
REDE DE ESGOTOS

Seu imóvel já pode ser ligado à rede 
coletora de esgotos da Sabesp.
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Atendimento Sabesp
APLICATIVO SABESP

Baixe gratuitamente o aplicativo Sabesp e tenha o atendimento 
em suas mãos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Disponível 

para os sistemas Android e iOS.

ATENDIMENTO VIRTUAL
Atendimento disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.  

Agência virtual: www.sabesp.com.br

CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO
Atendimento disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

195 – Serviços de emergência, 24h por dia, todos os dias.
0800 055 0195 – Central de atendimento e
0800 016 0195 – Para pessoas com deficiência auditiva e de fala

WHATSAPP SABESP
Atendimento disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.  

(11) 3388-8000

AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO
Na conta, consta o endereço da agência de atendimento do seu 
imóvel. A relação completa dos endereços das agências de atendi-
mento da Sabesp está disponível em nossa Agência Virtual.

OUVIDORIA SABESP
0800 055 0565 – Se não ficar satisfeito com a solução apresentada 
no primeiro atendimento da Sabesp, ligue para nossa Ouvidoria. 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO ARSESP
Para municípios regulados pela Arsesp, após 10 dias do contato 
com a Ouvidoria Sabesp, se o problema ainda não estiver resolvido,  
com o número do protocolo da Ouvidoria Sabesp em mãos, ligue 
Arsesp 0800 771 6883. Verifique se o seu município é regulado  
pela Arsesp.



ESTAMOS FAZENDO NOSSA PARTE.
AGORA É SUA VEZ.
A Sabesp está entregando as obras da rede de esgotos de sua região.

Um importante benefício que irá melhorar a qualidade de vida da sua 
família e do seu bairro, eliminar os focos de mau cheiro, os riscos de 
contaminação da água, prevenir contra diversas doenças, contribuir 
para a despoluição de córregos e rios e para a descontaminação do solo.

Siga as instruções deste folheto para instalar o ramal interno em 
sua casa. Isso permitirá uma ligação mais rápida com a rede de 
esgotos que está sendo construída em sua rua.

Instruções para a execução 
do seu ramal

Tanque coberto

Ra
mal i

nte
rno

Tubo posicionado, no mínimo, 30 cm para fora 
do alinhamento predial e com profundidade entre 40 e 60 cm

Alinhamento 
predial até 1,5 m

Caixa de inspeção

Ramal interno
Declividade mínima 2%
Diâmetro - 100 mm
(4 polegadas)

Conexão gratuita Sabesp
Serviço e custos a cargo da Sabesp. 
Somente para ligações residenciais, 

desde que esteja dentro do diâmetro 
mínimo permitido. Nas demais 

condições, a ligação é paga mediante  
a aprovação prévia de orçamento.

Alinhamento predial

Serviço e custos a 
cargo da Sabesp Serviços e custos a 

cargo do proprietário 
ou morador

Instruções técnicas para  
a canalização interna

1. Use tubo de PVC ocre, rígido ou cerâmico na execução do ramal 
interno.

2. Deixe a tubulação descoberta na soleira para facilitar a 
localização, protegendo-a devidamente.

3. As águas pluviais não poderão, em hipótese alguma, ser lançadas 
no ramal interno de esgoto. (Decreto Estadual 12.342/1978)

Instruções para construção  
de caixa de inspeção

A caixa de inspeção pode ser de alvenaria, concreto, plástico ou aço 
inox, mas deve sempre obedecer às dimensões mínimas exigíveis 
conforme Norma Técnica Sabesp (NTS) 217. Para consultá-la, acesse 
www.sabesp.com.br e vá em fornecedores, depois Normas Técnicas, ou 
escaneie o QR code deste folheto.

Importante: Após a ligação, desative a fossa séptica, 
aterrando-a para evitar a formação  

de gases tóxicos e inflamáveis.

Vantagens de instalar  
uma caixa de inspeção

 Permite a localização precisa da posição do ramal;

 Permite maior facilidade no serviço de desobstrução do ramal 
evitando a quebra do piso interno.

VISTA LATERAL 
CORTE AA

VISTA DE CIMA 
(PLANTA) 

45 cm

45 cm

Altura mínima 
de 60 cm

Declive 5%

Tampa removível

Todas as instruções sobre a ligação de 
esgoto estão na NORMA TÉCNICA SABESP 
(NTS) 217. Para consultá-la e conhecer  

os detalhes de uma boa instalação,  
escaneie o código QR ao lado:

Solicite informações adicionais à Sabesp antes da execução do seu 
ramal interno, quando:

1) O imóvel ou alguma instalação sanitária estiver abaixo do nível 
da rua;

2) Houver necessidade de passar as instalações pela propriedade 
de terceiros (vizinhos);

3) Os esgotos do imóvel não sejam exclusivamente de higiene e 
limpeza. Por exemplo: indústrias, bares, postos de gasolina e outros.

Nota:

1) A caixa de inspeção domiciliar unifamiliar também pode ser circular 
de acordo com o modelo definido na NTS 217.

2) Para habitações coletivas, a caixa de inspeção de ligação deve ter 
as dimensões mínimas exigíveis conforme a NTS 217.

3) As tampas moldadas em concreto devem possuir espessura entre 
50 e 80 mm.


