Ligações à Rede Pública de Esgotos
Procedimento
Na execução da ligação das redes prediais aos ramais individuais de esgoto devem ser
cumpridos os seguintes procedimentos:


A ligação da rede predial à rede pública de drenagem de esgotos é efetuada
através do ramal de esgotos;

A referida ligação é constituída por tubagem colocada entre a habitação e a caixa de
ramal individual de esgoto e sempre com alinhamentos retos;


O assentamento destes tubos deve ser efetuado a uma profundidade mínima de 60
cm, para que não sejam partidos aquando da execução dos arruamentos;


Os tubos a utilizar na referida ligação devem possuir um diâmetro mínimo de
125mm e o seu assentamento deve ser efetuado, sobre uma camada de areia com 10
cm de espessura, garantindo uma inclinação mínima de 1,5% (1,5 cm por cada metro);


Na caixa de ramal individual deve ser efetuada uma abertura, o mais próximo
possível da soleira, com dimensão suficiente para o encaixe e selagem com argamassa
de cimento, do tubo de drenagem de esgoto proveniente da habitação;


Estes trabalhos deverão ser executados de forma a não danificar a caixa de ramal
individual bem como o seu acabamento interior, devendo igualmente a sua soleira ficar
isenta de resíduos de argamassa, fissuras ou quaisquer outros defeitos decorrentes da
execução da ligação da rede predial de esgoto;


Nos casos em que para efetuar a ligação à rede pública, seja necessária uma
mudança de direção do tubo de drenagem de esgoto, devem para o efeito ser
construídas as caixas necessárias de forma a garantir apenas alinhamentos retos entre
a habitação e a rede pública de drenagem de esgotos;


Estas caixas devem ser executadas com paredes de alvenaria de blocos (tijolos de
cimento) amaciçados e assentes com argamassa de cimento, rebocadas interiormente;


O fundo das caixas deve possuir uma caleira de ligação entre os tubos de entrada e
saída, executada em argamassa de cimento com acabamento liso (queimado à colher)
e isento de fissuras, resíduos de argamassa ou outros defeitos de execução;


As caixas devem ser munidas de tampas de betão armado ou metálicas, assentes
de forma a ficarem bem justas e vedadas.


Mértola, 10 de novembro de 2020

Em caso de dúvida contate a Câmara Municipal pelo telefone 286610100

