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INSTRUÇÕES

O Manual de Operações e Especificações Técnicas é constituído por um con-
junto de instruções normativas da área de produção e operação da Empresa, 
com vistas a atender as normas de regulação.

Este Manual apresenta as principais diretrizes de cada procedimento propos-
to, de forma a padronizar a execução de atividades operacionais. 
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IN00.0254.01 - Política de 
Ligação de Água



DIRETRIZES DE LIGAÇÃO DE ÁGUA

Título DIRETRIZES DE LIGAÇÃO DE ÁGUA

Objetivo Regulamentar as diretrizes para Ligação de Água. 

Aplicação Todas as Unidades Organizacionais da SANEAGO responsáveis pela atividade. 

1 – DEFINIÇÕES, SÍMBOLOS E SIGLAS

NOME ESCLARECIMENTO

Ramal Predial
Conjunto de tubulações e conexões, compreendido entre a “REDE  PÚBLICA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA” e o 
“PADRÃO SANEAGO”.

Padrão SANEAGO
Conjunto composto de cavalete, caixa de proteção e hidrômetro, que fica embutido no muro, mureta ou grade. O mesmo 
que Padrão de Ligação de Água ou Padrão de Ligação ou Padrão.

Alimentador  Predial Tubulação compreendida entre o “PADRÃO” e o “RESERVATÓRIO DOMICILIAR”.
Reservatório 
Domiciliar

Dispositivo de reservação capaz de atender as necessidades do imóvel.

Kit Cavalete
Conjunto completo de dispositivos hidráulicos tais como tubos rígidos, registro de controle próprio para corte de água e 
conexões próprias para a adequada instalação de hidrômetro em posição elevada do solo.

Cavalete
Parte do padrão constituído pelo conjunto de tubulações e conexões que permitem a instalação do hidrômetro e  registro 
de controle.

Hidrômetro/Medidor Aparelho destinado a medir e registrar, cumulativamente, o volume de água fornecido a um imóvel.

2 – BASE LEGAL

LEI/RESOLUÇÕES OBJETO UO QUE CONTROLA

Resolução da AGR  009/2014 
– CR

Estabelece as Condições Gerais na Prestação e Utilização dos Serviços 
Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

Gerência  de  Regulação Técnica   - 
R-GRG

Resolução da AGR 265/2008 – 
CG

Dispõe sobre a Política de Ligação de Água da SANEAGO
Gerência  de  Regulação Técnica   - 
R-GRG

Resolução da AGR 068/2009 – 
CG

Dispõe sobre o Regulamento dos Serviços de Abastecimento de Água e 
de Esgotamento Sanitário da SANEAGO

Gerência  de  Regulação Técnica   - 
R-GRG

3 – CONDIÇÕES GERAIS

3.1 - Todas as ligações de água são hidrometradas.

3.2 - As informações e solicitações de ligações de água são fornecidas e requeridas nas Agências de 
Atendimento da Empresa ou pelo telefone LIGUE SANEAGO 0800-645-0115.

3.2.1 - Para as informações e solicitações de individualização de ligação de água em condomínios verticais 
e horizontais, o cliente deve procurar as seguintes unidades:

a) Goiânia e Aparecida de Goiânia - Gerência de Atendimento ao Cliente – C-GAT;

b) Demais Cidades - Agência de Atendimento local;

3.2.1.1 - Para a individualização de ligação de água é seguido procedimento específico;

3.3 - No ato da solicitação de ligação de água são fornecidas ou requeridas informações abrangendo:

a) Finalidade da ligação, se a ligação é definitiva ou temporária,  se há necessidade ou não do 
AVTO;
b) Consulta prévia para ligação de água;
c) Documentos necessários;
d) Montagem do Padrão;
e) Necessidade de identificação do imóvel com placa de endereço;
f) Valores cobrados;
g) Assinatura de contrato;
h) Prazos.

3.4 - No ato de assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Públicos de Abastecimento de Água, 
Coleta, Afastamento e Tratamento de Esgoto Sanitário, pelo proprietário do imóvel ou procurador legal, o 
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DIRETRIZES DE LIGAÇÃO DE ÁGUA

mesmo recebe informações referentes a:

a) Cadastro comercial, consumo, tarifa, cobrança, irregularidades e suas penalidades;

b) qualidade da água, implicações da utilização de fonte de abastecimento alternativo, limpeza da caixa 
d’água, como detectar vazamentos e evitar desperdício de água, etc.

3.4.1 - O Contrato de Prestação de Serviços Públicos de Abastecimento de Água, Coleta, Afastamento e 
Tratamento de Esgoto Sanitário, assinado pelo cliente fica arquivado permanentemente nas Supervisões 
Comercias das Gerências de Negócios e nos escritórios das cidades do interior;

3.5  -  As  ligações  de  água  são  executadas  observando,  além  deste  Procedimento,  a  Especificação 
Normalizada  de  Padrões  de  Ligação  de  Água  –  EN07.0494  e  o  Método  de  Dimensionamento  de 
Hidrômetro  –  ME07.0493  os  quais  estão  disponíveis  nas  Agências  de  Atendimento  e  no  site 
www.saneago.com.br.

3.6 - O prazo máximo para execução da ligação de água é de até 06 (seis) dias úteis após a aprovação do 
Padrão SANEAGO, pela fiscalização.

4 - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

4.1 – Caso exista disponibilidade de rede de água para o imóvel, o cliente deve efetuar a montagem do 
padrão de ligação de água, que é composto por kit cavalete, caixa de proteção e registro para uso interno, 
obedecendo os seguintes requisitos:

4.1.1 - O padrão de ligação de água deve ser montado em local apropriado, respeitando as seguintes 
orientações:

a) Distância mínima de 1,0 m do padrão de energia elétrica, do armário de telefonia, da caixa de 
ligação de esgoto e da tubulação de escoamento de água pluvial (água de chuva);
b) Distância mínima de 1,5 m da fossa séptica para ligações de medidores com capacidade de 
vazão  máxima  de  até  5  m³/h  e  distância  mínima  de  1,0  m para  ligações  de  medidores  com 
capacidade de vazão máxima maior ou igual a 7 m³/h;
c) A mureta deve ter acabamento com reboco;
d) O imóvel deve possuir identificação com placa de endereço;
e) Nas ligações em edificações que possuam reservatórios cuja entrada de água esteja a uma 
altura  acima  de  7,0  m  (sete  metros)  em  relação  ao  nível  da  rua,  devem  possuir  reservação 
subterrânea,  coluna  piezométrica  e  elevatória  conjugada  destinada  a  abastecer  o  reservatório 
elevado, conforme estabelece o Regulamento dos Serviços Públicos de Água e Esgotos Sanitários 
da SANEAGO, aprovado pela Resolução 068/2009 – CG da AGR;
f) Caso o imóvel esteja em construção, ao concluir o cliente/requerente deve solicitar a mudança de 
categoria.

4.2 - Na ligação de água o valor a ser pago, pelo cliente, consta na Tabela de Preços para Serviços 
Especiais e abrange o fornecimento e instalação do hidrômetro e construção do ramal predial (material e 
mão de obra).

4.2.1 - Para a ligação de água com hidrômetro de capacidade até 3,0 m3/h, o fornecimento do hidrômetro é 
de responsabilidade da SANEAGO, com ônus para o cliente.

4.2.1.1 - Opcionalmente, o cliente pode adquirir o hidrômetro e repassá-lo à SANEAGO. Para isso devem 
ser observadas as seguintes condições:

a) O hidrômetro deve ser novo, de marca e modelo aprovados pela SANEAGO;
b) O hidrômetro deve estar acompanhado da nota fiscal constando: o número do hidrômetro, nome 
do fabricante, modelo, diâmetro e capacidade;
c) Assinatura do cliente no termo de doação, no ato de entrega do hidrômetro à SANEAGO;
d) O hidrômetro a ser instalado no imóvel será o adquirido pelo cliente e doado à SANEAGO;
e) O valor referente aos serviços de ligação de água (instalação do hidrômetro e ramal predial) não 
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DIRETRIZES DE LIGAÇÃO DE ÁGUA

será cobrado;
f)  Caso  o  hidrômetro  apresente  defeito  após  a  doação,  a  substituição  ou  os  reparos  são  de 
responsabilidade exclusiva da SANEAGO.

4.2.2 - Para a ligação de água com hidrômetro de capacidade superior a 3,0 m3/h, o cliente deve adquiri-lo 
e repassá-lo à SANEAGO. Para isso são observadas as seguintes condições:

a)  O  hidrômetro  deve  ser  novo,  de  marca  e  modelo  aprovado  pela  SANEAGO,  devendo  ser 
dimensionado com base no Método de Dimensionamento de Hidrômetro – ME07.0493;
b)  O  hidrômetro  é  acompanhado  da  nota  fiscal,  constando:  número  do  hidrômetro,  nome  do 
fabricante, modelo, diâmetro e capacidade;
c) Assinatura do cliente no termo de doação, no ato de entrega do hidrômetro à SANEAGO;
d) A SANEAGO, de posse do hidrômetro, faz a sua aferição antes de instalá-lo;

4.2.2.1  - Caso  o  hidrômetro  apresente  defeito  após  a  doação,  a  substituição  ou  os  reparos  são  de 
responsabilidade exclusiva da SANEAGO;

4.2.2.2  - É cobrada  a  taxa  referente  aos  serviços  de  ligação  de  água  (instalação  do  hidrômetro  e 
construção do ramal  predial),  incluindo material  e  mão de obra, constante na Tabela de Preços para 
Serviços Especiais;

4.3 - Quando da emissão de viabilidade técnica para conjuntos habitacionais, condomínios horizontais e 
loteamentos  a  SANEAGO  inclui  no  Atestado  de  Viabilidade  Técnica  e  Operacional  –  AVTO,  a 
obrigatoriedade da execução das ligações de água pelo empreendedor, conforme Padrão SANEAGO e 
fornecer  juntamente  a  Especificação Normalizada de Padrões de Ligação de Água –  EN07.0494 e o 
Método de Dimensionamento de Hidrômetro – ME07.0493;

4.4 - A SANEAGO pode, observado a conveniência e oportunidade, estabelecer condições especiais para 
atendimento às solicitações de ligações de água, para comunidades/clientes de baixa renda, que serão 
regulamentadas por Resolução de Diretoria específica e Agência de Regulação;

4.5  -  A  montagem  do  Padrão  SANEAGO  é  executada  observando  o  que  estabelece o  Método  de 
Dimensionamento de Hidrômetro – ME07.0493;

4.5.1 - O cliente deverá contratar profissional, ou executar ele próprio a montagem mediante assinatura de 
Termo  de  Responsabilidade.  Neste  caso  ele  deve  obter  junto  à  SANEAGO  os  procedimentos  de 
montagem do Padrão de Ligação de água e o Termo de Responsabilidade;

4.6 - O Kit Cavalete e a caixa de proteção do hidrômetro devem ser de materiais e marcas aprovadas pela 
SANEAGO, adquiridos pelo cliente segundo os critérios estabelecidos na Especificação Normalizada de 
Padrões de Ligação de Água – EN07.0494;

4.7 - Quando da montagem do Padrão, um registro de controle é instalado pelo cliente na parte interna do 
imóvel, para ser manuseado por este, quando em manutenção nas instalações prediais, conforme indicado 
na Especificação Normalizada de Padrões de Ligação de Água – EN07.0494;

4.8 - O Padrão de Ligação de Água é instalado no alinhamento frontal do lote, com livre acesso para 
realização dos diversos serviços, tais como: leitura, corte, religação, retirada/substituição do hidrômetro, 
reparos em geral, vistorias etc;

4.8.1  - Nas  situações  em  que  houver  necessidade  de  montagem  do  Padrão  de  Ligação  fora  do 
alinhamento  frontal  do  lote,  ocorre  vistoria  prévia  pela  SANEAGO,  com  o  objetivo  de  definir  o  local 
adequado para montagem do padrão;

4.9 - Quando houver necessidade de corte do pavimento da via pública para execução da ligação de água, 
o custo referente à sua recuperação é de responsabilidade da SANEAGO.

5 - Ramal Predial

5.1 - O Ramal Predial é executado pela SANEAGO utilizando material e mão de obra própria, cujo ônus é 
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DIRETRIZES DE LIGAÇÃO DE ÁGUA

assumido pelo cliente e lançado na primeira Fatura de Água/Esgoto/Serviços, exceto quando o hidrômetro 
de capacidade de até 3,0 m³/h seja doado pelo cliente.

5.1.1 - O ramal predial  terá uma distância máxima de 15,0 (quinze) metros, medidos do eixo da rede 
pública de abastecimento de água até o padrão de ligação de água;

5.1.2 - Qualquer intervenção no ramal predial e no Padrão de Ligação de Água, é realizada exclusivamente 
pela SANEAGO.

6 - Vistoria do Padrão de Ligação de Água

6.1 - A comunicação do cliente informando a conclusão da montagem do Padrão de Ligação, é recebida 
pelo telefone LIGUE SANEAGO 0800-645-0115 ou nas Agências de Atendimento da Empresa, seguindo o 
que estabelece a Instrução Normativa de Comercialização -  IT06.0365;

6.2 - Para a realização da vistoria é exigido do cliente:

a) A montagem completa do Padrão com instalação do registro interno;
b) O Termo de Responsabilidade devidamente assinado pelo Cliente;c) A instalação de placa de 
identificação do imóvel com letreiro legível, construída em material rígido e resistente.

6.3  - A  vistoria  do Padrão  de  Ligação  de  Água  é  executada  exclusivamente  por  empregados  da 
SANEAGO, especialmente treinados, observando o prazo para execução da vistoria que será de até 4 
(quatro) dias úteis;

6.4  - Por  ocasião  da  realização  da  vistoria,  o  empregado  ou  equipe  executora  recolhe  o  Termo  de 
Responsabilidade assinado pelo cliente;

6.5 - Ocorrendo a aprovação do Padrão, é executada a ligação conforme os procedimentos vigentes, caso 
contrário, havendo não conformidades no processo de Ligação de Água, o cliente é comunicado através 
do Formulário 0597F, sobre a causa, para que ele faça a correção e solicite nova vistoria

6.6 - O Registro de Atendimento - RA para realização da ligação de água é incluído na programação de 
serviços, somente após a aprovação do Padrão de Ligação;

6.7  - No  caso  de  conjunto  habitacional  e  sistemas  independentes,  a  Comissão  de  Recebimento  de 
Obras/Serviços nomeada executará a fiscalização exigida, conforme IN07.0342.

7 - Ligações Temporárias

7.1  - As  ligações  temporárias  executadas  pela  SANEAGO tem os  custos  repassados  para  o  cliente, 
compreendendo os serviços de ligação de água (fornecimento de material, montagem, corte de asfalto e 
retirada do padrão) e consumo. Os referidos preços constam da Tabela de Preços para Serviços Especiais 
e Estrutura Tarifária.

7.2 - Casos Especiais de Serviços em Ligações de Água já Existentes

7.2.1 - Mudança de Local de Padrão de Ligação de Água

Serviço 
Solicitado

Características Condições

Mudança de local do 
Padrão  de  Ligação 
de Água

Mudança de local do padrão cuja distância máxima 
seja de até 7,5 m em relação ao padrão existente, 
para os casos de rede de distribuição, localizadas 
no leito da rua;

A SANEAGO executa a mudança de local do padrão, aproveitando-
se  o  ramal  predial  existente.  O  ônus  da  mudança  de local  é  do 
cliente, conforme Tabela de Preços para Serviços Especiais.

Mudança de local do 
Padrão  de  Ligação 
de Água

Mudança  de  local  do  padrão  cuja  distância  seja 
superior a 7,5 m em relação ao padrão existente, 
para os casos de rede de distribuição, localizadas 
no leito da rua;

A SANEAGO executa a mudança de local do padrão, construindo-se 
um novo ramal predial. O ônus da mudança de local é do cliente, 
incluindo-se o custo da mudança de local e da construção do novo 
ramal, conforme Tabela de Preços para Serviços Especiais.
Para os casos de vias públicas pavimentadas o cliente arca com o 
custo de recuperação do pavimento.

Mudança de local do Nos casos de rede de distribuição localizadas no A SANEAGO executa a mudança de local do padrão, construindo-se 
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DIRETRIZES DE LIGAÇÃO DE ÁGUA

Serviço 
Solicitado

Características Condições

Padrão  de  Ligação 
de Água

passeio.
um novo ramal predial,  cujo ônus da mudança de local é do cliente, 
conforme Tabela de Preços para Serviços Especiais

Mudança de local do 
Padrão  de  Ligação 
de Água

No caso de mudança de local de padrão interno no 
mesmo alinhamento.

O cliente compra o Kit Cavalete e a Caixa de Proteção do Hidrômetro 
e efetua a montagem e construção de mureta ou embute no muro e a 
SANEAGO  executa  a  mudança  do  ramal  predial,  colocando  em 
carga o novo padrão e isolando o padrão antigo-interno.

7.2.2 – A equipe da SANEAGO ao executar a mudança de local do padrão de ligação de água, quando for 
construído  novo  ramal,  deve  suprimir  o  ramal  predial  antigo  para  eliminar  pontos  vulneráveis  de 
vazamentos e uso clandestino de água.

8 – Anexos
Anexos

Anexo I
Fluxogramas para Atividade de Ligação de Água – Em Distritos com 
SIPSAP

Anexo II
Fluxogramas para Atividade de Ligação de Água – Em Distritos sem 
SIPSAP
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DIRETRIZES DE LIGAÇÃO DE ÁGUA

ANEXO  I  –  FLUXOGRAMAS PARA  ATIVIDADE  DE LIGAÇÃO  DE ÁGUA  –  EM  DISTRITOS COM 

SIPSAP
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DIRETRIZES DE LIGAÇÃO DE ÁGUA

ANEXO  II  –  FLUXOGRAMAS PARA ATIVIDADE DE LIGAÇÃO  DE ÁGUA –  EM DISTRITOS SEM 
SIPSAP
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DIRETRIZES DE LIGAÇÃO DE ÁGUA

APROVAÇÃO

ALEXANDRE GOMES DE SOUZA - SUPERINTENDENTE A1

SUTOP - SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA OPERACIONAL em 09/04/2020 17:45:48
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Manual de
Operações e Especificações Técnicas

Capítulo 02

EN07.0494.03 - Especificação 
Normalizada Padrões de Ligação



ESPECIFICAÇÃO NORMALIZADA  PADRÕES DE LIGAÇÃO

Título ESPECIFICAÇÃO NORMALIZADA  PADRÕES DE LIGAÇÃO

Objetivo Adequação dos Padrões de Ligação  de Água

Aplicação Áreas Operacionais

1 - OBJETIVO

Esta Especificação Normalizada estabelece os diversos  padrões de ligação de água através de seus 
desenhos  com  as  respectivas  listas  de  material  em  conformidade  com  a  capacidade  do  medidor 
especificado.

Tem  o  objetivo  de  complementar  o  Procedimento  da  Política  de  Ligação  de  Água  da  SANEAGO 
PR07.0490, padronizando os desenhos de montagem dos Padrões de Ligação de Água. Visa melhorar e 
melhorar sua qualidade, tanto para os novos a serem montados, quanto para correção e melhoria dos 
antigos já existentes.

1.1 - Objetivos Específicos:

a) Adequar os padrões em função dos avanços tecnológicos dos materiais e equipamentos;

b) Normatizar e padronizar materiais e equipamentos utilizados nas ligações de água;
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ESPECIFICAÇÃO NORMALIZADA  PADRÕES DE LIGAÇÃO

c) Normatizar e padronizar os desenhos de montagem dos padrões de ligação de água;

d) Objetivar itens de vistorias;

e) Reduzir a necessidade de manutenções corretivas; 

f) Aumentar a vida útil dos hidrômetros;

g) Orientar objetivamente a clientes e instaladores credenciados quanto a desenhos de montagem e 

materiais empregados no padrão;

h) Melhorar a satisfação do cliente quanto à estética e confiabilidade do sistema de abastecimento de água 

da SANEAGO.

2 - RESPONSABILIDADE PELA ATUALIDADE DESTA ESPECIFICAÇÃO NORMALIZADA

Gerência de Desenvolvimento Operacional e Inovação Tecnológica - P-GIN 

3 - DEFINIÇÕES, SÍMBOLOS E SIGLAS

NOME ESCLARECIMENTO

Ramal Predial de Água
É o conjunto de tubos e conexões, compreendido entre a “REDE PÚBLICA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA” e o “PADRÃO SANEAGO”.

Padrão SANEAGO 
É o conjunto que fica embutido na alvenaria, ou seja, cavalete, caixa metálica e hidrômetro (Ver 
desenhos dos Padrões SANEAGO)

Alimentador Predial É tubulação compreendida entre o “PADRÃO” e o “RESERVATÓRIO DOMICILIAR”.

Coluna Piezométrica

É uma coluna reguladora do nível piezométrico da rede. Possui uma altura de 3m acima do nível do 
meio-fio. Está localizada sempre no alimentador predial, ou seja, após o cavalete. Em ligações de 
água para PISCINA E EDIFÍCIOS DE 3 (TRÊS) PAVIMENTOS OU MAIS, é obrigatório a instalação 
da COLUNA PIEZOMÉTRICA de responsabilidade do proprietário do imóvel ou construtor.

Reservatório Domiciliar
Destinado a atender o consumo diário de água do imóvel. No caso de ligação de água para 
EDIFÍCIOS COM 3 (TRÊS) PAVIMENTOS OU MAIS, é necessário o RESERVATÓRIO INFERIOR 
(localizado no térreo ou subsolo) e RESERVATÓRIO SUPERIOR (cobertura).

3.2 - Todos os desenhos são esquemáticos e orientativos. Não dispensa a formação profissional técnica 
do executor da construção da mureta, instalação da caixa protetora e montagem do kit cavalete.

PADRÃO DE LIGAÇÃO
TIPO "A"
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MODELOS DE KIT DE CAVALETES - Ø 3/4

Nota    técnica    1  :   A  configuração  e  propriedades  do  kit  cavalete  devem  atender  as  exigências 
contidas na Especificação Normalizada 'EN00.0236' (Especificação de kit cavalete em polipropileno 
(PP) para ligação de água (hidrômetros Qmáx. 1,5; 3,0 e 5,0 m³/h).

Nota   técnica   2  :   O registro (item 4) não pode desacoplar, ou seja, não deve ser passível de qualquer 
manipulação que permita a montagem ou desmontagem que deixe a rede vulnerável, facilitando a 
intervenção indevida de terceiros. Qualquer tentativa de se abrir/violar o registro deve ficar visível, 
evidenciando indubitavelmente a tentativa de fraude (EN00.0236).
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Nota   técnica   3  :    Observar as notas técnicas 1 e 2.
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MODELOS DE CAIXA DE PROTEÇÃO DE HIDRÔMETROS PARA AS CAPACIDADES: 

1,5m³/h, 3m³/h e 5m³/h
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MONTAGEM E CONSTRUÇÃO DE MURETAS
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CONJUNTO CAVALETE/ CAIXA DE PROTEÇÃO PADRÃO "A" 
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(EMBUTIDO NO MURO)

MODELO (1)
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CONJUNTO CAVALETE/ CAIXA DE PROTEÇÃO PADRÃO "A"

(EMBUTIDO NO MURO)

MODELO (2)
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PADRÃO DE LIGAÇÃO

TIPO "B"
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PADRÃO DE LIGAÇÃO
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TIPO "C"
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PADRÃO DE LIGAÇÃO
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TIPO "D"
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PADRÃO DE LIGAÇÃO - TIPO "E" CAIXA PADRÃO "E"
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PARA HIDRÔMETROS 50MM – TIPO WOLTMANN

PADRÃO "E"

CAIXA PADRÃO "E" – Ø2"- HIDRÔMETRO 50mm OU 2" – TIPO WOLTMANN
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PADRÃO "E"

CAVALETE PADRÃO "E" – Ø2"- HIDRÔMETRO 50mm OU 2" – TIPO WOLTMANN 

Nota    técnica    4  :   O hidrômetro (item 05),  no qual na descrição se lê "HIDRÔMETRO DE 50m³/h x 

50mm  ou  2"  -  TIPO  WOLTMANN",  leia-se "HIDRÔMETRO  DE  30m³/h  x  50mm  ou  2"  -  TIPO 

WOLTMANN COM RELOJOARIA PRÉ-EQUIPADA PARA TELEMETRIA".
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CAIXA PADRÃO "E"

PARA HIDRÔMETROS 50mm ou Ø2" – TIPO WOLTMANN
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PADRÃO DE LIGAÇÃO

TIPO "F"
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PADRÃO DE LIGAÇÃO

TIPO "G"
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PADRÕES DE LIGAÇÕES INDIVIDUALIDAS

Os materiais utilizados na medição individualizada são de marca e modelo aprovados pelo controle de 
qualidade da Saneago, oferecendo condições para os serviços de instalação/ substituições de hidrômetros, 
leitura, corte e manutenção.

4 – CONDOMÍNIOS VERTICAIS

4.1 – Padrão de medição individualizada

O padrão para a individualização segue as especificações descritas abaixo:

4.1.1  – Os  padrões  são  instalados  em  locais  de  fácil  acesso,  de  forma  padronizada,  protegidos 
adequadamente, definidos em projeto e aprovados em vistoria prévia da Saneago para facilitar os serviços 
de leitura, cobrança e manutenção.

4.1.2 – Registros

a) Deve existir registro geral na derivação para abastecimento de cada conjunto de hidrômetros que pode 
ser instalado dentro ou próximo à(s) caixa(s) do(s) hidrômetro(s), para eventual manutenção em conexões 
instaladas antes do registro utilizado para realizar corte de fornecimento de água ou troca desse registro.

b) O registro de corte, intalado antes do hidrômetro, possui dispositivo para colocação do lacre.

b.1) Em caso de modelo de registro que o local para fixação do lacre não seja na sua geratriz superior e 
sim em um de seus lados,  esse lado não deve ficar virado para o fundo da caixa (parede).

c) O registro instalado após o hidrômetro não precisa ter dispositivo para lacre, será utilizado apenas para 
evitar retorno do ramal interno.

4.1.3 – Cavalete

a) Os cavaletes são de tubos e conexões com rosca, visando dar condições para substituir o hidrômetro 
e/ou registro de corte.

b) As conexões (rosca externa) são instaladas de modo que sobrem 02 fios de rosca para que possam ser 
giradas, possibilitando o afastamento dos tubetes quando for realizar retirada/ instalação do hidrômetro.

c) As luvas LR (liso/ rosca) nas extremidades do padão são fixadas (argamassa resistente ou braçadeira) 
de modo que não haja transmissão de esforços (giro) para os tubos ou conexões soldáveis,  ou permita 
movimento que possa facilitar a quebra.

4.1.4 – Caixa de Proteção do Padrão de Medição Individualizada

a) O projeto e o material da caixa de proteção ficam a critério da arquitetura do condomínio.

b) A caixa de proteção dos hidrômetros pode ser dimensionado para 01 ou até no máximo 06 medidores, 
respeitando as distâncias mínimas de 20cm entre o centro das tomadas de cada ligação. A altura mínima 
do fundo da caixa em relação ao piso deve ser de 30cm. A altura máxima do topo da caixa 160cm. A 
largura mínima de 44cm e a profundidade mínima de 12cm, conforme desenhos.

c) A tranca da tampa da caixa de proteção dos hidrômetros e do registro geral é padrão da Saneago, ou 
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seja, fechadura redonda de embutir com ressalto triangular interno.

4.1.5 – Hidrômetros

a) O  dimensionamento  dos  hidrômetros  da  ligação  geral  deve  ser  de  acordo  com  o  Método  de 
Dimensionamento  (ME07.0493)  e  o  das  economias  individualizadas  devem  ter,  preferencialmente, 
capacidades  entre  3m³/h  e  5m³/h.  Para  condomínios  verticais  deverão  ser  utilizados  medidores 
volumétricos de vazão máxima de 3 m³/h do térreo até o penúltimo andar e  no último andar ou  
coberturas deverão ser utilizados medidores volumétricos de vazão máxima de 5 m³/h

b) Os hidrômetros a serem utilizados na individualização devem ser os de marcas e modelos aprovados 
pela Saneago e devem ser pré-equipados para leitura à distância por telemetria.

c)  Os hidrômetros para  ligações individualizadas devem ser,  preferencialmente,  com relojoaria  45º  de 
marcas e modelos aprovadas pela Saneago.

d) Os hidrômetros da ligação geral e das economias individualizadas devem ser aferidos pela oficina de 
Pitometria e Hidrômetros da Saneago e os números dos laudos de aferição devem ser informados no 
Registro de Atendimento – RA.

e) Os hidrômetros são instalados, nivelados e alinhados, obedecendo o sentido do fluxo.

f) Os tubetes do hidrômetro não podem ser serrados (diminuir o comprimento) visando adequar qualquer 
erro que possa ter ocorrido na instalação do padrão de ligação individualizada.

4.1.6 – Identificação da Ligação

Cada unidade consumidora é identificada no fundo da caixa de proteção na direção do hidrômetro que a 
ela pertença. Essa identificação deve ser feita com tinta esmalte sintético, spray ou placa parafusada, com 
letras de, no mínimo, 1,5cm.

5 – CONDOMÍNIO HORIZONTAL

Os padrões devem atender as orientações/ instruções descritas nesta EN.

6 – OBSERVAÇÃO GERAL

Na vistoria  final  não será  aceito  padrão para  medição individualizada que apresentar  vazamento  nas 
conexões.

Cópia não controlada quando impresso

Documento

EN07.0494
Revisão

03
Data

18/03/2020
UO Responsável

P-SMD 
Página

39 de 48



ESPECIFICAÇÃO NORMALIZADA  PADRÕES DE LIGAÇÃO

Cópia não controlada quando impresso

Documento

EN07.0494
Revisão

03
Data

18/03/2020
UO Responsável

P-SMD 
Página

40 de 48



ESPECIFICAÇÃO NORMALIZADA  PADRÕES DE LIGAÇÃO

Cópia não controlada quando impresso

Documento

EN07.0494
Revisão

03
Data

18/03/2020
UO Responsável

P-SMD 
Página

41 de 48



ESPECIFICAÇÃO NORMALIZADA  PADRÕES DE LIGAÇÃO

Cópia não controlada quando impresso

Documento

EN07.0494
Revisão

03
Data

18/03/2020
UO Responsável

P-SMD 
Página

42 de 48



ESPECIFICAÇÃO NORMALIZADA  PADRÕES DE LIGAÇÃO

Cópia não controlada quando impresso

Documento

EN07.0494
Revisão

03
Data

18/03/2020
UO Responsável

P-SMD 
Página

43 de 48



ESPECIFICAÇÃO NORMALIZADA  PADRÕES DE LIGAÇÃO

PADRÃO CONDOMÍNIO HORIZONTAL

Cópia não controlada quando impresso

Documento

EN07.0494
Revisão

03
Data

18/03/2020
UO Responsável

P-SMD 
Página

44 de 48



ESPECIFICAÇÃO NORMALIZADA  PADRÕES DE LIGAÇÃO

CONJUNTO CAVALETE/ CAIXA DE PROTEÇÃO PADRÃO "A"
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(EMBUTIDO NA MURETA PADRÃO CONDOMÍNIO HORIZONTAL)

CONJUNTO CAVALETE/ CAIXA DE PROTEÇÃO PADRÃO "A"
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(EMBUTIDO NA MURETA PADRÃO CONDOMÍNIO HORIZONTAL)
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APROVAÇÃO

ALEXANDRE GOMES DE SOUZA - SUPERINTENDENTE A1
SUTOP - SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA OPERACIONAL em 18/03/2020 11:11:33
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Manual de
Operações e Especificações Técnicas

Capítulo 03

IN00.0268.01 - Diretrizes para 
Ligação de Esgoto



DIRETRIZES PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO

Título DIRETRIZES PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO

Objetivo
Estabelecer  as  diretrizes  para  ligação  de  esgoto  e  padronizar  procedimentos  da  Prestação  dos
Serviços, visando melhorar o relacionamento com o cliente por meio de ações claras em relação ao
processo de atendimento, comercialização, operação e manutenção do sistema.  

Aplicação Todas as Unidades Organizacionais da Saneago responsáveis pela atividade.

1 - JUSTIFICATIVA PARA EXISTÊNCIA DE DIRETRIZES PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO

As deficiências evidenciadas no processo de Ligação de Esgoto tem gerado prejuízos à Saneago e, em 
razão do avanço institucional dos órgãos de regulação, de defesa dos consumidores e dos direitos civis, a 
tendência é de agravamento dos conflitos.

A institucionalização das Diretrizes para Ligação de Esgoto, enfocando seus aspectos abrangentes às 
diversas áreas afetas, pode evitar muitos problemas recorrentes na empresa.

A instituição dessa diretriz é uma ação de caráter orientativo e normativo, com o objetivo de padronizar 
procedimentos para garantir à Saneago uniformidade de ações e maior aproximação com o cliente, uma 
vez que o orientará quanto ao seu papel e suas responsabilidades, desde o início de sua relação com a 
Saneago e vice-versa.

➢ A ausência de diretrizes para ligação de esgotos na Saneago já reflete transtornos evitáveis, tais 
como:

➢ Dificuldades na comunicação entre a Saneago e seus clientes internos e externos, por ausência de 
uniformidade, formalização e clareza das etapas que compõem o processo de ligação de esgotos e 
as respectivas responsabilidades;

➢ Concepção e execução inadequadas das instalações prediais e de sua interligação ao sistema de 
esgotos operado pela Saneago, favorecendo a clandestinidade e o uso inadequado da rede de 
esgotos  pelos  usuários  e  gerando  incompatibilidades  entre  as  unidades  executadas  e  os 
equipamentos e ferramentas disponíveis na Saneago para as ações de manutenção;

➢ Disseminação de práticas impróprias pela população, como os lançamentos indevidos de resíduos 
líquidos, sólidos e de água pluvial na rede coletora, que repercutem em extravasamento de esgotos 
nos logradouros públicos e nos imóveis, obstruções de rede coletora, avarias nos equipamentos e 
transtornos nas unidades do sistema de esgotos, inclusive na rotina operacional de tratamento dos 
esgotos sanitários;

➢ Impactos ambientais negativos, com focos de poluição da água superficial e subterrânea, do solo 
dentre  outros,  que  afetam a  qualidade  da  prestação  dos  serviços  pela  Saneago  expondo-a  a 
críticas e sanções do poder concedente e dos órgãos fiscalizadores e de controle;

➢ Aumento das demandas de fiscalização e da complexidade técnica, operacional e comercial, com 
consequente elevação dos custos da prestação dos serviços;

➢ Demora na efetivação da ligação de esgotos, consequência da fragilidade das orientações técnicas 
e comerciais e das definições explícitas das competências e responsabilidade;

➢ Incompatibilidade  entre  o  tipo  de  material  utilizado  na  execução  de  redes  de  esgoto  e  os 
equipamentos disponíveis para sua manutenção;

➢ Insatisfação dos clientes com a Empresa por falta de esclarecimentos na prestação dos serviços.

Para o estabelecimento das Diretrizes para Ligação de Esgoto houve grande preocupação em propor 
ações assimiláveis à Empresa, sem impacto negativo aos clientes, e plenamente justificáveis ao agente 
regulador. Estas diretrizes se propõem a eliminar ou, na pior das hipóteses, mitigar os problemas hoje 
vivenciados.

As  Diretrizes  para  Ligação  de  Esgoto,  pelos  motivos  apresentados,  foram  concebidas  para  evitar  o 
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DIRETRIZES PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO

surgimento de problemas que atualmente comprometem o setor. Uma vez instituídas, evitarão ônus para a 
empresa e conflitos com os clientes, Poder Concedente e órgãos reguladores da prestação dos serviços.

2 - REQUISITOS PARA A VIABILIZAÇÃO DAS DIRETRIZES PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO

2.1 - Visando aprimorar o relacionamento com o cliente e poder concedente, as Diretrizes para Ligação de 
Esgoto tem caráter  preventivo em relação a problemas com atendimento ao público,  comercialização, 
execução, operação e manutenção dos sistemas de esgotos sanitários.

2.2 - São consideradas condições imprescindíveis para a viabilização das diretrizes:

➢ Unidades Operacionais dotadas de estrutura de pessoal qualificada e quantitativamente adequada;
➢ Disponibilidade de equipamentos e materiais necessários à rotina da execução e manutenção das 

ligações e operação dos sistemas, dentre, especialmente o Til de Ligação, hidrojato e veículos.
➢ Na manutenção dos ramais com Til deve ser utilizado sempre o hidrojato.

3 - PRINCIPAIS ALTERAÇÕES PROPOSTAS NESTA DIRETRIZ PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO

➢ Instalação do Dispositivo de Ligação na parte externa do imóvel, ou seja, no passeio;
➢ Aquisição do material e instalação do ramal predial para Ligação de Esgoto pela Saneago;
➢ Interrupção temporária da prestação de serviços quando constatada irregularidade.

4 - DEFINIÇÕES, SÍMBOLOS E SIGLAS

4.1 - Definições, símbolos e siglas, conforme o quadro abaixo:

NOME/TERMO DEFINIÇÃO

Atestado  de  Viabilidade  Técnica 
Operacional - AVTO

É um documento fornecido pela Saneago, a pedido dos empreendedores, que atesta a 
disponibilidade ou não de atendimento à demanda por abastecimento de água e/ou coleta 
de esgotos.

Disponibilização dos Serviços
Situação  em  que  a  rede,  o  ramal  e  o  Dispositivo  de  Ligação  de  Esgoto  estão  em 
condições adequadas à interligação com as instalações internas do imóvel.

Dispositivo de Ligação de

Esgoto – DLE:
Til de Ligação conectado à rede coletora de esgoto sanitário através do ramal coletor.

Til de Ligação
Peça de PVC que conecta as instalações internas do imóvel ao ramal coletor, facilitando o 
acesso para manutenções.

Caixa de Passagem
Caixa destinada a permitir a inspeção, limpeza e desobstrução das tubulações internas do 
imóvel.

Esgotos
Despejos provenientes das diversas modalidades de uso das águas.

Esgotos Domésticos
Despejos  provenientes  principalmente  de  residências  ou  quaisquer  edificações  que 
contenham banheiros, lavanderias ou cozinhas.

Esgotos não Domésticos
Despejos  provenientes de qualquer  utilização  para  fins  industriais  e  comerciais.  São 
extremamente  diversificados,  assumindo  características  próprias  em  função  dos 
processos empregados.

Habilitação
Comunicação ao  usuário,  pela  Saneago,  sobre a  existência  da rede  de  esgotamento 
sanitário, ramal  coletor  e  Dispositivo  de  Ligações  disponíveis  para  interligação  das 
instalações do imóvel e desde que haja viabilidade técnica para ligação ao sistema.
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DIRETRIZES PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO

Instalação Predial de Esgoto
É o conjunto de tubulações, acessórios e caixas de passagem empregado na coleta de 
esgoto sanitário do imóvel.

Ligação de Esgoto Compreende o Dispositivo de Ligação de Esgoto e o ramal coletor.

Ligação Temporária
É a ligação para atender canteiros de obras, obras em logradouros públicos, feiras, circos, 
exposições, parque de diversões, eventos e outros estabelecimentos de funcionamento 
em caráter temporário para lançamento de esgoto doméstico.

Ramal Coletor Tubulação que liga o DLE à rede coletora.

Rede Coletora de Esgoto
É o conjunto de tubulações e peças especiais instaladas com a finalidade de coletar e 
transportar esgoto.

Tarifa de Esgoto
Valor  unitário  por  m³  (metro cúbico)  cobrado pelos serviços de coleta,  afastamento e 
tratamento de esgotos.

Válvula de retenção de esgoto
Dispositivo instalado na canalização interna do imóvel, visando evitar refluxo de esgoto do 
ramal coletor.

5 - BASE LEGAL

LEIS/RESOLUÇÕES OBJETO UO QUE CONTROLA

Lei Estadual 20.694 de 26 de Dezembro de 
2019

Dispõe sobre normas gerais para o Licenciamento 
Ambiental  do  Estado  de  Goiás  e  dá  outras 
providências. 

Superintendência  de 
Assuntos Regulatórios – 
SUREG  através  da 
intranet.saneago.com.br

Lei Estadual 14.939 de 23 de Setembro de 
2004  e Decreto Nº 6.276/2005

Institui  o  Marco  Regulatório  da  Prestação  de 
Serviços  de  Abastecimento  de  Água  e 
Esgotamento  Sanitário,  cria  o  Conselho  Estadual 
de Saneamento - CESAN e dá outras providências.

Superintendência  de 
Assuntos Regulatórios – 
SUREG  através  da 
intranet.saneago.com.br

Resolução da AGR 068/2009 – CG Dispõe  sobre  o  Regulamento  dos  Serviços  de 
Abastecimento  de  Água  e  de  Esgotamento 
Sanitário da Saneago.

Superintendência  de 
Assuntos Regulatórios – 
SUREG  através  da 
intranet.saneago.com.br

Resolução  da  AGR  009/2014  –  CG 
(Conselho de Gestão da Agência Goiana de 
Regulação,   Controle  e  Fiscalização  de 
Serviços Públicos)

Estabelece  as Condições  Gerais  na  Prestação e 
Utilização dos Serviços Públicos de Abastecimento 
de Água e Esgotamento Sanitário

Superintendência  de 
Assuntos Regulatórios – 
SUREG  através  da 
intranet.saneago.com.br

Lei  Federal  11.445/07 regulamentada pelo 
Decreto 7.217 de 21/06/2010

Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 
básico e dá outras providências

Superintendência  de 
Assuntos Regulatórios – 
SUREG  através  da 
intranet.saneago.com.br
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DIRETRIZES PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO

6 - CONDIÇÕES GERAIS   

6.1 - As Diretrizes para Ligação de Esgoto é reavaliada sempre que houver necessidade técnica e/ou legal 
pela SUTOP com colaboração de outras unidades envolvidas no processo.

6.2  -  Todos  os  imóveis  com edificações  permanentes  que  possuem instalações  hidrossanitárias  e/ou 
outras que gerem efluentes de esgotos serão conectados à rede de esgotamento sanitário, segundo o que 
determina a Lei Federal 11.445/2007.

6.2.1 - Exceção se faz à obrigatoriedade do item anterior, segundo a avaliação da UO competente, quando 
não existirem condições técnicas de atendimento para a ligação de esgoto, com observância do item 8.2.

6.2.2 -  Confirmada a resistência do cliente em conectar-se à rede disponível, a UO local encaminha à 
Superintendência de Expansão e Concessão, através do Formulário FR04.5011, os dados requeridos para 
as providências cabíveis, visando o cumprimento da legislação pertinente.
 
6.3 -  Para  lançamentos  de  esgotos domésticos e não  domésticos  na  rede  coletora  são  adotados 
procedimentos técnicos específicos, conforme Especificação Normalizada – EN07.0523 que contém as 
instruções para a Instalação de Unidades de Retenção de Resíduos.
 
6.4 - As informações sobre a ligação de esgoto são obtidas nos canais de atendimento e quando da visita 
técnica realizada para este fim.

6.5 - Ao solicitar a ligação de esgoto, o cliente deve informar a sua finalidade, quando então será orientado 
sobre:

➢ A necessidade ou não do Atestado de Viabilidade Técnica e Operacional - AVTO, segundo o item 
7.2;

➢ A necessidade de obter a autorização para lançamento de Esgotos não Domésticos, se for o caso;
➢ A necessidade de identificação do imóvel com placa de endereço;
➢ A realização dos estudos para a viabilização do atendimento;
➢ A  obrigatoriedade  de  atender  às  condições  técnicas  estabelecidas  pela  Saneago  relativas  à 

construção das instalações internas do imóvel. As orientações pertinentes serão fornecidas quando 
da visita técnica;

➢ A  assinatura  do  Contrato  de  Prestação  de  Serviços  Públicos  pelo  proprietário  do  imóvel  ou 
procurador legal;

➢ Os documentos a serem apresentados;
➢ Os valores cobrados pelos serviços prestados;
➢ As informações cadastrais do imóvel, volume a ser faturado, tarifa e forma de cobrança;
➢ Os prazos de atendimento.

6.6 - O Contrato de Prestação de Serviços Públicos de Abastecimento de Água, Coleta, Afastamento e 
Tratamento de Esgotos Sanitários, assinado pelo cliente fica arquivado permanentemente nas Supervisões 
Comercias das Gerências de Negócios ou nos escritórios das cidades do interior.

6.7 - As ligações de esgoto executadas para o atendimento do crescimento vegetativo, bem como as 
realizadas nas obras de expansão do sistema, são executadas observando, além deste Procedimento, a 
Especificação  Normalizada  para  Ligação  de  Esgoto  –  EN07.0523,  disponíveis  nas  Agências  de 
Atendimento e no site www.saneago.com.br.

7 - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
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DIRETRIZES PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO

7.1 - A ligação de esgoto executada pela Saneago com ônus para o cliente e cobrada conforme valor 
constante na Tabela de Preços para Serviços Especiais, ocorre somente para os casos de segunda ou 
mais ligações no mesmo lote/área já edificados ou a edificar.

7.1.1 - Fica estabelecido como condição especial que a ligação de esgoto, caracterizada como a primeira 
ligação, tanto para sistemas de expansão de grande e pequeno porte, quanto para as ligações referentes 
ao crescimento vegetativo, não terão ônus para o cliente, ressalvado a taxa referente à recomposição do 
corte de asfalto previsto no item 7.1.2.

7.1.2 -  Quando houver necessidade de corte do pavimento da via pública para execução da ligação de 
esgoto, o custo referente à sua recuperação é de responsabilidade do cliente.

7.2 – Há a obrigatoriedade de solicitação do AVTO pelo cliente, seguindo os procedimentos definidos no 
PR07.0813, antes de iniciar o empreendimento.

7.2.1 - Quando da emissão do AVTO para conjuntos habitacionais e condomínios horizontais edificados 
com redes simples (no leito da rua ou no passeio), a Saneago informa no AVTO ao empreendedor, a 
obrigatoriedade da execução das ligações de esgoto segundo as exigências contidas na Especificação 
Normalizada para Ligação de Esgoto – EN07.0523.

7.2.2 - Quando da emissão do AVTO para loteamentos e condomínios horizontais não edificados com 
redes  simples  (no  leito  da  rua  ou  no  passeio  oposto),  a  Saneago  informa  ao  empreendedor  a 
obrigatoriedade da instalação dos ramais coletores para os imóveis segundo as exigências contidas na 
Especificação Normalizada para Ligação de Esgoto – EN07.0523.

7.3 - Para comprovação da existência de viabilidade técnica para ligação de esgoto, o cliente apresenta ao 
atendente ou à equipe de fiscalização, o número do AVTO.

8 - VISITA TÉCNICA

8.1 -  Ao solicitar a ligação de esgoto, com a confirmação da existência de rede, a Saneago realiza uma 
visita para a verificação das condições técnicas, visando o atendimento à solicitação, momento em que 
fornece as instruções necessárias para a construção das instalações internas.

8.1.1  -  A visita  é  realizada  pela  UO responsável,  visando  orientar  o  cliente  sobre  a  construção  das 
instalações internas segundo os critérios estabelecidos pela EN07.0523.

8.2  - Constatando  que  o  imóvel  não  possui  condição  técnica  para  o  escoamento  dos  esgotos  por 
gravidade, o técnico entregará um comunicado, no qual indicará as alternativas para a conexão à rede 
coletora da empresa, segundo o FR04.5012.

8.3 - Uma vez constatadas as condições técnicas para o atendimento à solicitação, o técnico informará ao 
cliente que o Dispositivo de Ligação de Esgoto é instalado no passeio, com livre acesso para permitir os 
serviços e manutenções gerais, tais como, desobstrução do ramal/rede, reparos, vistorias, etc.

8.3.1 - Segundo a avaliação técnica, o Dispositivo de Ligação de Esgoto poderá ser instalado, em caráter 
de absoluta excepcionalidade, dentro do lote/área;

8.4 - Ao constatar que o imóvel está situado abaixo do nível da rua, ou ainda, que existe nas instalações 
internas algumas caixas de inspeção com tampa abaixo do nível do passeio, o técnico informará ao cliente 
que deve ser instalada, às suas expensas, uma válvula de retenção de esgoto, cuja manutenção é de sua 
responsabilidade.
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DIRETRIZES PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO

8.5 - As instalações internas do imóvel vão até 50 (cinquenta) cm após a divisa frontal do lote (passeio), 
onde deve ser deixado o tubo de espera de PVC 100 mm, cuja profundidade de instalação é definida pelo 
técnico da Saneago quando da realização da visita.

8.6 -  O técnico deve reforçar quando da visita, que a construção das instalações internas observando o 
que estabelece as instruções recebidas, é condição imprescindível para a execução da ligação de esgoto 
pela Saneago.

8.6.1 - No ato da visita deve ser informado ainda que a Saneago só executará a ligação de esgoto, se 
observados as seguintes condições:

➢ O sistema de escoamento das águas de chuva (águas pluviais)  do imóvel  estiver  concluído e 
independente do sistema coletor de esgoto;

➢ Existência de caixa de retenção de gordura para cada ponto proveniente das pias, dos pisos de 
copas e cozinhas e das descargas de máquinas de lavar louças.

8.7 -  Caso o técnico  constate,  que o cliente já  construiu as  instalações internas atendendo todas as 
especificações e exigências da Saneago, reprogramará o Registro de Atendimento - RA para execução da 
ligação de esgoto.

9 - VISTORIA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DE ESGOTO
 
9.1 - A comunicação do cliente informando a conclusão da construção das instalações internas é recebida 
pelo telefone LIGUE SANEAGO 0800 645 0115 ou nas Agências de Atendimento da Empresa, seguindo o 
que  estabelece  a  IT06.0365  –  Instrução  de  Trabalho  da  Comercialização  e enseja  a  Vistoria  para  a 
avaliação das instalações construídas.

9.2 - Para a realização da vistoria, o atendente deve confirmar com o cliente:

a) A construção completa das instalações internas de esgoto, segundo as normas recebidas quando 
da visita técnica;

b) A instalação de placa de identificação do imóvel com letreiro legível, confeccionada em material 
rígido e resistente.

c) A instalação de válvula de retenção, quando necessário.

9.3  - A  vistoria  das  instalações  internas  é  executada  exclusivamente  por  empregados  da  Saneago, 
especialmente  treinados,  observando  o  prazo  para  execução  informado,  a  partir  do  atendimento  das 
exigências constantes do item 9.2 e obedecendo a IT06.0365 – Instrução de Trabalho de Comercialização.

9.4 - Quando constatada a necessidade e de consequência, a instalação da válvula de retenção de esgoto 
segundo o que determina o item 8.4, o técnico exigirá a assinatura no formulário FR04.1350, que é a 
garantia da responsabilidade do cliente pela permanência da instalação, manutenção e conservação do 
equipamento.

9.5 - Uma vez aprovadas as instalações internas, o Registro de Atendimento – RA é reprogramado para 
execução da ligação de esgoto. Caso contrário, o cliente é comunicado, através do formulário FR04.0044 
sobre as não conformidades identificadas, para que proceda a correção e solicite nova vistoria.

9.5.1 - Constatando a existência de não conformidades das instalações internas em relação às exigências 
da Saneago, o técnico notifica o cliente através do FR04.5025.

10 - LIGAÇÃO DE ESGOTO INDIVIDUAL
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DIRETRIZES PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO

10.1 - Ramal Coletor e Dispositivo de Ligação de Esgoto

10.1.1 - Nos casos de primeira ligação de esgoto para o imóvel, o ramal coletor e o TIL são instalados pela 
Saneago, utilizando material e mão de obra próprios, sem ônus para o cliente, exceto o valor referente à 
recomposição do corte de asfalto, quando necessário, seguindo o que estabelece os itens 7.1.1 e 7.1.2.

10.1.2 – Nos casos de segunda ou mais ligações de esgoto para o imóvel, o ramal coletor e o TIL são 
instalados pela Saneago,  utilizando material  e mão de obra próprios,  cujos custos são repassados ao 
cliente, segundo valores e escopo constantes na Tabela de Preços para Serviços Especiais, respeitando o 
que estabelece o item 7.1.

10.1.3 - Nos imóveis com edificações onde existir rede coletora e não existir o ramal coletor e/ou TIL, a 
Saneago fará a sua instalação, disponibilizando assim os serviços através da habilitação.

10.1.4 - O Dispositivo de Ligação de Esgoto é destinado a receber os efluentes e permitir a inspeção e 
desobstrução dos ramais e a execução do corte da ligação, se for o caso.

10.1.4.1 - O TIL será instalado no passeio, a 50 cm da divisa frontal do imóvel, exceto situações especiais 
que deverá ser definido pela fiscalização da Saneago.

10.1.5 - O Ramal Coletor de Esgoto tem uma distância máxima de 15,0 (quinze) metros, medidos do eixo 
da rede pública de esgotamento sanitário até o Dispositivo de Ligação de Esgoto.

10.1.6  - Qualquer  intervenção  no  ramal  coletor  de  esgoto  e  no  Dispositivo  de  Ligação  de  Esgoto é 
realizada exclusivamente pela Saneago.

10.2 - Ligações Temporárias

10.2.1 - A ligação de esgoto temporária é executada após vistoria para verificação da viabilidade técnica e 
deve ser solicitada pelo interessado numa Agência de Atendimento, mediante apresentação de cópia dos 
documentos  pessoais  e da autorização para funcionamento  emitida  pelo  órgão municipal  ou  estadual 
responsável.

1.10.2.2 - O interessado deve informar o período para a permanência da ligação, a atividade desenvolvida 
e os dados cadastrais para o cálculo do volume estimado. O consumo medido ou estimado de água será a 
base que representará o volume de esgoto a ser lançado na rede coletora.

10.2.3 - As ligações temporárias são efetivadas, após a avaliação da viabilidade técnica e por solicitação 
do cliente,  junto ao atendimento presencial.  O cliente deve apresentar  os documentos necessários ao 
pedido de ligação temporária e autorização de funcionamento emitido pelo órgão municipal responsável.

1.10.2.4 - O interessado deve informar o período para a permanência da ligação, a atividade desenvolvida 
e os dados base para o cálculo do volume provável. O consumo presumido de água será de acordo com o 
percentual representativo do serviço prestado de esgoto lançado em rede.

10.2.5 - As ligações temporárias de esgoto têm os custos referentes à mão de obra, materiais, instalação, 
coleta e tratamento do volume, supressão de ligação e corte de asfalto repassados ao cliente, segundo 
valores  vigentes  constantes da  Tabela  de  Preços  para  Serviços  Especiais,  estrutura  tarifária  e 
levantamentos específicos.

10.2.6 - O pagamento dos custos de implantação e desligamento da ligação e dos serviços a serem 
prestados por período de até 3 (três)  meses, deve ser efetuado antecipadamente,  após definição dos 
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DIRETRIZES PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO

valores  a  serem  cobrados,  por  meio  de  emissão  de  guia  de  faturamento  avulsa  na  Agência  de 
Atendimento.

10.2.6.1 - Caso  o  período  de  utilização  da  ligação  ultrapasse  o  período  contratado  e  pago 
antecipadamente, os demais valores referentes à prestação do serviço devem ser quitados mensalmente 
pelo interessado, mediante emissão de nova guia de faturamento avulso, até a retirada da ligação. Nas 
ligações  temporárias  de  esgoto  em  cujo local  exista  ligação  de  água,  este  acerto  é  feito  mediante 
acompanhamento do volume de água medido pelo hidrômetro ali instalado.

10.2.7 - Para as situações onde o imóvel sempre é utilizado para eventos, a Saneago realiza estudos para 
verificar a possibilidade de efetivar o ponto fixo para a coleta de esgoto.

11 - CASOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS EM LIGAÇÕES DE ESGOTO JÁ EXISTENTES
      

Serviço Características Condições

Mudança  de 
local de Ligação 
de Esgoto

Toda mudança de local da ligação 
é  executada  como  uma  nova 
ligação, devendo, obrigatoriamente 
ser suprimido o ramal existente.

A Saneago instala o novo ramal e TIL, conforme 
IT  específica.  O  ônus  da  nova  ligação e  da 
supressão  da  ligação  existente é  do  cliente, 
conforme  Tabela  de  Preços  para  Serviços 
Especiais.

Instalação  de 
Válvula  de 
Retenção  de 
Esgoto

É  o  serviço  executado  pela 
Saneago, quando o imóvel estiver 
abaixo do nível do passeio, que se 
encontra ligado e que, mesmo que 
tenha  condições  técnicas  para  a 
ligação, sofre problemas em razão 
do refluxo de esgotos.

A Saneago instala a válvula de retenção na caixa 
de ligação, às suas expensas e instala o novo 
TIL no  passeio,  de  acordo  com o  item 10.1.3 
deste procedimento.

A  manutenção  da  referida  válvula  é  de 
responsabilidade do cliente.

  
12 - EXPANSÃO DO SISTEMA DE COLETA E AFASTAMENTO DE ESGOTO

12.1 -  Considera-se expansão do sistema, a construção de rede, instalação de ramal e DLE, tanto nas 
obras de implantação para cidades ou bairros, quanto para pequenas extensões complementares, cujo 
recebimento do empreendimento é realizado pela Comissão de Recebimento de Obra/Serviços atendendo 
a IN07.0342, a IN07.0372 e o PR07.0520.

12.2 - A UO executora da expansão comunica o início da obra à UO responsável pela operação do sistema 
e  entrega  à  população  a  ser  beneficiada  um comunicado  específico  contendo  informações  sobre  os 
serviços que serão disponibilizados.

12.2.1 - A UO responsável pela execução da obra solicita confecção do Comunicado junto à SURAC.

12.3 -  No decorrer  da  obra,  a  UO executora  envia  relatórios  parciais  à  UO operacional,  contendo  o 
cadastro dos ramais prediais em condições de uso para que sejam tomadas as providências relativas ao 
início das atividades de comercialização que compreendem: visita técnica, vistorias, cadastro comercial e 
entrega de comunicados conforme IT06.0630.

12.4 - Em todos os lotes edificados, no escopo da expansão, a Saneago construirá rede, ramal e instalará 
o DLE, o qual deve ficar localizado no passeio a 50 cm da divisa frontal do imóvel.

11.4.1 -  Exceção se faz aos lotes edificados sem condições técnicas de escoamento dos esgotos por 
gravidade, que foram tratados conforme item 8.2 deste procedimento.
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DIRETRIZES PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO

12.4.2 -  No caso de lotes sem edificação com redes simples (no leito da rua ou no passeio oposto), a 
Saneago, obrigatoriamente, instalará os ramais coletores para os imóveis segundo as exigências contidas 
na Especificação Normalizada para Ligação de Esgoto – EN07.0523.

12.5 - Todos os imóveis edificados atendidos com a ligação de esgoto são visitados por equipe técnica da 
Saneago,  visando  orientar  o  cliente  quanto  a  construção  e/ou  adequações  das  instalações  internas, 
obedecendo este Procedimento e Instrução de Trabalho específica. Na oportunidade, o cliente é informado 
que a conexão só poderá ser feita após a aprovação das instalações internas e liberação da ligação.

12.5.1 - Caso seja constatado que a conexão já foi realizada e as instalações internas estão adequadas, 
os comunicados  referentes ao inicio do faturamento serão entregues ao cliente.

12.5.2 - Caso seja constatado que a conexão já foi realizada e as instalações internas estão inadequadas, 
os  comunicados  do  início  do  faturamento  e  as  Notificações  através  dos  formulários  FR04.5037  e 
FR04.5025, para proceder as adequações necessárias, são entregues ao cliente.

13 - INÍCIO DO FATURAMENTO

13.1 - O faturamento é precedido da elaboração do Cadastro Comercial conforme IT06.0630.

13.2 - Ligações de Esgoto Provenientes do Crescimento Vegetativo

13.2.1 - O início do faturamento se dá a partir  da execução da ligação no sistema. Para tal, o cliente 
constrói ou faz as adequações das instalações internas e a Saneago executa a ligação segundo o que 
estabelece os itens 8 e 9 deste Procedimento.

13.3 - Ligações de Esgoto Provenientes da Expansão do Sistema

13.3.1 - O início do faturamento deve ocorrer após o cumprimento do prazo previsto nos comunicados de 
habilitação conforme IT06.0630.

14 - INTERRUPÇÃO DA COLETA DE ESGOTO

A Saneago poderá interromper o serviço de coleta, mediante prévia comunicação através do formulário 
FR04.5038 nas situações de irregularidades previstas na legislação vigente.

==================
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Manual de
Operações e Especificações Técnicas

Capítulo 04

EN07.0523.04 - Especificação 
Normalizada para Ligação de 
Esgoto



ESPECIFICAÇÃO NORMALIZADA PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO

Título ESPECIFICAÇÃO NORMALIZADA PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO

Objetivo

Estabelecer as normas técnicas para execução das instalações prediais de esgoto, complementando
o Procedimento da Política de Ligação de Esgoto da SANEAGO   PR07.0519 com as orientações
necessárias e disponibilizando os desenhos para instalação correta dos componentes internos da
ligação  nos  imóveis.  
Visa a obtenção de benefícios permanentes, tais como qualidade na especificação dos materiais,
dimensionamento correto de ramais coletores e bom atendimento aos clientes com serviços bem
executados.

Aplicação Comitê de Política de Ligação de Esgoto instituído por Resolução de Diretoria

1 -  OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

a) Adequar os serviços de ligação de esgoto em função dos avanços tecnológicos dos materiais e 

equipamentos;

b) Agilizar o atendimento ao cliente;

c) Normatizar, padronizar materiais e procedimentos necessários à execução das novas ligações 

de esgoto;

d) Reduzir custos do processo;

e) Minimizar o número de vistorias pertinentes ao processo de execução das novas ligações de 

esgoto;

f) Reduzir a incidência de manutenções nas redes e ramais de esgoto;

g) Treinar as equipes envolvidas nos procedimentos de ligações de esgoto;

h) Garantir cadastramento e inclusão das ligações de esgoto;  
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ESPECIFICAÇÃO NORMALIZADA PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO

i)  Orientar  objetivamente  os  clientes  quanto  aos  desenhos  para  instalação  dos  componentes 
prediais das ligações de esgoto.

j) Melhorar a satisfação do cliente quanto à estética e a confiabilidade do sistema de esgotamento 

sanitário da SANEAGO.

2 - BASE LEGAL

LEIS/RESOLUÇÕES OBJETO UO QUE CONTROLA

Lei  nº 18.102,  de  18  de  julho  de 
2013

Dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente.
Superintendência  de  Tecnologia 
Operacional - SUTOP

Lei  Estadual  14.939  de  23  de 
Setembro  de  2004   e Decreto  Nº 
6.276/2005

Institui  o Marco Regulatório da Prestação de Serviços de 
Abastecimento  de  Água  e  Esgotamento  Sanitário,  cria  o 
Conselho Estadual de Saneamento - CESAN e dá outras 
providências.

Superintendência  de  Comunicação  e 
Marketing -  SUMAR

Resolução da AGR 068/2009 – CG
Dispõe  sobre  o  Regulamento  dos  Serviços  de 
Abastecimento  de  Água  e  de  Esgotamento  Sanitário  da 
SANEAGO

Gerência de Regulação Econômica – R-
GEC

Resolução da AGR  009/2014 CR – 
CG  (Conselho  de  Gestão  da 
Agência  Goiana  de   Regulação, 
Controle e Fiscalização de Serviços 
Públicos)

Estabelece as Condições Gerais na Prestação e Utilização 
dos  Serviços  Públicos  de  Abastecimento  de  Água  e 
Esgotamento Sanitário

Gerência de Regulação Econômica – R-
GEC

Lei  Federal  11.445/07 
regulamentada  pelo  Decreto  7.217 
de 21/06/2010

Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e 
dá outras providências.

Superintendência  de  Comunicação  e 
Marketing -  SUMAR
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ESPECIFICAÇÃO NORMALIZADA PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO

3 -  DEFINIÇÕES, SÍMBOLOS E SIGLAS

NOME/TERMO DEFINIÇÃO

Águas Pluviais Resíduos líquidos provenientes de precipitações atmosféricas (águas de chuva).

Caixa Coletora de Óleo Caixa destinada ao acúmulo de óleo e graxa oriundos da caixa separadora de óleo.

Caixa de Ligação
Caixa de alvenaria ou concreto que conecta as instalações internas do imóvel ao ramal coletor, 

servindo como acesso para eventuais manutenções.

Caixa de Passagem Caixa destinada a permitir a inspeção, limpeza e desobstrução das tubulações internas do imóvel.

Caixa de Retenção de Areia
Caixa destinada à retenção de areia impedindo que material sólido chegue à rede coletora de esgoto 

sanitário.

Caixa de Retenção de Gordura Caixa destinada à retenção de gordura das pias de cozinha de residências, restaurantes e indústrias.

Caixa Separadora de Óleo
 Caixa destinada a separar o óleo da água. Tem a função de formar duas camadas distintas, sendo 

uma de óleo na superfície e outra de água.

Coluna de Ventilação
Canalização vertical que parte da(s) caixa(s) de passagem, com extremidade superior aberta à 

atmosfera.

Condição Técnica de Atendimento Situação favorável para o escoamento dos esgotos por gravidade.

Dispositivo de Ligação de Esgoto - DLE Caixa ou Til de Ligação conectado à rede coletora de esgoto sanitário através do ramal coletor.

NOME/TERMO DEFINIÇÃO

Elevatória de Esgoto Domiciliar
Sistema constituído de motor e bomba que permite lançar os esgotos de um nível inferior para outro 

mais elevado

Esgotos Despejos provenientes das diversas modalidades de uso das águas.

Esgotos domésticos
Despejos provenientes principalmente de residências ou quaisquer edificações que contenham 

banheiros, lavanderias ou cozinhas.

Esgotos não Domésticos Provém de qualquer utilização para fins industriais e comerciais. São extremamente diversificados, 

assumindo características próprias em função dos processos empregados.

Fossa Séptica Unidade de sedimentação e digestão anaeróbica destinada ao tratamento primário dos esgotos.

Instalação Predial de Esgoto
É o conjunto de tubulações, acessórios e caixas de passagem empregado na coleta de esgoto 

sanitário do imóvel.

Ramal coletor de esgoto
Conjunto de tubulações e conexões, compreendido entre a Rede Coletora e o Dispositivo de 

Ligação.

Ralo Sifonado
Caixa dotada de fecho hídrico com a função de impedir o retorno de gases, destinada a receber 

efluentes de lavagem de pisos, tanques, chuveiros e lavatórios.

Rede Coletora de Esgoto
É o conjunto de tubulações e peças especiais instaladas com a finalidade de coletar e transportar 

esgoto.

Servidão de passagem
Documento elaborado em cartório e averbado à escritura do terreno no qual passará a tubulação 

(cedente).

Sumidouro Poço destinado a receber o efluente líquido das fossas sépticas permitindo sua infiltração no terreno.

TIL de ligação Peça de PVC que tem a mesma função da Caixa de Ligação.

Válvula de retenção de esgoto
Dispositivo instalado na canalização interna do imóvel, visando evitar refluxo de esgoto do ramal 

coletor.

4 -  INSTALAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO - responsabilidade do cliente
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ESPECIFICAÇÃO NORMALIZADA PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO

4.1 - As Instalações Internas de Esgoto são providas de:

a) Ralo sifonado no tanque de lavagem de roupa, e nos banheiros, a fim de evitar retorno dos gases;

b) Caixa de gordura sifonada na pia da cozinha, com objetivo de reter gordura;

c) Caixas de passagem;

d) Caixa de ligação;

e) Coluna de ventilação; e

f) Válvula de retenção, se for o caso.

4.1.1 -  Esgotos provenientes de tanque de lavagem de roupa que também é usado para lavagem de 
utensílios domésticos são lançados primeiramente em uma caixa de retenção de gordura com dimensões 
iguais ou superiores às da caixa de retenção de gordura para 200 refeições (ver tabela – item 6.4.1.1)

6.2.24.1.2 -  As  instalações  internas  de  esgoto  sanitário  do  imóvel  são,  obrigatoriamente, 
independentes das tubulações para escoamento das águas de chuva.

4.1.3 - As instalações internas de esgoto sanitário do imóvel vão até 50 cm após a divisa 
frontal do lote (passeio), onde é deixado o tubo de espera em PVC 100 mm.

6.2 4.2 - As Caixas de Retenção de Gordura podem ser adquiridas no mercado, com material em 
PVC  ou  serem  construídas  em  concreto  ou  alvenaria  de bloco  de  concreto  14 com 
dimensionamento de acordo com a tabela do item 6.3.1.

4.2.1 - As Caixas de Retenção de Gordura, em alvenaria, para residências, restaurantes, refeitórios, hotel, 
motel, quartel, escolas, hospitais são construídas de acordo com o modelo abaixo.

TABELA PARA DIMENSIONAMENTO DE CAIXA DE GORDURA
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ESPECIFICAÇÃO NORMALIZADA PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO

TIPO DE 
CAIXA

N° 
COZINHAS

N° DE 
REFEIÇÕES 
(N)

CAPACIDAD
E DA CAIXA 
(litros)
(H x C x L)

DIMENSÕES MÍNIMAS (cm)

COMPRIMENTO 
(C)

LARGURA
(L)

ALTURA
(h)

ALTURA 
DA SAÍDA 
(H)

DIÂMETRO 
DO TUBO DE 
SAÍDA (D)

PEQUE 01 - 18 - - 06 26 75

SIMPLE
S

02 - 31 - - 06 26 75

DUPLA

03 - 43 55 30 06 26 75

04 - 47 60 30 06 26 75

05 - 51 65 30 06 26 75

06 - 59 65 30 06 30 75

07 68 65 30 10 35 75

08 - 80 65 35 10 35 75

09 - 86 70 35 10 35 75

10 - 98 70 35 10 40 75

11 - 112 70 40 10 40 75

12 - 126 70 40 10 45 100

ESPECI
AL

13 a 28 100 216 90 40 20 60 100

29 a 36 125 288 120 40 20 60 100

37 a 43 150 360 120 50 20 60 100

44 a 57 200 432 120 60 20 60 100

58 a 73 250 504 120 70 20 60 100

74 a 86 300 588 140 70 20 60 100

87 a 100 350 756 140 90 20 60 100

101 a 115 400 810 150 90 20 60 100

116 a 129 450 918 170 90 20 60 100

Para cozinhas de lanchonetes, restaurantes, escolas, hospitais, quartéis, etc. devem ser previstas sempre caixas 
de gorduras do tipo ESPECIAL.

A caixa de retenção de gordura de lanchonete pequena (01 pia e área de até 10 m²) deverá ter as dimensões mínimas 
iguais às de 08 cozinhas.

A caixa de retenção de gordura de restaurante pequeno (01 pia e área de até 10 m²) deverá ter as dimensões mínimas 
iguais às de 12 cozinhas.

4.3 - As Caixas de Passagem são construídas em concreto, ou alvenaria de tijolo maciço, com dimensões 
mínimas internas  de  60  cm de largura  por  60 cm de  comprimento  e  profundidade de acordo com a 
declividade do terreno. A distância máxima entre as caixas de passagem deve ser de 10,0 m.
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ESPECIFICAÇÃO NORMALIZADA PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO

4.4 - A Caixa de Ligação é instalada/construída pelo cliente, em caráter excepcional quando não houver 

condições  técnicas  para  a  instalação  TIL  de ligação  no passeio, obedecendo os  seguintes  requisitos 

básicos:

a) Ser posicionada 1,0 m para dentro da divisa do imóvel, visando facilitar a manutenção;

b) Ser executada em concreto ou alvenaria de tijolo maciço;

c) Ter seção interna mínima de 60 cm de largura por 60 cm de comprimento;

d) Ter profundidade máxima de 70 cm. Para profundidades superiores a 70 cm, suas dimensões são 

determinadas por um técnico da SANEAGO, mediante análise das condições locais;

e) Ter o fundo  construído com declividade e com canaleta, de modo a assegurar rápido escoamento 

e evitar formação de depósito;

Obs.: A construção da caixa de ligação é igual à de uma caixa de passagem com profundidade definida 

pela Saneago.

4.5 - As Tampas das Caixas são de ferro fundido ou concreto e não podem estar quebradas ou mal 
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ESPECIFICAÇÃO NORMALIZADA PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO

encaixadas de modo a permitirem a entrada de lixo e/ou água de chuva. Não poderão ser lacradas de 

forma que não possibilitem as vistorias.

4.6 - A Coluna de Ventilação é instalada na parte superior da caixa de ligação ou da caixa mais próxima 

da divisa frontal do lote, sob a tampa, de modo que permita a saída de gases, evitando mau cheiro nas 

instalações internas do imóvel

Obs.: Deve existir coluna de ventilação pelo menos na caixa de passagem mais próxima da divisa frontal 

do imóvel.

4.7 - A Válvula de Retenção é adquirida, instalada e mantida pelo cliente sempre que o imóvel estiver 

situado abaixo do nível da rua, ou que exista nas instalações internas algumas caixas de passagem com 
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ESPECIFICAÇÃO NORMALIZADA PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO

tampa também abaixo do nível do passeio onde será instalado o DLE. A válvula é instalada na caixa mais 

próxima da divisa frontal do imóvel.

4.8 - A declividade mínima para a tubulação interna do imóvel é de 1,0%.

4.9 - A profundidade máxima da caixa de ligação ou da ponta do tubo de espera será definida pelo técnico 

da SANEAGO quando da visita técnica.

4.10 - A Servidão de Passagem somente será aceita nas seguintes condições:

a) Se o imóvel não possuir condição técnica de ligação na rede existente ou quando não existir rede 

em frente ao imóvel e/ou sua construção for inviável;

b)  Se  o  cliente  interessado  providenciar  a  Certidão  constando  a  averbação  da  servidão  de 

passagem na escritura do imóvel cedente);

c) Se o cliente interessado na ligação de esgoto construir, às suas expensas, toda a instalação até o 

ponto onde será instalado o DLE, independente da instalação do imóvel cedente;

d) Se toda instalação de esgoto desde o terreno do interessado, passando pelo terreno do cedente 

(onde não deverá existir caixa de passagem) até o DLE, será considerada instalação interna do 

imóvel interessado, cujo proprietário deverá ser o único responsável pela construção e manutenção.
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ESPECIFICAÇÃO NORMALIZADA PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO

4.11 - A condição técnica para ligação de esgoto, por gravidade, deverá ser considerada somente se:

4.11.1 - IMÓVEL JÁ EDIFICADO:

a) O tubo do ramal coletor de esgoto chegar com sua geratriz inferior, no mínimo 30 cm acima da 

geratriz superior do tubo da rede coletora

b) Não existir nenhuma caixa de passagem com profundidade inferior a 30 cm em relação ao piso 

onde ela estiver instalada;

c) A declividade mínima das instalações internas for de 1,0%;

a) d) A declividade mínima do ramal coletor de esgoto for de 2,0%;

(sf)

4.11.2 - IMÓVEL A EDIFICAR:

a) O tubo do ramal coletor de esgoto chegar com sua geratriz inferior, no mínimo 30 cm acima da 

geratriz superior do tubo da rede coletora;

b)  Atender até 2/3 do lote a partir da divisa frontal;

c) A caixa de passagem a ser construída nesse local não deverá ter profundidade inferior a 30 cm 

em relação ao piso a ser construído;

d) A declividade mínima das instalações internas for de 1,0%;

e) A declividade mínima do ramal coletor de esgoto for de 2,0%.

5 -  LIGAÇÃO DE ESGOTO -  responsabilidade da SANEAGO

5.1 - A ligação de esgoto compreende o Dispositivo de Ligação de Esgoto (DLE) e o ramal coletor;

5.2 - O Dispositivo de Ligação de Esgoto pode ser o TIL de ligação ou, excepcionalmente, a caixa de 

ligação.
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ESPECIFICAÇÃO NORMALIZADA PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO

5.3 - O TIL de Ligação é instalado pela SANEAGO no lado de fora do lote/área (passeio), a 50 cm da sua 

divisa frontal, obedecendo as especificações técnicas de montagem. Neste local, deve ficar a ponta do 

tubo de espera a ser instalado pelo cliente.

5.4 - O Ramal Coletor é instalado pela SANEAGO ligando a rede coletora de esgoto ao DLE, obedecendo 

as especificações técnicas de montagem.
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ESPECIFICAÇÃO NORMALIZADA PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO

6 - EFLUENTES NÃO DOMÉSTICOS

Os esgotos gerados nas cidades podem ser de origem doméstica (efluente sanitário) e de origem não 

doméstica  (efluente  industrial).  Desta  forma,  os  efluentes  industriais  gerados  por  quaisquer 

empreendimentos são potencialmente poluidores podendo causar danos ao sistema coletor de esgoto e 

podendo ainda contaminar o solo e a água.

Em um sistema de coleta e tratamento de esgotos todo e qualquer lançamento de esgotos não domésticos 

deverá ser feito dentro de padrões técnicos, a fim de assegurar a integridade das tubulações, proteger o 

sistema  coletor  contra  corrosão,  incrustação,  obstruções  e  vapores  tóxicos,  reduzir  os  riscos  dos 

trabalhadores que lidam com o sistema público de esgotos, economizar custos relacionados ao tratamento 

de esgoto que são realizados nas estações de tratamento de esgotos, prevenir a introdução de poluentes 

que passam pela estação de tratamento de esgotos e continuam a poluir os cursos d'água, diminuir danos 

causados aos equipamentos, transtornos para toda a  comunidade e ainda viabilizar o atendimento aos 
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ESPECIFICAÇÃO NORMALIZADA PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO

padrões legais referentes às características do efluente final e lodos produzidos nas ETEs.

A Saneago recebe os efluentes não domésticos no seu sistema público de esgotos e os encaminha, junto 

com os efluentes domésticos até as estações de tratamento. Para isso,  é preciso que os padrões de 

lançamento estabelecidos pela Saneago sejam atendidos. Contudo, para que se obtenha esses padrões 

de lançamento, é necessário um estudo para que se encontre a solução ideal em função dos processos e 

procedimentos envolvidos em cada tipo de negócio, além de outros fatores intervenientes. Em cada caso 

deverão  ser  avaliados  os  equipamentos  e  tecnologias  mais  apropriados,  dentre  as  diversas  opções 

existentes,  ressaltando  que  uma  determinada  configuração  tecnológica  pode  ser  excelente  para  uma 

implantação específica e totalmente inadequada para outra. Para um perfeito funcionamento dos sistemas 

públicos de esgotamento sanitário é imprescindível total atenção a diversidade desses efluentes gerados 

nos  empreendimentos.  Tendo  o  cuidado  de  fazer  a  interligação  ao  sistema  coletor  público  desses 

empreendimentos  somente  após  a  execução  da  vistoria  e  liberação  por  parte  da  equipe  técnica  da 

SANEAGO.

Para  efetuar  o  lançamento  de  esgoto  não  doméstico  na  rede  coletora  de  esgoto  da  SANEAGO,  o 

empreendedor deverá procurar a área de atendimento da SANEAGO e solicitar informações a respeito do 

lançamento de esgoto não domésticos.

O empreendedor deverá o site da Saneago e fazer o seu requerimento, conforme instruções contidas na 

PR00.0175.

Feito isso, o empreendedor aguardará a visita dos técnicos da Saneago, com o objetivo de vistoriar e 

avaliar as instalações, para dar subsídios, se necessário for, quanto à definição dos procedimentos de 

adequação do empreendimento em relação ao lançamento de efluentes não domésticos.

O lançamento de efluentes não domésticos na rede coletora de esgotos da Saneago, deve respeitar os 

parâmetros estabelecidos na NBR 9800/1987. Valores que excedam a esses parâmetros deverão passar 

por um pré-tratamento antes de serem lançados na rede coletora de esgotos da Saneago. O tipo de pré-

tratamento  dependerá  do  porte,  das  características  do  efluente  e  dos  processos  realizados  no 

empreendimento. Na maioria dos casos, são soluções simples e de baixo custo, comparadas aos níveis 

exigidos para o tratamento de um efluente que é lançado em cursos d'água. Após a  comunicação do 

cliente em relação à conclusão das adequações necessárias e à entrada em operação do sistema de 

efluentes líquidos, a Saneago fará uma vistoria final para conceder a autorização para lançamento de 

efluentes de esgoto não domésticos na rede coletora de esgoto sanitário da empresa. Se necessário for, 

caberá ao empreendedor executar o monitoramento durante o primeiro ano de implantação do sistema.

6.1. - TIPOS DE EMPREENDIMENTOS
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ESPECIFICAÇÃO NORMALIZADA PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO

6.1.1 - Vistoria em empreendimentos quanto a avaliação das estruturas físicas das unidades de retenção 

de resíduos sólidos quanto a sua eficiência: lavanderias de roupa comum, hospitalar e tapetes, oficina de 

reparos e manutenção de carros, oficina de reparos e manutenção de motocicletas, lava jatos, desmanche 

de veículos, restaurantes (ver item 4.2.1), clínicas veterinárias, clínicas cirúrgicas, laboratório de análises 

clínicas, panificadoras, marmorarias, postos de abastecimento de combustíveis e supermercados.

Obs.: Ver item 4.2.1 que trata da caixa de gordura, bem como: restaurantes, supermercados, lanchonetes, 

casas de carne, panificadoras e qualquer outro empreendimento que gerar efluente composto de gordura; 

devem possuir caixas de gordura para retenção da mesma.

Instruções para instalação de unidade de retenção de resíduos para os efluentes gerados em lava jatos, 

postos de abastecimento de combustíveis, oficinas mecânica e qualquer outro empreendimento que gere 

efluente com areia, óleos e graxas e sólidos em geral devem obrigatoriamente instalar dispositivos de 

retenção de tais detritos. Estes dispositivos devem ser executados com a orientação da equipe técnica da 

Saneago, sendo eles: caixa de retenção de areia, caixa separadora de óleo e caixa coletora de óleo.

Vale ressaltar que esses modelos de retenção de resíduos são tratamentos físicos que consiste apenas na 

remoção de resíduos e dependem das propriedades físicas dos contaminantes tais como: tamanho da 

partícula, peso específico e viscosidade etc.

6.1.1.1 - Procedimento para Instalação

O sistema de retenção para areia, óleo e graxas deverá ser executada conforme instruções abaixo (planta 

baixa e respectivos cortes) e sob orientação de uma equipe técnica da Saneago. As caixas devem ser 

feitas de bloco de concreto 14, sendo rebocadas e impermeabilizadas (seja impermeabilizante para esgoto 

ou cimento queimado). As tampas das caixas devem ser de ferro fundido facilitando assim a manutenção. 

As áreas destinadas à lavagem de veículos e/ou a serviços mecânicos deverão ser cobertas, de modo a 

não permitir a entrada de água de chuva no sistema de retenção
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ESPECIFICAÇÃO NORMALIZADA PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO

Legenda:

C.A. -     Caixa de Retenção de Areia

C.S.O. - Caixa Separadora de Óleo

C.C.O. - Caixa Coletora de Óleo

C.I. -       Caixa de Inspeção
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ESPECIFICAÇÃO NORMALIZADA PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO

6.1.1.2 - Caixa de Retenção de Areia (C.A.)

O funcionamento  se  dá  pelo  dimensionamento  de  modo  a  proporcionar  baixas  velocidades  no  fluxo, 

permitindo que a areia e outros sólidos pesados sedimentem no fundo dessa caixa.

6.1.2.3 - Manutenção da Caixa de Areia

A caixa de retenção de areia deve ser limpa diariamente ou com frequência de breves períodos de tempo. 

A limpeza consiste na retirada, com o auxílio de uma pá, da areia e do sólido. Estes detritos devem ser 

direcionados à empresa especializada pelo tratamento e disposição final dos mesmos.

6.1.1.4 - Caixa Separadora de Óleo (C.S.O.)

A caixa separadora de óleo tem a função de formar duas fases distintas sendo uma de óleo na superfície e 

outra de água no fundo. A água coletada no fundo será destinada para a caixa de ligação de esgoto (ou 

caixa de inspeção). O óleo depositado na caixa separadora será acumulado e posteriormente direcionado 

para a caixa coletora de óleo, onde será aberto o registro para concluir a coleta.

6.1.1.5 - Manutenção

Os óleos e graxas devem ser retirados manualmente, após abertura do registro, na Caixa Coletora de 

Óleo.

6.1.1.6 - Caixa Coletora de Óleo (C.C.O.)

Destina-se ao acúmulo de óleos e de graxa para posterior sucção e/ou reaproveitamento destes. Nesta 

inclui um registro e canalização para água com Ø50, facilitando a construção e a funcionalidade da caixa.

6.1.1.7 - Manutenção

A caixa coletora de óleo é um depósito que deve ser esvaziada sempre que necessário, com auxílio de um 

recipiente, conforme o volume acumulado na caixa separadora de óleo (caixa anterior a esta).

6.1.1.8 - Caixa de Inspeção (C.I)

Caixa  destinada  a  permitir  a  inspeção  do  fluxo  do  efluente,  coleta,  limpeza,  desobstrução,  junção, 

mudanças de declividade e/ou direção da tubulação.

6.1.1.9 -  Manutenção

A caixa de inspeção faz parte do sistema de retenção de resíduos existente, sendo assim, deverá ter 

limpeza periódica.

6.1.2 - Lavanderia de Jeans
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ESPECIFICAÇÃO NORMALIZADA PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO

Os efluentes de lavanderias de jeans, cuja atividade principal é a lavagem de jeans com pedras, devem 

obrigatoriamente passar  por  caixas  de retenção de areia,  pedras  e  fibras de tecidos  antes  de serem 

lançados no sistema coletor de esgotos.

Na eventualidade de tais sólidos atingirem a rede coletora, estes vão se acumulando nos tubos e poços de 

vista, causando obstruções no sistema, que implica em transbordamentos em vias públicas ou no interior 

de edificações situadas em cotas inferiores. e causar transtornos nos sistemas bioquímicos das Estações 

de Tratamento de Esgoto (ETEs).

6.1.2.1 - Procedimento Para Instalação

O sistema de retenção de sólidos para o efluente gerado em lavanderia deverá ser executado conforme 

instruções  abaixo  (planta  baixa  e  respectivos  cortes)  e  sob  orientação  de  uma  equipe  técnica  da 

SANEAGO. As caixas devem ser feitas de bloco de concreto 14, somente após chumbar as tubulações, e 

que deverá rebocar e impermeabilizar, (seja impermeabilizante para esgoto ou cimento queimado). No 

caso de cimento queimado, rebocar e queimar no mesmo dia com o reboco ainda úmido. Sendo que a 

caixa deverá conter malha de ferro no fundo com concreto de 10 cm, com três vigas sendo uma em baixo, 

no meio e outra em cima e chumbar as cantoneiras em cima para fixar as tampas das caixas fechando por 

fora. As tampas das caixas devem ser de ferro facilitando assim a manutenção. As unidades de retenção 

para o efluente gerado em  lavanderias deverão ser cobertos, de modo a não permitir a entrada de água 

de chuva no sistema de retenção.

6.1.2.2 - Princípios de Manutenção

a) As caixas de retenção de sólidos exigem manutenção adequada, conforme descrito abaixo, considerada 

de fundamental importância para o seu bom funcionamento. Os canais de saída das máquinas devem ser 

mantidos limpos e sem resíduos.

b) As caixas de retenção de areia, pedras e fibras de tecidos, devem ser limpas diariamente ou a cada 2 

dias, dependendo do volume de areia acumulada. A limpeza deve ser feita retirando-se com uma pá a 

areia ou terra acumulada no fundo da caixa, e em seguida, deve ser descartada de forma adequada. As 

pedras e fibras de tecidos que flutuam devem ser retiradas da caixa com um coador de piscina e lançada e 

descartadas de forma adequada.

c) A tela de aço inoxidável ou qualquer outro dispositivo utilizado, deve ser limpa diariamente ou a cada 2 

dias, conforme a demanda da lavanderia. A limpeza consiste na remoção manual das fibras de tecidos 

retidas na tela.
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ESPECIFICAÇÃO NORMALIZADA PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO

d)  Não  é  permitido  o  uso  de  dispositivo  removível.  As  telas  de  aço  inoxidável  utilizadas  e/ou  outro 

dispositivo utilizado são fixos. Após os dispositivos de retenção de sólidos, deverá existir uma caixa de 

ligação e inspeção anteriormente à rede coletora, a qual deverá estar sempre sem quaisquer sólidos.
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6.1.3 - Hospital, Laboratório e Unidades de Saúde

Nos  hospitais,  laboratórios,  consultórios  odontológicos  e  unidades  de  saúde,  todo  o  resíduo  gerado 

(gessos,  luvas,  tecidos,  gases  de  curativos  e  outros)  devem ser  destinados  para  o  lixo  hospitalar  e 

qualquer tipo de produto químico utilizado (líquidos revelador e fixador, gluteraldeído e outros) devem ser 

armazenados  e  destinados  às  empresas  de  tratamento  de  resíduos  de  saúde  (conforme  Plano  de 

Gerenciamento de Resíduos).

Quando a unidade de saúde possuir lavanderia e refeitório no local, o empreendimento deverá atender as 

normas da Saneago, quanto as dimensões das caixas existentes.

6.1.4 – Outros empreendimentos

Em indústrias que possuem estação de tratamento de efluentes e/ou efluentes com alto índice de DBO ou 

DQO, é necessário apresentar resultados de análise do efluente gerado e os mesmos deverão estar de 

acordo com os valores limites para lançamento no sistema público de esgoto sanitário.

Obs.: A ligação de esgoto dos empreendimentos que geram efluentes não domésticos somente poderão 

ser interligados ao sistema coletor público após a execução da vistoria e liberação por parte da equipe 

técnica da Saneago. No momento da vistoria se identificado alguma irregularidade nas instalações internas 

do empreendimento, o mesmo será notificado e orientado quanto à execução das adequações. Todos os 

desenhos são esquemáticos e orientativos. Não dispensa a presença de um responsável técnico para 

construção/instalação dos componentes da ligação.

6.1.5 – Legislação

Segundo a Resolução da AGR nº  009/2014 CR-CG art.  39 e o Regulamento da Saneago art.  108, o 

lançamento  em  redes  coletoras  de  esgotos  de  efluentes  com  características  que  não  atendem  os 

parâmetros aceitos pelo prestador deverão ser tratados previamente pelo usuário adequando-se para o 

lançamento  à  rede  de  acordo  com  contrato  específico.  Caso  o  usuário  não  tenha  adequado  suas 

instalações dentro do prazo fixado em notificação, o prestador poderá emitir multa na sua conta de água.

De acordo com a resolução da AGR nº 009/2014 CR-CG art. 73 inciso I; art. 75 inciso II alíneas “A” “D” e o 
Regulamento  da  Saneago  art.  147,  o  prestador  deverá  interromper  os  serviços  mediante  prévia 
comunicação nos casos de inadimplência e irregularidades.
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APROVAÇÃO

ALEXANDRE GOMES DE SOUZA - SUPERINTENDENTE A1

SUTOP - SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA OPERACIONAL em 08/04/2020 11:10:43
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Manual de
Operações e Especificações Técnicas

Capítulo 05

IN00.0259.00 - Diretrizes para 
Gestão da Macromedição



DIRETRIZES PARA GESTÃO DA MACROMEDIÇÃO

Título DIRETRIZES PARA GESTÃO DA MACROMEDIÇÃO

Objetivo Estabelecer as diretrizes para promover a gestão da macromedição na Saneago

Aplicação Todas as Unidades Organizacionais da Saneago

1 – CONDIÇÕES GERAIS

Esta Instrução Normativa limita-se à abordagem das diretrizes para a gestão da macromedição referente 
aos medidores de vazão de água e esgoto a partir do DN 50 mm.

2 – CONCEITO E APLICAÇÃO DE SISTEMAS DE MACROMEDIÇÃO

Define-se Sistemas de Macromedição ou simplesmente macromedição como o conjunto de elementos e 
atividades destinados à obtenção, processamento, análise e divulgação de dados operacionais de rotinas 
relativas a vazões,  volumes,  pressões e níveis de água de um Sistema de Abastecimento de Água e 
vazões e volumes de um Sistema de Tratamento de Esgoto. 

2.1 – Dentre os campos de aplicação da macromedição, citam-se:

• Controle  de  produção:  a  macromedição  permite  medir  vazões  e  volumes,  elementos  esses 
essenciais  para um acompanhamento da evolução dos diversos subsistemas (adução de água 
bruta, tratamento, reservação, adução de água tratada e distribuição);

• Subsídio ao planejamento: os projetos de expansões e readequações de setores de distribuição de 
água devem utilizar de parâmetros medidos nos sistemas existentes para estabelecer margens de 
disponibilidade,  demandas não atendidas,  limites de exploração,  tendências  de crescimento da 
demanda, dentre outros aspectos;

• Fornecimento de água por atacado: a macromedição permite mensurar o volume fornecido de um 
município para outro;

• Controle de gastos com energia: a macromedição permite traçar o perfil de abastecimento de água, 
possibilitando  a  realização  de  manobras de  reservação,  evitando  com  isso, o  desperdício  de 
energia nos bombeamentos em períodos de picos do setor elétrico, quando a tarifa elétrica é mais 
alta;

• Controle das perdas de água: o controle e combate a perdas se viabilizam pelo conhecimento de 
parâmeros  hidráulicos  obtidos  pela  medição,  tais  como  os  volumes  de  água  produzidos  e 
distribuídos pelas companhias de saneamento;

• Dosagem de produtos químicos: utiliza-se da macromedição quando deseja-se adicionar produtos 
químicos nas concentrações preestabelecidas para o tratamento de água e esgoto.

As medições de um sistema de abastecimento de água, vão desde a captação de água bruta 
até  as  extremidades  da  rede  de  distribuição  e  demandam  um  quantitativo  elevado  de 
equipamentos. Diante disso, a Saneago tem adotado ordem de prioridade para as instalações 
de medidores de vazão  nos sistemas de abastecimento de água e tratamento de  esgoto 
conforme a tabela 1

Tabela 01

Prioridade Onde medir Justificativa

1° Saídas das estações de tratamento de água 
(ETA)  e  saídas  de  poços  ou  de caixa  de 
reunião de poços

Confiabilidade  dos  indicadores  fornecidos  para  o  SNIS  –  Sistema 
Nacional de Informações sobre Saneamento

2° Entrada de água bruta nas ETAS Atender legislação  (outorgas) e de dosagem de produtos químicos

3° Entradas de água de processo Eficiência operacional das ETAs

4° Entradas  de  Distrito  de  Medição  e  Controle 
(DMC)

Controle de perdas de água na distribuição
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DIRETRIZES PARA GESTÃO DA MACROMEDIÇÃO

Prioridade Onde medir Justificativa

5° Entradas  e/ou saídas de  esgoto em estações 
de tratamento (ETE)

Atender legislação 

3 – INSTRUMENTAL DE MACROMEDIÇÃO

O  Sistema  de  Macromedição  é  essencialmente  um  sistema  de  medição  estável e  para  que  essas 
medições  sejam realizadas utiliza-se de  vários tipos de  instrumentos e equipamentos, dentre os quais 
podemos  destacar:  calhas  Parshall,  Tubo de  Pitot,  sensores  diferenciais  de  pressão,  medidores  tipo 
Wotmann, eletromagnéticos, ultrassônicos, de nível, etc.

Dentre os diversos tipos e modelos de medidores disponíveis no mercado, a opção por um determinado 
medidor leva em conta uma série de condicionantes, que podem ser de caráter técnico ou econômico.

3.1 – Condicionantes de Caráter Técnico

Consistem fundamentalmente na aplicabilidade de um tipo de medidor às situações características de cada 
sistema, assim como às peculiaridades dos pontos selecionados para a instalação. Nesse sentido, devem 
ser analisados os seguintes aspectos:

• Diâmetro da linha;
• Vazão de trabalho: mínima, máxima e média, analisando a faixa de medição necessária;
• Pressão disponível no ponto de instalação do medidor;
• Funcionamento  do  Sistema:  número  de  horas  trabalhadas  por  dia,  operação  contínua  ou 

intermitente;
• Ocorrência de ar na linha;
• Condições de acesso ao local;
• Disponibilidade de energia elétrica;
• Qualidade da água a ser medida;
• Recursos disponíveis para operação e manutenção dos medidores;
• Nível de precisão requerida pelo sistema de macromedição implantado;
• Condições para remoção do aparelho e reposição de peças;
• Acessórios.

As  informações  acima devem ser cruzadas  com  as características dos diversos medidores, de modo a 
estabelecer  uma  “pré-seleção”.  Para  isso  devem  ser  consultados  catálogos  dos  fornecedores,  onde 
encontram-se disponíveis  os  principais  dados  referentes  aos  medidores  tais  como:  diâmetro  nominal, 
perda  de  carga  inserida  pelo  medidor,  possibilidade  de  leitura  à  distância,  condições  de  instalação, 
aplicabilidade e faixa de medição.

3.2 – Condicionantes de Caráter Econômico

• Envolve a análise comparativa de custos entre as alternativas técnicas levantadas. 
• Devem  ser  analisados  não  só  os  custos  de  aquisição  e  instalação,  como  também  os  custos 

referentes à futura operação e manutenção, sendo que esses são de mensuração mais difícil.
• A tabela  2 mostra  de  maneira  simplificada,  as  vantagens  e  desvantagens  dos  tipos  de 

medidores de vazão utilizados na Saneago e servem como uma primeira orientação em termos de 
uma análise para seleção de medidores. 

Tabela 02

Tipo do Medidor Vantagens Desvantagens

Eletromagnético Boa resistência (não possui partes móveis) Sensível a distúrbios do escoamento
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DIRETRIZES PARA GESTÃO DA MACROMEDIÇÃO

Tipo do Medidor Vantagens Desvantagens

Medidor  de  vazão  instantânea  (resposta 
imediata)

Interferência eletromagnética e elétrica

Não insere perda de carga na linha Exige fluído condutivo

Funcionamento bidirecional (indica fluxo direto 
e reverso)

Problema de curto nos eletrodos

Sinal de resposta linear Necessita energia elétrica (medidor convencional)

Boa faixa de velocidade (0,3 a 10 m/s) Manutenção exige mão de obra especializada

Ultrassônico

Boa resistência (não possui partes móveis) Custo elevado (modelo intrusivo)

Medidor  de  vazão  instantânea  (resposta 
imediata)

Interferência de ruídos de válvulas

Não insere  perda de carga na linha(modelos 
clamp-on e intrusivo)

Sensível aos distúrbios do escoamento

Funcionamento bidirecional (indica fluxo direto 
e reverso)

Tecnologia relativamente recente 

Facilidade de montagem e mobilidade (modelo 
clamp-on)

A  espessura  da  tubulação  pode  ser  fonte  de 
incerteza (modelo clamp-on)

Montagem  em  carga  (modelos  clamp-on  e 
intrusivo)

Sem normalização (modelos clamp-on e intrusivo)

Bom  Custo  x  benefício  (modelo  carretel  a 
bateria)

Inseri  perda  de  carga,  requer  parada  no 
abastecimento para instalação (modelo carretel a 
bateria)

Woltmann

Custo baixo comparado a outras tecnologias Limita-se a operar com água limpa

Fácil  manutenção  (elementos  de  medição 
removíveis)

Provoca perda de carga

Não necessita de fonte de energia Precisão inferior aos outros medidores de vazão

As partes móveis em contato com a água podem 
sofrer desgastes

Tubo de Pitot

Instalação fácil Sensível a distúrbios do escoamento

Permite  medir  grandes  vazões  e  grandes 
diâmetros

Sensível a sólidos em suspensão

Baixo custo Trechos  retos:  montante  (>20D)  e  a  jusante 
(>10D)

Versatilidade  (adequa-se  para  vários 
diâmetros)

Sofre desgastes 

Manutenção em geral é simples (Pitot) Incerteza de medição na ordem de +/- 2%

Calhas Parshall

Não necessitam de fonte de energia Sua exatidão depende diretamente do sistema de 
medição de nível utilizado

Permite a medição de líquidos com sólidos em 
suspensão e dissolvidos

Necessitam  de  instrumentação  para  registro 
contínuo dos dados

3.3 – Requisitos de escolha do tipo de medidor

• De uma maneira geral a Saneago adota a seleção do medidor, baseando-se no tipo de líquido a ser 
medido, conforme mostra a Tabela 3.

• Deve-se  ressaltar,  que  a  seleção  de  um  medidor  envolve  o  acompanhamento  da  evolução 
tecnológica do setor de fabricação de instrumentos, assim como das alterações que podem surgir 
em termos de custos. 

Tabela 03

Tipo do medidor Tipo do líquido DN do medidor

Medidor  de  vazão  do  tipo 
eletromagnético

Água bruta e água tratada Até 500 mm
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DIRETRIZES PARA GESTÃO DA MACROMEDIÇÃO

Medidor de vazão do tipo ultrassônico Água bruta e água tratada Acima de 500 mm

Medidor  de  vazão  do  tipo  ultrassônico 
carretel

Água tratada Até 300 mm

Medidor do Tipo Woltmann Água tratada Até 300 mm

Tubo de Pitot Água bruta e água tratada De 100 mm a 1500 mm

4 – INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS MEDIDORES

4.1 – Seleção dos pontos de medição

No levantamento das condições locais e da seleção da potencial localização do medidor, o ponto exato da 
sua instalação requer o conhecimento prévio da infraestrutura instalada a exemplo do material e diâmetro 
da tubulação e das singularidades existentes ao longo da mesma.

São  consideradas  como  singularidades  as  conexões  como  curvas,  reduções,  registros,  tês,  válvulas 
controladoras, bombas, filtros, etc,  ou seja, toda e quaisquer conexões que provoquem variação no perfil 
de escoamento do líquido.

4.2 – Considerações sobre o abrigo do elemento primário (tubo sensor) do medidor

• A altura mínima do abrigo do elemento primário deverá ser tal que permita a uma pessoa de 1,80 m 
ficar em pé dentro do mesmo; 

• A distância entre o fundo do abrigo e a geratriz inferior da tubulação deverá ser de no mínimo 30 
cm; 

• O  piso  do abrigo deverá  ser construído em  concreto magro de espessura  aproximada de 5 cm, 
devendo ser provido de dreno DN 40 (tubo de concreto), com pelo menos 40 cm de profundidade, 
preenchido com brita 01 e superfície nivelada com o piso circundante;

• O perímetro interno das paredes de alvenaria deverá receber argamassa nivelante do tipo “reboco 
paulista”, exceto se essas paredes forem de concreto aparente;

• As paredes e o teto do abrigo deverão receber pintura do tipo látex PVA na cor  Branco Neve ou 
Branco Gelo, visando minimizar os riscos com a infestação por insetos e/ou animais peçonhentos, 
bem como melhorar a reflexão de uma fonte luminosa qualquer (lanterna, por exemplo); 

• O  material  recomendado  para  a  confecção  da  escada  de  acesso  ao  abrigo é  o  aço  do  tipo 
Vergalhão CA 50-A DN = 5/8'', podendo ser utilizados tubos de aço reforçados, desde que possuam 
resistência mecânica compatível, com degraus dispostos de 25 em 25 cm e largura útil igual a 30 
cm; 

• A fixação dos montantes da escada deverá ser feita a cada 0,50 m ao longo do seu comprimento, 
através  de grapas de ferro  do tipo  “pé de galinha”,  chumbadas com massa de cimento  1:2 e 
travadas  com  pontas  de  aço  em  cavas  abertas  na  alvenaria,  objetivando a  maior  segurança 
possível.

4.3 – Dimensões do abrigo do elemento primário para diâmetros de 50 a 1200 mm

4.3.1 – As dimensões do abrigo do equipamento depende do tamanho do macromedidor e dos acessórios, 
do diâmetro da tubulação e devem ser suficientes para permitir  o acesso confortável dos técnicos ao 
medidor de vazão, principalmente para as manobras de instalação e remoção dos mesmos.  A largura 
mínima deverá sempre ser superior ou igual ao DN do tubo em questão somado a 1,20 m, de modo que a 
geratriz lateral da tubulação fique distante 0,60 m da parede do abrigo em ambos os lados.

Tabela 04
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DIRETRIZES PARA GESTÃO DA MACROMEDIÇÃO

DN da tubulação Largura (m) Comprimento (m) DN da tubulação Largura (m) Comprimento (m)

50 a 100 1,30 1,80 500 1,70 2,0

150 1,35 1,80 600 1,80 2,0

200 1,40 1,80 700 1,90 2,0

250 1,45 1,80 800 2,00 2,00

300 1,50 1,80 900 2,10 2,40

350 1,55 2,0 1000 2,20 2,40

400 1,60 2,0 1200 2,40 2,40

4.3.2 – Construção de abrigo do elemento primário em áreas verdes com profundidade de até 1,50 
m

• Alvenaria de tijolos maciços comuns de ½ vez ou blocos de concreto de ½ vez,  com ressalto 
mínimo de 15 cm acima do piso circundante, para impedir a entrada de águas pluviais; 

• Adotar  pilares  nos  cantos,  bem como  “ferros-cabelo”  a  cada  três  fiadas,  para  amarração  nas 
interfaces alvenarias/concreto;

• Fazer pequena viga no perímetro de apoio da tampa para evitar esmagamento no caso de tijolos; 
• Em locais onde não haja nenhuma possibilidade de trânsito de veículos ou similares, a tampa da 

caixa poderá ser em fibra de vidro reforçada;
• Deverá ser afixada nas proximidades da tampa, placa de advertência com os dizeres: “Perigo: não 

pise na tampa”. 

4.3.3 – Construção de abrigo do elemento primário em áreas verdes com profundidade a partir de 
1,50 m

• Adotar  vigas  de  canaletas  de  concreto  em  todo  o  perímetro  das  paredes  de  alvenaria 
exclusivamente  de  blocos  de  concreto,  nas  seguintes  posições:  1ª  fiada  (baldrame),  fiada 
intermediária (metade do pé-direito da caixa) e última fiada (respaldo), sendo esta última o berço de 
apoio da tampa; 

• Utilizar argamassa traço 1:4 (cimento e areia) para o assentamento dos blocos de concreto; 
• Adotar  pilares nos cantos,  bem como “ferros-cabelo”  em todas as  fiadas,  para amarração nas 

interfaces alvenarias/concreto; 
• Adotar 02 barras corridas de Aço CA 60-B DN 4,2 ou 5,0 mm, embutidas na argamassa das juntas 

de assentamento entre os blocos, em todo perímetro e em todas as fiadas da caixa, cuidando para 
que uma barra fique mais ao perímetro interno e a outra mais ao perímetro externo. 

4.3.4 – Construção de abrigo do elemento primário em calçadas com profundidade de até 1,50 m

• Adotar as mesmas especificações descritas para  construção em áreas verdes com profundidade 
até 1,50 m, com a ressalva da utilização de alvenaria de blocos de concreto tipo canaleta com 
pilares nos cantos, vigas intermediária e superior. 

4.3.5 – Construção de abrigo do elemento primário em calçadas com profundidade a partir de 1,50 
m

• Adotar as mesmas especificações descritas para construção em áreas verdes com profundidade a 
partir 1,50 m, substituindo-se as barras corridas de DN 4,2 ou 5,0 mm por barras de Aço CA 50-A 
DN 5/16'' nas mesmas posições da referida descrição. 

• A tampa,  independentemente da profundidade  do abrigo, deverá ser confeccionada em concreto 
armado pré-moldado, e poderá ser dividida em placas contendo alças e em tamanhos tais que 02 
operários possam retirá-las e recolocá-las sem grandes esforços. 
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DIRETRIZES PARA GESTÃO DA MACROMEDIÇÃO

4.3.6 –  Construção  de abrigo do  elemento primário em  ruas pavimentadas com profundidade  a 
partir de 1,80 m

• As paredes da caixa deverão ser executadas em concreto armado, com dimensionamento a ser 
fornecido por profissional legalmente habilitado. 

• A tampa,  independentemente da  profundidade  do  abrigo,  deverá  ser  nivelada  com  o  piso 
circundante. Quanto ao dimensionamento do concreto e armaduras, deverá haver especificação 
por profissional legalmente habilitado. 

4.3.7 – Detalhes do abrigo do elemento primário

Figura 1
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DIRETRIZES PARA GESTÃO DA MACROMEDIÇÃO

4.4 – Abrigo do elemento secundário (conversor)

4.4.1 – Deve-se prever também a proteção dos equipamentos eletrônicos de registros contínuos de dados 
(conversor) e dispositivos de telemetria, contra intempéries e acesso de pessoal não autorizado.
4.2.2 – O elemento secundário dos medidores de instalação remota, deve ficar no máximo a 20 metros de 
distância  do  elemento  primário  (tubo  sensor).  Para  atendimento  dessa  premissa,  às  vezes  torna-se 
necessário a construção de abrigo cujas dimensões construtivas devem a ser seguida conforme figura 2.

Figura 2

4.5 – Projeto de instalação dos medidores

4.5.1 –  A  correta  instalação  dos  medidores  é  fundamental  para  a  macromedição.  Erros  de  projeto 
prejudicam sua exatidão e até mesmo inviabilizam seu funcionamento. Qualquer medidor apresenta uma 
imprecisão que varia de acordo com cada tipo de medidor.

4.5.2 – Um medidor bem instalado e operando em condições de vazões adequadas, apresenta uma faixa 
de variação da precisão, em geral entre 0,5 e 2,0 % para mais ou para menos. Essa imprecisão gera 
normalmente, erros de medição que podem ser potencializados devido a problemas de toda ordem, tais 
como os apresentados a seguir:

• Instalação inadequada, não obedecendo aos trechos retos especificados a montante e jusante;
• Dimensionamento inadequado, operando com velocidades muito baixas;
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DIRETRIZES PARA GESTÃO DA MACROMEDIÇÃO

• Amplitude grande entre as vazões as máximas e as mínimas;
• Problemas físicos na instalação do primário, tais como incrustação, danos oriundos de cavitação;
• Problemas com a instrumentação secundária;
• Problemas na transmissão de dados (telemetria).

4.5.3 –  Com  a  finalidade  de  minimizar  os  erros  de  medição  os  seguintes  aspectos  devem  ser 
considerados:

• Conhecer e obedecer as condições de instalação definidas nos catálogos dos medidores;
• Observar as prescrições para instalação, como as distâncias definidas em termos de diâmetros em 

trecho retilíneo, a montante e a jusante do medidor, conforme tabela 5;
• Observar  o regime hidráulico  de funcionamento  da rede de tal  forma a  compatibilizá-lo  com o 

regime e faixas de medição específicos do medidor;
• Avaliar  cuidadosamente  as  estruturas  auxiliares,  sobretudo  aquelas  relativas  à  pitometria.  A 

localização dos registros de pitometria (TAPs),  por exemplo, necessita de  trecho retilíneo de 20 
vezes o diâmetro a montante e 10 vezes o diâmetro a jusante de quaisquer singularidades; 

• Avaliar  preliminarmente  as  condições  de acessibilidade aos  medidores  tanto  para  manutenção 
corretiva quanto preventiva;

Obs.:  quando não existir a  possibilidade  de  atender  os  requisitos  para  instalação  de  medidor 
sugeridos nessa normativa, o setor de macromedição deverá ser consultado para estudar o caso 
individualmente.

4.6 – Requisitos de instalação de medidores

4.6.1 –  Como praticamente todos os medidores de vazão são influenciados pelo perfil de velocidade do 
escoamento,  o elemento primário  deve ser  instalado de modo a  ficar  com os comprimentos  retos de 
tubulações (comumente chamado de trecho reto ou trecho retilíneo), a montante e a jusante não inferiores 
a determinados valores mínimos. É importante ressaltar que deve prevalecer as indicações dos fabricantes 
para os casos de necessidade de trechos maiores que os previstos na tabela 5.

Tabela 05

Trecho retilíneo requerido em termos de diâmetro A montante do medidor (X) A jusante do medidor (Y)

Medidor de vazão do tipo eletromagnético remoto 10 vezes o diâmetro 5 vezes o diâmetro 

Medidor de vazão do tipo eletromagnético à bateria 10 vezes o diâmetro 5 vezes o diâmetro 

Medidor de vazão do tipo eletromagnético de Inserção 10 vezes o diâmetro 5 vezes o diâmetro 

Medidor de vazão do tipo ultrassônico de nível Não se aplica Não aplica

Medidor de vazão do tipo ultrassônico intrusivo 20 vezes o diâmetro 10 vezes o diâmetro

Medidor de vazão do tipo ultrassônico de tempo de trânsito clamp-on 20 vezes o diâmetro 10 vezes o diâmetro 

Medidor de vazão do tipo ultrassônico de efeito Doppler 20 vezes o diâmetro 10 vezes o diâmetro 

Medidor de vazão do tipo ultrassônico de carretel 10 vezes o diâmetro 5 vezes o diâmetro

Medidor do tipo woltmann 5vezes o diâmetro 3 vezes o diâmetro

Tubo Pitot 20 vezes o diâmetro 10 vezes o diâmetro 

Calhas Parshall Não se aplica Não aplica

4.6.2 – Para que a medição de vazão em condutos forçados através do uso do tubo Pitot  apresente 
resultados confiáveis, deverão ser observados as seguintes condições:

• O diâmetro do tubo a ser medido deve ser igual ou superior a 100 mm;
• A velocidade do conduto deve ser superior a 0,3 m/s;
• A pressão dinâmica no ponto de medição deve ser superior a 3,0 mca para que a altura da haste 

do tubo Pitot seja vencida;
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4.6.3 –  Condições  hidráulicas  adversas  podem comprometer  o  funcionamento  do  medidor,  como por 
exemplo, a admissão de ar nas tubulações que podem ter como origem tanto a fase de projeto quanto a 
adoção de regime de operação.

4.6.4 –  Quando em funcionamento,  os medidores de escoamento sob pressão deve ter sempre o tubo 
onde está sendo realizada a medição cheio de líquido,  visto que a existência de ar pode interferir  na 
qualidade de medição. Se a fase gasosa existir sob a forma de bolhas muito pequenas, constituindo uma 
dispersão mais ou menos homogênea no líquido, é comum o medidor continuar apresentando dados de 
medição,  o que pode provocar  erros  graves.  Nos casos de formação de bolhas  de ar  com tamanho 
relativamente grande, o sinal de vazão torna-se instável ou o medidor não apresenta leitura (vazão igual a 
zero), impossibilitando a medição.

4.6.5 – Alguns exemplos de instalações com a finalidade de manter o medidor afogado, são apresentados 
abaixo:

4.6.5.1 – Saídas por gravidade de reservatórios apoiados, enterrados e semienterrados

Figura 3: Com Estação Pitométrica (EP) fora da caixa do medidor

Figura 4: Com Estação Pitométrica (EP) dentro da caixa do medidor

4.6.5.2 – Saídas por gravidade de reservatórios elevados
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Figura 5: Com Estação Pitométrica (EP) fora da caixa do medidor

Figura 6: Com Estação Pitométrica (EP) dentro da caixa do medidor
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DIRETRIZES PARA GESTÃO DA MACROMEDIÇÃO

◦ 4.6.5.3 – Chegadas em reservatórios por recalque;

Figura 7: Com Estação Pitométrica (EP) fora da caixa do medidor

Figura 8: Com Estação Pitométrica (EP) dentro da caixa do medidor

4.6.6 – Outro requisito que deve ser levado em consideração para instalação de medidores é quanto ao 
regime hidráulico de funcionamento da rede de tal  forma a compatibilizá-lo com o regime e faixas de 
medição específicos do medidor. Para essa compatibilização deve-se instalar o medidor entre reduções 
conforme figuras abaixo:
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DIRETRIZES PARA GESTÃO DA MACROMEDIÇÃO

Figura 9: Com Estação Pitométrica (EP) fora da caixa do medidor

Figura 10: Com Estação Pitométrica (EP) dentro da caixa do medidor

4.6.7 – Tabela de legendas e simbologias

Tabela 06

Abreviaturas Descrição

DN Diâmetro Nominal

TAP Registro de pitometria

>= 20 DN
Trecho retilíneo livre de singularidades a montante do TAP maior ou igual a 20 vezes o Diâmetro Nominal 
da rede;

>= 10 DN
Trecho retilíneo livre de singularidades a jusante do TAP maior ou igual a 10 vezes o Diâmetro Nominal 
da rede;

X Trecho retilíneo livre de singularidades a montante do macromedidor (consultar Tabela 5)

Y Trecho retilíneo livre de singularidades a jusante do macromedidor (consultar Tabela 5)

J Junta (Gibault, Bolsa, Luva de desmontagem, etc.)

TS Tubo Sensor

TPF Tubo/Extremidade Ponta Flange

TF Tubo Flangeado

VT Válvula ventosa

RE Redução

CV 90° Curva de 90°

Cópia não controlada quando impresso

Documento

IN00.0259
Revisão

00
Data

30/03/2020
UO Responsável

P-SPT 
Página

13 de 17



DIRETRIZES PARA GESTÃO DA MACROMEDIÇÃO

4.6.8 –  Situações de instalações adequadas e inadequadas do de medidores  eletrônicos são mostradas 
nas figuras abaixo. 

Figura 11: Pontos altos e descarga livre

Figura 12: Pontos altos e trechos em declives

Figura 13: Descargas

Figura 14: Forças de vácuo
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DIRETRIZES PARA GESTÃO DA MACROMEDIÇÃO

Figura 15: Bombas

Figura 16: Válvulas de controle

4.7 – Cadastro dos medidores

Todas as informações relativas ao medidor são relevantes: marcas, modelos, especificações técnicas, etc. 
Assim, catálogos e manuais devem ser preservados, com as informações referentes ao elemento primário 
e ao elemento secundário.

O cadastro dos medidores deve propiciar informações suficientes para localizar e identificar o medidor, 
bem como subsidiar o adequado gerenciamento de informações relativas ao sistema de medição. Dentre 
as informações relevantes que devem constar no cadastro cita-se:

• Local de instalação do medidor, se possível georreferenciado de forma a facilitar a localização do 
mesmo;

• Diâmetro (se aplicável), tipo, modelo e fornecedor;
• Data de instalação;
• Data da calibração/aferição;
• Tipo de fluído: água, esgoto, produto químico.

5 – MANUTENÇÃO DOS MEDIDORES

As atividades  de  manutenção  dos  sistemas de  medição,  como em quaisquer  outros  sistemas,  visam 
manter as características originais dos equipamentos / instrumentos e, em particular, são atividades que 
procuram manter a exatidão e repetibilidades originais dos medidores ao longo da vida útil.

5.1 – Manutenção preventiva

A manutenção preventiva envolve desde a limpeza e manutenção do local onde está situado o medidor, 
até  sua  revisão  geral,  que  deve  ser  realizada periodicamente.  A  limpeza  e  conservação  do  local  da 
instalação,  aparentemente  banal,  é  fundamental  tanto  para  a  qualidade  das  leituras,  quanto  para  a 
avaliação de problemas que podem passar desapercebidos.
O plano de manutenção preventiva inclui a verificação das condições de instalação, o estado das ligações 
entre os elementos primário e o secundário, e a parametrização e/ou programação do secundário.

5.2 – Manutenção preditiva

Considera-se  manutenção  preditiva  aquela  que  é  feita  em  função  da  tendência  de  indicadores  ou 
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DIRETRIZES PARA GESTÃO DA MACROMEDIÇÃO

parâmetros obtidos do sistema. O principal  sinal de perda de eficiência do medidor é percebido pelos 
próprios dados de leitura, quando ocorre uma variação aos registros históricos, por exemplo, quando as 
medidas vão diminuindo sistematicamente mês a mês. Eliminadas as hipóteses de erro e efeito sazonal, é 
possível detectar não conformidades e planejar ações de manutenção, evitando assim a perda dos valores 
medidos durante um provável período de falha do medidor e despesas com aquisição de equipamentos 
para substituição. 

5.3 – Manutenção corretiva

A manutenção corretiva é necessária quando ocorre um defeito claro que demanda uma ação direta, por 
exemplo,  queima de  componentes  eletrônicos  do  elemento  secundário,  queima dos  componentes  do 
quadro de proteção elétrica do medidor e defeito dos protetores de sinal dos medidores eletrônicos.

6 – CALIBRAÇÃO/AFERIÇÃO DOS MEDIDORES

A calibração deve ser efetuada segundo períodos determinados, de acordo com o tipo de 
instrumento e equipamentos associados.  Na Saneago, de uma maneira geral, os medidores 
são calibrados / aferidos no prazo de 24 meses, sendo realizado em períodos menores caso o 
medidor  passe por alguma manutenção ou ocorra anomalias  nos valores registrados pelo 
mesmo.

Medidores de DN até 300 mm podem ser calibrados / aferidos em bancada no Laboratório de 
macromedição. Caso as condições operacionais ou a situação da instalação do macromedidor 
não permita sua retirada para calibração em bancada,  a mesma é realizada em campo por 
meio de estação pitométrica associada ao medidor.  No caso de medidores com diâmetros 
superiores a 300 mm as calibrações também são realizadas em campo.

Medidores fixo tipo calha Parshall, não necessitam de calibrações periódicas,  considerando 
que o mesmo foi previamente calibrado e suas dimensões estão de acordo com a norma que 
apresenta as diretrizes das Calhas Parshall  (NBR ISO 9826 /  2008).  Sua exatidão depende 
diretamente do sistema de nível eletrônico utilizado.

As  estações  pitométricas  devem  ser  regularmente  previstas  no  projeto  do  sistema  e  as 
instalações de medidores a posteriori,  devido a reformulação do sistema,  devem também 
contar com projetos específicos.

Ressalta  se  que  um dos  requisitos  para  aquisição  de  medidores  pela  Saneago  é  que  os 
mesmos  venham  acompanhados  de  certificados  de  calibração  emitido  por  laboratório 
rastreado pela Rede Brasileira de Calibração (RBC)

Detalhes  de  como  é  realizada  a  calibração  dos  medidores  são  tratados    na   normativa   
“  CALIBRAÇÃO DE MEDIDORES DE VAZÃO”  .  
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DIRETRIZES PARA GESTÃO DA MACROMEDIÇÃO

APROVAÇÃO

WANIR JOSE DE MEDEIROS JUNIOR - DIRETOR (A)

DIPRO - DIRETORIA DE PRODUCAO em 30/03/2020 16:43:00
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Manual de
Operações e Especificações Técnicas

Capítulo 06

RT 265-2020 - Relatório Técnico - 
Macromedição do Município de 
Goiânia



Saneamento de Goiás S. A.

Tipo RELATÓRIO TÉCNICO

Número 265/2020

Data 10/07/2020

Assunto RESPOSTA AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE.

Este relatório visa detalhar informações sobre a macromedição do município de Goiânia, 

visto que a IN00.0259 – DIRETRIZES PARA GESTÃO DA MACROMEDIÇÃO, abrange todos 

os municípios operados pela Saneago.

Os  sistemas  de  medição  constituem  um instrumento  indispensável  para  executar  o 

controle do índice de perdas, o controle de operação dos sistemas de abastecimento de água 

(SAA's),  o controle da dosagem dos produtos químicos utilizados no tratamento de água e 

esgoto, a mensuração da eficiência do uso de energia elétrica e subsídio à avaliação geral do 

sistema e ao planejamento. Nesse sentido, faz-se necessária a padronização dos projetos, a 

normatização das instalações e a calibração dos macromedidores. 

A Saneago realiza o projeto, a aquisição por meio de licitação, o ensaio de recebimento, 

a  instalação  dos  macromedidores  e  a  aferição  periódica  dos  mesmos.  Os  procedimentos 

adotados da concepção ao funcionamento de macromedidores são: 

1 – Projeto de instalação 

O projeto contempla visita in loco, por técnicos habilitados, para escolha do ponto de instalação 

e tecnologia de medição a ser aplicada. 

2 – Aquisição 

O  pedido  de  aquisição  é  feito  pela  UO responsável  pela  gestão  da  macromedição,  e  os 

encaminhamentos necessários para a efetivação da aquisição, é feito pela UO responsável 

pela gestão de compras e estoque da Saneago. 

Na  fase  de  aquisição,  o  fornecedor  deverá  atender  as  Especificações  Normalizadas  da 

Saneago, onde estão detalhadas as caraterísticas técnicas do medidor de vazão solicitado, 

bem como entregar o macromedidor acompanhado de Certificado de Calibração emitido por 

laboratório rastreado pela Rede Brasileira de Calibração – RBC. 

3 – Ensaio de recebimento 

Os ensaios de recebimento são realizados nos Laboratórios de Micromedição e Macromedição, 

rastreados pelo INMETRO. 

Saneamento de Goiás S. A.
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Saneamento de Goiás S. A.

4 – Instalação

A instalação dos macromedidores é feita com uso de mão de obra da Saneago, com exceção 

dos  macromedidores  ultrassônicos  intrusivos  que  são  instalados  pelo  fornecedor, 

acompanhado por técnicos da Saneago. 

5 – Manutenção 

São  realizadas  manutenções  tanto  preventivas  quanto  corretivas  e,  quando  ocorrem 

manutenções corretivas os macromedidores são novamente calibrados/aferidos, independente 

da data de vencimento da calibração; 

6 – Calibração/Aferição 

A calibração/aferição dos macromedidores tem periodicidade de 24 meses, sendo realizada em 

períodos menores caso o medidor passe por alguma manutenção ou ocorra anomalias nos 

valores registrados pelo mesmo. 

Os medidores com DN (diâmetro nominal) > 300 mm são calibrados/aferidos em campo, com 

uso de técnicas de pitometria ou com medidor ultrassônico portátil. Os medidores com DN <= 

300 mm, são calibrados/aferidos no campo com uso de técnicas de pitometria ou no laboratório 

de Pitometria e Macromedição da Saneago. 

7 – Gestão dos resultados 

A  gestão  dos  dados  de  volume  e/ou  vazão  é  realizada  a  partir  da  telemetria  dos 

macromedidores  e  do  controle  diário  do  sistema  produtor  conforme  documento  normativo 

(IT07.0303). 

Nas Estações de Tratamento de Água (ETAs) e nos Centros de Reservação, a telemetria é 

realizada através do Sistema Supervisório de uso e domínio da Saneago, e nos distritos de 

medição e controle (DMCs) por GPRS. 

Atualmente  o  sistema  produtor  de  Goiânia  possui  um  total  de  17 macromedidores 

instalados em ETAS e sistemas independentes e 57 macromedidores instalados em centros de 

reservação e distrito de medição e controle (DMC).

Para controle  de produção e  cálculo  de  perdas do município  de Goiânia  são utilizados os 

macromedidores relacionados abaixo:

● Sistema produtor João Leite:

01 macromedidor do tipo ultrassônico de contato externo instalado na adutora de água 
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tratada DN 1200 mm, saída da ETA;

01  macromedidor  de nível  para vazão instalado em calha parshall,  para medição de 

água bruta;

02 macromedidores do tipo ultrassônico de contato externo, instalados nas adutoras de 

água tratada importada do sistema Mauro Borges, DN 600 mm e DN 500 mm.

● Sistema produtor Meia Ponte: 

02 macromedidores do tipo ultrassônico intrusivo, instalados na adutora de água bruta, 

DN 1200 mm e na adutora de água tratada DN 1200 mm, saída da ETA;

01 macromedidor do tipo ultrassônico de contato externo, instalado na adutora de água 

tratada importada do sistema Mauro Borges, DN 700 mm.

● Sistema produtor Mauro Borges:

04 macromedidores do tipo ultrassônico de contato externo, instalados na adutora de 

água tratada DN 1625 mm saída da ETA, na adutora de água bruta DN 1625 mm saída 

da captação e nas adutoras de  DN 1200 mm, entradas dos módulos de tratamento.

● Sistema Fonte das Águas:

01 macromedidor  do  tipo  woltmann DN 200  mm instalado  na  saída  do  reservatório 

apoiado (RAP)

01  macromedidor  do  tipo  woltmann  DN  80  mm  instalado  na  saída  do  reservatório 

elevado (REL).

● Sistema São Marcos:

02 macromedidores do tipo ultrassônico carretel DN 150 mm, instalados nas saídas dos 

reservatórios RAP e REL.

● Sistema Iris Ville:

01 macromedidor do tipo woltmann DN 50 mm, instalado na saída do reservatório.

● Sistema Português:

01 macromedidor do tipo woltmann DN 50 mm, instalado na saída do reservatório.
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RUBENILZA RODRIGUES DE SOUZA - SUPERVISOR D1 

P-SPT - SUPERV. DE MAC, PITOM. E INOV. TEC. em 10/07/2020 13:05:48

MAURICIO CARLOS DA SILVA - . 

P-GIN - GER. DE DESENV. OPER. INOV. TECNOL. em 10/07/2020 10:33:08

P/ 
ALEXANDRE GOMES DE SOUZA - SUPERINTENDENTE A1

SUTOP - SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA OPERACIONAL em 10/07/2020 13:38:53

ASSINADO EM SUBSTITUIÇÃO: MARCELO DIAS DA FONSECA
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Manual de
Operações e Especificações Técnicas

Capítulo 07

EN00.0256.00 - Medidor de 
Vazão Eletromagnético
Flangeado



MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO FLANGEADO

Título MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO FLANGEADO

Objetivo Definir e detalhar as características técnicas de medidor de vazão eletromagnético convencional e à
bateria flangeado, para ser utilizado em água bruta e/ou tratada.

Aplicação Todas as Unidades Organizacionais da Saneago.

1 – NOME COMPLETO DO MATERIAL

Medidor  de vazão  eletromagnético  convencional  e  à  bateria  flangeado  para  uso em água bruta  e/ou 
tratada.

2 – CÓDIGO DO MATERIAL NO SISTEMA SAP

Código do material no SAP Descrição do material

10000267 MACROMEDIDOR ELETROMAG PN10 DN 150 MM

10000265 MACROMEDIDOR ELETROMAG PN10 DN 200 MM

10000268 MACROMEDIDOR ELETROMAG PN10 DN 250 MM

10000264 MACROMEDIDOR ELETROMAG PN10 DN 300 MM

10000269 MACROMEDIDOR ELETROMAG PN10 DN 400 MM

10013651 MACROMEDIDOR ELETROMAG PN10 DN 500 MM

10000271 MACROMEDIDOR ELETROMAG PN16 DN 300 MM

10013662 MAROMEDIDOR ELETROM A BATER PN10 DN80

10013663 MAROMEDIDOR ELETROM A BATER PN10 DN100

10000279 MAROMEDIDOR ELETROM A BATER PN10 DN150

10013664 MAROMEDIDOR ELETROM A BATER PN10 DN200

10000776 MAROMEDIDOR ELETROM A BATER PN10 DN250

10000777 MAROMEDIDOR ELETROM A BATER PN10 DN300

10014195 MAROMEDIDOR ELETROM A BATER PN10 DN400

3 – ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

3.1 – Normas e requisitos gerais:

3.1.1 – Os medidores de vazão listados acima devem atender esta especificação e as seguintes normas:

• ABNT NBR 7675:2005
• ABNT NBR ISO 6817:1999
• ABNT NBR ISO 9104:2000
• Portaria INMETRO n° 295, de 29 de julho de 2018  (a partir de julho de 2021);

3.1.2 – Temperatura de trabalho: máxima de 50°C; mínima de -10°C;

3.1.3 – Possibilidade de exposição a ambiente contendo cloro;

3.1.4 – Condutividade do fluído maior ou igual a 5 mS/m;

3.1.5 – O fornecedor/fabricante deverá dar apoio técnico à instalação e operação;
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MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO FLANGEADO

3.1.6  –  O fornecedor/fabricante deverá ter o compromisso de  prestar assistência técnica  e/ou conserto 
durante o período de garantia do equipamento e reposição de peças avulsas;

3.1. 7 – O equipamento deverá ser Calibrado Hidraulicamente na Fábrica;

3.1. 8 – O medidor de vazão (marca/modelo) deve estar homologado na Saneago.

Observação: Homologação de um “modelo” não implica que os demais modelos da mesma marca estão 
homologados.

3.2 – Itens de fornecimento:

3.2.1 – Medidor de Vazão (Tubo Medidor/Sensor com Conversor);

3.2.2 – Manual de instrução em português;

3.2.3 – Certificado de calibração rastreado pela RBC/INMETRO;

3.2.4 – Conversor microprocessado;

3.2.5 –  Acessórios,  peças,  terminais,  ferramentas  específicas e  outros  necessários  à  instalação do 
medidor;

3.2.6 – Protetores contra surtos elétricos: alimentação, sinal e bobina (do próprio fornecedor ou específico 
para o medidor) separados do medidor de vazão, além da própria proteção elétrica do conversor;

3.2.7 – Resina de encapsulamento para transformação do índice de proteção do medidor de vazão para IP 
68;

3.2.8 – 20 (vinte) metros de cabo para bobina;

3.2.9 – 20 (vinte) metros de cabo para eletrodo;

3.2.10 – No-break, do tipo on-line com entrada e saída de 220 V e capacidade de no mínimo 1.2 KVA;

3.2.11 – Fonte de alimentação, saída 24 V e potência 240 W;

3.2.12 – Anel de aterramento ou eletrodo de aterramento.

Observação: Do item 3.2.6 ao 3.2.12 aplica-se somente aos medidores de vazão convencional.

3.3 – Características do tubo medidor/sensor:

3.3.1  –  Equipamento  detector  de  fluxo  volumétrico  através  de  eletrodo compacto  baseado  na Lei  de 
Faraday da indução eletromagnética;

3.3.2 – Utilizado em fluido condutivo (água bruta ou tratada), e que não provoque perdas de carga e nem 
obstrução na linha;

3.3.3 – Medição independente da viscosidade, densidade e temperatura do fluido; 
3.3.4 – Insensível à interferência elétrica/ruído nas medições;

3.3.5 – Conjunto magnético de baixa tensão para maior segurança de operação;
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MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO FLANGEADO

3.3.6 – Deverá ser a prova de tempo submergível contínuo e/ou intermitente, grau de proteção IP68;

3.3.7 – Pintura externa à prova de corrosão, considerando ambientes corrosivos principalmente sob ação 
do cloro;

3.3.8 – Montagem entre flanges (flangeado), furação conforme ABNT 7675, e materiais com as seguintes 
características:

▪ Tubo interno ..........: Aço inox 304;
▪ Carcaça externa......: Aço carbono SAE 1020;
▪ Revestimento interno do tubo sensor......: Borracha natural, Neoprene ou Poliuretano 

ou material superior que suporte concentrações de cloro residuais de 10 ppm;
▪ Eletrodo..................: Aço inox 316L;
▪ Caixa de ligação dos cabos......: Aço inox 316;
▪ Placas de circuitos com verniz de proteção (climatização) resistentes ao ataque de 

micro-organismos.

3.3.9  – Placa de identificação com alta durabilidade resistente aos Raios Ultravioletas (UV), abrasão e 
umidade, preferencialmente em alto ou baixo-relevo (mínimo de 0,3 mm), contendo:

▪ Logomarca do fabricante (sensor e conversor);
▪ Número de série do equipamento;
▪ Modelo do equipamento;
▪ Grau de Proteção (IP) do equipamento;
▪ Classe de Pressão (PN) do equipamento;
▪ Data de Fabricação do equipamento;
▪ Diâmetro Nominal (DN) do equipamento;
▪ Fator de calibração e/ou correção, se aplicável;
▪ Identificação de sentido de fluxo (sensor) resistente à abrasão e umidade; 
▪ Entradas de cabos (por exemplo saída de pulso) individuais (borneiras com prensa 

cabos);
▪ Identificação dos terminais de ligação dos cabos com fácil  visualização em formato 

alfanumérico;
▪ Presença e Identificação de terminal de aterramento para aterramento da carcaça.

3.4 – Características do conversor:

3.4.1 – Kit de proteção do invólucro para medidor remoto IP-65 e para medidor conjugado IP-68;

3.4.2 – Mostrador digital (display iluminado) para entrada de dados, lacrado e acionável externamente;

3.4.3 – Permitir ajuste de corte de baixa vazão;

3.4.4 –  Receber sinal  (tensão elétrica) e fazer corte de zero no mínimo de 10% da vazão  máxima do 
medidor;

3.4.5 – Suprido por bateria de lítio com vida útil de no mínimo 8 anos, para o caso de falta de energia ou 
com memória não volátil que dispensa bateria (para medidor convencional);

3.4.6 – Acusar fluxo direto (+) e reverso (-);

3.4.7 – Totalização em Litros e m³,  vazão em l/s e m³/h (o equipamento deve possibilitar a indicação de 
vazão e volume em unidades diferentes);
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MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO FLANGEADO

3.4.8 – Exatidão de ± 0,5% do valor medido e não do fundo de escala;

3.4.9 – Faixa de velocidade 0,3 m/s a 7,0 m/s;

3.4.10 – Repetibilidade ± 0,1%;

3.4.11 – Tensão de alimentação: 24 Vcc (para medidor convencional);

3.4.12 – Alimentação por bateria de lítio com vida útil de no mínimo 6 anos a partir da data de aquisição do 
medidor pela Saneago (para medidor à bateria);

3.4.13 – Calibrador interno e ajuste de zero automático;

3.4.14 –  Sinais de Saída:  Pulsada e 4 a 20 mA(medidor convencional);  Pulsada e MODBUS (medidor  à 
bateria);

3.4.15 – Ser protegido contra transientes elétricos (protetor interno contra surtos).

3.4.16 –  Interface ótica  (USB /  IR)  – interface,  software  e  qualquer  outro  dispositivo  necessário  para 
configurar o medidor deverão ser fornecidos junto ao medidor de vazão.

4 – ENSAIOS E CALIBRAÇÃO EM LABORATÓRIO:

O medidor será submetido a ensaio de recebimento e verificação de desempenho,  no  Laboratório  de 
Macromedição da SANEAGO.

5 – GARANTIA:

A proponente deverá fornecer declaração de garantia técnica do medidor pelo prazo de 12 (doze) meses 
após  o mesmo entrar em  operação  (obs.: se aceitar essa sugestão de texto, tem que mudar na outra 
especificação), ou 24 (vinte e quatro) meses após a entrega de todo o material citado nesta especificação, 
prevalecendo o que ocorrer primeiro.

Durante o período de operação, o fornecedor ficará obrigado a efetuar às suas expensas as alterações, 
substituições e reparos de todo e qualquer material que apresente anomalia, vício ou defeito de fabricação, 
bem como falhas ou imperfeições constatadas em suas características de operação.

6 – DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA:

O manual de instruções para instalação, operação e manutenção deverá ser em  Língua portuguesa e 
deverá  incluir todos os cuidados, limitações, tolerâncias e recomendações para o bom desempenho do 
equipamento, e relação de peças de reposição com seus respectivos códigos para aquisição.

7 – Instalação e Montagem:

A SANEAGO fará a  instalação do  equipamento e  startup,  enquanto a Fornecedora ficará à disposição 
durante o período da instalação, a fim de fornecer suporte técnico e operacional por telefone, ou por outro 
meio que julgar pertinente.
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MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO FLANGEADO

APROVAÇÃO

MAURICIO CARLOS DA SILVA - . 

P-GIN - GER. DE DESENV. OPER. INOV. TECNOL. em 20/03/2020 14:39:12

ALEXANDRE GOMES DE SOUZA - SUPERINTENDENTE A1

SUTOP - SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA OPERACIONAL em 20/03/2020 16:21:09
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Manual de
Operações e Especificações Técnicas

Capítulo 08

IT07.0303.03 - Determinação de 
Volumes de Sistemas Produtores



DETERMINAÇÃO DE VOLUMES DE SISTEMAS PRODUTORES

Título DETERMINAÇÃO DE VOLUMES DE SISTEMAS PRODUTORES

Objetivo
Padronizar  as  atividades  de  medição de  volumes de  água em unidades  de

produção em que haja(m) medidor(es) de vazão em operação      

Campo de 
Aplicação

Sistemas produtores de água

1 - DEFINIÇÕES, SÍMBOLOS E SIGLAS

NOME SÍMBOLO ESCLARECIMENTO

Caixa de Reunião

Tanque  ou  Caixa,   utilizado  como  ponto  de  recebimento  de  águas 
fornecidas  por  poços  profundos,  geralmente  utilizado  como  ponto  de 
lançamento de produtos químicos.

Macromedidor 
VAB

Instrumento macromedidor de vazão, utilizado para registrar volumes de 
água de saídas de poços profundos ou de chegadas de água bruta em 
estações de tratamento de água.

Macromedidor 
VAM

Instrumento macromedidor de vazão, utilizado para registrar volumes de 
água  de  saídas  de  Caixas  de  Reunião,  Reservatórios,  Estações  de 
Tratamento de Água ou Elevatórias, após o tratamento da água.

Poço

Poço Profundo, utilizado como fonte de fornecimento de água para  um 
sistema de abastecimento existente.

Reservatório
Reservatório de Água, utilizado como unidade de regularização da água 
a ser distribuída a um sistema de abastecimento, ou como unidade de 
suprimento a sistemas produtores.

VAU
Volumes correspondentes a gastos operacionais utilizados em processos 
de tratamento de água ou em desinfecção de reservatórios ou de caixas 
de reunião.

2 - CONDIÇÕES GERAIS

2.1  –  O  Volume  de  Água  Produzido,  o  Volume  de  Água  Tratada  Importado,  o  Volume  de  Água 
Consumido Total e o Volume de Água Tratada Exportado são utilizados no cálculo do índice de perdas 
de água da SANEAGO, realizado dentro do programa denominado Sistema de Desenvolvimento  e 
Melhoria Operacional – I.D.O., segundo fórmula a seguir:

                 PPC = (( VAP + VATI - VAS) - ( VCT + VATE ))  x 100(%)

        ( VAP + VATI - VAS)
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DETERMINAÇÃO DE VOLUMES DE SISTEMAS PRODUTORES

Onde:

PPC = Perdas entre a Produção e o Consumo, do(s) sistema(s) avaliado(s).

VAP = Volume de Água Produzido (considera-se este como o volume entregue para a distribuição).

VATI = Volume de Água Tratada Importado.

VCT = Volume Consumido Total (soma dos volumes medidos e estimados).

VATE = Volume de Água Tratada Exportado.

VAS = Volume de água de serviço 

2.2 - O VAP é obtido através de cálculos realizados no programa  I.D.O, a partir de registros que estão 
ali contidos e que são informados através de digitação realizada na Gerência Regional de Serviços ou 
de Negócios de cada Superintendência da Diretoria de Produção. 

Estes registros referem-se aos volumes de duas variáveis operacionais do Sistema de Abastecimento 
de Água avaliado, que são: o Volume de Água Bruta e o Volume de Água Utilizado, cujos valores são 
extraídos dos registros da operação rotineira da ETA ou da Unidade de Produção e posteriormente 
registrados no programa I.D.O. Os registros possuem os seguintes códigos no programa:

22  - Volume de Água Bruta = VAB. 
23  - Volume de Água Utilizado = VAU. 

2.3 – Assim é que, com os registros de um mês completo, o programa I.D.O. efetua o seguinte cálculo:

2.4 –  O VCT é obtido  através  de cálculos  baseados em registros  contidos  no SICSAN – Sistema 
Informatizado Comercial da SANEAGO, com a seguinte fórmula:

VCT=  Volume Consumido Medido(VCM) + Volume Consumido Não Medido(VCN)
VCM= SICSAN (Volume_Água_Medida)

VCN = (VCM * ESL) / ECL
ESL= Economias Sem Leitura
ECL= Economias Com Leitura

2.5 – O VATI é o Volume de água potável, previamente tratada (em ETA ou por simples desinfecção), 
recebido de outro(s) município(s), independentemente se do mesmo prestador de serviço ou não.
O valor deste volume é informado através de digitação realizada na Gerência Regional de Serviços ou 
de Negócios, de cada Superintendência  da Diretoria de Produção, no programa I.D.O,  com o código 
88.

2.6 – O VATE é o Volume de água potável, previamente tratada (em ETA ou por simples desinfecção), 
transferido  do  município  onde  está  localizado  o  sistema produtor  avaliado  para  outros municípios, 
independentemente se esses são atendidos pelo mesmo prestador de serviços. O valor deste volume é 
informado através de digitação realizada na Gerência Regional de Serviços ou de Negócios, de cada 
Observação: Cópia não controlada quando impresso.
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DETERMINAÇÃO DE VOLUMES DE SISTEMAS PRODUTORES

Superintendência de Serviços da Diretoria de Produção, no programa I.D.O,com o código 87.

2.7 – O VAS é o Volume de Água de Serviço que representa a soma dos volumes utilizados para 
atividades operacionais e especiais ( VAOE)  com os volumes de água recuperados (VAR). No 
sistema de Desenvolvimento e Melhoria Operacional – OP000 recebe o código 113.

3 – OBTENÇÃO DOS VALORES DE VOLUMES OPERACIONAIS

3.1  – Para  Estações  de  Tratamento  de  Água,  Filtros  Russos,  Estações  Compactas,  Flocos- 
Decantadores  ou  outros  tipos  de  unidades  de  produção,  o  Operador  de  Sistemas,  tem  a 
responsabilidade  de  controlar  e  registrar  nos  formulários  operacionais  pertinentes,  as  seguintes 
variáveis:

Volume de Água Bruta - VAB (m³/dia):

É obtido na entrada da unidade de tratamento, através do acompanhamento do macromedidor de vazão 
(Calha Parshall, Vertedouro, Medidor Ultrassônico, Medidor Eletromagnético, etc.).

O  VAB  será  sempre  registrado  no  formulário  FR04.5181 (Controle  de  Produção  de  Sistema  de 
Abastecimento de Água).  Também deverá ser efetuada a Análise Crítica dos dados,  por parte dos 
responsáveis pela operação do sistema, antes dos registros no formulário.

Volume de Água Utilizado - VAU (m³/dia):

É o volume de água utilizado em lavagem de filtros, decantadores e outros consumos de ETA's, ou de 
outros tipos de unidades de tratamento. É caracterizado como Consumo Interno.

O  VAU  será  registrado  também  no  formulário  FR04.5181,  e  é  a  coluna  correspondente  ao  dado 
Consumo Interno. 

Volume Máximo de Água Produzido- VMA (m³/dia):

Corresponde ao dia em que se produziu o maior volume de água, no mês.

É obtido após descontados os volumes utilizados nos processos de tratamento (consumo interno), ou 
seja, é o resultado da subtração VAB – VAU, para o dia de maior produção no mês avaliado.

NOTA: O VMA é parâmetro fundamental de avaliação da operação do sistema e serve para cálculos de 
projeto, em caso de expansão do sistema avaliado.

Volume Macromedido no Sistema Produtor – VAM (m³/dia):

É o volume registrado no macromedidor de saída da Unidade de Produção.

O VAM deve ser registrado no formulário FR04.5198 (Relatório Mensal de Macromedição) sendo que, 
para cada macromedidor de vazão existente na(s) saída(s) da(s) Unidade(s) de Produção, existirá o 
respectivo formulário FR04.5198 para seu controle.

É importante notar que, apesar de existir macromedidor controlando a saída da Unidade de Produção o 
controle desta variável, por si só, não serve para ser utilizada para efetuar o cálculo do VAP pois o VAP 
é obtido em cálculo do programa I.D.O., através  da subtração VAB – VAU, conforme esclarecido em 
2.2 e 2.3.
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DETERMINAÇÃO DE VOLUMES DE SISTEMAS PRODUTORES

O VAM é obtido para ser registrado no programa I.D.O., onde encontra-se cadastrado como variável de 
código  76.  O  registro  desta  informação  é  efetuada  mensalmente,  através  de  digitação  no  citado 
programa, assim como o registro das outras variáveis citadas.

O  VAM  é  utilizado  para  se  obter  indicadores  denominados  Índice  de  Macromedição,  Índice  de 
Macromedição Disponibilizado e variável Volume de Água Macromedido.

O  Volume Macromedido  do  Sistema  Produtor  caracteriza  o  grau  de  confiabilidade  do  controle  de 
registro das vazões de operação do sistema avaliado.

Nota:  Quando existir  macromedidor  de  vazão  em saída  da  produção,  outros  procedimentos 
deverão ser executados, conforme item 4.2 e 5.

3.2 – Para Poços Profundos, o Operador de Sistemas tem a responsabilidade de controlar e registrar 
nos formulários pertinentes as seguintes variáveis:

Volume de Água Bruta - VAB (m³/dia):

Será aquele indicado no macromedidor de saída do poço. 

Em sistemas que forem formados por mais de um poço, cuja água esteja sendo despejada em um único 
reservatório ou caixa de reunião, o VAB será a soma dos volumes de todos estes poços.

O VAB será registrado no formulário FR04.5181 (Controle de Produção de Sistema de Abastecimento 
de Água). Também deverá ser efetuada a Análise Crítica dos dados por parte dos responsáveis pela 
operação do sistema antes dos registros no formulário.

Volume de Água Utilizado - VAU (m³/dia):

Será igual a ZERO, pois não existirá Consumo Interno da unidade de produção (não se lavam filtros ou 
decantadores em poços).

No mês em que houver lavagem de caixa de reunião ou de reservatórios que recebam águas de 
poços e tratamento, o volume correspondente a esta lavagem será registrado como volume de água 
utilizada, ou seja, Consumo Interno.

O VAU será registrado no formulário FR04.5181 (Controle de Produção de Sistema de Abastecimento 
de Água), e é a coluna correspondente ao dado Consumo Interno. 

Volume Máximo de Água Produzido VMA (m³/dia):

Corresponde ao dia em que se produziu o maior volume de água no poço. 

Em sistemas que  forem formados  por  mais  de  um poço,  cuja  água seja  despejada  em um único 
reservatório ou caixa de reunião, o VMA será a soma dos volumes, do dia de maior produção, de cada 
um desses poços.

O VMA é parâmetro fundamental de avaliação da operação do sistema, e serve para cálculos de projeto 
em caso de expansão do sistema avaliado.

Volume Macromedido do Sistema Produtor VAM (m³/dia):
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DETERMINAÇÃO DE VOLUMES DE SISTEMAS PRODUTORES

Corresponde ao volume registrado no macromedidor de saída do poço.

O VAM deve ser registrado no formulário FR04.5198 (Relatório Mensal de Macromedição), sendo que, 
para cada macromedidor de vazão existente na saída da Unidade de Produção, existirá o respectivo 
formulário FR04.5198.

O VAM é obtido para ser registrado no programa I.D.O. onde encontra-se cadastrado como variável de 
código  76.  O  registro  dessa  informação  é  efetuada  mensalmente,  através  de  digitação  no  citado 
programa, assim como o registro das outras variáveis.

3.2.1 -  Devido  ao  fato  de  existirem várias  soluções  de  abastecimento  de  água  através  de  poços 
profundos, com sistemas tratados por simples desinfecção, são apresentados sete exemplos, dos quais, 
através da análise das configurações expostas, torna-se possível identificar os volumes operacionais 
que representam o VAB, o VAU e o VAM.

Observação: Cópia não controlada quando impresso.
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DETERMINAÇÃO DE VOLUMES DE SISTEMAS PRODUTORES

4 -  COMO  EVITAR  ERROS  DE  INFORMAÇÃO  EM  SISTEMAS  MONITORADOS  POR 
MACROMEDIDORES

4.1 - Macromedidor instalado na ENTRADA da Unidade de Produção:

Serve para se obter o VAB.

Os dados do macromedidor servem para alimentar o formulário FR04.5181 (Controle de Produção de 
Sistema de Abastecimento de Água) e substitui a leitura da Calha Parshall ou a estimativa de vazão ou 
o cálculo de horas multiplicada pela vazão ou outro tipo de cálculo que porventura houver.

O VAU (Consumo Interno) continuará sendo obtido conforme os cálculos dos gastos internos definidos 
pelos  Operadores  ou  pelo  Supervisor  Técnico  do  Sistema,  e  também  será  registrado  no  mesmo 
formulário FR04.5181.

4.2 - Macromedidor instalado na SAÍDA da Unidade de Produção:

4.2.1 - Em ETA's, Filtros-Russos, Floco-Decantadores, ou outro tipo de unidade:

São utilizados para informar o Volume Macromedido do Sistema Produtor. Maiores explicações no ítem 
5, a seguir.

Observação: Cópia não controlada quando impresso.

Documento

IT07.0303
Revisão

03
Data

26/07/2018
Cód. TTD

200.01
UO Responsável

P-GDI 
Página

6 de 9

E x e m p l o  0 7

E x e m p l o  0 6

R E S .

R e d e  d e
D i s t r i b u i ç ã o

E l e v a -
t ó r i a

P 2P o ç o s

P 1

P 3

C a i x a  d e
R e u n i ã o

M a c r o -
m e d i d o r
 V A M

R E S .

R e d e  d e
D i s t r i b u i ç ã o

E l e v a -
t ó r i a

P 2P o ç o s

P 1

P 3

C a i x a  d e
R e u n i ã o

M a c r o -
m e d i d o r
 V A M

1 .  s e m  V A U           V A B  =  V A M
2 .  c o m  V A U           V A B  =  V A U  +  V A M

1 .  s e m  V A U           V A B  =  V A M
2 .  c o m  V A U           V A B  =  V A M  +  V A U

V A U

V A U



DETERMINAÇÃO DE VOLUMES DE SISTEMAS PRODUTORES

4.2.2 - Em poços:

O mesmo macromedidor serve para informar:

✔ Volume de Água Bruta - VAB. 
✔ Volume Máximo de Água Produzida - VMA.
✔ Volume Macromedido do Sistema Produtor - VAM.

5 - COMO UTILIZAR O VOLUME MACROMEDIDO DO SISTEMA PRODUTOR PARA CALCULAR O 
VAB e o VAU:

5.1 - Quando o macromedidor de saída estiver APÓS a derivação de lavagem de filtros e outros gastos 
da Unidade de Produção:

5.1.1 - Quando houver Macromedidor instalado na ENTRADA e na SAÍDA da Unidade de Produção:

✔ O macromedidor de ENTRADA será utilizado para calcular o VAB;
✔ O volume macromedido na ENTRADA, menos o volume macromedido na SAÍDA, será o VAU. 
✔ Observe figura 1:

5.1.2 - Quando houver Macromedidor instalado somente na saída da Unidade  de Produção:

O VAU será determinado de acordo com metodologia definida pelos Operadores do Sistema ou pelo 
Supervisor de Apoio Técnico, pois os gastos internos da unidade de produção serão estimados;

Ao volume de SAÍDA devemos adicionar o VAU, para se chegar ao VAB, ou seja, obteremos o VAB de 
modo indireto;

Com  os  dados  do  macromedidor  de  SAÍDA,  adicionamos  o  VAU  e  preenchemos  o  formulário 
FR04.5181(Controle de Produção de Sistema de Abastecimento de Água). Assim fazendo, teremos ao 
final do dia e ao final do mês o formulário FR04.5181 preenchido diariamente de tal modo que teremos 
o VAB, o VAU, o VAM e também o VMA.

✔ Observe figura 2:

Observação: Cópia não controlada quando impresso.
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DETERMINAÇÃO DE VOLUMES DE SISTEMAS PRODUTORES

5.2 -  Quando o macromedidor de saída estiver  ANTES da derivação de lavagem de filtros e 
outros gastos da Unidade de Produção:

✔ Neste caso o volume registrado neste macromedidor contém o VAU e, por conseqüência,  é 
volume muito próximo do VAB. 

✔ O volume registrado neste macromedidor será aproximadamente igual ao do macromedidor de 
entrada de água bruta, posto que o VAU está incluso nos dois. Neste caso as leituras servirão 
para  monitorar  o  funcionamento  dos  mesmos  e  sua eventual  diferença  será  em função  da 
sensibilidade dos equipamentos.

✔ O VAB a ser registrado será o mais coerente dos dois. E ainda, se os dois macromedidores 
forem considerados confiáveis, o VAB poderá ser a média aritmética das leituras:

✔ Leitura do macromedidor da entrada mais leitura do macromedidor da saída dividido por 2 que 
será igual ao VAB;

✔ O VAU será determinado de acordo com metodologia definida pelos Operadores do Sistema ou 
pelo Supervisor de Apoio Técnico. O ideal é providenciar a reinstalação do macromedidor para 
ponto à jusante, após, a derivação de lavagem de filtros.  As particularidades para que sejam 
aproveitadas as instalações deste tipo devem ser avaliadas caso a caso.

✔ Observe figura 3:
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DETERMINAÇÃO DE VOLUMES DE SISTEMAS PRODUTORES

✔ Uma alternativa  para  evitar  o  remanejamento  do  macromedidor  de  saída  da  Unidade  de 
Produção é instalar outro macromedidor no retorno da água tratada para a ETA ou Unidade de 
Produção  (lavagem de  filtros  e  usos  internos).  Esta  solução  é  mais  cara,  pois  exige  um 
macromedidor  excedente,  mas produz o efeito  desejado,  qual  seja,  obtém diretamente os 
valores  de  VAB,  VAU  e  VAM,  pois  todos  os  pontos  medidos  referem-se  exatamente  às 
informações (variáveis operacionais) buscadas.

6 - GERENCIAMENTO E TEMPORALIDADE DOS REGISTROS DA QUALIDADE

6.1 -  Os registros são gerenciados conforme tabela abaixo de acordo com o que está determinado 
PR04.0002.

ITEM ESPÉCIE DOCUMENTAL
UO RESPONSÁVEL 

PELA GURADA

TEMPO DE GUARDA DESTINAÇÃO

AC AI
E-ELIMINAÇÃO
P-PERMANENTE

01

formulário FR04.5181 
(Controle de Produção 
de Abastecimento de 
Água). 

Unidade 
Organizacional que 
Registra os dados.  

1
05 Anos E

2
Formulário FR04.5198 
(Relatório Mensal de 
Macromedição)

Unidade 
Organizacional 
queregista os dados 
Registra os dados.  

1 05 Anos E

                                     AC - Arquivo Corrente                 AI - Arquivo Intermediário

=======================

UO RESPONSÁVEL

ALEXANDRE GOMES DE SOUZA
P-GDI 

APROVAÇÃO

WANIR JOSE MEDEIROS JUNIOR
SUTOM 
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  MÊS/ANO DE REF.:

DIA
PRODUTOS QUÍMICOS CONSUMIDOS (Kg) VOLUME TRATADO (M³ / DIA) CONT. DE ESTOQUE DE PRODUTOS QUÍMICOS (Kg)

SULFATO CAL CLORO FLÚOR SULFATO CAL CLORO FLÚOR

01 ESTOQ. ANTERIOR

02 ENTRADAS

03 CONSUMO

04 EM ESTOQUE

05 MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENÉRGIA

06 KWH KVARH KW

07 ÁGUA TRATADA

08 ÁGUA BRUTA

09 BOOSTER

10 POÇO

11 MATRIC.:

12 ____ / ____ / _______ _____________ HS

13

14 EEAB / POÇO BOMBA 1 BOMBA 2 BOMBA 3

15 VAZÃO NORMINAL

16

17

18

19

20 VOLUME DE ÁGUA BRUTA

21 LEITURA DO MANÔMETRO

22 LEITURA DOS MACROMEDIDORES

23 ANTERIOR (*) ATUAL

24 M1

25 M2

26 M3

27 M4

28 DATA E HORÁRIO DA LEITURA ____ / ____ / ______ __________ HS

29

30

31

Soma VOLUME  MAX. ÁGUA PRODUZIDA m³/dia

  EMITIDO POR:    

   VISTO:

  GERENTE DO DISTRITO:           

    VISTO:

FR04.5181 00 12/06/2015 IT07.0303

SANEAMENTO DE GOIÁS S/A 
DISTRITOS

CONTROLE DE PRODUÇÃO DE SISTEMA 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

DISTRITO:
ANÁPOLIS (519)

SISTEMA:
GOIALÂNDIA (483)

HORAS DE 
FUNCIONA-
MENTO ETA

CONSUMO 
INTERNO

VOLUME DE 
ÁGUA BRUTA

1º NOME DO 
LEITURISTA

DATA E HORÁRIO DA 
LEITURA

(*) - AS LEITURAS DO HORÍMETRO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENÉRGIA E DOS 
MACROMEDIDORES DEVEM SER FEITAS SIMULTANEAMENTE

LEITURA ANTERIOR DO 
HORÍMETRO

(*) LEITURA ATUAL DO 
HORÍMETRO

RESULTADO DO HORÍMETRO NO 
PERÍODO

(*) LEITURA DO MEDIDOR DE CONSUMO 
DE ENÉRGIA

VOL. MACRO DO 
PERÍODO (M³)

  OBSERVAÇÕES:



SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. RELATÓRIO MENSAL DE 
MACROMEDIÇÃO

MÊS/ANO:

SUPERINTENDÊNCIA: GERÊNCIA:

NOME DO DISTRITO:

MACROMEDIDOR TIPO: MARCA:

LOCAL DE INSTALAÇÃO:
LEITURA  DE  MACROMEDIÇÃO

DIA LEITURA m3 VOLUME DIÁRIO 
m3

HORÁRIO DA 
LEITURA

RESPONSÁVEL

( * )
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

TOTAL DO MÊS: VOLUME MÁXIMO DIÁRIO:

(*) Anotar a leitura do último dia do mês anterior.
VOLUME MÍNIMO DIÁRIO :
VOLUME MÉDIO DIÁRIO   :

FR04.5198 00 18/02/2016 IT07.0303



Manual de
Operações e Especificações Técnicas

Capítulo 09

IT07.6002.04 - Limpeza dos
Reservatórios de Distribuição
de Água



LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DA SANEAGO.

Título
LIMPEZA  DOS  RESERVATÓRIOS  DE  DISTRIBUIÇÃO  DE  ÁGUA  DO  SISTEMA  DE
ABASTECIMENTO PÚBLICO DA SANEAGO.

Objetivo Orientar  as  atividades  de  avaliação  e  lavagem  dos  reservsatórios  de  abastecimento  público  da
Saneago, visando a manutenção da qualidade da água tratada produzida e distribuída.

Aplicação Aplica-se às Unidades responsáveis por reservatórios de abastecimento público da Saneago.

1 - REFERÊNCIA NORMATIVAS

1.2 – Portaria  de Consolidação n° 5, Anexo XX, de 03/12/2017 do Ministério da Saúde.

1.3 – Boas  Práticas no Abastecimento de Água: procedimento para a minimização de riscos à saúde. 
Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação – Geral de Vigilância em Saúde 
Ambiental. 2006.

1.4 – Vigilância e Controle da Qualidade da Água para Consumo Humano - Ministério da Saúde, Secretaria 
de Vigilância em Saúde. Coordenação – Geral de Vigilância em Saúde Ambiental. 2006.

1.5 – Diretrizes  de Gestão de Sistemas de Reservação de Água Potável. PURA – USP, 2013.

1.6 – RDC  N 91, de 30 de junho de 2016 da ANVISA/MS.

2 - CONDIÇÕES GERAIS

2.1  -  Os  reservatórios  são  Unidades  estratégicas,  em  um  sistema  de  abastecimento  de  água,  que 
contribuem para garantir a adequada qualidade da água e proteção à saúde da população.

2.2 - São tradicionalmente concebidos e operados tendo-se como objetivos principais o atendimento às 
demandas máximas diárias e horária, bem como, quando necessário, o combate à incêndios, promover a 
continuidade  do  abastecimento,  no  caso  de  paralisação  da  produção  de  água,  e  outras  situações 
emergenciais, além da equalização das pressões no sistema de distribuição.

2.3  -  A  falta  de  manutenção  e  limpeza  periódicas  podem  acarretar  no  aumento da  turbidez  e  na 
proliferação de microrganismos  na água reservada, degradando, assim, sua qualidade. Adicionalmente, 
pode-se ter um acumulo de material orgânico no reservatório, o que pode levar ao consumo do cloro, que 
chega  advindo  do  tratamento  realizado,  corroborando  com  o  aumento  dos  microrganismos  e  com  o 
agravamento dos riscos à saúde dos usuários.

2.4 - Longos tempos de detenção nos reservatórios favorecem o crescimento e aclimatação das bactérias 
nitrificantes às condições de pH e à presença do residual do desinfectante, favorecendo a nitrificação. Em 
águas cloradas, tal fenômeno representa uma queda nas concentrações do cloro residual, uma vez que o 
cloro (agente oxidante) é utilizado na oxidação, por bactérias do nitrogênio amoniacal (amônia) à nitrogênio 
nitroso e este, à nitrogênio nítrico (nitrato). Com isso, pode ocorrer o ataque do desinfetante ao biofilme no 
sistema de distribuição, o que pode aumentar, ainda mais, o risco do crescimento de bactérias.

2.5 - Aliada aos fatores acima mencionados, a qualidade da água pode sofrer, também, alterações em 
função do contato da água armazenada com o concreto das paredes do reservatório. Esse  fenômeno é 
explicado pelas distintas concentrações de carbonato de cálcio na água e na superfície de contato das 
unidades de reservação, observando uma deterioração do concreto.

2.6  -  A  necessiadade de realização da limpeza dos reservatórios  levará  em conta  os resultados dos 
parâmetros organolépticos, químicos e microbiológicos analisados periodicamente, em amostras coletadas 
nas  saídas  dos  reservatórios  e  também,  após os  serviços  de contrução ou  reparos  nas  câmaras  de 
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LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DA SANEAGO.

reservação de água.

2.7 - Compete ao responsável pelo sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento de água para 
consumo humano manter avaliação sistemática e o controle a qualidade da água produzida e distribuída 
sob o perspectivas dos riscos à saúde.

3 - AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DA LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS

3.1 - A avaliação da necessidade ou não da realização da limpeza dos reservatórios deve ser efetuada 
pelos  gestores  responsáveis  pela  inspeção  operacional  e  manutenção  dos  reservatórios  nas  suas 
respectivas Unidades Organizacionais.

3.2 – É recomendado que os reservatórios sejam lavados com intervalo mínimo de 1 ano, período o 
qual  pode ser prorrogado para 2 anos ou mais,  conforme os resultados da avaliação realizada  
pelos responsáveis pela manutenção dos reservatórios de abastecimento público.

3.3  –  É  recomendado  que  as  unidades  organizacionais  responsáveis  pela  manutenção  dos 
reservatórios  elaborem,  anualmente,  um  cronograma  de  limpeza  dos  reservatórios  de 
abastecimento,  registrem  no  formulário  FR00.0307 e  considerem  outros  aspectos  específicos 
pertinentes à unidade de reservação, tais como: população abastecida, tipo de funcionamento, etc.  
Isso visa minimizar os transtornos decorrentes de uma possível paralisação no fornecimento de  
água no sistema de abastecimento público.

3.4  –  Devem  ser  realizadas  análises,  semestral,  dos  seguintes  parâmetros  coletados  na  saída  do 
reservatórios, para a avaliação da necessidade ou não da limpeza e desinfeção dos reservatórios:

Cor Aparente;
Temperatura; 
Turbidez;
Cloretos; 
Cloro;
Ferro;
Manganês;
pH;
Coliformes totais; 

E.coli.;
Contagem de Bactérias Heterotróficas;
Amônia*;
Dureza*
Sulfato*;
Sabor e Odor*

*Parâmetros sugeridos como complementares

3.5 -  São sugeridas,  segundo Prince (apud PERSECHINI,  1994),  para verificação da deterioração do 
concreto das paredes dos reservatórios, análises dos parâmetros sólidos dissolvidos; pH e CO2 com a 
recomendação dos seguintes e respectivos valores para os referentes parâmetros: 50 a 150 mg/L; > 6,0 e 
< 20 mg/L.

3.6 – Deve ser realizada contagem de bactérias heterotróficas, como um dos parâmetros para avaliar a 
integridade dos  reservatórios.  Alterações bruscas ou acima do usual  (500 UFC/mL),  na  contagem de 
bactérias  heterotróficas,  devem  ser  investigadas  para  identificação  de  irregularidades,  e  providências 
devem ser tomadas, como a limpeza do reservatório.

3.7 - É obrigatória a manutenção de, no mínimo, 0,5 mg/L e no máximo 2 mg/L de cloro residual livre, o pH 
na faixa de 6,0 a 9,5 e para os demais parâmetros, todos devem apresentar resultados dentro dos valores 
máximos preconizados pela Portaria de Consolidação n°5, anexo XX e normas interna da Saneago, com 
exceção dos sólidos dissolvidos e CO2, que devem seguir o recomendado por Prince (item 3.3).

3.8 - As análises de monitoramento dos parâmetros devem ser realizadas pelos Laboratórios de 
Controle de Qualidade das Regionais e o ponto de amostragem para a caracterização da qualidade 
sanitária da água será na saída do reservatório.  As informações da coleta e os resultados das 
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LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DA SANEAGO.

análises deverão ser registrados no FR04.0135 – Ficha  de Coleta de Amostras para Análises em 
Laboratórios. Essas informações, posteriormente, deverão ser publicadas, na intranet, na página  
da P-GPQ, empregando o formulário  FR04.0136 – Relatório  Físico-Químico e  Bacteriológico de 
Água para fins de Potabilidade.

3.9  –  Arquivar,  também,  nas  Unidades  Organizacionais  responsáveis  pela  manutenção  dos 
reservatórios, todas as informações e formulários referentes às avaliações, cronograma e limpeza  
dos reservatórios como os FR04.0135; FR04.0136; FR00.0266 e FR00.0307.

4 - Quando os resultados dos parâmetros analisados apresentarem-se em desacordo com os valores 
máximos  permitidos  pela  Portaria  de  Consolidação  n°5,  anexo  XX,  do  Ministério  da  Saúde  e  em 
desconformidade com os valores recomendados por Prince (apud PERSECHINI, 1994), uma recoleta, em 
duplicata,  deverá  ser  efetuada  para  análises  dos  parâmetros  que  foram detectados  fora  dos  valores 
permitidos pelas Legislações vigentes.

4.1 - Caso os parâmetros analisados confirmem resultados fora dos valores permitidos pela Portaria de 
Consolidação  n°  5,  anexo  XX,  os  gestores  das  Unidades,  responsáveis  pelos  reservatórios,  deverão 
elaborar um plano de ação e tomar as medidas cabíveis, para a limpeza dos reservatórios, incluindo a 
eficaz comunicação à autoridade de saúde e à população. A limpeza do reservatório será registrada no 
FR00.0266– Controle de Limpeza dos Reservatórios.

4.2 - Os resultados não conformes deverão ser analisados anualmente, em conjunto com o histórico do 
controle de qualidade da água na saída da ETA e no no reservatório e não de forma pontual,  para a 
avaliação da necessidade ou não da limpeza do reservatórios.

4.3  – Deve ser  avaliada,  periodicamente,  as  estruturas físicas dos reservatórios referentes aos 
seguintes itens:

4.3.1 - se possuem tampas de inspeção e passagens dimensioandas para permitir a entrada de um 
homem em todos os compartimentos, visando à inspeção e higienização do reservatório;

4.3.2  -  se  as  superfícies  internas  não  tem  emendas  manualmente  acessíveis,  ausência  de  
reentrâncias e saliências, de forma a impedir a proliferação de microrganismos, bem como permitir  
total assepsia do seu interior;

4.3.3 - se é concebido de forma a permitir o escoamento total da água;

4.3.4 - se existem torneiras, conexões e outros componentes de fácil retirada e montagem para  
permitir a limpeza;

4.3.5 - se as tampas, bem como outros acoplamentos tenham estanqueidade de forma a impedir  
vazamentos e/ou a entrada de corpos estranhos, como líquidos, poeira, insetos e animais;

4.3.6 - se há estocagem ou acomodação de qualquer material  contaminante ou de resíduos de 
qualquer natureza sobre os reservatórios, ou em local próximo que possibilite o carreamento deste 
material para o seu interior.

5 – LIMPEZA DO RESERVATÓRIO

5.1  -  Antes de realizar  a limpeza verificar  se os envolvidos na limpeza estão treinados para a 
atividades e se os equipamentos/materiais e EPIs estão disponíveis: botas de borracha, aventais,  
macacão, cordas,  lanternas,  óculos,  baldes,  vassouras,  rodos,  bomba de alta pressão, escovas 
com cerdas, escada, caminhão pipa com água potável,  esponjas e outros materiais necessários.
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LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DA SANEAGO.

5.2- Não use escova de aço, sabão, detergentes ou outros produtos, uma vez que poderão deixar resíduos 
aderidos nas superfícies internas, podendo comprometer a qualidade da água;

5.3 - Realizar  as manobras dos registros e válvulas para esvaziar o reservatório;

5.4 - Fechar a rede de distribuição e abrir a descarga, usar bomba submersível, quando necessário;

5.5  -  Fixar  a  escada  para  o  acesso  e  condução  dos  materiais  e  equipamentos   para  o  interior  do 
reservatório;

5.6 - Instalar a iluminação, os mangotes, utilizar caminhão pipa com água tratada para jatear internamente 
o reservatório, quando necessário;

5.7 - Utilizar o rodo, bomba de água e de sucção, se necessário,  para retirarem os resíduos restantes no 
piso do reservatório;

5.8 - Limpar as paredes e pilares, utilizando a escova;

5.9 - Enxaguar todas as paredes e pisos com água potável, até remover os resíduos;

5.10  -  Usar  esponjas  para  retirar  água  nos  cantos  do  reservatório,  quando  houver  problemas  de 
escoamento;

5.11 - Após terminar o processo de enxágue, fechar a descarga do reservatório e abrir a entrada de água 
potável;

Nota  1  –  As  manobras  de  abertura  e  fechamento  de  registros  e  válvulas  dependem  da  estrutura  e 
operacionalidade materiais necessários.

6 – GERENCIAMENTO DOS DOCUMENTOS

A guarda dos documentos é gerenciada conforme tabela abaixo e a temporalidade está definida conforme 
as diretrizes da Instrução Normativa IN04.2000

Item Título do documento
Código do 
formulário

01 Relatório Físico-químicao e Bacteriológico de Água para fins de Potabilidade FR04.0136

02 Ficha de coleta de Amostras para Análises em Laboratórios FR04.0135

03 Controle de Limpeza dos Reservatórios FR00.0266

04 Cronograma de limpeza dos Reservatórios FR00.0307

APROVAÇÃO

P/ 

ALEXANDRE GOMES DE SOUZA - SUPERINTENDENTE A1

SUTOP - SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA OPERACIONAL em 07/07/2020 14:36:41

ASSINADO EM SUBSTITUIÇÃO: MARCELO DIAS DA FONSECA
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Formulário
RELATÓRIO DE ENSAIO FÍSICO-QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO DE ÁGUA PARA FINS DE
POTABILIDADE

01 NOME E ENDEREÇO DO LABORATÓRIO:

02 DADOS GERAIS DA AMOSTRA
Natureza da amostra:             (   ) Água Tratada                  (    ) Água Subterrânea N.º Protocolo:
Interessado/Nome do cliente:
Endereço do Cliente/Local:
Município: 
Tipo de abastecimento:          (   ) Coletivo                            (    )   Individual
Ponto de referência/ Local da amostragem:
Data da coleta:  Hora da coleta: Chuva no dia (  ) sim   (  ) não  Chuva no dia anterior (   ) sim (   ) não
Responsável pela coleta: Data de entrada no laboratório:
Temperatura: Ambiente local            °C Água no local            °C Hora de entrada no laboratório:

3 ENSAIOS FÍSICO-QUÍMICOS

ITEM PARÂMETRO
DATA DA

REALIZAÇÃO
DA ANÁLISE

RESULTADO

(VMP) Portaria de Consolidação Nº 5/MS

Saída da ETA Reservatório /Rede

Mínimo Máximo Mínimo Máximo

UNIDADE MÉTODO

3.1 Cloro Residual 0,5 2,0 0,2 2,0 mg/L Cl SMEWW 4500 CL- G
3.2

*Fluoreto 0,6 0,8 0,6 0,8 mg/L F 
SMEWW 4500 F- C
SMEWW 4110 B

3.3 Turbidez - 1,0 - 5,0 uT SMEWW 2130 B
3.4 Cor Aparente - 15,0 - 15,0 uH SMEWW 2120 E
3.5 Cor verdadeira NR NR NR NR uH SMEWW 2120 E
3.6 pH 6,0 9,5 6,0 9,5 - SMEWW 4500 B
3.7 Alcalinidade Total NR NR NR NR mg/L CaCO3 SMEWW 2320 B
3.8 Alcalinidade HCO3

- NR NR NR NR mg/L CaCO3 SMEWW 2320 B
3.9 Alcalinidade CO3

2- NR NR NR NR mg/L CaCO3 SMEWW 2320 B
3.10 Alcalinidade OH- NR NR NR NR mg/L CaCO3 SMEWW 2320 B
3.11 ** Ferro Total - 0,3 ** - 0,3** mg/L Fe SMEWW 3500 Fe B
3.12 Alumínio - 0,2 - 0,2 mg/L Al SMEWW 3500 Al B
3.13 Dureza Total - 500,0 - 500,0 mg/L CaCO3 SMEWW 2340 C
3.14 Matéria Orgânica  

(Oxigênio Consumido)
NR NR NR NR mg/L O2 SMEWW 4500-O B

3.15 Cloretos -
250,0

-
250,0

mg/L Cl SMEWW 4500-Cl- B
SMEWW 4110 B

3.16 Gás Carbônico NR NR NR NR mg/L CO2 SMEWW 4500-CO2 B
3.17 Ferro solúvel NR NR NR NR mg/L Fe SMEWW 3500 Fe B
3.18 Sólidos Totais Dissolvidos - 1000 - 1000 mg/L SMEWW 2510 B
3.19 Fósforo total NR NR NR NR mg/P SMEWW 4500-P B
3.20 Nitrato -

10,0
-

10,0
mg/L N-NO3 SMEWW 4500 NO3- D

SMEWW 4110 B
3.21 Nitrito - 1,0 -

1,0
mg/L N-NO2 USEPA8507

SMEWW 4110 B
3.22 Amônia - 1,5 -

1,5
mg/L N-NH3 SMEWW 4500-NH3 D

SMEWW 4110 B
3.23 Cálcio NR NR NR NR mg/L Ca SMEWW03500-Ca B
3.24 Magnésio NR NR NR NR mg/L Mg SMEWW 3500-Mg B
3.25 Condutividade NR NR NR NR µS/cm SMEWW 2510 B
3.26 **Manganês - 0,1** - 0,1** mg/L Mn SMEWW 3500-Mn B
3.27 Sulfato - 250,0 - 250,0 mg/L SO4 USEPA 8051

SMEWW 4110 B
3.28 Surfactantes - 0,5 - 0,5 mg/L SMEWW 5540 C
3.29 Óleos e Graxas NR mg/L SMEWW 5520 D
3.30 Sabor - 6 - 6 Intensidade SMEWW 2170 B
3.31 Odor - 6 - 6 Intensidade SMEWW 2170 B
3.32 Sulfeto de hidrogênio - 0,1 - 0,1 mg/L  USEPA 8131
3.33 TOC NR NR NR NR - SMEWW 5310 D 
3.34 COD NR NR NR NR - SMEWW 5310 D 
3.35 Clorito - 1 - 1 mg/L SMEWW 4110 B
3.36 Bromato - 0,01 - 0,01 mg/L SMEWW 4110 B
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3.37 Brometo NR NR NR NR - SMEWW 4110 B
3.38 P-fosfato NR NR NR NR - SMEWW 4110 B
3.39 Lítio NR NR NR NR - SMEWW 4110 B
3.40 Sódio - 200 - 200 mg/L SMEWW 4110 B
3.41 Potássio NR NR NR NR - SMEWW 4110 B

4 ENSAIOS BACTERIOLÓGICOS

PARÂMETRO
DATA DA

REALIZAÇÃO
DA ANÁLISE

RESULTADO
(VMP) Portaria de  Consolidação Nº 5/MS

Método A Método B UNIDADE MÉTODO

4.1 Contagem de Bactérias 
Heterotróficas

500,0 500,0 U.F.C./ mL SMEWW 9215 B

4.2 Índice de Coliforme Total A < 1 N.M.P/100mL SMEWW 9222 B

4.3 Índice de Escherichia coli A < 1 N.M.P/100mL SMEWW 9221 F

Legenda: 
 (ND) Não detectado                            N.M.P.=  Nº Mais Provável                                                             A = ausente                         Método A: método presuntivo
( -   )  Não Realizado                            U.F.C.=  Unidade  Formadora de Colônia                                     P = presente                        Método B: método quantitativo
(NR) Não Recomendado                      VMP: Valor Máximo Permitido                                                        

 05 CONCLUSÃO

Os Parâmetros Analisados ________     Portaria  de  Consolidação Nº 5 de 28/09/2017 Ministério  da Saúde – Anexo XX que estabelece os  Padrões de
Potabilidade da Água.

06 OBSERVAÇÃO

NOTAS: 
1) Os métodos  de referência seguem as recomendações do “STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER- SMEWW” e “United States Environmental
Protection Agency – USEPA”. Desvios, adições ou exclusões em relação ao método devem ser incluídos no campo de Observação (item 6);

2) Os resultados se referem somente aos itens ensaiados e devem ser interpretados como representando parte da composição da amostra no momento da análise;

3) Para uma água ser considerada potável, deverá satisfazer as exigências  da Portaria de Consolidação Nº 5 de 28/09/2017 Ministério da Saúde – Anexo XX, que define os Padrões de
Potabilidade de Água;

4) ** De acordo com Art. 39º, § 4º Portaria de Consolidação Nº 5 de 28/09/2017 Ministério da Saúde – Anexo XX, Para os parâmetros ferro e manganês são permitidos valores
superiores ao VMPs estabelecidos no Anexo X desta Portaria, desde que sejam observados os seguintes critérios: 
I – os elementos ferro e manganês estejam complexados com produtos químicos comprovadamente de baixo risco à saúde, conforme preconizado no art. 13 desta Portaria e nas
normas da ABNT; 
II – os VMPs dos demais parâmetros do padrão de potabilidade não sejam violados; e 
III – as concentrações de ferro e manganês não ultrapassem 2,4 e 0,4 mg/L, respectivamente. 

5) * Valor segundo critério da temperatura média local;

6) A coleta das amostras é realizada de acordo com o plano e procedimento contemplados nas Instruções de Trabalho (IT07.0101 e IT07.0613);

7)  Onde necessário  incluir  normas,  especificações,  procedimentos bem  como  opinião e   interpretação  dos  resultados dos  ensaios,  estes  devem  ser  incluídos  no  campo  de
Observação (item 6);

8) Quando necessário adicionar fotos, diagramas e esboço de amostragem estes serão anexados ao relatório;

9) Esse relatório não pode ser reproduzido sem a aprovação do laboratório, exceto se for reproduzido na íntegra, garantindo assim que partes deste relatório não serão
utilizadas fora de contexto.

07 AUTORIDADES PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO 8 Local e data da emissão do relatório:

Responsável pelas análises: Responsável técnico:
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FICHA DE COLETA DE AMOSTRAS PARA ANÁLISES EM LABORATÓRIO

MATERIAL: N.o AMOSTRA

LOCAL:

MUNICÍPIO: N.o DE 
PROTOCOLO 

PONTO DE REFERÊNCIA:

COLETA

DATA HORA TEMP. AMB. LOCAL TEMP. DA  ÁGUA CHOVEU NO DIA :

 Sim            Não

NO DIA  ANTERIOR:

 Sim            Não

INTERESSADO:

COLETOR: CLORO RESIDUAL (mg/l):

OBSERVAÇÃO:

CHEGADA NO LABORATÓRIO: DATA: HORA: RECEBIDA POR:

FR04.0135 04 01/08/2016 IT07.0101 01 Ano 05 Anos Eliminação

ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

Parâmetros Resultado Data da Análise Analista Parâmetros Resultado Data da Análise Analista

01 - Flúor 20 – Nitrito

02 - Turbidez 21 – Amônia 

03 - Cor Aparente 22 – Cálcio

04 – Cor  Verdadeira 23 - Magnésio

05 - pH 24 – Condutividade

06 – Alcalinidade Total 25- Manganês

07 – Alcalinidade à HCO3 26 - Sulfato

08 – Alcalinidade CO3 27 - Surfactantes

09 – Alcalinidade OH - 28 - Óleos e Graxas

10 – Ferro Total 29 - Nit. Amoniacal

11 – Alumínio 30 – Oxigênio Dissolvido

12 – Dureza Total 31 - DBO

13 - Matéria Orgânica 32 - Sólidos

14 - Cloretos 33 - Odor

15 - Gás Carbônico 34 - Sabor

16 – Ferro Solúvel 35 - Sulfeto

17 – Sólidos T. Dissolvidos 36 - TOC

18 – Fosforo Total 37-  Ortofosfato 

19 – Nitrato 

ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS

Parâmetros Resultado Data da Análise Analista

01 – Cont. Bact. Placa

02 – Índice Coliformes totais

03 – Índice Coliformes Termotolerantes 

04 – Índice de Escherichia coli

FR04.0135 04 01/08/2016 IT07.0101 01 Ano 05 Anos Eliminação



Formulário CONTROLE DE LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS

Unidade Organizacional:

RESERVATÓRIO DATA LIMPEZA GESTOR DA U.O. OBSERVAÇÃO

Formulário

FR00.0266
Revisão

00
Data

02/04/2020
Doc Normativo

IT07.6002
UO

Responsável

P-GPQ

Arq. Corrente

===
Arq. Intermediário

===
Destinação

Eliminação
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Formulário CRONOGRAMA DE LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS

Cronograma de Limpeza dos Reservatórios

Unidade Organizacional:

RESERVATÓRIO E COD. IQA
DATA

PREVISTA
LIMPEZA

SISTEMA  ABASTECIMENTO AO
QUAL PERTENCE

ENDEREÇO
RESPONSÁVEL PELA

LIMPEZA
GESTOR UNIDADE

Formulário

FR00.0307
Revisão

00
Data

06/07/2020
Doc Normativo

IT07.6002
UO Responsável

P-GPQ
Arq. Corrente

01 ano
Arq. Intermediário

04 anos
Destinação

Permanente
Página
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Manual de
Operações e Especificações Técnicas

Capítulo 10

IN00.0200 - Iniciação,
Acompanhamento e
Recebimento de Obras Serviços



Título
INICIAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E RECEBIMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS

DE EMPREENDIMENTOS DE TERCEIROS

Objetivo
Padronizar  os  processos  de  iniciação,  acompanhamento  e  recebimento  das

obras/serviços de empreendimentos de terceiros      

Campo de 
Aplicação

Aplica-se a todas as obras e serviços de engenharia executadas por empreendedores,

privados  ou  públicos,  independentemente  de  valor  e  localidade,  infraestrutura  de

empreendimentos ou referentes a obra

1 – DEFINIÇÕES, SÍMBOLOS E SIGLAS

SIGLA DEFINIÇÃO

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

ART
Anotação de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Goiás - 
CREA

AVTO Análise de Viabilidade Técnica e Operacional

Cadastro Técnico Cadastro Técnico de RDA e RCE como construído - As built

CRE

Comissão de Recebimento do Empreendimento - Equipe responsável pelo recebimento das obras e serviços contidos 
nos projetos apresentados pelo Empreendedor e liberados pela Saneago para implantação. Tem a responsabilidade 
de verificar, além das especificações técnicas, o uso pretendido para as obras em recebimento, que só pode ser 
assegurado mediante a verificação funcional da obra (operação), essencial para o recebimento.

C-SGE Superv. de Apoio à Gestão de Contratos Especiais

DIPRO Diretoria de Produção

Empreendedor
Pessoa física ou jurídica de direito privado ou público, interessada em promover empreendimento de implantação de 
sistema de abastecimento  de  água e/ou  de esgoto  sanitário,  a  serem cedidos a Saneago,  ficando vinculados à 
prestação de serviço público de saneamento básico de titularidade do município.

Empreiteiro
Neste documento, pessoa física ou jurídica contratada ou subordinada ao Empreendedor,  para executar,  em seu 
nome, as obras constantes do ART autuado no Processo Administrativo de iniciação, acompanhamento e recebimento 
da obra.

Equipe Local
Equipe técnica local composta por pessoal capacitado e habilitado para realizar vistorias técnicas e acompanhamento 
de obras. Profissionais de engenharia e técnicos das gerências regionais/negócios.

E-SAT Supervisão de AVTO

E-SEP Supervisão de Análise de Projetos de Empreendedores

Gerência de 
Desenvolvimento

Gerência responsável pela análise do cadastro técnico. Compreende a P-GOP (Gerência de Melhorias Operacionais 
do  Entorno  de  Brasília  -  SUENT),  P-GAO  (Gerência  Técnica  de  Desenvolvimento  Operacional  da  Região 
Metropolitana - SUMEG) e P-GDT (Gerência de Desenvolvimento Técnico e Operacional do Interior - SUINT).

Gerência de 
Melhorias

Gerência responsável pela condução de todo o processo de início, acompanhamento e recebimento de obras/serviços 
de  empreendimentos de  terceiros.  Compreende as Gerências de Melhorias  das Superintendências Regionais  de 
Operação P-GOP (Gerência  de Melhorias  Operacionais  do Entorno de Brasília  -  SUENT),  P-GMM (Gerência  de 
Melhorias Operacionais da Região Metropolitana – SUMEG, no caso da SUMEG, a P-GAO é a responsável pelo 
recebimento da obra) e P-GMI (Gerência de Melhorias Operacionais do Interior - SUINT).

G-SQL Supervisão de Qualidade

Iniciação da Obra É o ato de lançar e comunicar aos interessados as obras e serviços. É um ato obrigatório.

J-GRF Gerência de Regularização Fundiária

Laudo de 
Recebimento de 
Obras

Documento  que  especifica  os  componentes  da  obra  finalizada  que  está  sendo  entregue  à  Saneago  (unidades 
operacionais,  equipamentos, materiais,  e bens imobilizados, etc.)  e  os dados do Empreendedor.  O documento é 
assinado pelos integrantes da Comissão de Recebimento da Obra  e aprovado pela Superintendência Regional de 
Operações e Diretor de Produção.

NBR Normas Brasileiras

Outorga Instrumento da Política de Recurso Hídrico tem como objetivos assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos
 da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. A outorga é um ato administrativo, emitido pelo órgão 
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ambiental  estadual  (SEMAD) e pela Agência Nacional  de Águas – ANA,  de ordenação do uso para utilização e 
captação de uma quantidade de água,  acumulação, ou para lançamento de efluentes em condições determinadas, 
garantindo  o  simples  direito  de  uso  por  um  prazo  determinado,  respeitando  as  condições  estabelecidas  pela 
autoridade outorgante.

P-GLA Gerência de Licenciamento Ambiental

P-GRH Gerência de Pesquisa e Monitoramento de Recursos Hídricos

IN
Instrução Normativa. Documento administrativo que visa regulamentar a execução de um processo estabelecido por 
meio de regras, critérios, parâmetros e/ou orientações.

RCE Rede Coletora de Esgoto

RDA Rede de Distribuição de Água

R-SCP Supervisão de Contabilidade Patrimonial

R-CFP Coordenação de Controle Físico Patrimonial 

Recebimento da 
Obra

Conjunto de atividades realizadas para oficializar a aceitação e o respectivo encerramento de uma obra a partir da 
verificação, aceitação do cadastro de como construído e condições de uso (funcionalidade).

SAA Sistema de Abastecimento de Água

SES Sistema de Esgotamento Sanitário

Subdelegação
Transferência da prestação regionalizada dos serviços públicos de esgotamento sanitário, Ação Comercial Integrada e 
Serviços Complementares no âmbito dos municípios, feita pela Saneago a outra empresa ou consórcio de empresas, 
nos termos do Contrato.

Subdelegatária
Sociedade  de  propósito  específico  constituída  pela  licitante  vencedora  da  licitação  e  signatária  do  Contrato  de 
Subdelegação.

SUINT Superintendência Regional de Operações do Interior

SUENT Superintendência Regional de Operações do Entorno do Distrito Federal

SUMEG Superintendência Regional de Operações da Região Metropolitana de Goiânia

SUPOB Superintendência de Gestão de Obras

Termo de Cessão de 
Uso

É o instrumento por meio do qual se opera a transmissão de direitos sobre determinado bem, móvel ou imóvel.

Termo de 
Conformidade de 
Obra

Documento que especifica os componentes da obra finalizada que está sendo entregue (unidades operacionais, 
equipamentos,  materiais,  e bens  imobilizados,  etc.)  e  os  dados  do  Empreendedor,  devidamente  conferidos  e 
atestados pela subdelegatária, à Saneago. O documento é assinado pelos integrantes da Comissão de Recebimento 
da Obra da subdelegatária, bem como aprovado por seus Superintendente e Diretor.

TRT Termo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional do Técnico Industrial - CRT

UO Unidade Organizacional

2 - DIRETRIZES GERAIS

2.1  -  Os procedimentos  deste  documento  estão  afetos  à  jurisdição  da  DIPRO  (SUMEG,  SUINT  e 
SUENT).

2.2  -  Os  procedimentos  deste  documento  estão  relacionados  aos  aspectos  da  iniciação, 
acompanhamento e recebimento de obras e ou serviços e da cessão de uso das áreas e das estruturas 
físicas  de  sistemas  de  abastecimento  de  água  e/ou  de  esgotamento sanitário,  empreendidas  por 
terceiros e cedidas à Saneago, para posterior operação e manutenção dos sistemas.

2.3 - O empreendedor deverá seguir as diretrizes deste PR, do Projeto Liberado e da AVTO. Em caso 
de descumprimento de quaisquer das premissas destes documentos, fica o empreendedor ciente de 
que o Laudo de Recebimento de Obras não será emitido.

2.4 - A obra deverá ser iniciada dentro do prazo de validade do projeto liberado ou da AVTO, caso seja 
dispensada a análise do projeto (interligações em frente ao empreendimento - Ver PR de Análise de 
Projetos de Empreendedores).
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3 – DAS RESPONSABILIDADES E CONSEQUÊNCIAS

3.1 -  O empreendedor é o responsável pela obra, pelo atendimento de todas as normas técnicas e 
legislações inerentes ao empreendimento, a qual deve ser executada com qualidade e ser entregue em 
plena condição de funcionalidade. Deverá atender ainda a AVTO e projetos liberados pela Saneago e 
comunicar a Saneago com no mínimo 20 (vinte) dias de antecedência ao início das obras.

3.1.1  -  A  Saneago  poderá,  a  qualquer  tempo,  diante  de  novas  constatações  de 
irregularidades/inconformidades ou se assim as circunstâncias o exigirem, retificar ou complementar o 
projeto liberado, inserindo outras providências que se fizerem necessárias para a perfeita funcionalidade 
do  SAA  e/ou  SES  (operação  e  manutenção),  desde  que  acordado  e  com  expressa  anuência  do 
empreendedor, a ser formalizado por meio de competente Relatório de Vistoria, devidamente justificada 
a retificação ou complementação, o qual deverá ser assinado e validado por ambas as partes, sendo 
nula de pleno direito quaisquer alterações unilaterais, em virtude da natureza da liberação do projeto.

3.2  -  A  Saneago  se  responsabiliza  pelo  acompanhamento  e  recebimento  da  obra  desde  que 
previamente notificada e que esteja sendo implantada de acordo com a AVTO e projeto liberado válidos.

4. DIRETRIZES PARA INÍCIO DAS OBRAS E SERVIÇOS

4.1 - Documentos necessários para o protocolo de pedido de  início  das obras a ser conferido 
pela Gerência de Melhorias.

4.1.1 – Declaração de Início de obras de Empreendimentos de Terceiros assinada pelo proprietário ou 
representante  legal  contendo  obrigatoriamente  informações  mínimas,  conforme  modelo  Formulário 
FR00.0196:

a)  Identificação do projeto liberado e da AVTO e nome do loteamento, texto solicitando a vistoria dos 
materiais e acompanhamento das obras do loteamento.
b)  Dados  do  proprietário  do  empreendimento,  endereço,  telefone  e  e-mail  –  é  obrigação  do 
empreendedor manter os dados de contato atualizados junto a Saneago e o e-mail que será a principal 
forma de contato com o mesmo. O Cadastro no Portal do Empreendedor deverá ser mantido atualizado.
c) Dados da empresa executora da obra com nome do responsável técnico, endereço, telefone e e-mail.

4.1.2  - Cópia  do  contrato  de  prestação  de  serviços  entre  o  proprietário  e  o  empreiteiro  que  será 
responsável pela execução das obras.

4.1.3 - Licença Prévia e Licença de Instalação Válida ou Dispensa de Licença, quando couber, emitida 
pelo Órgão Ambiental responsável pelo licenciamento ambiental;

4.1.4 - As notas fiscais de todos os materiais hidráulicos e elétricos relativos ao empreendimento.

4.1.4.1 - Poderá ser apresentado, posteriormente, as notas fiscais dos equipamentos (motores, bombas, 
sistemas de cloração), reservatórios metálicos com comprovantes de quitação para fins de cessão de 
uso para a Saneago.

4.1.5  -  Portaria  de  Outorga,  em casos de  captação  de  água  superficial,  acumulação  de  água  em 
barramentos, poços tubulares profundos e lançamento de efluente (nesta fase poderá ser aceito apenas 
protocolo junto ao órgão responsável);

4.1.6 - Laudo do Poço Tubular profundo, emitido pela P-GRH;
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4.1.7 - AVTO

4.1.8 - 1 (Uma) Cópia dos Projetos liberados dentro do prazo de validade;

4.1.9 -  Cópia  do Cronograma de implantação da obra  apresentado  no momento de aprovação do 
projeto. (ver PR de Análise de Projetos de Empreendedores).

4.1.10 -  Cópia da(o) Anotação/Termo  de Responsabilidade Técnica do Responsável Técnico pela 
execução da obra, com Registro no Conselho de Classe.
–
4.1.11  - Cópia da(o)  Anotação/Termo Responsabilidade  Técnica  do  Responsável  Técnico  pela 
Segurança  do  Trabalho,  em  quantidade  e  conformidade  com  as  Normas  Regulamentadoras  da 
Segurança do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, com Registro no Conselho de Classe

4.1.12 -  Caso o projeto tenha previsão de implantação de infraestrutura em Faixas de Domínio de 
Rodovias/Ferrovias,  deverá ser  apresentada a autorização do órgão gestor  da rodovia/ferrovia.  A 
SUPOB deverá ser consultada para orientações que se fizerem necessárias.

4.2 Procedimento para Iniciação das obras

4.2.1 - O empreendedor deverá protocolar o processo administrativo de pedido de acompanhamento 
da obra e de solicitação de vistoria dos materiais a serem implantados, conforme Item 4.1, 20 (vinte) 
dias antes do início das obras para que seja realizada vistoria dos materiais e autorizada a iniciação 
das obras.

4.2.2 -  O empreendedor deverá apresentar  a documentação separadamente no que se refere ao 
SAA  e  SES,  gerando  processos  distintos  para  acompanhamento  das  obras,  sendo  que  o 
recebimento de ambos os sistemas deverá ser realizado na mesma data, conforme os pareceres de 
água e esgoto na AVTO e projetos liberados, quando houver.

4.2.3 -  A vistoria dos materiais hidráulicos  e elétricos só é feita após completa apresentação das 
notas fiscais dos materiais à Gerência de Melhorias, conforme Item 4.1.4 e será realizada no local da 
obra, devendo os materiais estarem fisicamente no local.

4.2.4 - A G-SQL é acionada pela Gerência de Melhorias, via memorando, para realização da vistoria 
dos  materiais,  neste  memorando  deverá  constar  endereço  da  obra  e  telefone  de  contato  do 
empreendedor para utilização pela G-SQL.

4.2.4.1 - Caso os materiais não estejam em conformidade com a qualidade exigida pela Saneago, a 
G-SQL informa a  Gerência  de Melhorias que  notifica  o  empreendedor  a  realizar  as  adequações 
necessárias.

4.2.4.1.1 - Caso o material não seja possível de ser vistoriado ou tenha sido reprovado durante a 
inspeção de qualidade,  uma  nova  vistoria só será realizada,  no mínimo, 15 dias corridos após a 
vistoria anterior.

4.2.4.2  - Caso os materiais  estejam em conformidade com a qualidade exigida  pela  Saneago,  a 
Equipe  Local é informada  pela Gerência de Melhorias, via Memorando, sobre a autorização para 
início das obras para que se proceda o acompanhamento.

4.2.4.3 - Caso o empreendedor aplique o material sem que a vistoria seja realizada pela G-SQL, o 
empreendedor deverá arcar com os custos de escavação e até remoção do material  implantado, 
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quando constatada inconformidade relacionada a qualidade do material.

4.2.5 - As obras somente poderão ser iniciadas após a liberação dos seus respectivos projetos pela E-
SEP e somente poderá iniciar a aplicação dos materiais após o parecer positivo da G-SQL quanto à sua 
qualidade.

4.2.6 - O processo protocolado para vistoria e acompanhamento da obra será utilizado também para o 
recebimento do empreendimento, garantindo assim que todo o histórico da obra fique concentrado 
no mesmo arquivo de documentos.

4.2.7 - No processo deverão ser anexados os diários de obra, para acompanhamento e arquivamento 
do histórico de implantação do empreendimento.

5 - DIRETRIZES PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

5.1 - Neste tópico estão descritas as principais diretrizes a serem seguidas pelo empreendedor e por 
sua  contratada  para  execução  das  obras  dos  empreendimentos e,  deverão  ainda ser 
obrigatoriamente seguidas, todas as normas técnicas da ABNT e demais legislações e normativas 
pertinentes a execução de obras e Manual de Obras da Saneago.

5.2  -  O  acompanhamento  da  obra  de  empreendimento  imobiliário  pela  Saneago  não  exime  a 
responsabilidade única e exclusiva do  responsável  pelo empreendimento.  Esse acompanhamento 
tem como objetivo minimizar possíveis incompatibilidades para que o recebimento ocorra da forma 
mais eficiente possível, não imputando a Saneago qualquer responsabilidade a respeito de erros ou 
negligências que ocasiona a perda de qualidade ou até a não funcionalidade do sistema implantado. 
Podendo  o  empreendedor  ser  notificado  a  corrigir  e  refazer  serviços  as  suas  expensas.  As 
notificações deverão sempre ser realizadas pela Gerência de Melhorias e encaminhado pelo e-mail 
informado pelo empreendedor.

5.3  -  Caso  a  validade  do  projeto  expire durante  a  execução  da  obra,  deve  ser  seguido  o 
procedimento PR 00.0042 para definir a possibilidade ou não de sua renovação.

5.4 -  Caso sejam  encontradas divergências  entre  as  informações  presentes  no  processo  de 
acompanhamento/recebimento, será definida a seguinte ordem de importância para os documentos, 
onde serão retirados os dados para avaliação:

I. Projeto Liberado e demais alterações posteriormente analisadas e liberadas – E-SEP, em comum 
acordo entre empreendedor e Saneago.
II. AVTO – Análise de Viabilidade Técnica e Operacional - E-SAT

5.5 -  A execução das obras também deve  obedecer  a Política de Ligação de Esgoto da Saneago 
(PR07.0519), inclusive quanto a implantação dos ramais de ligação segundo as exigências contidas na 
Especificação Normalizada para Ligações de Esgoto - EN 07.0523.

5.6 -  A execução das obras também deve obedecer a Política de Ligação de Água da Saneago (PR 
07.0490), inclusive quanto a implantação dos ramais de ligação.

5.7 - A obra deverá obedecer a todas as Normas Técnicas, em especial a de execução de valas para 
implantação de infraestrutura de água e esgoto, ABNT NBR 12266:1992, com relação às distâncias 
especificadas entre as tubulações de água e esgoto.

5.8 - Deverão ser observadas ainda todas as Normas Regulamentadores de Segurança do Trabalho 
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emitidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, bem como as normativas internas da Saneago a 
respeito desse assunto.

5.9 -  Durante  a  execução  da  obra,  a  E-SEP  poderá  realizar  visitas  para  avaliar  os  projetos  e 
execução da obra, como premissa de melhoria contínua nos SAA e SES.

5.10 - O acompanhamento das obras será prioritariamente realizado pela equipe local na SUINT e na 
SUENT e na SUMEG pela P-GMM, podendo solicitar auxílio técnico  das demais unidades técnicas 
da Saneago.

5.10.1  -  A equipe responsável  pelo  acompanhamento  da obra  deverá  verificar  tanto  a  execução 
quanto os materiais aplicados aprovados pela G-SQL.

5.11 -  Deverá ser elaborado diário de obra pelo empreendedor para anotações permanentes e de 
fatos relevantes que venham a ocorrer durante a execução da obra.

5.12 - A equipe local  deverá acompanhar a obra para verificação da execução do empreendimento 
de acordo com as normas estabelecidas neste documento e com emissão de Relatório  de Vistoria, 
com registro fotográfico, e anotação das visitas no diário de obra.

5.12.1 -  Caso seja verificada alguma  inconformidade durante a execução da obra,  a  equipe local 
deve elaborar  Relatório  de Vistoria para que  seja encaminhada notificação  ao empreendedor por 
meio da Gerência de Melhorias e deverá ser anexado ao processo.

5.12.1.1 - Quando o empreendedor corrigir a pendência, o empreendedor deverá informar e solicitar 
vistoria pela equipe local para que seja baixada a pendência antes da solicitação do recebimento da 
obra.

5.13 -  Em caso de necessidade de alterações  relevantes  do projeto durante a execução da obra 
como, por exemplo, concepção técnica, tipo de material a ser empregado ou mudança de condições 
hidráulicas:

5.13.1 - Se a demanda for por parte do empreendedor, o mesmo deverá apresentar as modificações 
previstas a E-SEP para análise e verificação da possibilidade de liberação da alteração do projeto, 
desde que o projeto esteja dentro do prazo de validade e que a alteração não contrarie o parecer da 
AVTO que orientou o projeto inicial.

5.13.2 - Se a demanda for por parte da Saneago, a equipe local deverá apresentar as modificações e 
justificativas para alterações a E-SEP para análise e verificação da possibilidade de liberação da 
alteração do projeto.

5.13.3 - Caso as alterações sejam acatadas, um novo projeto é liberado pela E-SEP e a Gerência de 
Melhorias recebe uma cópia do projeto alterado.

5.14 - O assentamento da tubulação deverá seguir paralelamente a abertura da vala:

5.14.1 -  No caso de esgotos, deverá ser executado   no sentido de jusante para montante, com a 
bolsa voltada para montante.

5.14.2 - Nas tubulações de água, a bolsa, preferencialmente, deverá ficar voltada contra o fluxo do 
líquido. Sempre que o trabalho for interrompido, o  último tubo assentado deverá ser tamponado, a 
fim de evitar a entrada de objetos estranhos.
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5.15 -  Com relação a implantação de ligações de  RCE em loteamentos,  o empreendedor deverá 
implantar o ramal com tampão e pescoço rebaixado, devendo o mesmo ser devidamente cadastrado, 
com amarrações e georreferenciado, seguindo a EN 07.0523. No caso de empreendimentos relativos 
a conjuntos habitacionais  deverá ser realizada a execução completa, inclusive  com implantação de 
anel e tampão de concreto.

5.16 - A execução de individualização de condomínios deverá ser realizada conforme PR07.0520.

6 – DIRETRIZES PARA RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

6.1  -  Não  será  permitido  recebimento  provisório  de  obras.  Para  o  recebimento  das  obras  será 
necessário que a obra esteja integralmente concluída, tanto referente ao SAA quanto ao SES, conforme 
previsto na AVTO.

6.2 - Nos casos em que a AVTO exigir a implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e 
Sistema de Abastecimento de Água (SAA), somente serão recebidos os empreendimentos com os 
dois sistemas, SAA e SES, em sua totalidade, sendo proibido o recebimento parcial.

6.3 - Documentos necessários para serem apensados ao processo  para recebimento final do 
empreendimento:

6.3.1 -  Solicitação de recebimento de obras/serviços de empreendimentos de terceiros assinada pelo 
proprietário  ou  representante  legal  contendo  obrigatoriamente  a  identificação  da AVTO,  nome  do 
loteamento e texto informando que as obras foram concluídas, conforme modelo Formulário FR00.0197;

6.3.2 - Cadastro técnico das redes do S.A.A. e S.E.S, sendo uma via plotada e arquivo digital gravado 
em mídia (CD) nos formatos DWG e PDF, conforme Instrução  Normativa da Saneago a respeito do 
Cadastro Técnico.

6.3.3 - Anotação/Termo de Responsabilidade Técnica referente ao Levantamento Cadastral das RDA e 
RCE

6.3.4 - Cópia das certidões de matrícula atualizadas, caso haja, dos imóveis onde estão implantados os 
equipamentos urbanos de água e esgoto e vias de acesso, para elaboração do Termo de Cessão de 
Uso e faixa de servidão de passagem quando as tubulações não estiverem implantadas em via pública.

6.3.5 -  Resumo  dos  custos  da  obra  em  valores  atualizados,  no  mesmo  padrão  apresentado  no 
Orçamento do Projeto, em arquivo digital na forma editável,  sendo que as notas fiscais de todos os 
materiais elétricos, hidráulicos e equipamentos deverão também constar dentro do processo;

6.3.6 - Caso o abastecimento de água do Empreendimento seja realizado através de Poços tubulares 
profundos,  deverá  ser  apresentada  Portaria  de  Outorga  para  Exploração  de  Poços  para 
abastecimento público em nome da Saneago, em caso de ter sido apresentado somente o protocolo 
da Portaria na fase de inicialização da obra.

6.3.7 - Licença de Operação ou Requerimento, das Unidades ou Dispensa, quando couber, emitida 
pelo Órgão Ambiental;

6.3.7.1 –  Caso o empreendedor possua  Licença de  Funcionamento,  é necessária  a avaliação da 
unidade de licenciamento da Saneago.

6.3.8 -  1  (uma)  cópia  atualizada  do  Projeto  liberado  pela  E-SEP,  caso tenha  ocorrido  alguma 
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alteração durante a obra.

6.3.9 - Manuais de operação, quando da entrega de equipamentos.

6.3.10 - Termo de Garantia dos Equipamentos.

6.3.11  -  Deverá  ser  anexado  o  comprovante  de  pagamento  da  fatura  emitida  em  nome  do 
empreendedor referente à água oriunda do SAA operado pela Saneago que foi disponibilizada para 
realização dos testes hidráulicos.

6.4 - Procedimento para a Recebimento das obras

6.4.1 -  O empreendedor deverá anexar ao processo  administrativo  de pedido de acompanhamento 
da obra, os documentos descritos no Item 6.3.

6.4.2 - É indicada a Comissão de Recebimento de Obras composta por no mínimo: o engenheiro da 
regional  (no caso da  SUINT e SUENT), o gerente regional/negócios, um técnico das Gerências de 
Apoio  em  Goiânia  (Gerência  de  Melhorias  ou  de  Desenvolvimento)  e  um  representante  da 
supervisão de apoio comercial  da Superintendência Regional em Goiânia.  Poderá participar ainda 
um técnico especialista em área afim.

6.4.2.1 - No caso de obras e serviços referentes a Termos de Parceria/Compromisso, o Gestor da 
Parceria obrigatoriamente deverá compor a comissão de recebimento da obra.

6.4.2.2 -  A Comissão de Recebimento do Empreendimento (CRE) realizará a vistoria final a respeito 
da conclusão da obra. Caso identifique alguma não conformidade, deverá notificar o empreendedor 
por  meio  da  Gerência  de  Melhorias/Desenvolvimento encaminhando Relatório  de  Vistoria.  O 
empreendedor deverá informar quando as inconformidades forem todas sanadas. Com a correção, a 
CRE faz nova vistoria e elabora Relatório de Vistoria para recebimento do empreendimento.

6.4.3 - O teste hidráulico dos equipamentos e redes só poderá ser realizado após a conclusão total e 
plena  da  obra.  Deve  haver  cobrança  de  toda  e  qualquer  água  de  teste  do  empreendedor, 
independente se for SAA ou SES, obrigatoriamente, desde que seja originária do SAA da Saneago. 
O pagamento deve ser feito antes do início do teste de acordo com o volume estimado, conforme o 
tamanho  do  sistema  e,  após  o  teste  macromedido,  a  diferença  é  acertada  entre  Saneago  e 
empreendedor.

6.4.3.1 –  O teste hidráulico poderá  ser  realizado com interligação do empreendimento à rede da 
Saneago  com instalação de registro.  Se forem constatados problemas após o teste hidráulico,  o 
registro é fechado e o empreendedor realiza as correções necessárias para realização de novo teste 
até  que  não  seja  constatado  nenhum  problema  hidráulico  na  rede.  A  interligação  definitiva  do 
empreendimento à rede e atendimento pela Saneago só é permitida após a emissão do Laudo de 
Recebimento de Obras/Serviços de Empreendimentos de Terceiros.

6.4.4  -  A  Gerência  de  Desenvolvimento  (P-GAO,  P-GDT ou  P-GOP)  confere  o cadastro  técnico 
quanto a formatação do arquivo digital no formato “.dwg” e este deverá obrigatoriamente apresentar-
se nos Padrões da Saneago, conforme Instrução Normativa do Cadastro Técnico da Saneago. Caso 
tenha alguma inconsistência, o empreendedor é notificado para correções.

6.4.5 -  O Laudo de Recebimento de Obras/Serviços de Empreendimentos de Terceiros (Formulário 
FR00.0198), completamente assinado pela comissão de recebimento de obras e com aprovação do 
mesmo pelo Superintendente, só será finalizado após a emissão do Termo de Cessão de Uso pela J-
GRF.
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6.4.6 -  O empreendedor  outorgará de forma gratuita, em favor da Saneago, Termo de Cessão de 
Uso de bens imóveis destinados a implantação do SAA ou SES e promoverá doação, por escritura 
pública  ou  outro  documento  equivalente,  dos  referidos  bens  ao  município  do  local  do 
empreendimento.

6.4.6.1  -  A J-GRF conduzirá  o  procedimento  de cessão de uso e orientará  o  empreendedor  em 
relação à doação dos bens ao município.

6.4.7 -  A operação do sistema só poderá ser efetivamente iniciada após a emissão do  Laudo de 
Recebimento de Obras/Serviços de Empreendimentos de Terceiros.

6.4.8 - A Gerência de Melhorias encaminha uma cópia do Laudo de Recebimento de Obras/Serviços 
de  Empreendimentos  de  Terceiros para  o  setor  comercial,  via  GED  (memorando)  para 
cadastramento de ruas e setores e, posteriormente, para a contabilidade patrimonial. A Regional não 
poderá cadastrar  ruas e setores de empreendimentos particulares, pois esta atividade  deverá ser 
realizada pelas Supervisões Apoio de Comercialização das Superintendências, em Goiânia.

6.4.9 -  Após, o processo é encaminhado para a  R-CFP para que os equipamentos tenham a ficha 
patrimonial aplicada em seu corpo.

6.4.10 - Dependendo do tipo de empreendimento que está sendo executado, a obra poderá ou não 
ser  acompanhada e  recebida pela  Saneago de acordo com o tipo de empreendimento que está 
sendo executado, conforme itens 9.6 e 9.7 da PR07.0813 (AVTO).

7 -  DIRETRIZES  ESPECIAIS  RELACIONADAS  A  EXECUÇÃO  DE  OBRAS  DE  TERMOS  DE 
PARCERIAS/COMPROMISSO

7.1 -  Com relação as obras referentes a Termos de Parceria, o Gestor da Parceria deve observar 
todas as normativas cabíveis ainda referentes a Gestão de Contratos.

7.2 -  Os procedimentos a serem adotados para início,  acompanhamento e recebimento de obras 
deverão  ser  seguidos  conforme  esta  PR.  Entretanto,  alguns  pontos  especiais  deverão  ser 
observados:

7.2.1 -  Todo o acompanhamento da obra e comunicação com o empreendedor será realizado pelo 
Gestor da Parceria e não pela Gerência de Melhorias.

7.2.2  -  Ao  final  da  obra,  o  Gestor  da  Parceria  solicita  à  Gerência  de  Melhorias  a  formação  da 
comissão de recebimento do empreendimento. O Gestor da Parceria deverá compor a Comissão de 
Recebimento do Empreendimento.

8 – FLUXO DO PROCESSO DE INÍCIO, ACOMPANHAMENTO E RECEBIMENTO DE OBRAS DE 
EMPREENDIMENTOS PARTICULARES

(Neste item está indicado o fluxo de todo o processo e os prazos para cada etapa. Todos os prazos 
indicados nesse documento são considerados como dias corridos.)

8.1 - Empreendedor protocola processo comunicando a respeito do início das obras, 20 dias antes do 
início das obras.
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8.2. - Gerência de Melhorias avalia documentos solicitados no Item 4.1 e validades. Prazo de análise: 5 
dias.

8.2.1 - Se os documentos e prazos não são válidos, o Empreendedor é notificado para providenciar as 
correções e/ou revalidações;

8.2.2 - Se os documentos e prazos são válidos, a área operacional fará reunião com o Empreendedor 
para entrega do check-list e nela deverá:

• Informar que deverá ser seguido o cronograma de obras (aprovado no projeto);
• Informar sobre a necessidade de vistoria de materiais e de equipamentos, antes do início das 

obras;
• Orientar procedimentos de cessão de áreas;
• Repassar as orientações gerais para execução da obra, principalmente, os momentos críticos de 

execução que podem originar mais problemas operacionais;

8.2.3 - Essa reunião deve ser registrada em Ata e coletada a assinatura de todos os presentes para que 
seja apensada ao processo de acompanhamento da obra.

8.3 -  Gerência de Melhorias encaminha memorando a G-SQL solicitando vistoria de materiais. 

8.4  - A  G-SQL realiza vistoria de materiais  e informa a Gerência de Melhorias:  Prazo de análise:  15 
dias.

8.4.1 - Se não forem aprovados, o empreendedor é notificado pela Gerência de Melhorias e providencia 
as adequações;

8.4.2 - Se forem aprovados, a equipe local é informada pela Gerência de Melhorias, via Memorando, 
sobre a autorização para início das obras para que se proceda o acompanhamento.

8.5 - O empreendedor executa as obras com acompanhamento da equipe local. As visitas pela equipe 
local podem ser realizadas tanto por solicitação do empreendedor para sanar alguma dúvida, como por 
iniciativa da própria equipe. O projeto liberado deve ser respeitado durante toda a execução da obra e 
qualquer  necessidade  de  alteração  deverá  obrigatoriamente  ser  informada  a  E-SEP,  podendo  ser 
realizada tanto pelo próprio empreendedor quanto pela equipe local da Saneago.

8.6 - Após a conclusão da obra, o empreendedor deve apensar ao processo de acompanhamento da 
obra, protocolado inicialmente, um ofício solicitando o recebimento do empreendimento e informando a 
respeito  da  conclusão  das  obras  do  empreendimento,  anexando  também  todos  os  documentos 
descritos no Item 6.3.

8.7 - É indicada a Comissão de Recebimento de Obras que realiza vistoria na obra.

8.8 - A comissão realiza visita a obra para verificação das condições de execução e conclusão da obra 
e realiza os testes hidráulicos necessários, com acompanhamento do empreendedor e também confere 
em campo o Cadastro Técnico apresentado. Prazo de análise: 15 dias.

8.8.1 -  Caso  haja  pendências  na  obra,  o  empreendedor  deve  ser  notificado.  A  Comissão  de 
Recebimento  deverá  apontar  em Relatório  de  Vistoria  de  uma  só  vez  todas  as  inconformidades 
detectadas durante a vistoria, portanto deverá ser feita de forma clara, objetiva e vistoriada por completo 
e seguindo o check-List proposto no Item 10 desta Instrução Normativa.

8.8.1.1 -  Se o empreendedor após solicitação de adequações ou informações não responder até o 
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prazo de 10 dias o processo é enviado para ser arquivado.

8.9.1.2 -  Se o empreendedor  corrigir  todas as pendências,  é  emitido  o Laudo de Recebimento de 
Obras/Serviços de Empreendimentos de Terceiros com a assinatura da comissão,  sem a aprovação 
Superintendência Regional de Operações e do Diretor de Produção; Prazo de análise: 5 dias.

8.8.2 - Caso a obra esteja concluída e não seja detectada nenhuma inconformidade, é emitido o Laudo 
de Recebimento de Obras/Serviços de Empreendimentos de Terceiros com a assinatura da comissão, 
conforme formulário FR00.0198.

8.9 -  A Gerência de Melhorias encaminha processo para a Gerência de Desenvolvimento (P-GAO, P-
GDT ou P-GOP).

8.9.1 - A Gerência de Desenvolvimento (P-GAO, P-GDT ou P-GOP) confere o cadastro técnico quanto a 
formatação do arquivo digital no formato DWG e deverá obrigatoriamente apresentar-se nos Padrões da 
Saneago, conforme Instrução Normativa do Cadastro Técnico da Saneago e se a referência geográfica 
esta correta, permitindo realizar o encaixe no Cadastro Digital da Saneago. A notificação a respeito do 
cadastro técnico deve ser realizada  juntamente  ao apontamento de pendências na obra, caso haja; 
Prazo de análise: 15 dias. 

8.10 -  O processo de recebimento do empreendimento é encaminhado à  J-GRF  sem  aprovação  do 
Superintendente para análise e posterior emissão do Termo de Cessão de Uso, e quando possui áreas 
a serem regularizadas. 

8.10.1 -  A  J-GRF providencia o  Termo de  Cessão  de Uso  com o empreendedor e o mesmo deverá 
informar tal  fato à prefeitura e também solicitar a doação dos imóveis envolvidos em favor do ente 
municipal.  Este procedimento junto a prefeitura deverá ser comprovado por meio de protocolo, com 
cópia encaminhada a J-GRF. Prazo de análise: 15 dias.

8.11 -  O  Processo  retorna  à  Superintendência  Regional  de  Operações para  assinatura  pelo 
Superintendente  e  pelo  Diretor  de  Produção  e  posteriormente  é  encaminhado  à  R-SCP.  Prazo de 
análise: 4 dias.

8.12 -  A  R-SCP efetua o  registro  das  áreas  e  dos  bens,  cadastra  os  bens  ativos,  gera  as  fichas 
patrimoniais e as encaminha para as UOs  operacionais, conforme IN 06.0704 para ser chapeada no 
local. O processo é então arquivado. Prazo de análise: 5 dias.

8.12.1 - Nos casos de bombas submersas, a ficha patrimonial deverá ser emitida e chapeada antes da 
emissão do Laudo de Recebimento de Obras do empreendimento, de acordo com a apresentação da 
nota  fiscal.  Não  poderá  ser  emitido  termo  de  responsabilidade  para  o  gerente  antes  do  efetivo 
recebimento do empreendimento, com a amissão do laudo supracitado.

9 - DIRETRIZES PARA O RECEBIMENTO DE OBRAS DE EMPREENDIMENTOS NOS CONTRATOS 
DE SUBDELEGAÇÃO

9.1 - O protocolo do processo deverá ser realizado pelo empreendedor de forma física e com arquivos 
digitais,  conforme já  estabelecido no  Item  4 (Diretrizes para início  das obras).  Após,  o  processo é 
direcionado às Gerências de Melhorias para controle e análise prévia da documentação.

9.2  - A  Gerência  de  Melhorias notifica  a  subdelegatária,  via  e-mail  com  todos  os  documentos 
protocolados pelo empreendedor em formato digital (exceto os projetos, uma vez que a subdelegatária 
já possui uma via em seus arquivos) para conhecimento  e início do acompanhamento das obras.  As 
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tratativas deverão ser formalizadas e apensadas aos autos do processo que trata da solicitação do 
empreendedor. A conferência da documentação será de responsabilidade da Saneago. Todas as vezes 
que o empreendedor adquirir materiais para a obra, deverá ser realizado essa etapa.

9.3 - A subdelegatária realizará a fiscalização dos materiais adquiridos conferindo se os mesmos estão 
compatíveis com as notas fiscais apresentadas inicialmente pelo empreendedor. Após a conferência no 
campo, a subdelegatária deverá apresentar  Relatório  de Vistoria com as características dos materiais 
(marca, modelo e demais características pertinentes)  para o Controle de Qualidade da Saneago que 
deverá atestar a conformidade dos materiais a serem utilizados. Esse documento só será apensado ao 
processo de acompanhamento após a aprovação do Controle de Qualidade da Saneago e a obra não 
pode  ser  iniciada  sem  o  anexo  deste  documento.  Todas  as  vezes  que  o  empreendedor  adquirir 
materiais para a obra, deverá ser realizado essa etapa.

9.4 - É de responsabilidade da subdelegatária realizar o acompanhamento das obras e notificação dos 
empreendedores,  caso necessário, com subsequente envio destas notificações à Saneago para que 
sejam apensadas ao processo administrativo existente  (esta obrigação já está prevista na Cláusula 
Trigésima  Sexta,  Item  36.1  e  36.2  do  Contrato  de  Subdelegação).  A  Saneago  também  deverá 
supervisionar e, em casos de verificação de inconformidades com relação às suas diretrizes internas, 
deverá notificar a subdelegatária por meio da C-SGE, seja pelo não acompanhamento da obra ou pela 
inconformidade identificada diretamente no empreendimento.  Caberá a subdelegatária acompanhar a 
correção da inconformidade identificada na vistoria e informar a Saneago quando for sanada.

9.5 - A Saneago deverá orientar o empreendedor que todas as tratativas referentes ao SES das cidades 
subdelegadas deverão ser conduzidas entre a subdelegatária e o empreendedor. 

9.6 - Todas as vistorias realizadas pela subdelegatária deverão ser anotadas nos diários de obras. Ao 
final da obra, obrigatoriamente, a subdelegatária deverá elaborar Relatório de Vistoria, com fotografias 
das fases da obras, e este deverá ser encaminhado a Saneago para que sejam apensados ao processo 
administrativo. Da mesma forma, as vistorias realizadas pela Saneago também deverão ser anotadas 
nos diários de obra, no caso de identificação de inconformidades, a Saneago deve elaborar Relatório de 
Vistoria para que a notificação seja realizada e apensada ao processo.

9.7  -  A  subdelegatária  deverá  cumprir esta  Instrução  Normativa e  seguir  todas  as  diretrizes  nele 
expressas.

9.8 - Quando o empreendedor concluir a obra, deverá comunicar a Saneago e apensar os documentos 
no processo já existente de acompanhamento, conforme Item 6.3.

9.9 - No momento do recebimento da obra, a Gerência de Melhorias notifica a subdelegatária, via e-mail 
com todos os documentos protocolados pelo empreendedor em formato digital,  conforme Item 6.3.  A 
conferência da documentação será de responsabilidade da Saneago. 

9.10 -  A subdelegatária  realizará a  vistoria  final  a  respeito  da conclusão da obra.  Caso identifique 
alguma  não  conformidade,  deverá  notificar  o  empreendedor  e  encaminhar  a  Saneago  cópia  da 
notificação.  Caberá  a  Subedelegatária  acompanhar  a  correção  da  inconformidade  identificada  na 
vistoria e informar quando for sanada.

9.11 - Ao verificar que a obra está concluída e sem nenhuma inconformidade, a subdelegatária deverá 
emitir um Termo de Conformidade de Obra/Serviços de Empreendimentos de Terceiros (FR00.0199) e 
enviar  a  Saneago  para  que  seja  elaborado  o  Laudo  de  Recebimento  de  Obras/Serviços  de 
Empreendimentos de Terceiros pela comissão da Saneago.

9.12 -  É direito da subdelegatária a incorporação dos ativos referentes ao Sistemas de Esgotamento 
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Sanitário  implantado  pelos  empreendedores  em  parcelamentos  de  solo,  loteamentos  e 
empreendimentos imobiliários de qualquer natureza e, aqueles outros referentes aos serviços a cargo 
da subdelegatária até a reversão desses ativos após o término do Contrato de Subdelegação, conforme 
Cláusula Trigésima Sexta, Item 36.2, Subitem X do Contrato de Subdelegação.

10 - ITENS BÁSICOS DE LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA RECEBIMENTO DA OBRA

10.1 -  A Lista de Verificação deve conter como itens básicos a serem verificados pela Comissão de 
Recebimento  da  Obra,  os  aspectos  técnicos,  conforme  FR04.0175,  e  outros  que  a  equipe  julgar 
necessários.

11 -  FLUXOGRAMAS INICIAÇÃO,  ACOMPANHAMENTO  E  RECEBIMENTO  DE 
OBRAS/SERVIÇOS DE EMPREENDIMENTOS DE TERCEIROS
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11.1 -  Fluxograma  iniciação,  acompanhamento  e  recebimento  de  obras/serviços  de 
empreendimentos de terceiros processo interno Saneago SUINT/SUENT
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11.2 -  Fluxograma  iniciação,  acompanhamento  e  recebimento  de  obras/serviços  de 
empreendimentos de terceiros processo interno SUMEG
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11.3 -  Fluxograma  iniciação,  acompanhamento  e  recebimento  de  obras/serviços  de 
empreendimentos de terceiros – Interface Saneago/Subdelegatária
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APROVAÇÃO

ALEXANDRE GOMES DE SOUZA
SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA OPERACIONAL
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