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Objetivo 
 

Este caderno tem como objetivo fornecer as orientações básicas para novos 

empreendimentos imobiliários a serem implantados na área de atuação da SABESP 

 

 

Definições 

GLOSSÁRIO 

- ART – Anotação de Responsabilidade Técnica: Define para os efeitos 

legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia, 

arquitetura e agronomia. 

- Abrigo de cavalete: Instalação apropriada para evitar exposição do cavalete 

e do hidrômetro ao sol, intempéries, cargas acidentais bem como a atos de 

vandalismo. 

- Anexação: É a unificação das áreas de duas ou mais glebas ou lotes, para a 

formação de novas glebas ou lotes. 

- Áreas especiais: Áreas protegidas por meio de leis, decretos ou resoluções: 

• Área de Proteção aos Mananciais – APM (Leis nº- 898/75 e nº- 

1.172/76). 

• Área de Proteção Ambiental – APA, criada por leis ou decretos 

estaduais e federais. 

• Área de Relevante Interesse Ecológico – ARIE, criada por leis ou 

decretos estaduais ou federais. 

• Área de Proteção Especial – APE, definida por resolução das 

autoridades ambientais federais e estaduais. 
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- Área remanescente: Área atendida exclusivamente por sistema viário oficial 

existente, pois, caso contrário, deve ser considerada como lote e sobre ela 

incidirão as porcentagens referentes às reservas de áreas públicas. 

- Área verde: Área com tratamento paisagístico, reservada às atividades de 

recreação ou descanso. 

- Área institucional: Parcela do terreno reservada à edificação de 

equipamentos comunitários. 

- Cavalete: Parte da ligação de água formada pelo conjunto de segmentos de 

tubo, conexões, registros, tubetes, porcas e guarnições, destinado à 

instalação do hidrômetro, em posição afastada do piso. 

- Condomínios: Edificações ou conjuntos de edificações, de um ou mais 

pavimentos, destinadas a fins residenciais ou não, possuindo áreas de 

circulação de propriedade coletiva, com administração representada na 

pessoa do síndico ou administrador. 

- Desdobro: Parcelamento do lote resultante de loteamento de 

desmembramento aprovado e registrado. 

- Desmembramentos: Subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, 

com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na 

abertura de novas vias e logradouros públicos nem no prolongamento, 

modificação ou ampliação dos já existentes. 

- DA: Documento de Arrecadação que é utilizado para pagamento de serviços. 

- Empreendimento imobiliário: Construções, loteamentos, 

desmembramentos e condomínios destinados ao uso residencial, comercial, 

industrial ou institucional que, por suas características, necessitam de análise 

técnica e econômica ou de elaboração de projetos específicos para 

interligação aos sistemas de água e/ou esgotos. 

- Gleba: Área de terreno que ainda não foi objeto de parcelamento urbano 

regular, isto é, aprovado e registrado. 

- Graprohab – Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais: 

Grupo constituído com o objetivo de centralizar e agilizar os processos de um 

empreendimento, unindo autarquias e empresas no âmbito estadual, para 
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facilitar o trâmite de documentação relativa aos empreendimentos 

habitacionais, instituído pelo governo estadual por meio do Decreto nº- 33.499 

de 10/7/91, alterado pelo Decreto nº- 52.053 de 13/8/07. 

- Hidrômetro: Aparelho destinado a indicar e totalizar, continuamente, o volume 

de água que o atravessa. 

- Infraestrutura básica: Composta de equipamentos urbanos de escoamento 

de águas pluviais, iluminação pública, redes de esgotos sanitários e 

abastecimento de água potável, de energia elétrica pública e domiciliar e de 

vias de circulação pavimentadas ou não. 

- Ligação de água: Conjunto de elementos do ramal predial de água e unidade 

de medição ou cavalete que interliga a rede de água à instalação predial do 

cliente. 

- Ligação de esgotos: Conjunto de elementos do ramal predial de esgoto, 

incluindo caixa de inspeção ou dispositivo que permita a inspeção (desde que 

tal dispositivo seja previamente aprovado pela Sabesp) e, se necessário, caixa 

de gordura, que interliga a instalação predial do cliente à rede de esgotos. 

- Ligação simples de água e/ou esgotos: Ligação que pode ser executada 

sem o estudo prévio das condições e volumes dos sistemas de abastecimento 

de água e/ou coleta de esgotos, por se tratar de pequeno volume de água ou 

coleta de pequeno volume de esgotos. 

- Ligação dimensionada de água e/ou esgotos: Ligação que necessita de 

estudo prévio das condições e volumes dos sistemas de abastecimento de 

água e/ou coleta de esgotos, por se tratar de razoáveis volumes de água ou 

de coleta de esgotos. 

- Lote: Terreno provido de infraestrutura básica com dimensões que atendam 

aos índices urbanísticos definidos pelo plano diretor ou lei municipal para a 

zona em que se situe (Fonte: Lei nº- 6766/79 Cap. I Art. 2º- § 4º-). 

- Loteamentos: Subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com 

abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou 

prolongamentos, modificação ou ampliação das vias existentes. 
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- Parcelamento de solo: O parcelamento e ocupação do solo têm como 

objetivo desenvolver as diferentes atividades urbanas, com a concentração 

equilibrada dessas atividades e de pessoas no município, estimulando e 

orientando o desenvolvimento urbano, rural e industrial, mediante o controle 

do uso e aproveitamento do solo. 

- Parcelamento regular: É o parcelamento de solo aprovado perante os órgãos 

competentes da Administração Pública e, posteriormente, registrados no 

Cartório de Registro de Imóveis, onde o imóvel deixa de existir juridicamente 

como gleba e passa a existir como coisa loteada composta de lotes e áreas 

públicas. 

- Projetos e obras complementares: São serviços executados nas áreas 

externas dos empreendimentos, necessários à interligação desses ao sistema 

da Sabesp. 

- Projetos e obras internas: São serviços executados nas áreas internas dos 

empreendimentos, necessários à implantação do sistema de abastecimento 

de água e/ou coleta de esgotos. 

- Ramal predial de esgotos: Trecho de tubulação compreendido entre o 

coletor público de esgotos e a caixa de inspeção ou dispositivo que permita a 

inspeção (desde que tal dispositivo seja previamente aprovado pela Sabesp). 

- Ramal predial de água: Trecho de ligação de água, compreendido entre o 

colar de tomada ou te de serviço integrado, inclusive, situado na rede de 

abastecimento de água, e o adaptador localizado na entrada da unidade de 

medição de água ou adaptador do cavalete. 

- Reservação mínima de água: Capacidade mínima dos reservatórios 

prediais, adicional à exigida para combate a incêndios, equivalente ao 

consumo do prédio durante vinte e quatro horas e calculada segundo os 

critérios fixados pela ABNT. 

- Sistema de abastecimento de água: Conjunto de obras, equipamentos e 

serviços destinados ao abastecimento de água potável a uma comunidade 

para fins de consumo doméstico, serviços públicos, consumo industrial e 

outros usos. Essa água fornecida pelo sistema deverá ser em quantidade 
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suficiente e com qualidade do ponto de vista físico, químico e bacteriológico, 

de acordo com a Portaria nº- 518 do Ministério da Saúde. 

- Sistema de esgotos sanitários: Conjunto de obras, equipamentos, 

instalações e serviços destinados a propiciar a coleta, afastamento, 

condicionamento, tratamento e disposição final dos esgotos sanitários de uma 

comunidade, de forma contínua e sanitariamente segura. 

- SIGNOS - Sistema de Informações Geográficas no Saneamento: 

desenvolvido através da utilização da tecnologia de informação GIS. 

- Unidade de atendimento preferencial: Unidade responsável pelo 

andamento do processo para fins de contagem dos prazos estabelecidos. 

- Unidade de medição: Parte da ligação de água composta de um dispositivo 

de medição dotado de adaptador, segmentos de tubos, conexões, registros, 

porcas, tubetes, guarnições, hidrômetro, garras de fixação e caixa (metálica 

ou plástica). A caixa tem um compartimento lacrado com visor que permite a 

leitura do hidrômetro para a apropriação dos volumes de água consumidos 

pelo cliente e outro acessível ao cliente para eventual manutenção ou 

manobra do registro 

- Unidade de Negócio: a Sabesp divide-se em 15 Unidades de Negócio Vide 

em Anexos – Mapa das Diretorias.   

 

 

 

 

 

Introdução 

 
Este trabalho visa dar os subsídios básicos para os empreendedores, projetistas e 

construtores quanto aos critérios técnicos adotados pela SABESP, para a elaboração de 

projetos de sistemas de abastecimento de água e de esgotos de empreendimentos 

imobiliários. 
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1. REQUISITOS BÁSICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

 

Na elaboração dos projetos de sistemas de água e esgotos em empreendimentos 

imobiliários, para a análise técnica pela Sabesp, deverão ser obedecidos os seguintes requisitos 

básicos: 

 Os projetos deverão obedecer as Portarias do Ministério da Saúde, normas da ABNT, da 

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO e da Sabesp, sendo que 

prevalecerão sempre as normas e exigências mais restritivas. 

 Apresentar o desenho do Projeto Urbanístico completo da área, pré-aprovado pela 

Prefeitura local, com indicação de arruamento, faixas de servidão, faixas “non 

aedificandi”, áreas verdes, institucionais e outras, lotes e ou unidades habitacionais por 

quadra e total, vias de acesso, limites naturais e nomes dos proprietários de áreas 

confrontantes e cursos de água com os respectivos nomes.  

 É fundamental que a planta tenha como base altimétrica a Referência de Nível Oficial 

(Sabesp ou Emplasa), na escala 1:2000, 1:1000 e 1:500, no máximo em tamanho A1, 

com croqui de localização e apresente curvas de nível do terreno natural, espaçadas de 

metro em metro. 

 A topografia deve ser referida a um RN (Nível de Referência) e coordenadas geo-

referenciadas utilizada pela Sabesp contendo o traçado até o sistema existente (água ou 

esgotos) para sistemas a serem interligados ou a um marco fixado no campo para 

sistemas isolados ou a cota do IGC (Instituto Geográfico e Cartográfico) para qualquer 

caso. Recomenda-se a consulta à área de cadastro técnico da respectiva Unidade de 

Negócio, para fornecimento de cadastros técnicos de água e esgoto.  

 A planta deve ser assinada pelo proprietário da área e pelo autor do projeto do 

empreendimento, com indicação do número de seu registro no CREA. 

 Na elaboração dos projetos, poderão ser utilizados como referência os projetos 

padronizados da Sabesp, com exceção dos projetos estruturais, os quais não serão 

fornecidos. 

 Deve ser evitado o caminhamento das redes de água e de esgotos através de áreas de 

recreação ou lazer, áreas verdes, terrenos particulares, escadas ou áreas institucionais. 
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Caso essa passagem seja compulsória, deve ser previsto em cada projeto em particular 

(água e/ou esgoto), faixa de servidão de passagem, viela sanitária ou faixa "non 

aedificandi", destinada a tal fim, as quais deverão estar regularizadas quando da doação 

à Sabesp ou a quem de direito, utilizando marcos de concreto para delimitação das faixas. 

- Os terrenos das eventuais estações elevatórias, dos reservatórios e áreas de tratamento 

ou outros, deverão ser definidos e com dimensões suficientes e incluir eventuais futuras 

ampliações. Os acessos a esses terrenos deverão ser livres e desimpedidos. Para 

trâmites de doação, consultar item 11 do Manual do empreendedor. 

Na elaboração dos projetos de sistemas de água e esgotos: 

a) Levar em consideração a existência de projetos de empreendimentos imobiliários próximos 

e a possibilidade de execução dos sistemas em conjunto, apresentando compromissos 

firmados, eventualmente com outros interessados; 

b) Nos projetos que prevêem estações de tratamento de água e esgotos (ETA e ETE), devem 

ser apresentados os respectivos manuais de operação. Seguir aos padrões da unidade da 

Sabesp que irá operar a estação, apresentar os respectivos manuais de operação e prever 

tempo de pré-operação 

c) No caso de ficar comprovada a inviabilidade técnica de interligação aos sistemas existentes 

de água e esgotos, deverão ser seguidas as recomendações do item 3; 

d) Todas as unidades componentes dos sistemas de água e esgotos devem ser projetadas para 

final de plano; 

e) A entrega dos projetos (água e/ou esgotos) para análise e aprovação deve ser feita em 01 

via. Após a aprovação, devem ser fornecidas à Sabesp 05 vias impressas e 01 via completa, 

ou seja, idêntica às pastas aprovadas, em meio digital para a formalização da aprovação; 

f) Memorial descritivo do método construtivo, estoque e transporte; 

g) Apresentação dos projetos: 

Os documentos que constituem o projeto devem ser apresentados conforme os 

padrões da Sabesp. Além das vias em papel, devem, ainda, ser entregues textos, 

planilhas, desenhos e demais componentes do projeto em meio digital, gerados por 

software atualizado e compatível com a situação tecnológica da Sabesp. 
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A forma de apresentação de arquivos elaborados em meio digital, deve ser, 

previamente, aprovada pela Sabesp. 

Os projetos tanto do sistema de abastecimento de água quanto do sistema de esgotos 

sanitários devem ser entregues em pastas separadas e conter: 

 Capa com a indicação de projetos de ÁGUA ou ESGOTO, onde conste o nome do 

empreendimento. Quando houver ETE - Estação de Tratamento de Esgotos ou ETA 

– Estação de Tratamento de Água deverá ser apresentado em pasta específica. 

 Carta de Diretrizes de Água e Esgotos, fornecida pela Sabesp, dentro do prazo de 

validade. 

 Memorial descritivo contendo nome do empreendimento, localização, endereço 

(físico, eletrônico e telefones) para correspondência e classificação (loteamento, 

residencial, comercial, misto, Cohab, CDHU e outros); 

 Memória de cálculo detalhada das unidades projetadas; 

 Relação de materiais hidráulicos e equipamentos; 

 Especificação técnica de equipamentos e materiais; 

 Cronograma de obras e serviços; 

 Orçamento (Materiais + Mão de Obra); 

 Projetos de estrutura dos dispositivos de concreto ou metálico, acompanhados das 

sondagens dos terrenos. 

 Projetos de automação, telemetria dos diversos dispositivos operacionais. 

 Cópia da ART recolhida por projeto apresentado; 

 Para elaboração de projetos de água e esgoto, devem ser apresentados desenhos 

em planta (escala mínima 1:1000) e perfil (escala horizontal mínima 1:1000 e escala 

vertical mínima 1:100). No desenho de execução devem constar: estaqueamento de 

20 em 20 m com cota do terreno cota de projeto e profundidade onde houver PV/PI, 

interferências, extensão do trecho e extensão acumulada. 

 Desenhos do projeto em CAD, preferencialmente tamanho A1 no máximo e dobradas 

em formato A4 e numeradas em ordem crescente, com indicação do número total de 

plantas. Obrigatório seguir os critérios da ABNT. 
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Os carimbos dos desenhos de cada prancha apresentada devem conter no mínimo, 

as seguintes informações: 

 Título do sistema projetado, sendo: “Sistema de Abastecimento de Água” ou “Sistema 

de Esgotos Sanitários”; 

 Sub-Título do sistema projetado. Ex.: “Rede de Distribuição”, “Reservação”, “Estação 

de Tratamento de Esgoto”, etc.; 

 Nome do empreendimento 

 Local do empreendimento; 

 Nome do proprietário e assinatura; 

 Escala; 

 Data; 

 Número da ART recolhida, referente ao projeto;  

 Nome, número do CREA e assinatura do Engenheiro responsável. 

 Na cidade de São Paulo, é obrigatório atender os padrões exigidos pelo CONVIAS. 

 

h) A capacitação dos profissionais para a elaboração de projetos deve seguir a decisão 

normativa do CONFEA. 

i) No caso de existirem pontos de travessia de córregos, rodovias, ferrovias, redes elétricas de 

alta tensão, etc., devem ser anexados projetos específicos e memoriais descritivos, conforme 

solicitado pelos órgãos competentes envolvidos, uma vez que os projetos deverão estar 

devidamente aprovados junto aos mesmos, antes da formalização da aprovação dos 

projetos. 

j) Todas as unidades dos sistemas projetados devem ser detalhadas em nível de execução. 

k) No caso de regularização de sistema de abastecimento de água e sistema de esgotos 

sanitários existentes, deve ser apresentado o cadastro técnico do sistema implantado, 

devidamente acompanhado de memória técnica elaborada nos moldes retro descritos, que 
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justifique as obras executadas. Devem constar dessa documentação, as fichas técnicas de 

todos os equipamentos existentes. 

. 

l) Na planta de execução (ou de detalhamento) devem constar: PV´s (cotas do tampão, de 

fundo e profundidade), legenda, relação de materiais hidráulicos, declividades, extensão do 

trecho, diâmetro, peças de interligações, registros de manobra para descarga e outros 

elementos de interesse técnico. 

m) Apresentar planta de parcelamento do solo aprovado ou pré-aprovado pela Prefeitura 

Municipal. 

n) Deve ser apresentada relação completa de materiais e equipamentos devidamente 

quantificados. 

o) Os poços de visita (PV’s) devem ser do tipo padronizado pela Sabesp. 

p) Apresentar, em planta e perfil longitudinal, todas as interferências existentes na área do 

projeto, (água, esgotos, gás, galerias, telefonia, elétrica, fibras óticas, etc.). Anexar os 

cadastros fornecidos pelas empresas concessionárias.  

q) Para as áreas já adensadas: apresentar um Relatório Fotográfico (data da elaboração do 

projeto) – do local (caminhamento) da rede projetada.  

 

Nota: Casos não previstos neste roteiro devem ser objeto de consulta específica à 

unidade da Sabesp onde se localiza o empreendimento. 
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2. EMPREENDIMENTOS COM VIABILIDADE DE INTERLIGAÇÃO AOS 

SISTEMAS EXISTENTES 

2.1 - PROJETOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

2.1.1 - DADOS FUNDAMENTAIS  

a) Localização 

Localização, limite e área do empreendimento, proximidade com outros 

empreendimentos em implantação ou com previsão de implantação. 

b) População de projeto 

Deve ser adotado o valor publicado no último censo do IBGE para a localidade e em 

casos específicos que não se considera o número adotado pela Sabesp o seu valor deve 

ser justificado e apresentado o cálculo da população de saturação.  

Caso haja algum estudo populacional atualizado para a área de implantação do 

empreendimento que indique valor divergente, o mesmo deve ser previamente 

apresentado à Sabesp para análise e parecer.  

Nas áreas dos municípios que apresentam variações de consumo sazonal (estâncias 

turísticas, balneários, cidades litorâneas, etc.), adotar o valor mínimo de sete habitantes 

por unidade habitacional. 

c) Consumos "per capita" 

Pode ser adotado o valor real a ser obtido junto à unidade Sabesp local e em casos 

específicos que não se considera o adotado pela Sabesp seu valor deve ser justificado. 

d) Coeficiente de variação do consumo 
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Devem ser adotados os seguintes valores: 

 k1 : coeficiente de variação diária = 1,20 

 k2 : coeficiente de variação horária = 1,50 

e) Cálculo da Perda de carga distribuída.  

A perda de carga distribuída deve ser calculada preferencialmente pela fórmula 

universal, considerando o efeito do envelhecimento do material das tubulações. Para 

redes de distribuição: 

Tubos de PVC ou PEAD adotar k = 0,1 mm (Fórmula Universal) e C = 130 (Hazen-

Willians) que são valores para tubos com mais ou menos 20 anos de trabalho. 

Tubos de Aço ou FOFO revestidos com cimento k = 1,0 mm (Fórmulas Universal) e 

C = 105 (Hazen-Willians) que são valores para tubos com mais ou menos 20 anos de 

trabalho. 

Vide Tabela 01. 

f) Indicar na planilha de cálculo apresentada da rede de distribuição, os coeficientes 

de rugosidade adotados. 

2.1.2 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

a) O traçado das redes deve ser do tipo malhado, com fechamento em todas as quadras e 

evitando pontos de zona morta. Onde não for possível o fechamento das malhas, prever 

registros de descarga nas extremidades das redes, mesmo que em pontos altos. 

b) No caso em que os condutos principais formem anéis ou circuitos (Hardy-Cross), 

apresentar área de influência e carregamento dos nós.  

c) Para os projetos das redes, devem ser apresentados desenhos separados de 

dimensionamento e execução ou detalhamento em escala adequada. 

-  Na planta de dimensionamento devem constar as curvas de nível de metro em metro 

do greide final do projeto de terraplenagem e as cotas dos cruzamentos e pontos 

singulares. 
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    - Na planta de execução (ou de detalhamento) devem constar: legenda, relação de 

materiais, extensão do trecho, diâmetro, peças de interligações, registros de manobra e 

descarga e outros elementos de interesse técnico. 

d) No caso do dimensionamento pelo método de seccionamento fictício, apresentar planta 

do esquema adotado, indicando cotas em todos os cruzamentos e planilha de verificação. 

e) Para uma gestão mais apropriada das perdas de água, solicitamos que as pressões 

estática máxima e dinâmica mínima devem atender as diretrizes da unidade Sabesp local. 

f) Apresentação do dimensionamento hidráulico adotando preferencialmente o modelo 

anexo 03- "Planilha de Cálculo - Rede de Água". 

g) Devem ser projetados registros de manobras e hidrantes conforme Instrução Técnica 

nº34/2011 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, com disposição adequada 

de maneira a permitir uma boa operação do sistema, bem como a definição de distritos 

pitométricos e a realização de manutenções. Também devem ser previstos e projetados 

registros de descarga nos pontos baixos e pontas de rede até o ponto de lançamento. 

h) No dimensionamento hidráulico da rede primária e secundária devem ser observados os 

limites máximos de vazões abaixo recomendadas, de forma que a perda unitária máxima 

seja igual a 8,0 m/km. 

i) Para a rede de distribuição, utilizar os seguintes parâmetros de rugosidade proposto para 

a tubulação conforme item 2.1.1 alínea e: 

 

Tabela 01 
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j) Deverá ser verificado, junto a UN local da Sabesp, o diâmetro mínimo a ser adotado para 

as redes de distribuição; 

k) As tubulações devem ser do tipo com ponta, bolsa e junta elástica, em Ferro Fundido, ou 

de Polietileno de Alta Densidade (soldas por eletrofusão ou soldas por termofusão, de 

acordo com as normas técnicas Sabesp.). Caso seja de interesse, poderá ser verificado 

com a unidade da Sabesp local, a possibilidade de utilização de outros materiais, 

seguindo-se as normas técnicas Sabesp 

l) As redes de distribuição com previsão de receberem ligações domiciliares devem ser 

preferencialmente construídas nos passeios, sendo duplas quando da existência de lotes 

em ambos os lados da rua.  

m) Para empreendimentos cuja responsabilidade da execução do ramal domiciliar não seja 

da Sabesp, deve ser previsto o Tê de serviço integrado em cada ramal. 

n) Os recobrimentos das redes deverão estar entre 1,00 m e 1,20 m no leito carroçável e 

entre 0,60 m e 1,00 m no passeio. 

o) Para uma gestão mais apropriada das perdas de água, o projeto deverá atender o 

recomendado na Carta de Diretrizes emitida pela unidade local quanto a eventual 

instalação de macro medidor. 

p) Deverá ser prevista a instalação de um ponto pitométrico (TAP), na rede de entrada do 

empreendimento, abrigado em caixa de alvenaria,  

q) Todos os elementos projetados (caixas de entrada, de saída e do medidor de vazão) 

D (mm) C = 130 C = 105

Q (l/s) V (m/s) hL (m/km) Q (l/s) V (m/s) hL (m/km)

50 1,0 0,51 8,00 0,8 0,42 8,00

75 2,9 0,66 8,00 2,4 0,54 8,00

100 6,3 0,80 8,00 5,1 0,64 8,00

150 18,2 1,03 8,00 14,7 0,83 8,00

200 38,7 1,23 8,00 31,3 1,00 8,00

250 69,7 1,42 8,00 56,3 1,15 8,00

300 112,5 1,59 8,00 90,9 1,29 8,00

350 168,8 1,75 8,00 136,3 1,42 8,00

400 239,8 1,91 8,00 193,7 1,54 8,00

450 326,9 2,06 8,00 264,0 1,66 8,00

500 431,2 2,20 8,00 348,3 1,77 8,00

600 696,6 2,46 8,00 562,6 1,99 8,00
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a. devem ser mostrados no perfil, assim como devem ser indicadas as distâncias 

horizontais entre esses elementos e o início ou término das tubulações. 

b. Não deverá haver nenhuma singularidade a montante ou a jusante de medidores 

e TAPs, conforme a seguir: 

 

 
Distância mínima em diâmetros 

Caixas Montante 
Jusante 

Medidor 
eletromagnético 

10 
diâmetros 

5 
diâmetros 

Medidor Venturi 
10 

diâmetros 

5 
diâmetros 

Pitometria (TAP) 
20 

diâmetros 

10 
diâmetros 

 

 

r) Prever pontos para a injeção de produto para desinfecção da rede de água. Nos casos 

de loteamentos, prever um roteiro para a lavagem e desinfecção da mesma contendo 

todos os registros para o direcionamento da lavagem e descarregamento da rede 

através de descargas. 

               

2.1.3 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E ESTAÇÃO PRESSURIZADORA DE ÁGUA 

 

a) No projeto da estação elevatória e pressurizadora (recalque direto na rede), devem ser 

seguidas as recomendações abaixo:  

 A edificação da estação elevatória deve ter dimensões suficientes para a instalação 

e manutenção dos equipamentos, dimensionada para população de saturação. 

Devem ser previstas iluminação, tomadas na tensão compatível com a concessionária 

de energia, dispositivos para movimentação de equipamentos, instalações hidro-

sanitárias, etc. 
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 As bombas devem ser preferencialmente afogadas, próprias para recalque de água. 

 Os conjuntos moto-bomba devem ter rotação até 1.800 rpm. Valores acima do 

especificado devem ser justificados. 

 Os painéis de comando devem ter acionamento independente para cada conjunto, 

com vedação nas portas, com horímetro, voltímetro e amperímetro separados. Devem 

ter proteção térmica e contra falta de fase, botoeira, luzes indicadoras, botão 

automático e manual e eletrodo de haste para acusar e desligar falta de água na 

sucção. 

 No projeto elétrico deve constar entrada de energia, diagrama unifilar, diagrama de 

comando, pontos de iluminação e especificação dos materiais. 

 A estação elevatória deve ser projetada sempre automatizada com opção para 

operação manual. O projeto de automação a ser adotado deve obedecer às condições 

estabelecidas no Anexo -01 - Diretrizes de Automação e deve ser discutido 

previamente com a Sabesp. 

 Devem ser previstos dispositivos de fechamento na sucção e recalque bem como 

dispositivos anti-golpe de ariete no recalque. 

b) A estação elevatória ou pressurizadora pode ser projetada de acordo com os projetos 

padronizados da Sabesp; 

c) Deve ser apresentado o dimensionamento completo da estação elevatória (memorial 

descritivo e de cálculo, curva do sistema com indicação do ponto de operação, etc.) e 

especificação dos equipamentos e materiais. 

d) A estação elevatória deve ser dimensionada para a vazão do dia de maior consumo, caso 

exista reservação à jusante. A estação pressurizadora deve ser dimensionada para o dia 

e hora de maior consumo. 

e) Para todo e qualquer empreendimento, o dimensionamento dos equipamentos eletro-

mecânicos deve ser feito para a população de final de plano. 

f) Podem ser sugeridas adequações no sistema existente da Sabesp, para atendimento do 

empreendimento. 
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g) A estação elevatória deve contar com, no mínimo, 02 conjuntos moto-bombas sendo um 

de reserva. 

h) Deve ser apresentado “layout” da área contemplando os seguintes itens: urbanização, 

fechamento, acesso, estacionamento, iluminação, drenagem superficial, entrada de 

energia, etc. 

i) Deve ser apresentado relatório de sondagem, estudo geotécnico e projeto de fundação. 

 

2.1.4 - ADUTORA E SUB-ADUTORA 

 

a) Apresentar o dimensionamento da adutora, definindo seu diâmetro e material, bem como 

o respectivo desenho em planta e perfil. Apresentar um perfil reduzido contendo a linha 

piezométrica. Em função da análise do projeto, pode ser exigido Estudo de Transiente 

Hidráulico. 

b) Deve ser dimensionada para a vazão do dia e hora de maior consumo. Caso exista 

reservação à jusante, deve ser dimensionada para o dia de maior consumo. 

c) Devem ser apresentados projetos dos dispositivos de descarga nos pontos baixos e das 

ventosas nos pontos altos. 

d) Devem ser previstos e apresentados detalhes dos dispositivos de ancoragem nos pontos 

significativos como deflexões da tubulação (horizontais e verticais) e peças (curvas, cap, 

Tê). 

e) Cálculo da perda de carga distribuída: utilizar as informações do item 2.1.1 alínea e. 

 

f) Para projetos de adutora e sub-adutora, devem ser apresentados desenhos em planta 

(escala 1:1000) e perfil (escala horizontal 1:1000 e escala vertical 1:100). No desenho de 

execução devem constar: estaqueamento de 20 em 20 m, cota do terreno, cota de 

projeto, profundidade, interferências, extensão do trecho e extensão acumulada, 



 CADERNO TÉCNICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS EM EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS 

 

21 

 

diâmetro, peças de interligações, registros de manobra e descarga, ventosas, blocos de 

ancoragem e outros elementos de interesse técnico. 

 

2.1.5 – RESERVATÓRIO 

a) Sempre que possível, o reservatório deve ser projetado de acordo com os projetos 

padronizados da Sabesp. Em qualquer situação deve ser apresentado o projeto estrutural 

do reservatório projetado. 

b) No caso de projeto de reservatório em aço carbono, deve ser projetado conforme norma 

técnica Sabesp. 

c) Os volumes de reservação necessários serão calculados conforme a população de 

saturação, seguindo parâmetros determinados no item 2.1.1. 

d) O reservatório deve ser provido de sistema de controle de nível. Se a concepção adotada 

indicar necessidade de projeto de automação, este deve ser apresentado para análise da 

Sabesp, conforme o Anexo 01 - Diretrizes de Automação e deve ser discutido 

previamente com a Sabesp. 

e) Quando da utilização de pára-raios, estes devem ser construídos conforme normas 

técnicas (Instalações elétricas de baixa tensão) e (Proteção de estruturas contra 

descargas atmosféricas) e o Manual e Procedimentos da Sabesp - Sistema de Proteção 

Contra Descargas Atmosféricas e Sobretensões SPDA. 

f) Para o aterramento, deve ser consultado o Anexo 01 - Diretrizes de Automação e deve 

ser discutido previamente com a Sabesp. 

g) No projeto, deve ser prevista tubulação para coleta e destino das águas provenientes de 

dreno, descarga de fundo e extravasor, indicando o ponto de lançamento. 

h) Deve ser apresentado “layout” da área contemplando os seguintes itens: urbanização, 

fechamento, acesso, estacionamento, iluminação, drenagem superficial, caixa de macro-

medidor, etc. 

i) Deve ser apresentado relatório de sondagem, estudo geotécnico e projeto de fundação. 
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2.1.6 VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO - VRP 

a) O memorial descritivo/cálculo/lista de materiais e desenhos devem ser apresentados 

em book á parte. 

b)  Lista de materiais com as descrições das peças, suas PNs, dimensões, quantidades 

e diâmetros. 

c) Todas as peças que serão utilizadas para a montagem do conjunto VRP, deverão ser 

em ferro fundido e flangeados. 

d) No projeto hidráulico da VRP deverá ser apresentada a planta de rede de água, onde 

conste apenas a área de atuação (setor da VRP) com as curvas de níveis de 5 em 

5m, as ruas (com os seus respectivos nomes), as cotas altimétricas do local onde 

será instalada a VRP e dos pontos críticos do setor da VRP( ponto mais baixo, mais 

alto e mais distante), e as pressões previstas nestes pontos. 

e) O trecho retilíneo a montante do hidrômetro deverá ser no mínimo, 5 diâmetros, e a 

jusante de 3 diâmetros. 

f) Informar a cota altimétricas onde será implantada a VRP, assim como a pressão 

prevista neste local, para definição de que classe de pressão, os tubos e conexões 

deverão atender na montagem do conjunto da VRP. 

g) Informar a vazão de dimensionamento da VRP e a pressão que será dissipada na 

mesma.  Apresentar o ábaco indicando a faixa de operação que a mesma estará 

operando. 

h) A caixa de VRP deverá conter apenas a tubulação que ficará a VRP. 

i) A VRP deverá ser projetada para o empreendimento de tal forma que opere com a 

vazão de inicio do plano do empreendimento (vazão mínima), assim como a vazão 

de fim do plano (vazão máxima). 

j) O projeto estrutural da caixa da VRP deverá ser trem tipo 45. 

k) Apresentar o projeto civil para trem tipo 45 onde constem, ferragens, memorial de 

cálculo detalhado (demonstrando as fórmulas, o passo a passo da obtenção das 

áreas mínimas, as bitolas dos ferros, o cálculo dos momentos fletores, etc.) e detalhes 

construtivos da caixa da VRP (laje principal, fundações e paredes). 

l) Os projetos e o memorial de cálculo deverão estar assinados e com o nome do 

responsável técnico e do seu registro (CREA) 

m) A caixa da VRP deverá apresentar as seguintes dimensões: largura mínima (livre) 

interna de 1,60m e altura de 2,00m (livre). 
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n) VRP até 100 mm – Largura mínima (livre) interna de 1,60m, comprimento mínimo 

(livre) de 2,90m e altura mínima (livre) de 2,00m. 

o) VRP de 150 a 200 mm – largura mínima (livre) interna de 1,80m, comprimento mínimo 

(livre) interno de 5,10m e altura mínima (livre) de 2,00m. 

p) VRP superior a 200 mm – Largura mínima (livre) interna de 2,00m, comprimento 

mínimo (livre) interno de 7,20m e altura mínima (livre) de 2,00m. 

q) A laje principal da caixa da VRP deverá ter 2 tampões de 600mm. Se a VRP tiver 

diâmetro maior ou igual a 150 mm, um dos tampões deverá ser de 900 mm. 

r) As peças da VRP e Hidrômetro deverão possuir berço de apoio para suporte em uma 

estrutura de concreto. 

s) A caixa da VRP deverá possuir um poço de esgotamento nas medidas 40x40x40cm 

(no canto da caixa da VRP e logo abaixo do tampão). 

t) O menor lado entre a tubulação e a parede da caixa da VRP deverá ter, no mínimo, 

40 cm. 

u) Todos os parafusos utilizados na montagem da VRP deverão ter proteção contra 

corrosão, sendo que após as suas montagens, deverá se proceder a limpeza, preparo 

das superfícies, pintura com esmalte de alcatrão de hulha e após isso, os mesmos 

deverão ser envolvidos em folhas de polietileno de alta densidade.  

v) O conjunto redutor de pressão deverá possuir sistema de telemetria, ou seja, 1 

controlador inteligente de VRP tipo contínuo com datalogger e modem interno- 

sistema GPRS e 3 dataloggers com modem interno-sistema GPRS para 

monitoramento dos 3 pontos críticos do setor da VRP. 

w) Observação: o fornecimento e instalação de todos os equipamentos serão de 

responsabilidade do empreendedor. 

x) Ver especificação técnica Sabesp. 

 

 

 

Nota: Casos não previstos neste roteiro devem ser objeto de consulta específica à 

unidade da Sabesp onde se localiza o empreendimento. 
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2.2 - PROJETOS DE SISTEMAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS 

 

2.2.1 - DADOS FUNDAMENTAIS 

 

a) Localização 

Localização, limite e área do empreendimento, proximidade com outros 

empreendimentos em implantação ou com previsão de implantação, de maneira a poder 

identificá-lo corretamente dentro das bacias de coleta do município. 

Na planta de dimensionamento devem constar as curvas de nível de metro em metro 

do greide final do projeto de terraplenagem e as cotas dos cruzamentos e pontos 

singulares. 

b) População de projeto 

Devem ser adotados os valores que foram utilizados nos projetos de abastecimento 

de água. 

c) Consumos "per capita" 

Devem ser adotados os valores que foram utilizados nos projetos de abastecimento 

de água 

d) Coeficiente de variação do consumo 

Devem ser adotados os valores que foram utilizados nos projetos de abastecimento 

de água 

 C - coeficiente de retorno = 0,80 

e) Taxas de Infiltração ( I ) compatível com a norma técnica Sabesp - Projetos de redes 

coletoras de esgoto. 

 Redes coletora e coletores tronco assentados em regiões sob influência de lençóis 

freáticos: 0,5 l/s.km 
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 Rede coletora em PVC: 0,20 l/s.km 

 Coletor-tronco, interceptor e emissário: 0,20 a 0,50 l/s.km  

 

2.2.2 - REDE COLETORA, COLETOR-TRONCO, INTERCEPTOR E EMISSÁRIO 

 

a) No traçado da rede coletora deve ser utilizado o tipo "espinha de peixe". Qualquer outro 

tipo de traçado, será objeto de análise da Sabesp para aceitação ou não. 

b) A rede coletora deve ser projetada no eixo ou no terço mais baixo do leito carroçável das 

ruas, com previsão de ramais domiciliares dos dois lados da rua e com suas extremidades 

nos passeios, devidamente lacradas e identificadas.  O ramal deve ser interligado à rede 

através da conexão Tê e\ou junção e sempre estar na parte mais baixa do lote, a 1 metro 

da divisa entre os lotes, devendo indicar esta informação em forma de nota no desenho 

do projeto. 

c) O diâmetro mínimo será de 150 mm para rede e 100 mm para ramal domiciliar para 

atender as cidades do interior 

d) O diâmetro mínimo será de 150 mm para rede em loteamentos cuja rede seja projetada 

para os dois lados da rua. Nos demais casos diâmetro mínimo de 200 mm e para ramal 

domiciliar deverá seguir o dimensionamento para atender as cidades da região 

metropolitana de São Paulo. 

e) O recobrimento mínimo para o coletor a ser assentado no leito carroçável de rua 

pavimentada será de 1,35m, e para as ruas não pavimentadas será de 1,45m. No passeio 

o recobrimento mínimo será de 1,05m. Em regiões planas e de nível do lençol freático 

alto, podem ser adotados os recobrimentos de 1,05, 1,25 e 0,75m, respectivamente para 

coletores em ruas pavimentadas, não pavimentadas e no passeio, garantindo sempre o 

esgotamento dos lotes. O recobrimento mínimo para viela sanitária será de 0,60 m. 

f) Caso se torne necessária a construção de rede com profundidade superior a 3,50 m, deve 

ser construída rede auxiliar respeitando o mínimo estabelecido para diâmetro e 
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profundidade da rede principal. Em regiões litorâneas e planas, deverá ser construída 

rede auxiliar quando a rede principal atingir profundidade superior a 2,50 m. 

                          - O distanciamento entre as redes deverá obedecer a NBR 12.266. 

 

g) Dimensionamento hidráulico deve seguir as recomendações da norma técnica, com 

exceção da declividade mínima permissível dos trechos coletores que deve ser de 0,005 

m/m. Em regiões planas e de nível do lençol freático alto, poderá ser utilizado o critério 

da tensão trativa para o cálculo da declividade mínima, conforme a norma técnica Sabesp 

e apresentado no anexo 03 - Planilha de Cálculo - Rede de Esgotos. Sujeita à análise da 

unidade da Sabesp local  

h) A vazão mínima de dimensionamento será igual a 1,5 l/s. 

i) A distância máxima entre poços de visita devem ser de 100 metros. Recomenda-se o 

emprego de distancias de até 80 metros devido aos equipamentos de manutenção. 

j) Nos poços de visitas onde apresentar desnível maior que 50 cm entre coletores, devem 

ser previstos tubos de queda. 

k) Não são aceitos terminais de limpeza e caixas de passagem. 

l) Para as redes coletoras podem ser adotados tubo cerâmico com junta elástica ou tubo 

de PVC Rígido. Em regiões litorâneas, nível freático alto ou sujeitas a alagamentos 

periódicos tal como várzeas não serão aceitos a utilização de tubos cerâmicos. 

m) Deve ser apresentado desenho contendo planta e perfil para rede, coletores tronco, 

interceptores e emissários. 

n) Devem ser previstas soluções viáveis para esgotamento de soleira baixa, incluindo 

quando pertinentes, no projeto urbanístico. 

o) Em regiões planas e de nível do lençol freático alto todas as tubulações deverão ser 

assentadas sobre lastro, laje e berço de concreto, conforme Padrão Sabesp, mediante 

consulta à área da Sabesp responsável, assentadas sobre lastro de rachão de 0,50 

metros altura, regularizados com BGS (Bica Graduada Simples). 
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2.2.3 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 

 

a) A edificação da estação elevatória deve ter dimensões suficientes para a instalação e 

manutenção dos equipamentos, dimensionada para população de saturação. Devem ser 

previstas iluminação, tomadas na tensão compatível com a concessionária de energia, 

dispositivos para movimentação de equipamentos, ventilação, instalação de água 

potável, eventuais instalações hidro-sanitárias, etc. 

 

b) Deve ser apresentado memorial descritivo, memória de cálculo completa, contendo a 

análise dos tempos de detenção e dos ciclos, curva característica do sistema x curva da 

bomba, especificação de equipamentos e materiais e pode ser exigido Estudo de 

Transiente Hidráulico. 

 

c) A estação elevatória pode ser projetada de acordo com os projetos padronizados da 

Sabesp. Para a região da Baixada Santista, o diâmetro mínimo a ser adotado para o poço 

é 2,00 m (Elevatória Padrão A1) 

 

d) Para elaboração do projeto não padronizado pela Sabesp, devem ser seguidas as 

recomendações abaixo, além das contidas nas normas técnicas relacionadas no item 4. 

 As bombas devem ser afogadas, tipo submersível ou de deslocamento positivo, 

próprias para recalque de esgotos. 

 Os motores devem ser protegidos contra curto-circuito, sobrecarga e falta de fase. 

 Os painéis de comando devem ter acionamento independente para cada conjunto, 

com vedação nas portas, com horímetro, voltímetro e amperímetro separados. Devem 

ter proteção térmica e contra falta de fase, proteção contra descargas atmosféricas, 

botoeira, luzes indicadoras, botão automático e manual. 

e) Os conjuntos moto-bomba devem ter rotação até 1.800 rpm. Valores acima do 

especificado devem ser justificados. 
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f) O diâmetro mínimo para o barrilete deve ser de 75 mm ou a critério da unidade da Sabesp 

local. 

g) Para todo e qualquer empreendimento, o dimensionamento dos equipamentos eletro-

mecânicos deve ser dimensionada para população de saturação. 

h) A estação elevatória deve ser projetada sempre automatizada com opção para operação 

manual. O projeto de automação a ser adotado deve obedecer às condições 

estabelecidas no Anexo 01- Diretrizes de Automação e deve ser discutido previamente 

com a Sabesp. 

i) No projeto elétrico deve constar entrada de energia, diagrama unifilar, diagrama de 

comando, pontos de iluminação e especificação dos materiais. 

j) Podem ser sugeridas adequações no sistema existente da Sabesp, para atendimento do 

empreendimento. 

k) Deve ser prevista caixa de chegada visitável, a montante do poço de sucção, para 

retenção de materiais grosseiros. O sistema deve ser dotado de dispositivo com grade 

para retenção de resíduos sólidos conforme norma técnica específica. 

l) Devido à possibilidade de falta de energia, deve ser projetado tanque pulmão com 

capacidade de retenção da vazão máxima horária por duas horas ou um grupo gerador 

a óleo diesel com acionamento automático, para funcionamento dos conjuntos moto-

bombas. 

m) Deve ser previsto o funcionamento da estação elevatória com revezamento automático 

entre os dois conjuntos moto-bombas, através de timer. Também deve ser prevista a 

instalação de um dispositivo de alarme que acionará um contator auxiliar do painel para 

fins de eventual comando à distância. 

n) Deve ser apresentado “layout” da área contemplando os seguintes itens: urbanização, 

fechamento, acesso, estacionamento, iluminação, drenagem superficial, entrada de 

energia, dispositivos de segurança patrimonial estabelecidos no Anexo -01 - Diretrizes de 

Automação e deve ser discutido previamente com a Sabesp. 

o) Deve ser apresentado relatório de sondagem, estudo geotécnico e projeto de fundação. 



 CADERNO TÉCNICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS EM EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS 

 

29 

 

p) As tampas e grades de acesso a poço de sucção, poço de cesto, poço de sedimentação 

de areia e outras devem ser de ferro fundido ou outro material compatível, não sendo 

aceitáveis tampas de concreto. 

q) Deve ser previsto projeto para proteção acústica, conforme NBR 10.151 - "Acústica - 

Avaliação do ruído em áreas habitadas”. 

 

r) O piso de toda a EEE deverá ser necessariamente pavimentado, sendo em concreto 

armado ou blocos de concreto nas áreas de trânsito de veículos 

 

2.2.4 - LINHA DE RECALQUE 

 

a) Deve ser apresentado memorial descritivo e memória de cálculo completa. 

b) Apresentar dimensionamento da linha de recalque, definindo seu diâmetro e material, 

bem como o respectivo desenho em planta e perfil. Em função da análise do projeto, pode 

ser exigido Estudo de Transiente Hidráulico. 

c) O diâmetro mínimo para linha de recalque deve ser de 75 mm ou a critério da unidade da 

Sabesp local. 

d) Deve ser apresentado estudo econômico para definição do diâmetro hidráulico.  

e) A linha de recalque deve ser dimensionada para a vazão máxima horária da população 

de saturação. 

f) Deve ser projetado dispositivo de descarga para os pontos baixos, sendo o lançamento 

do esgoto encaminhado para poço de visita da rede coletora ou tanque de descarga 

devidamente dimensionado. 

g) Devem ser projetadas ventosas de esgotos nos pontos altos. 

h) Cálculo da perda de carga distribuída: utilizar as informações do item 2.1.1 alínea e. 

i) Para projetos de linha de recalque, devem ser apresentados desenhos em planta (escala 

1:1000) e perfil (escala horizontal 1:1000 e escala vertical 1:100). No desenho de 

execução devem constar: estaqueamento de 20 em 20 m, cota do terreno, cota de 
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projeto, profundidade, interferências, extensão do trecho e acumulada, diâmetro, peças 

de interligações, registros de manobra para descarga, ventosas, blocos de ancoragem e 

outros elementos de interesse técnico. 

 

Nota: Casos não previstos neste roteiro devem ser objeto de consulta específica à 

unidade da Sabesp onde se localiza o empreendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. EMPREENDIMENTOS COM INVIABILIDADE DE INTERLIGAÇÃO AOS 

SISTEMAS EXISTENTES-Empreendimentos com Sistema Isolado 

 

No caso de ficar comprovada a inviabilidade técnica da interligação dos sistemas de água e 

esgotos do empreendimento aos sistemas existentes quando da eventual doação dos sistemas, 

deverão ser seguidas as recomendações que seguem além das anteriormente descritas. 

 



 CADERNO TÉCNICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS EM EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS 

 

31 

 

3.1. - PROJETOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

3.1.1 – CAPTAÇÃO 

 

Sempre que possível a captação deverá ser feita através de poço tubular profundo: 

Captação por poço tubular profundo 

No caso da empresa optar pela construção de poço tubular profundo, o projeto a ser 

elaborado por hidro geólogo, oficialmente habilitado, deverá atender às recomendações das 

normas técnicas, além das indicadas abaixo: 

 Deverá ser feita uma avaliação hidrogeológica preliminar de viabilidade de captação 

de água subterrânea para abastecimento público. 

 O poço deverá ser projetado e executado de acordo com as Normas para construção 

de poços tubulares.  

 Deverá ser apresentado perfil contendo desenho e descrição. 

 A Sabesp fará o acompanhamento da execução do poço. 

 A equipe técnica da empreiteira deverá contar no mínimo com um profissional que 

deverá estar capacitado ao acompanhamento da obra no campo, onde responderá 

tanto pelos detalhes técnicos da perfuração, como pela descrição das amostras, 

colocação do revestimento, pré-filtro e ensaio de vazão. 

No caso de inviabilidade da captação por poço tubular profundo, a captação poderá ser 

feita no aqüífero superficial. 

Providenciar estudo quanto à qualidade da água, variações de vazão em diversas épocas 

do ano e topografia da região. 

O manancial e captação deverão garantir água de boa qualidade e em quantidade 

suficiente para atender o empreendimento para a população de saturação. 

As utilizações de mananciais devem ainda possuir as licenças e outorgas junto aos 

Órgãos Ambientais e de Recursos Hídricos pertinentes. 
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3.1.2. – TRATAMENTO 

 

 As águas captadas por qualquer dos sistemas descritos acima deverão receber 

tratamento de maneira a atender os Padrões de Potabilidade estabelecidos pelo 

Ministério da Saúde, através da Legislação vigente. 

 No caso de captação superficial e subterrânea cujas águas necessitarem de tratamento 

convencional completo, deverá ser seguido, sempre que possível, os projetos 

padronizados da Sabesp. 

 A desinfecção de águas de poços tubulares profundos e captação superficial deverão ser 

feita através de aplicação de solução de hipoclorito de sódio por bomba dosadora 

adequada. 

 O tratamento deverá ser projetado para a para a população de saturação. 

 Deverá ser prevista unidade de fluoretação da água para consumo humano. 

 

3.1.3 - ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, PRESSURIZADORAS E ADUTORAS 

 

Seguir as orientações dos itens 2.1.3 e 2.1.4. 

 

3.1.4 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

Seguir as orientações do item 2.1.2. 

 

3.1.5 - RESERVATÓRIO 

Seguir as orientações do item 2.1.5. 
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3.2. - PROJETOS DE SISTEMAS DE COLETA, TRATAMENTO E AFASTAMENTO DE ESGOTOS 

 

Além das Diretrizes definidas no item 2.2 deverão ser seguidas as seguintes orientações 

gerais: 

 Não será permitida a disposição final dos esgotos "in natura". 

 Será permitida a disposição final no solo, através de sumidouros individuais, 

antecedidos por fossa séptica e filtro anaeróbio, desde que esta solução: 

a) Obedeça às exigências das Normas; 

b) Seja aprovada pela COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO e com a 

devida licença de instalação fornecida pela mesma.  

c) Atenda apenas empreendimentos com lotes e/ou chácaras com áreas iguais ou maiores 

a 1.000 m2, não desmembráveis (apresentar documentação de comprovação).  

 

3.2.1 - SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS (ETE) 

 

a) A concepção do sistema de tratamento deve ser discutida previamente com a Sabesp, 

considerando a utilização de mão-de-obra na operação e manutenção. 

b) O sistema de tratamento de esgotos deve ser projetado para a população de saturação 

e para a vazão média acrescida da vazão de infiltração e verificada para as vazões do 

dia de maior consumo ou vazão máxima horária, dependendo do tipo de tratamento 

definido. 

c) Para definição do padrão de eficiência requerido para o tratamento devem ser 

consideradas as condições do corpo receptor em termos de qualidade e quantidade de 

água (relação entre a vazão do efluente e o Q 7,10 do corpo d’água), apresentadas 

através de estudo de autodepuração. 
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d) Para cálculo da DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) deve ser adotado o índice de 

54 g por habitante por dia. Para adoção de outro índice, o mesmo deve ser devidamente 

justificado. 

e) No caso de necessidade de tratamento a nível terciário, deve ser discutido previamente 

com a Sabesp o sistema a ser adotado. 

f) Deve ser apresentada a localização geográfica da ETE, especificando num raio de 1.000 

metros os lotes e edificações previstas e existentes, cuja análise e parecer ficará a cargo 

dos órgãos ambientais competentes.     

g) O sistema de tratamento deve ser claramente descrito, anexando fluxograma com vazões 

e cargas de entrada e saída das unidades, bem como perfil hidráulico indicando cotas. 

h) Deve ser apresentado “layout” da área contemplando os seguintes itens: urbanização, 

fechamento, acesso, estacionamento, iluminação, drenagem superficial, entrada de 

energia, etc. Também deve ser prevista cortina vegetal no entorno da ETE. 

i) Deve ser apresentado relatório de sondagem, estudo geotécnico e projeto de fundação, 

bem como projeto estrutural de todas as edificações e de todos os dispositivos em 

concreto armado, nas áreas de trânsito de veículos deverá em concreto armado ou blocos 

de concreto. 

j) O dimensionamento de todas as unidades de tratamento e disposição final deve ser 

completo e detalhado, com indicação de todos os parâmetros adotados. 

k) O sistema de tratamento de esgotos deve atender as exigências dos órgãos ambientais 

competentes, nas fases respectivas de: Licença Prévia, Licença de Instalação, Licença 

de Operação e Outorga. 

l) No sistema de tratamento de esgotos, deve ser definido o destino a ser dado ao lodo 

gerado bem como local para disposição final dos sólidos grosseiros, material inerte e do 

lodo desidratado, apresentando carta de anuência dos responsáveis pelos locais, 

devidamente licenciados pelos órgãos ambientais competentes, onde serão dispostos os 

mesmos. 
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m) O projeto geral de implantação deverá contemplar uma edificação para operação da 

estação e analises laboratoriais e seus respectivos projetos de elétrica, hidráulica e de 

estrutura. 

n) O processo adotado para o sistema de tratamento deve ser aprovado pela COMPANHIA 

AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, apesar de ser analisado pela Sabesp quanto 

aos aspectos operacionais e de manutenção. 

 

3.2.2- DISPOSIÇÃO FINAL DOS ESGOTOS TRATADOS 

 

Após a coleta e tratamento, os esgotos domésticos não encaminhados às redes coletoras, 

deverão a atender os padrões exigidos pela Companhia Ambiental.  

Quando o esgotamento por gravidade não for possível, deverá ser prevista instalação 

equipamentos de recalque, conforme itens 2.2.3 e 2.2.4. 

 

Nota: Casos não previstos neste roteiro devem ser objeto de consulta específica à 

unidade da Sabesp onde se localiza o empreendimento. 

 

 

 

 

 

 

4 - ORIENTAÇÃO GERAL 

 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
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Normas a serem Consultadas: 

 NBR 7675 - Tubos e conexões de ferro dúctil e acessórios para sistemas de adução e 

distribuição de água – Requisitos. 

 NBR 12212 - Projeto de poço para captação de água subterrânea 

 NBR 12213 - Projeto de captação de água de superfície para abastecimento público 

 NBR 12214 - Projeto de sistema de bombeamento de água para abastecimento público 

 NBR 12215 - Projeto de adutora de água para abastecimento público 

 NBR 12216 - Projeto de estação de tratamento de água para abastecimento público 

 NBR 12217 - Projeto de reservatório de distribuição de água para abastecimento público 

 NBR 12218 - Projeto de rede de distribuição de água para abastecimento público 

 NBR 13133    - Execução de Levantamento Topográfico 

 NBR 15561 - Sistema para distribuição e adução de água e transporte de esgotos 

sanitários sob pressão – Requisitos para tubos de polietileno PE 80 e PE 100. 

 NBR 15802 - Sistemas enterrados para distribuição e adução de água e transporte de 

esgotos sob pressão – Requisitos para projetos em tubulação de polietileno PE 80 ou PE 

100 de diâmetro externo nominal entre 63mm e 1200mm.   

 NBR 15950 - Sistemas enterrados para distribuição e adução de água e transporte de 

esgotos sob pressão – Requisitos para instalação de tubulação de polietileno PE 80 e PE 

100.  

 NTS 018 - Elaboração de projetos – Considerações gerais. 

 NTS 021 - Elaboração de projetos – Condutos forçados. 

 NTS 024 - Elaboração de projetos – Redes de distribuição de água. 

 NTS 033 - Tampão de ferro fundido dúctil. 

 NTS 044 - Tubos pré-moldados de concreto para poços de visita e de inspeção. 

 NTS 048 - Tubo de polietileno para ramais prediais de água. 
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 NTS 059 - Requisitos para soldadores, instaladores e fiscais de obras executadas com 

tubos de polietileno e conexões de polietileno ou polipropileno. 

 NTS 060 - Execução de solda em tubos de polietileno por termofusão (solda de topo). 

 NTS 132 – Faixas de servidão e de desapropriação para sistemas lineares de água e de 

esgotos. 

 NTS 161- Cavalete simples – Ligação de água (DN 20- hidrômetro de 1,5 m³/h ou 3,0 

m³/h). 

 NTS 164 - Ramal predial de água - diâmetro externo nominal de 20 e 32 mm em 

polietileno. 

 NTS 175 - Tê de serviço integrado para ramais prediais de polietileno de DE 20, DE 25 e 

DE 32 derivados de tubulações da rede de distribuição de água de PVC até DN 100 ou 

polietileno até DE 110. 

 NTS 189 - Projeto de redes de distribuição, adutoras, linhas de esgoto pressurizadas e 

emissário em polietileno PE 80 ou PE 100. 

 NTS 190 - Instalação de redes de distribuição, adutoras e linhas de esgoto em polietileno 

PE 80 ou PE 100. 

 NTS 192 - Conexões de compressão para junta mecânica para tubos de polietileno ou 

PVC, para redes de distribuição, adutoras ou linhas de esgoto pressurizadas. 

 NTS 193 - Conexões soldáveis para tubos de polietileno. 

 NTS 194 - Tubos de polietileno para redes de distribuição, adutoras, linhas de esgotos 

pressurizadas e emissários.  

 NTS 227 - Registro metálico para colar de tomada ou cavalete em ramais prediais de 

água. 

  

 NTS 232 - Cavalete simples – Ligação de água (DN 25 a 200 – Hidrômetros 5 m³/h a 

6500 m³/dia.  

 NTS 234 - Poço de visita e de inspeção em material plástico.  
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 NTS 291 – Base Cartográfica digital. 

 NTS 292 – Elaboração de cadastro técnico digital. 

 NTS 293 – Cadastro técnico de redes de água e esgoto. 

 NTS 295 – Controle de qualidade – SIGNOS. 

 NTS 302 – Dispositivo para Unidade de Medição de Água – UMA. 

 NTS 303- Caixa para Unidade de Medição de Água – UMA. 

 Manual do Empreendedor, da Sabesp. 

 Especificação Técnica, Regulamentação de Preços e Critérios de Medição, da Sabesp. 

 Manual do Graprohab – Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais, da 

Secretaria da Habitação de Estado de São Paulo. 

 Instrução Técnica – IT N. 34/2011, Hidrante Urbano, do Corpo de Bombeiros. 

 Decreto Municipal N. 46.921, de 18 de janeiro de 2006, sobre a repavimentação de viários 

públicos danificados por obras, da Prefeitura da Cidade de São Paulo.  

 Diretrizes dos Métodos Não Destrutivos - ABRATT – Associação Brasileira de Tecnologia 

Não Destrutiva – Filiada à ISTT.  

 

SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS 

Normas a serem Consultadas 

 NBR 13969 – Tanques sépticos – Unidades de tratamento complementar e disposição 

final dos efluentes líquidos – Projeto, construção e operação. 

 NBR 7229 – Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos. 

 NBR 7367 – Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para sistemas de 

esgoto sanitário. 

 NBR 9649 - Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário. 

 NBR 9814 - Execução de rede coletora de esgoto sanitário. 

 NBR 11779 – Agitadores mecânicos de baixa rotação, tipo turbina. 

 NBR 11808 – Aerador mecânico de superfície, tipo escova. 
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 NBR 11885 – Grade de barras retas, de limpeza manual – Requisitos gerais. 

 NBR 12208 – Projeto de estações elevatórias de esgoto sanitário – Procedimento 

 NBR 13969 – Tanques sépticos – Unidades de tratamento complementar e disposição 

final dos efluentes líquidos – Projeto, construção e operação. 

 

Portarias a serem Consultadas 

 Ministério da Saúde 

Especificação Técnica, Regulamentação de Preços e Critérios de Medição 

 

Normas Técnicas Sabesp 

As normas técnicas Sabesp, podem ser consultadas no site www.sabesp.com.br 

Anexos 

 Sugestão para Planilha de cálculo de rede de distribuição de água 

 Sugestão para Planilha de cálculo de rede de esgoto sanitário 

 Diretrizes para projetos do sistema de automação, telemetria e telecomando. 

  

http://www.sabesp.com.br/
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ANEXOS 

 

Anexo 01 

DIRETRIZES PARA PROJETO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO, TELEMETRIA E 

TELECOMANDO DAS UNIDADES DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO 

  

A automação das unidades componentes dos sistemas de água e esgoto do 

empreendimento deve seguir as orientações gerais descritas nos itens abaixo. 

 

 

1. VARIÁVEIS E CONTROLES A SEREM MONITORADOS E CONTROLADOS 

Devem ser projetados equipamentos para monitoramento e controle de: 

 

 ligar e desligar a partir do CCO, cada um dos conjuntos moto-bombas instalados; 

 indicação digital de funcionamento ou não dos conjuntos moto-bombas; 

 indicação analógica de nível de reservatórios (EEAT) e poço de sucção (EEE) existentes 

no local; 

 indicação analógica de vazão recalcada através de estações elevatórias e/ou aduzidas 

para reservatórios, bem como nas saídas dos mesmos para a rede ; 

 indicação analógica de pressão manométrica no recalque dos conjuntos moto-bombas; 

 atuador elétrico com posicionador e painel de comando para motorizarão de válvula na 

entrada e saídas de reservatório (EEAT); 

 monitoramento de intrusão de área; 

 Outros parâmetros definidos pela Sabesp. 
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2. AQUISIÇÃO E TRANSMISSÃO DOS DADOS PARA O CCO (CENTRO DE CONTROLE 

OPERACIONAL 

 

Devem ser utilizados CLP para aquisição e transmissão dos dados ao CCO. Previamente, 

deve ser definido com cada unidade da Sabesp, quais dados a serem tratados, antes da 

transmissão dos mesmos ao CCO. 

 

A marca/modelo do CLP a ser projetado deve ser compatível com a dos CLP´s já instalados 

em cada unidade da Sabesp.  

 

Será definido pelas unidades locais da Sabesp, a forma e o tipo da transmissão dos dados, 

sendo que os equipamentos devem ser fornecidos e instalados (segundo normas e orientações 

da Sabesp e do fornecedor/fabricante do equipamento) pelo empreendedor, sem quaisquer ônus 

para a Sabesp. 

 

3. EQUIPAMENTOS 

 

Os equipamentos devem possuir entrada/saída analógica 4-20 mA, 0-10 V ou saída para 

comunicação em rede conforme concepção de integração dos equipamentos com o CLP adotada 

em cada unidade da Sabesp. 

Deve ser fornecido o “driver” de comunicação entre o CLP e o sistema de supervisão utilizado 

pela Sabesp.  

O protocolo de comunicação deverá ser compatível com o supervisório existente no CCO. 

O mesmo deverá utilizar um software livre para sua programação. Se o mesmo necessitar 

de licença, o fornecedor devera fornecer no mínimo 10 licenças para a área. Também se o 

equipamento não for de conhecimento (domínio) dos técnicos da SABESP, o fornecedor deverá 
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prover treinamento especifico (sem ônus para a SABESP), para todos os profissionais que se 

fizerem necessários.  

4. PROTEÇÃO 

 

A proteção contra transientes elétricos deve ser projetada obedecendo o “Manual e 

Procedimentos da Sabesp - Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas e 

Sobretensões”. 

 

Os protetores devem possuir curvas de teste 10/350s, 8/80s e 8/20s (conforme IEC 1024-

1 e 60-1) homologadas por órgãos oficiais do país de origem dos protetores. 

 

4.1- TOPOLOGIA DOS NÍVEIS DE PROTEÇÃO 

 

As linhas telefônicas e o sistema de alimentação devem receber cuidados especiais, por um 

protetor monofásico contra sobretensões derivadas das descargas atmosféricas ou outros meios 

e de isoladores galvânicos para tornar o sistema imune a transiente de tensão e ruídos. 

O objetivo principal é distribuir as sobretensões de alta energia entre os três níveis de 

proteção. A tensão residual após os protetores não deve exceder a isolação do equipamento e 

dos componentes do sistema, nos níveis específicos de proteção. 

O objetivo é coordenar os protetores, levando em consideração as instruções de instalação, 

que se aplicam a protetores contra sobretensões. 

Os protetores devem ser projetados e instalados: 

 na alimentação de energia elétrica, em 03 níveis (cascata); 

 nas entradas e saídas, analógicas e digitais do CLP ( se houver ); 

 na alimentação da bobina e do sinal enviado do primário ao secundário do medidor 

eletromagnético de    vazão; 

 na alimentação e no cabo de comunicação do transmissor de nível; 
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Deve ser projetado e instalado isolamento galvânico conforme descrito a seguir: 

 isoladores galvânicos para os sinais analógicos; 

 optoacopladores e interfaces a relé para os sinais digitais. 

 

 

NÍVEL 1: Quadro Geral (Padrão de Energia Elétrica da Concessionária 

 

O protetor contra descargas atmosféricas nível 1 assegura que a principal parte da corrente 

de raio, com um pulso de até 10/350 µs, seja descarregada no solo e não alcance as partes 

sensíveis do equipamento. 

A tensão residual é de no máximo 4kV, capacidade de proteção de até 50kA (10/350s). O 

protetor de nível 1 fica localizado na transição da zona 1 de proteção EMC por exemplo no quadro 

geral de distribuição, de preferência à frente do medidor de eletricidade, se permitido pela  

concessionária local. 

Deve-se ter uma distância mínima de 10 m de cabo entre o protetor de nível 1 e nível 2, o 

que produz uma linha de indutância de aproximadamente 10 µH, se necessário, ou utilizar 

modelos de protetores que já consideram, no seu projeto, a supressão desta distância. 

 

Importante; Se a distancia entre o padrão de entrada de energia e o painel de distribuição geral ( 

PCM-E ) for superior a 20 m, tambem será obrigatorio a instalação de proteções nivel 1 no PCM-E 

 

NÍVEL 2:  Quadro de Distribuição 

 

O protetor nível 2 é utilizado como um segundo nível de proteção na transição para a próxima 

zona, em painéis de distribuição local.  
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No nível inicial de proteção, o protetor de nível 1 produz um pulso residual que segue a forma 

de corrente a 8/20µs.  

O protetor de nível 2 pode suportar esses pulsos reduzidos a uma capacidade de proteção 

de até 15 kA (8/20s), sem nenhum problema. O nível de proteção alcançado nesse processo é 

de no máximo 1.5 kV. 

 

NÍVEL 3: Proteção de Equipamentos 

 

Existe uma grande variedade de protetores para implementar o nível 3 e fornecer uma 

proteção adequada para os equipamentos. Isso inclui, por exemplo, fonte de alimentação, 

transdutores, medidores de vazão etc., e módulos montáveis em trilhos padronizados. 

Quando da instalação de proteção contra sobretensão para os equipamentos, deve ser 

observado que os protetores devem ser desacoplados uns dos outros nos diferentes níveis, 

quando instalados os níveis 1 e 2.  

O desacoplamento pode ser feito através da conexão de indutores entre os protetores, os 

quais usam sua maior capacidade para gerar proteção para os de menor capacidade. 

 

4.2.-  Módulos de Interfaces 

 

Devem ser utilizados para isolamento dos sinais do processo, os componentes relacionados 

a seguir: 

 Digital (Aberto/Fechado) - Interface a Relé e Acoplador Óptico (Foto acoplador) 

 Analógico (Ma/V/Mv) - Isolador Galvânico, Conversão de Sinais e Proteção Contra Surtos 

 

4.3.- Módulos de Comunicação: Proteção elétrica nos circuitos de comunicação externos 
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A proteção elétrica destes circuitos deve ser feita através de dispositivos cujas especificações 

e critérios de aplicação estão contidos na norma NBR 14306. Tais dispositivos devem ser 

instalados no quadro de entrada telefônica da edificação, quando este existir. Neste caso, tanto 

o terminal terra de cada dispositivo como a blindagem do cabo telefônico, quando existir, devem 

ser vinculados ao terminal de aterramento de telecomunicações. Este terminal, por sua vez, deve 

ser interligado ao terminal de aterramento de energia elétrica, consistindo um aterramento único, 

segundo a norma NBR 14306. No caso de edificações atendidas por fios telefônicos externos, a 

instalação do dispositivo de proteção elétrica deve ser na mesma estrutura onde está a caixa de 

entrada de energia elétrica, onde os aterramentos de energia elétrica e de telecomunicações 

devem ser vinculados, conforme norma NBR 14306.  

 

5-SISTEMAS COM RÁDIO 

 

Em sistemas onde eventualmente sejam utilizados equipamentos de rádio com antenas 

instaladas externamente à edificação, atender todas as recomendações contidas na NBR 5419 

- anexo A3, prevendo o aterramento da estrutura que suporta a antena e incluindo o sistema 

irradiante dentro da área de cobertura dos captores do Sistema de Proteção de Descargas 

Atmosféricas (SPDA).  

Recomenda-se ainda, quando se utiliza cabo coaxial como linha de transmissão entre a 

antena (ou módulo externo) e o equipamento interno, aterrar a malha deste cabo e incluir 

dispositivos de proteção contra surtos específicos para cada sistema, de modo a minimizar os 

efeitos de eventuais descargas, conforme exemplos abaixo: 

a) nas proximidades do mastro ou torre, inserir no cabo coaxial um protetor (centelhador) 

devidamente aterrado que cumprirá ainda a função de aterramento da malha do cabo coaxial. 

Para sua especificação, levar em consideração: 

  a impedância da linha de transmissão; 

  os tipos de conectores coaxiais utilizados; 

  a faixa de frequência do sistema; 

  a máxima perda de inserção permitida; 
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  a máxima Relação de Onda Estacionária permitida; 

  a maior potência (RF) do sistema; 

  a máxima distorção por intermodulação permitida (quando aplicável); 

  a mínima corrente impulsiva de descarga (considerando forma de onda 8/20 s);  

  o número de descargas suportadas sem degradação; 

  testes ambientais suportáveis (resistência a água, raios solares, maresia etc); 

  a máxima energia transferida ao sistema (considerando forma de onda 8/20 s na 

corrente de  descarga especificada) ou a máxima tensão residual ou de disparo nas 

mesmas condições. 

b) nas proximidades do equipamento, incluir na linha de transmissão um protetor coaxial à 

gás ou ainda um Stub de ¼ de onda (neste caso somente se não existir a presença de tensões 

DC na linha). Para sua especificação, considerar os mesmos itens dos centelhadores indicados 

acima. Preferencialmente incluir estes dispositivos nos pontos de conversão de cabos coaxiais 

rígidos para cabos flexíveis (jumpers). 

Todos os níveis de proteção devem ser utilizados em cada estação. 

 

6- PÁRA-RAIOS 

 

Onde necessário, prever sistema de proteção contra descargas atmosféricas conforme as 

normas técnicas e as Diretrizes Orientadoras de Automação. 

 

 

 

7- ATERRAMENTO ELÉTRICO 
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O aterramento elétrico deverá ser concebido obedecendo as normas técnicas e o “Manual e 

Procedimentos da Sabesp - Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas e 

Sobretensões”-SPDA.  

Quanto ao valor do aterramento elétrico, este não deve ser superior a 6  (Valor contido em 

norma) em toda a sua extensão, bem como ser construído utilizando equipamento de solda 

exotérmica onde houver o encontro de conexões entre os cabos de aterramento, entre os cabos 

e as hastes de aterramento, exceto na caixa de medição do aterramento, onde para efeito de 

medições, faz-se necessário abrir o aterramento em um ponto.  

Importante: Em todas as instalações, será necessário seguir as normas vigentes e o caderno 

orientador da Sabesp, sobre o SPDA quanto às proteções, aterramentos e para-raios, medições, 

materiais utilizados e homologados por normas técnicas, etc. É obrigatória a emissão de um 

laudo acompanhado de ART. 

 

8- PROJETO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO  

 

O empreendedor deve se responsabilizar por todo o projeto executivo, fornecimento e 

montagem de equipamentos, materiais e instrumentos, softwares, programação e integração da 

estação ao CCO. O projeto executivo deve conter os seguintes documentos: 

 Descrição detalhada do processo de automação; 

 Diagramas descrevendo a instrumentação; 

 Manuais em português dos principais equipamentos instalados na unidade operacional. 

 Integração, onde necessário, de cada estação com a captação e reservação associada à 

mesma.  

 Projeto e detalhamento das proteções necessárias na estação (protetores contra transientes 

elétricos, aterramento, pára-raios, etc.); 

 Projeto e especificação completa dos gabinetes contendo CLP e respectivas proteções na 

estação; 
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 Integração completa do software supervisório com a estação; 

 Descrição e detalhamento do sistema de comunicação a ser utilizado; 

 Fornecimento, instalação e montagem de todos os materiais, equipamentos, instrumentos e 

acessórios necessários à instalação da estação; 

 Fornecimento e instalação de sensores de presença em cada estação; 

 Fornecimento, instalação e programação dos softwares do CLP; 

 Fornecimento, instalação dos quadros elétricos de comando de todos os equipamentos 

eletro-mecânicos. 

QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO 

 

 O projeto do painel de acionamento deverá ser aprovado pela Sabesp;  

 O painel deverá ter acionamento por conversor de freqüência, salvo outra opção fornecida 

pela Sabesp; 

 O painel deverá estar acompanhado de seus diagramas unifilar e trifilar de força e 

comando; 

 Instalar transdutor de tensão com sinal de 4 a 20 mA na faixa de 0 à tensão nominal; 

 Instalar transdutor de corrente com sinal de 4 a 20 mA na faixa de 0 à 2 vezes a corrente 

máxima de trabalho; 

 Para booster instalar transdutor de pressão com sinal de 4 a 20 mA na faixa de 0 à 2 

vezes a pressão máxima de operação, em mca.  

 

9-  CONTROLE DE NÍVEL DO POÇO 
 

 Utilizar, em local apropriado e protegido do poço, medidor ultra-sônico de nível em 220 
volts, com leitura local no aparelho, sinal de 4 a 20mA e pelo menos uma saída a relé 

para controle de proteção de sucção dos conjuntos moto bombas de recalque.  
 

10-  PADRÃO DE ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA 
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 Apresentar o projeto do padrão de entrada e medição de energia elétrica 

conjugado com o nicho do painel que atenda à concessionária local, para 
aprovação da Sabesp; 

 

11-  CAIXA DE AREIA E MEDIÇÃO DE VAZÃO 
 
 Apresentar, para aprovação na Sabesp, projeto de caixa de areia, com velocidade 

média dos esgotos de 0,30 m/s, comprimento igual a 25 vezes a sua profundidade (L 

= 25H), gradeamento composto por duas grades, grosseira de 4 cm de espaçamento 

e média de 2 cm, ângulo de inclinação de 45º à 60º formado entre estas e o fundo do 

canal de jusante; 

 Para medição de vazão utilizar Calha Parshall com sensor de nível em EEE e 

medidores de inserção ou eletromagnéticos em Booster, todos com sinal de 4 a 20 

mA. 

 

12- EQUIPAMENTOS DE RECALQUE 
 
 Priorizar utilização de conjunto moto bomba de eixo helicoidal com redutor de 

velocidade e selo mecânico para EEE e bombas anfíbias (On Line) para booster, ou 
outra concepção a critério da Sabesp; 

 

13-  TRANSMISSÃO DE DADOS 
 

 Deverá ser utilizado par de rádio modem com antena que opere na freqüência de 915 a 

928 MHz, que estabeleça comunicação com o CLP utilizado e que se interaja com a 

comunicação já existente na Sabesp; 

 Utilizar CLP com protocolo de comunicação compatível com o da Sabesp, contendo no 

mínimo 7 entradas digitais, 7 saídas digitais e 6 entradas analógicas; 

 as linhas de programação do CLP deverão atender os padrões utilizados na Sabesp; 

 Se necessário para estabelecer link de comunicação, montar torre com altura suficiente 

para a      firmar a comunicação desejada; 
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14- SEGURANÇA 
 

 Instalar sensores de presença em todas as portas contra invasão 

 Instalar câmara digital para transmissão de imagem 

 

15- COMPLEMENTO 

 

 As partes metálicas, bases das bombas e painel devem ser aterrados eletricamente de 

forma equipotencial, com resistência Ohmica de no máximo 8 Ohms; 

 Todas as linhas de aterramento elétrico deverão ser interligadas; 

 Fazer instalação de água potável na área para higienização de funcionários; 

 Instalar proteção contra surto: padrão de energia 1º nível 60 kA, painel 2º nível 40 kA e 

sensores e antenas 3º nível; 

 Prover a estação de dispositivo de emergência para a falta de energia elétrica por 3 horas, 

procurando primeiramente implantar o poço pulmão e em caso de impossibilidade, 

gerador de energia elétrica à critério da Sabesp; 

 Utilizar sistema de No-Break com potência mínima de 1,5 kVA para a informatização. 

 

Nota: Casos não previstos neste roteiro devem ser objeto de consulta específica à 

unidade da Sabesp onde se localiza o empreendimento. 
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ANEXO 

03 

  

ANEXO  02 –Mapa das Unidade 

Negócios. 
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ANEXO 

03 

 

PLANILHA DE CÁLCULO Município: Folha de Cálculo: 
Data: 

__/__/____ 
REDE DE DISTRIBUIÇÃO Empreendimento: F.U.:K= H.W:C= 

PROJETO TÉCNICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA 
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ANEXO 

03 
                 

 

PLANILHA DE CÁLCULO Município: Folha de Cálculo: 
Data: 

__/__/____ 
REDE COLETORA Empreendimento: F.U.:K= H.W:C= 

PROJETO TÉCNICO DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS Projetista – Engº: q= L/s X m 
Folha:____
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