes metálicos e elétricos aterrados.
É facultativa a escolha entre poço pulmão ou gerador de energia a diesel, sendo
preferível a utilização do primeiro; exceto quando em área de manancial quando será exigido a
previsão de ambos.
A tubulação de recalque deverá ter o diâmetro mínimo de 100 mm, em PVC defofo. Os
pontos altos (picos) da tubulação de recalque deverão ser providos de ventosa de tríplice
função.
Durante o reaterro da tubulação de recalque, deverá ser instalada 30 cm acima da
geratriz superior da tubulação, fita com os dizeres “CUIDADO ESGOTO”.
4.3

Casa de Comando
Deverá comportar o gerador de energia, pórtico para retirada dos motores das bombas

quadros de comando e possuir espaço suficiente para manutenção nestes.
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Dos materiais:
▪ Contrapiso: em concreto armado, inclusive calçada envoltória com 0,5 m de largura,
espessura de 10 cm, utilizando telas eletrossoldadas Q196 (Φ5 mm, #10 cm) de aço
CA-50, concreto fck = 20 MPa, respeitando-se os cobrimentos e cura exigidos pela
NBR 6118;
▪ Paredes: alvenaria com chapisco e reboco paulista;
▪ Pé direito mínimo de 2,80 m;
▪ Impermeabilização: deverão ser impermeabilizados as fundações, se viga baldrame,
e as três primeiras fiadas com aditivo impermeabilizante na argamassa de
assentamento. Impermeabilizar também as paredes periféricas, face interna e
externa da parede, até altura de 60 cm, com impermeabilizante a base de cimento
polimérico;
▪ Cobertura: laje em concreto armado, com uma água, espessura de, pelo menos, 10
cm, devidamente impermeabilizada e com caimento de 25%;
▪ Aberturas: de portas 1,60 x 2,10 m e de janelas correspondente a 1/10 da área
construída da casa de comando;
▪ Esquadrias: porta tipo veneziana e janelas basculantes, em aço pintado, na chapa
16, com sistema que possibilite trancamento destas;
▪ Piso: Em concreto, com acabamento polido;
▪ Pintura: Interna na cor branca (R255 G255 B255), externa na cor azul claro (R135
G206 B250);
Instalações hidráulicas – água fria: Deverá ser previsto lavatório com coluna e torneira
de jardim metálica. As tubulações utilizadas deverão ser embutidas na parede, de PVC
soldável, com bitola mínima de 25 mm, exceto nos pontos de utilização, que deverão ter
redução para 20 mm e com bucha de latão.
Instalações hidráulicas – esgoto: As tubulações deverão ser de PVC – série esgoto,
conforme NBR 8160.
Instalações elétricas - Eletrodutos antichamas: na cor cinza escuro, com instalação
aparente, contendo luminárias do tipo tartaruga, com lâmpadas LED que forneçam, pelo
menos, 600 lúmens/m² de luminescência; pelo menos um interruptor para acionamento das
lâmpadas e uma tomada média 110V/10A por parede. As instalações deverão seguir a NBR
5410.
Instalações de emergência: Deverá ser instalado lava olhos próximo ao local de
manuseio dos produtos químicos.
4.4

Área Comum das Infraestruturas
As áreas ocupadas pelas elevatórias deverão ser urbanizadas:
▪ Área totalmente cercada com mourões em concreto enterrados pelo menos 0,50 m e
lastreados com concreto sem função estrutural, e tela para alambrado em aço
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galvanizado, chumbada na base na viga baldrame e dotadas de concertina na parte
superior;
▪ Portão de acesso metálico, com fundo anticorrosivo e pintura, preferencialmente
voltado para via, com localização apontada pelo SAAE, com largura de pelo menos
4,0 m. Deverá ter fundações independentes do cercamento, em aço, enterradas a
pelo menos 50 cm e lastreadas com concreto; ou em concreto, com profundidade
mínima de 1 m;
▪ Casa de comando para abrigar o gerador a diesel, loggers e os quadros de comando
das bombas;
▪ O padrão de entrada de energia deverá ser dimensionado conforme a potência
instalada no local, com as bitolas dos eletrodutos e cabeamentos respeitando a NBR
5410, ou em caso de motores instalados, respeitando as indicações do fabricante e
concessionária de energia.
▪ Acesso para caminhão pavimentado em piso em concreto armado, espessura de, no
mínimo, 10 cm, utilizando telas eletrossoldadas Q196 (Φ5 mm, #10 cm) de aço CA50, concreto fck = 20 MPa, respeitando-se os cobrimentos e cura exigidos pela NBR
6118;
▪ Restante da área interna pavimentada em piso em concreto armado, espessura de,
no mínimo, 5 cm, utilizando telas eletrossoldadas Q138 (Φ4,2 mm, #10 cm) de aço
CA-50, concreto fck = 20 MPa, respeitando-se os cobrimentos e cura exigidos pela
NBR 6118.

INDÚSTRIA/COMÉRCIO
Excetuando-se o esgotamento sanitário doméstico, qualquer outro possível lançamento
de efluente, previamente tratado ou não, deverá passar pela análise técnica do SAAE.
É obrigatório o tratamento prévio dos efluentes antes do lançamento na rede coletora
de esgotos, às custas do empreendedor e com projeto submetido à aprovação do SAAE,
devidamente

elaborado

por

profissional

habilitado,

acompanhado

da

Anotação

de

Responsabilidade Técnica, bem como parecer técnico da CETESB com apresentação de licenças
ambientais, se for o caso.
Os despejos industriais a serem lançados na rede de esgoto deverão atender aos
requisitos do Decreto Estadual nº 8.468/76, não sendo admitidos despejos que contenham:
▪ Gases tóxicos ou substâncias capazes de produzi-los;
▪ Substâncias inflamáveis ou que produzam gases inflamáveis;
▪ Resíduos e corpos capazes de produzir obstruções;
▪ Lixo, resíduos de cozinhas, papéis impróprios, água de caldeira, rolhas, ácidos,
substâncias explosivas ou que desprendam gases nocivos, etc;
▪ Substâncias que, por seus produtos de decomposição ou combinação, possam
produzir obstruções ou incrustações nas canalizações de esgoto.

Manual do Loteador SAAE – Garça - SP

21

Os empreendimentos e atividades que envolvam oficinas mecânicas, oficinas de
chapeação e pintura, postos de abastecimento e serviços, postos de lavagens e outras
atividades afins, deverão obedecer aos seguintes critérios:
▪ As águas de drenagem de pisos contaminados com óleo e resíduos de lavagem de
veículos e peças devem ser encaminhadas para o Sistema Separador de óleo/água,
antes de serem lançados no sistema coletor de esgotos;
▪ Os sistemas de tratamento de efluentes deverão ser de fácil acesso para verificação
e inspeção dos órgãos fiscalizadores (SAAE, CETESB e outros).
Estes dispositivos a serem instalados deverão possuir Responsável Técnico legalmente
habilitado, com a respectiva ART e apresentado ao SAAE para aprovação.
Deverão ser procedidas a limpeza e manutenção periódica da caixa separadora de
óleo/água.
Os resíduos retidos na caixa separadora de óleo/água, deverão ser destinados
corretamente para aterro sanitário específico para este tipo de resíduo, de modo a não
contaminar o meio ambiente.

AGRUPAMENTO DE EDIFICAÇÕES
Os sistemas de abastecimento de água e de coleta de esgotos dos agrupamentos de
edificações serão construídos às custas do empreendedor, ficando a cargo do SAAE, mediante
solicitação dos interessados a instalação dos hidrômetros individuais (medição individualizada),
suportando os interessados as despesas dos equipamentos e serviços.
No caso de ampliação do agrupamento de edificações, os custos e responsabilidades
sobre as obras de expansão do sistema de água e esgoto necessárias para atendimento da
demanda ampliada ficarão a cargo do empreendedor.
Para o agrupamento de edificações, à critério do SAAE, aplicam-se também as
disposições dos itens 1. a 4.
6.1

Medição Individualizada
A medição individualizada deve ser executada por empresa/profissional qualificado. A

fim de elucidar dúvidas sobre o assunto, poderá se consultar o sítio www.proacqua.com.br.
Esta conterá um hidrômetro principal, instalado pelo SAAE, e hidrômetros individuais
por unidade autônoma, que serão fornecidos e implantados pelo empreendedor ou condomínio.
A manutenção e os custos de operação ficarão a cargo do condomínio, não restando ao
SAAE responsabilidade sobre os equipamentos instalados internamente.
Todos os componentes do sistema de medição (unidade de medição individualizada,
concentradores, sistema de gerenciamento, etc.) deverão estar localizados em área comum de
fácil acesso para manutenção e eventuais leituras. Nas áreas onde estarão localizadas as
unidades de medição individualizada, deverá ser previsto sistema de drenagem para eventuais
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vazamentos ou descargas de água passíveis de ocorrer por ocasião das manutenções, testes
ou manobras.
O concentrador geral, de onde serão extraídos os dados para emissão da fatura deve
ser locado no pavimento térreo, em local de fácil acesso, preferencialmente junto à portaria do
Condomínio.
As instalações devem garantir proteção mecânica aos equipamentos de modo a evitar
acidentes e eventuais intervenções não autorizadas por terceiros.
Deverá ser liberado o acesso de servidores do SAAE aos equipamentos da medição
individualizada para eventuais verificações ou leituras.
Os hidrômetros instalados deverão seguir os padrões adotados pelo SAAE, descritos no
item 7 a seguir.
Após a instalação, deverão ser realizados testes de recebimento de todo o sistema de
medição individualizada (transmissão e visualização de dados de todos os hidrômetros para o
concentrador, consistência dos valores indicados no visor do hidrômetro e no concentrador,
abertura e fechamento a distância de todas as válvulas de bloqueio, funcionamento de
alarmes, etc.) para garantir seu perfeito funcionamento e confiabilidade das informações que
gerarão as faturas para as economias/unidades autônomas.
Todas as falhas deverão ser registradas, corrigidas, documentadas em relatório
assinado pelo engenheiro/profissional responsável pela ART; e entregue ao SAAE para que, só
então, a Autarquia inicie a realização das medições e faturamentos por unidade autônoma.
Qualquer intenção de alteração, manutenção ou modificação em qualquer dos
componentes do sistema interno deverá ser previamente e formalmente comunicada ao SAAE.
O volume de água de uso comum será a diferença entre o volume registrado no
hidrômetro principal e a soma dos volumes registrados nos hidrômetros individuais; sendo
cobrado diretamente do condomínio.

DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS
Os prédios deverão atender ao padrão de entrada de água, segundo a Portaria 2.918 de
24 de janeiro de 2014.
Por padrão o SAAE adota a seguinte caracterização em seus hidrômetros para água
fria:
✓

Hidrômetro do tipo unijato magnético, com carcaça em bronze ou liga de latão com no
mínimo 60% de cobre, vazão máxima de 1,5m³/h e nominal de 750 l/h, diâmetro
20mm, corpo de 115mm de comprimento, classe metrológica “b”, com cúpula de
policarbonato, relojoaria giratória e inclinada a 45º, devendo, obrigatoriamente,
atender às normas do INMETRO NBR 212/99 versão corrigida 2002, NBR 8194/2005 e
portaria 246/2000, possuir lacração e certificação pelo INMETRO ou selo de auto
verificação emitido pelo INMETRO.
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Para as ligações de água ou esgoto, a tubulação compreendida a partir da rede
distribuidora até o ponto de medição ou interligação será executada pelo SAAE e às custas do
interessado.
Compete ao proprietário do imóvel a execução e conservação das instalações prediais
internas.
Os ramais prediais de água e esgoto que atravessem terrenos de outra propriedade,
somente

deverão

ser

executados

quando

houver

conveniência

técnica,

devendo

ser

apresentada ao SAAE servidão de passagem devidamente registrada à margem da matrícula
do imóvel.
Os ramais prediais de água e esgoto serão dimensionados de modo a assegurar ao
imóvel o abastecimento de água e coleta de esgotos adequados.
No caso de necessidade do deslocamento dos ramais de água, conforme estabelecido
pela Portaria 2918 de 24 de janeiro de 2014 e, esgoto, após análise e viabilidade, os serviços
serão executados pelo SAAE às custas do interessado.
Serão de responsabilidade do interessado as obras e serviços necessários para coleta de
esgotos dos prédios com nível abaixo do logradouro público, assim como daqueles que não
puderem ser ligados à rede coletora do SAAE.
É obrigatória a instalação de reservatório domiciliar, devendo os mesmos ser
dimensionados de acordo com as Normas da ABNT, não podendo ter capacidade inferior a 500
litros.
Os prédios cuja entrada dos reservatórios fiquem a uma altura superior a 10,0 (dez)
metros em relação à rede distribuidora, deverão possuir reservatório subterrâneo e instalação
elevatória conjugada, em conformidade com as Normas da ABNT, sendo estes equipamentos
particulares e internos à edificação.
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ANEXOS
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Anexo I - Fluxograma Aprovação Projetos
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O SAAE se reserva do direito de, a seu critério, solicitar a qualquer momento alterações
nas diretrizes e instruções contidas neste manual que por ventura venham a ser necessárias
para a boa e contínua prestação dos serviços de água e esgoto.
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Anexo II – Apresentação dos dados de dimensionamento da rede de distribuição de água
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Anexo III – Apresentação dos dados de dimensionamento da rede de coleta de esgotos
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Anexo IV – Locação das redes no perfil transversal das vias
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Anexo V - Modelo de pintura de reservatório metálico com logo do SAAE
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Anexo VI - Sistema de Tratamento Simplificado de água captada do poço

Manual do Loteador SAAE – Garça - SP

32

Manual do Loteador SAAE – Garça - SP

33

Anexo VII - Detalhes construtivos cercamento de áreas comuns
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Anexo VIII - Detalhes construtivos: macromedidor de vazão eletromagnético
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Anexo IX - Detalhes construtivos: registros de descarga
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Anexo X - Detalhes construtivos: hidrantes de coluna
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Anexo XI - Detalhes construtivos: válvula ventosa de tríplice função
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Anexo XII - Detalhes construtivos: registro de gaveta
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Anexo XIII - Detalhes construtivos: Válvulas Redutoras de Pressão - VRP
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Anexo XIV – Abrigo da Estação Pressurizadora de Água - Booster
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