
Instruções Preliminares
- A ligação de esgoto somente será executada se a caixa de inspeção estiver construída na calçada, 
conforme instruções deste informativo.
- O ramal interno terminará na caixa de inspeção.
- Não atendidas estas instruções, a ligação será recusada, sendo que, serão aceitas apenas quatro 
recusas, e, a partir da segunda vistoria, inclusive, serão cobradas em conta. Estas vistorias deverão ser 
solicitadas no SAAE.
- Caso o ramal interno passe por propriedade de terceiros, obter autorização por escrito do mesmo.
- Os desenhos ilustrativos abaixo são, modelos apenas para imóveis com esgoto tipicamente de higiene e 
limpeza. Se isto não ocorrer com seu imóvel, obter maiores informações no SAAE.
- Manter as ligações afastadas no mínimo 2,00m de postes, árvores, entrada de residências, etc.

Formalização para Ligação de Esgoto

Planta
(vista de cima)

Corte AA
(vista lateral)

Formalização do pedido de Ligação de Esgoto
- O Pedido deverá ser feito na unidade de atendimento 
do SAAE, pessoalmente.
- No ato do pedido de ligação deverá ser apresentado o 
Alvará de n.º do imóvel.
- Os valores dos serviços prestados encontram-se em 
tabela afixada no SAAE.

Vantagens da existência da caixa de inspeção
- Permite localização precisa da posição do ramal.
- Não é necessária a quebra do piso para desobstrução 
do ramal.
- Permite maior facilidade no serviço de desobstrução.

IMPORTANTE
- As caixas de inspeção podem ser feitas de concreto e 
alvenaria e devem ter:
a) Forma retangular com 50x60 cm e profundidade 
variável;
b) Tampa de material resistente e facilmente removível, 
permitindo perfeita vedação;
c)  Conservação e manutenção de responsabilidade do 
usuário;

- É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A INTRODUÇÃO 
DIRETA OU INDIRETA DE ÁGUAS PLUVIAIS 
(CHUVAS) OU RESULTANTE DE DRENAGENS 
(RALOS) NOS RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTO, DE 
ACORDO COM CÓDIGO SANITÁRIO, DECRETO Nº 
12.342 DE 27/09/78, REVISTO E ATUALIZADO EM 
DEZEMBRO DE 1990, LIVRO II - SANEAMENTO 
BÁSICO, TÍTULO II - INSTALAÇÕES PREDIAIS DE 
ÁGUA E ESGOTO - ARTIGO 19.

- O número de identificação do imóvel deverá estar 
afixado em local visível.

Material fornecido pelo usuário
- Tubo de esgoto PVA 100mm

Formalização para Ligação de Água
Instruções Preliminares
- A ligação de água somente será executada se o abrigo e o cavalete estiverem instalados,conforme 
instruções deste informativo.
- O tubo de entrada deve permanecer descoberto, até a execução da ligação.
- O cavalete quando aprovado deverá ter o selo do SAAE.
- Não atendidas estas instruções, a ligação será recusada, sendo que serão aceitas apenas quatro recusas, e 
a partir da segunda vistoria, inclusive, as mesmas serão cobradas em conta. Estas vistorias deverão ser 
solicitadas ao SAAE.

Formalização do Pedido de Ligação
- O pedido para ligação de água deverá ser feito 
na unidade de atendimento do SAAE, 
pessoalmente.
- No ato do pedido de ligação deverão ser 
apresentedas as xerox do Alvará de nº, CPF e 
RG.
- Os valores dos serviços prestados encontram-
se em tabela afixada no SAAE.

IMPORTANTE               
- A instalação do cavalete deverá ser feita pelo 
usuário.
- A construção do abrigo é obrigatório.
- O abrigo deverá ser cosntruído em alvenaria, 
observando-se um vão interno de 50 x 50 cm .
- A porta do abrigo não é obrigatório, mas se for 
colocada deverá ter dimensões mínimas de 50 x 
50 cm, e em qualquer situação o cuidado com a 
conservação do hidrômetro e do cavalete é de 
responsabilidade do usuário, desta forma 
qualquer dano aos mesmos serão cobrados pelo 
SAAE.
- O número de identificação do imóvel deverá 
estar fixado em local visível.

- O cavalete e o abrigo deverão estar dentro do 
alinhamento residencial.
- O tubo de ligação do cavalete deverá estar 
perpendicular à calçada.

NOTA:                                                               
- Quando o abrigo estiver posicionado com o cavalete 
defrente para a calçada, este deverá ter um furo (3"), 
para visualização do hidrômetro e leitura pelo 
funcionário do SAAE. Ver figura 2.



Relação de Material para 
Montagem do Cavalete           

1) 02 - Joelho galvanizado 90° x 3 /4".
2) 01 - Registro de pressão 3 /4".
3) 02 - Joelho pvc azul redução 90° x 3 /4' x 
1 /2".
4) 01 - Tubo pvc branco 3 /4" água - 40 cm.
5) 01 - Tubo pvc branco 3 /4" água - 35 cm.
6) 01 - Tubo pvc branco 3 /4" água - 22 cm.

INFORME 
- O material usado na instalação e ligação de água e esgoto são de 
responsabilidade do proprietário.
- O cavalete poderá ser adquirido no SAAE, lojas de material para 
construção autorizadas ou montado pelo usuário seguindo padrão de 
montagem acima ilustrado.

INFORMATIVO 

CAVALETE E 
CAIXA DE INSPEÇÃO

ATENDIMENTO

De segunda a sexta, das 9h as 17h.
Av. Nesralla Rubez (rua 4), 519 

Centro, Cruzeiro-SP
CEP 12701-000

Tel.: (12)3184-4000
Plantão: 0800 77 15 0 95

sac@saaecruzeiro.com.br

www.saaecruzeiro.com.br

Melhor a cada dia!

INFORMATIVO 
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