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1.

ÁGUA FRIA

1.1. Introdução
A norma técnica que prescreve sobre o projeto e a execução das instalações prediais de
água fria é a Norma NBR-5626/98 – Instalação predial de água fria da Associação Brasileira de
Normas Técnicas.
Água fria é a água na temperatura dada pelas condições do ambiente.
A Instalação predial de água fria é o sistema composto por tubos, reservatórios, peças
de utilização, equipamentos e outros componentes, destinado a conduzir água fria da fonte
abastecimento aos pontos de utilização.
O projeto, a execução e a manutenção da instalação predial de água fria devem atender
às exigências e recomendações para o bom desempenho da instalação e a garantia de
potabilidade da água, no caso de instalação de água potável.

1.2. Sistemas de distribuição de água fria
1.2.1. Sistema direto de distribuição
No sistema direto a água é fornecida diretamente da fonte de abastecimento aos pontos
de consumo.

1.2.2. Sistema indireto de distribuição
No sistema indireto a água da fonte de abastecimento é fornecida a um reservatório no
edifício que distribui aos pontos de consumo.
Prof. Ernesto Sica Tronolone
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1.2.3. Sistema misto de distribuição
O sistema misto apresenta os sistemas direto e indireto. É o sistema geralmente
adotado no Brasil, quando nos edifícios alguns pontos são abastecidos diretamente da rede
pública como torneiras de jardim, torneiras de cozinhas nas residências e os demais pontos
são alimentados pelo reservatório.

1.2.4. Sistema hidropneumático de distribuição
O sistema possui um equipamento que pressuriza a água que será distribuída aos
pontos de consumo
Prof. Ernesto Sica Tronolone
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1.3. Reservatório
Principais recomendações:
1- Acesso fácil
2- Volume mínimo para um dia de consumo
3- Cota satisfatória (especialmente sobre o chuveiro)
4- Possuir tubulação para limpeza
5- Possuir extravasor com diâmetro superior ao diâmetro da alimentação
6- Possuir torneira de bóia precedida de registro
7- Efetuar limpeza a cada seis meses
8- Ter sustentação adequada
9- Possuir cobertura móvel e bem vedada
10- Ser impermeável (proceder impermeabilização nos reservatórios construídos no local)

1.3.1. Reservatório residencial

Prof. Ernesto Sica Tronolone
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TORNEIRA DE BÓIA

3 cm

CANALIZAÇÃO
DE ALIMENTAÇÃO
(DN 20mm)

EXTRAVASOR
("LADRÃO")
(DN 25mm)

LIMPEZA
CALHA

AVISO(escoa no box do chuveiro)

1.3.2.

Reservatório Predial

1.3.2.1. Reservatório Superior
RESERVA P/ INCÊNDIO
LADRÃO OU EXTRAVASOR

R.G

RESERVA P/ INCÊNDIO
HIDRANTES

R.G

CONSUMO

R.G

R.G
AVISO
R.G

R.G

LIMPEZA
RECALQUE

R.G

DISTRIBUIÇÃO

VAI P/ O BOX DO ZELADOR

R.G - Registro de Gaveta

R.G

V.R. - Válvula de Retenção
REDE DE HIDRANTES

VEM DO RESERVATÓRIO INFERIOR

ABASTECE OS HIDRANTES

ABASTECE AS COLUNAS DE DISTRIBUIÇÃO

1.3.2.2. Reservatório Inferior
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RECALQ UE (p/ o reservatorio superior)

LADRÃO OU EXTRAVASOR

LIMPEZA

SUCCÃO

HIDRÔMETRO

ENTRADA D'ÁGUA

U - UNIAO

REDE PÚBLICA

1.3.3. Instalação de recalque

1.3.4. Barrilete
Tubulação que vai do reservatório até às colunas de distribuição.
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1.3.4.1. Barrilete ramificado

RG

RG

COBERTURA

AF1

AF2

AF3 AF4

AF5

AF6

AF7

COLUNAS DE DISTRIBUIÇÃO

1.3.4.2. Barrilete unificado

RG

RG
RG

RG

COBERTURA

AF1

AF2

AF3 AF4

AF5 AF6

AF7

COLUNAS DE DISTRIBUIÇÃO

1.3.4.3. Colunas de distribuição residencial
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AF1

AF2

AF4

AF3

AF5

AF7

AF6

COBERTURA

A

B

C
SUPERIOR

E

D

F
TÉRREO

G
INFERIOR

1.3.4.4. Colunas de distribuição predial
AF1

AF2

AF3

AF4

AF5

AF6

AF7

COBERTURA

A

B

C

D

E

F

G
5°

A

B

C

D

E

F

G
4°

A

B

C

D

E

F

G
3°

A

B

C

D

E

F

G
2°

A

B

C

D

E

F

G
1°

H

I

J
TÉRREO

2. ÁGUA QUENTE
2.1. Introdução
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A norma técnica NBR-7198/93 – Projeto e execução de instalações prediais de água
quente da Associação Brasileira de Normas Técnicas, se aplica às para consumo humano e
temperatura máxima de 70 0C.
Água Quente é a água obtida por aumento de sua temperatura acima da temperatura
ambiente.
A Instalação predial de água quente é o sistema composto por tubos, reservatórios,
aquecedores, peças de utilização, equipamentos e outros componentes, destinado a conduzir
água quente da fonte abastecimento aos pontos de utilização.

2.2. Sistemas de aquecimento
2.2.1. Sistema individual
O sistema abastece somente um ponto de utilização, por exemplo: torneira de pia
cozinha.

2.2.2. Sistema central privado
O sistema abastece vários pontos de utilização de uma só unidade, por exemplo: um
apartamento, uma residência, etc.

2.2.3. Sistema central coletivo
O sistema abastece vários pontos de utilização de varias unidades, por exemplo: um
prédio de apartamentos, um hotel, um hospital, etc.

2.3. Aquecedores
2.3.1. Aquecedor instantâneo
O aparelho aquece a água ao passar por ele e não possui reservatório.

2.3.1.1. Aquecedor a gás de passagem
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2.3.2. Aquecedor de acumulação
Equipamento composto de um reservatório e uma unidade de aquecimento no seu interior.

2.3.2.1. Aquecedor elétrico de acumulação
1

9

5

6

8
2

3
4
1

7
6

ENTRADA DE ÁGUA FRIA

2
SAÍDA DE ÁGUA QUENTE

3
TUBULAÇÃO DE LIMPEZA

4
5

TAMBOR INTERNO

7

RESISTÊNCIA ELÉTRICA

8
9

ISOLANTE TÉRMICO
TAMBOR EXTERNO
VÁLVULA DE SEGURANÇA

R.G. - REGISTRO DE GAVETA
TERMOSTATO

U - UNIÃO

2.3.2.2. Aquecimento solar
 Circulação por termo sifão
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3

4

7
2
8

6
5
1
PAINEL SOLAR

5

DESCIDA DE ÁGUA FRIA

2

1

DEPOSITO DE ÁGUA QUENTE

6

SUBIDA DE ÁGUA QUENTE

3

CAIXA D'ÁGUA

7

SAÍDA DE ÁGUA QUENTE

4

ENTRADA DE ÁGUA FRIA

8

SISTEMA AUXILIAR (RESISTÊNCIA ELÉTRICA)

1

R.G. - REGISTRO DE GAVETA

 Circulação forçada

1

3

PAINEL SOLAR

5

SUBIDA DE ÁGUA FRIA

2

DEPOSITO DE ÁGUA QUENTE

6

DESCIDA DE ÁGUA QUENTE

3

CAIXA D'ÁGUA

7

SAÍDA DE ÁGUA QUENTE

ENTRADA DE ÁGUA FRIA

8

SISTEMA AUXILIAR (RESISTÊNCIA ELÉTRICA)

9

BOMBA DE CIRCULAÇÃO

4

R.G. - REGISTRO DE GAVETA

1

1

6
4

5

7

2
8

9

2.3.2.3. Dimensionamento de aquecedores de acumulação
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Considerando o período de consumo e que a recuperação do aquecedor possa se dar
num tempo menor do que a próxima demanda podemos determinar o seu volume pela
equação das misturas de líquidos:
V1 x T1 + V2 x T2 = V3 x T3

, onde:

V1 é o volume de água quente no aquecedor;
V2 é o volume de água fria a ser misturada;
V3 é o volume de água no final da mistura (utilização);
T1 é a temperatura da água no aquecedor;
T2 é a temperatura da água fria;
T3 é a temperatura da água no final da mistura (utilização).
Exemplo : Calcular o volume do aquecedor elétrico de acumulação para um
apartamento de 5 pessoas, sabendo-se:
T1 = 70 0C, T2 = 15 0C e T3 = 40 0C
V1 x T 1 + V2 x T 2 = V 3 x T 3
V1 x 70 + V2 x 15 = V3 x 40
como, V3 = V1 + V2

V2 = V 3 - V 1

V1 x 70 + (V3 – V1 ) x 15 = V3 x 40
40 x V3 – 15 x V3 = 70 x V1 – 15 x V1
25 x V3 = 55 x V1 ,
V1 = 25 x V3  55 = 0,454V3
Estimando-se o consumo de água quente em 60 litros por pessoa por dia em
apartamentos, temos:
V3 = 5 pessoas x 60 = 300 litros, o consumo diário de água quente,
V1 = 0,454xV3  V1 = 0,454x300 = 136 litros, que é o volume do aquecedor, porém
para os aquecedores comerciais, encontramos:
V = 150 litros.
 Cálculo do consumo de energia

Q = m x c x T , em kcal
Q = 150x1x(70-15) = 8.250 kcal, como 1kWh= 860kcal, temos Q= 9,59 kWh= 9590kWh

Prof. Ernesto Sica Tronolone
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Cálculo do tempo de aquecimento do aquecedor, considerando que a resistência
elétrica fornecida com o aquecedor de 150 litros é de 1500W, temos:
t = 9590Wh  1500W = 6,4 horas

2.4. Dimensionamento de tubulações


Para as vazões de projeto nas tubulações pode-se empregar o método dos pesos:
Q = 0,3  P

, onde:

Q é a vazão estimada na seção considerada, em L/s;
 P é a soma dos pesos relativos das peças de utilização alimentadas pela tubulação
considerada.
 A velocidade máxima deve ser de 3 m/s;
 A pressão dinâmica mínima nos pontos de utilização deve ser de 10kpa(1,0mca), e em
qualquer ponto da tubulação de 5kpa (0,5 mca) e a pressão máxima estática deve ser de
400kpa (40 mca);
 Para o cálculo da perda de carga pode ser empregada a expressão de Fair-Whipple-Hsiao,
(tubos de cobre):
J = 7 x 106 x Q1,75 x d – 4,75

, onde :

J é a perda de carga unitária, em mca/m;
Q é a vazão estimada na seção considerada, em L/s;
d é o diâmetro interno do tubo, em mm.

2.5. Material da tubulação
Os tubos, conexões, registros e demais componentes da tubulação devem ser de
conformidade com suas normas da ABNT.

2.6. Dilatação térmica
As tubulações devem permitir que as dilatações térmicas possam ocorrer por meio de
juntas de expansão ou outro dispositivo ou mesmo através do seu traçado, possibilitando a
livre movimentação e suportar os esforços mecânicos que venham aparecer.

2.7. Isolamento térmico
As tubulações devem ser providas de isolamento térmico, por meio de materiais apropriados
que envolvam os tubos, as conexões e os registros, de modo a racionalizar o consumo de
energia.

3. ESGOTO SANITÁRIO
3.1. introdução
Prof. Ernesto Sica Tronolone
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A NBR-8160/99 – Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução é a norma
técnica estabelecida para as instalações prediais de esgotos sanitários.
Esgoto sanitário é o despejo proveniente do uso da água para fins higiênicos.
O sistema predial de esgoto sanitário é o conjunto de tubulações e acessórios
destinados a coletar transportar o esgoto sanitário, garantir o encaminhamento dos gases para
a atmosfera e, evitar a introdução dos mesmos nos ambientes sanitários.

3.2. Sistemas de esgotos
 Sistema unitário
Sistema no qual as águas residuárias e as águas pluviais são conduzidas numa mesma
canalização.

 Sistema separador absoluto
Sistema no qual as águas residuárias e as águas pluviais são conduzidas em
tubulações independentes. No Brasil é o sistema adotado.

3.3. Definições
3.3.1. Aparelho Sanitário - Aparelho destinado à instalação predial e ao uso de água para fins
higiênicos ou a receber dejetos e águas servidas;
3.3.2. Fecho hídrico - camada líquida que, em um desconector, veda a passagem de gases;
3.3.3. Desconector - dispositivo provido de fecho hídrico, destinado a vedar a passagem de
gases no sentido oposto ao deslocamento do esgoto;
3.3.4. Ralo seco - recipiente sem proteção hídrica, dotado de grelha na parte superior que
recebe as águas de pisos e chuveiros;
3.3.5. Caixa Sifonada - caixa provida de desconector, destinada a receber efluentes da
instalação secundária de esgotos;
3.3.6. Ramal de descarga - Tubulação que recebe diretamente os efluentes dos aparelhos
sanitários;
3.3.7. Ramal de Esgoto - Tubulação primária que recebe efluentes de ramais de descarga
diretamente, ou a partir de um desconector;
3.3.8. Instalação Secundária de Esgotos – conjunto de tubulações e dispositivos onde não têm
acesso os gases provenientes do sistema;
3.3.9. Instalação Primária de Esgotos - Tubulações e dispositivos onde têm acesso os gases
provenientes do sistema;
3.3.10. Tubo de Queda (Coluna de Esgoto) - tubulação vertical que recebe efluentes de
ramais de descarga, de esgoto e de subcoletores;
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3.3.11. Subcoletor – tubulação que recebe efluentes de um ou mais tubos de queda ou ramais
de esgoto;
3.3.12. Coletor Predial - último trecho da tubulação que conduz os efluentes de esgotos ao
coletor público ou ao sistema particular (Ex: Tanque séptico e seus dispositivos);
3.3.13. Caixa de inspeção - caixa destinada a permitir a inspeção, limpeza e desobstrução das
redes de esgoto enterradas.
Devem ser instaladas em:
-mudança de direção;
-mudança de diâmetro;
-mudança de declividade;
-encontro de vários ramais;
-no máximo a cada 25 metros;
3.3.14. Tubo Ventilador - tubo destinado a possibilitar o escoamento de ar da atmosfera para o
sistema de esgoto e vice-versa, com a finalidade de proteger os fechos hídricos por
compressão ou aspiração, e, encaminhar os gases para a atmosfera;
3.3.15. Unidade Hunter de Contribuição - fator numérico que representa a contribuição
considerada, em função da utilização habitual de cada tipo de aparelho sanitário;
3.3.16. Diâmetro Nominal – DN - Simples número que serve como designação para projeto e para
classificar, em dimensões, os elementos das tubulações, e que corresponde
aproximadamente, ao diâmetro interno da tubulação em milímetros.

3.4. Material utilizado para as tubulações
3.4.1. PVC linha sanitária (até 60oC) - atualmente é o material mais utilizado nas instalações
de esgoto sanitário;
3.4.2. PVC série reforçada (até 60oC) - PVC com maior resistência mecânica;
3.4.3. Ferro Fundido - utilizado em instalações que exigem maiores esforços e temperaturas;
3.4.4. Cerâmica vidrada(manilha de barro) - atualmente está sendo usada quase que somente
nas redes públicas de esgoto. Apresenta baixa resistência mecânica e vazamentos nas
juntas;

3.5. RECOMENDAÇÕES GERAIS
3.5.1. Declividades mínimas( i ):
- para DN  75mm  i = 2 %;
- para DN  100mm  i = 1 %;
Prof. Ernesto Sica Tronolone
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3.5.2. É proibida a ligação de extravasores de caixas d’ água diretamente a tubulações de
esgoto;
3.5.3. Não devem ser reduzidos os diâmetros das tubulações, no sentido do escoamento do
esgoto;
3.5.4. O coletor predial e os subcoletores devem, sempre que possível, serem executados na
parte não edificada;
3.5.5. Para o tubo de queda é recomendado o diâmetro uniforme;
3.5.6. O diâmetro mínimo recomendado para tubulações que recebem despejos de vasos
sanitários é de 100mm “(4”);
3.5.7. Toda tubulação de ventilação deve ter um aclive de 1%;
3.5.8. Os ramais devem ser ligados individualmente às caixas sifonadas, exceto as bacias
sanitárias e as pias de cozinha;
3.5.9. Toda coluna de ventilação deve ter o diâmetro uniforme;
3.5.10. Podem ser considerados devidamente ventilados os desconectores quando ligados a
um tubo de queda, provido de um ventilador primário, que não receba efluentes de
bacias sanitárias e mictórios, e, desde que sejam observadas as máximas distâncias de
ventilação (Tabela 1);
3.5.11. As mudanças de direção: nos trechos horizontais das tubulações, devem ser feitas
com peças de ângulo não superior a 45o, e, de preferência com caixas de inspeção nos
trechos externos enterrados.
3.5.12. Os efluentes de despejos de cozinhas devem ser ligados a caixas de gorduras (de
preferência coletivas).

3.4. Desconectores
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3.4.1. Sifão

3.4.2. Caixa sifonada
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3.5. Esquema vertical de esgoto e ventilação

ESGOTO
VENTILAÇÃO
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3.6. Dimensionamento de tubulações
 Exercício: Dimensionar os trechos dos ramais de esgoto sanitário do banheiro pelo método
das unidades de Hunter de contribuição (UHC) – NBR-8160.

 Planta

 Ramais de descarga e ramais de esgoto
TRECHO

RAMAL

UNIDADE DE
HUNTER DE
CONTRIBUIÇÃO

DIÂMETRO
MÍNIMO(mm)

1

LAVATÓRIO(1)

1

40

2

BIDÊ(1)

1

40

3

CHUVEIRO(1)

2

40

4

ESGOTO(2)

4

50(3)

5

BACIA SANITÁRIA(1)

6

100

6

ESGOTO(3)

10

100(4)

NOTAS: (1) – Ramais de descarga (tabela 3);
(2) – Ramais de esgoto (tabela 5);
(3) – Se a caixa sifonada receber esgoto de banheira adotar o diâmetro de 75mm;
(4) – O diâmetro mínimo para a bacia sanitária deve ser de 100mm e não deve ser
reduzido a partir desse trecho.
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 Dimensionamento do ramal de ventilação – (trecho 7):
Como temos 10 UHC, para ventilar com o ramal de ventilação e trata-se de um grupo
deaparelhos com bacias sanitárias, o diâmetro é de 50mm, conforme a tabela 8.
(*)Observar as distâncias máximas dos desconectores ao ventilador pela tabela 1: 1,20m
(da caixa sifonada com saída de 50mm ao ventilador) e 2,40m (da bacia sanitária ao
ventilador).
 Dimensionamento do tubo de queda – TQ 1
Utilizando a tabela 6, com 10 UHC, temos o diâmetro de 75mm, mas o diâmetro mínimo de
tubulações que recebem bacias sanitárias deve ser de 100mm.
 Dimensionamento da coluna de ventilação – CV1
Utiliza-se a tabela 2, entrando com o diâmetro do tubo de queda, o número total de Unidades
Hunter de Contribuição, o comprimento da coluna de ventilação(L):
O diâmetro do TQ1 = 100mm, o no UHC = 10, e
L = 3 m + 2 m(acima da laje) = 5 metros
 o  = 50mm (*)
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3.7. Detalhes de banheiros
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4. TANQUE SÉPTICO
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4.1. Introdução
Conhecida como fossa séptica, a atual norma técnica NBR-7229/93 – Projeto, construção
e operação de tanques sépticos denominou de Tanque Séptico por ser um tanque hermético e
fossa pode ser entendida como uma simples escavação no terreno para a disposição dos
esgotos. A disposição dos efluentes dos tanques sépticos deve ser feita de acordo a norma
técnica NBR-13967/97 da ABNT.

4.2. Histórico
Atribui-se a Jean Louis Mouras a invenção da fossa séptica, que em 1860, construiu um
tanque de alvenaria onde eram coletados, antes de serem encaminhados para um sumidouro,
os esgotos, restos de cozinha e águas pluviais de uma pequena habitação em Vesoul, na
França. Este tanque, aberto 12 anos mais tarde, não apresentava acumulada a quantidade de
sólidos previamente estimada, tendo e vista a redução apresentada no efluente líquido do
tanque. Após uma série de experiências, registrou-se a patente do modelo testado em 2 de
setembro de 1881

4.3. Definição
O Sistema de tanque séptico é um conjunto de unidades destinadas ao tratamento e à
disposição de esgotos mediante utilização de tanque séptico e unidades complementares de
tratamento e/ou disposição final de efluentes e lodo.

4.4. Objetivo
Preservar a saúde pública e ambiental, a higiene o conforto e a segurança de áreas
servidas por estes sistemas.

4.5. Indicação
- O sistema de tanque séptico somente é indicado quando não houver rede pública
coletora de esgoto;
- Como alternativa de tratamento de esgoto em áreas providas de rede coletora local;
- Retenção prévia dos sólidos sedimentáveis em locais em que a rede coletora possui
diâmetro ou declividade reduzidos para o transporte dos efluentes.

4.6. Dimensionamento
O volume útil do tanque séptico :
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V = 1000 + Nx(CxT + KxLf), onde:
V = volume útil em litros;
N = número de pessoas ou unidades de contribuição;
C = contribuição de despejos, em litros/pessoaxdia ou em litros/unidadexdia (ver tabela
1);
T = período de detenção, em dias (ver tabela 2);
K = taxa de acumulação de lodo digerido em dias (ver tabela 3);
Lf = contribuição de lodo fresco em litro/pessoaxdia (ver tabela 1);

4.7. Geometria dos tanques sépticos e dimensões
Podem ser prismáticos retangulares e cilíndricos:
b

ESGOTO

a

AFLUENTE

b

N.A.

EFLUENTE

5cm
C

LÍQUIDO

5cm
H
h

Corte AA'

W

L

h = profundidade útil
H = altura interna total
L = comprimento interno total
W = largura interna total (
80 cm)
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b 5 cm
c = 1/3 h
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D

D = diâmetro interno

1,10m

4.8. Condições
Os tanques sépticos devem observar as seguintes distâncias horizontais mínimas:
a) 1,50m de construções, limites de terreno, sumidouros, valas de infiltração e ramal
de água predial;
b) 3,0m de arvores e de qualquer ponto da rede pública de água;
c) 15,0m de poços freáticos e de corpos de água de qualquer natureza;

4.9. Disposição final dos efluentes do tanque séptico
- Fase líquida


Disposição no solo
A área de infiltração necessária (A) pode ser calculada:
A = N x C  i , onde :
A = área de infiltração necessária em m2;
N = número de contribuintes;
C = contribuição unitária de esgotos (tabela1);
i = coeficiente de infiltração do solo em L/m2xdia
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4.9.1. SUMIDOURO (POÇO ABSORVENTE)
a) Forma: cilíndrica ou prismáticos retangulares;
b) Construção: escavação feita no solo e com paredes revestidas de alvenaria de tijolos,
assentes com juntas livres, ou de anéis (placas) de concreto, furados e enchimento do
fundo com cascalho, brita, etc.;
c) Dimensionamento: considera-se como área de infiltração(A) a área lateral(SL) até a
altura útil(h) e a área do fundo(SF) ou seja:

A = S L + SF
- prismáticos retangulares :

A = 2(L+ b).h + L.b , onde:
L = o comprimento do sumidouro;
b = a largura do sumidouro;
h = a altura útil do sumidouro.
- cilíndricos :

A = .d. h + . d 2/4, onde:
d = o diâmetro do sumidouro;
h = a altura útil do sumidouro.
d) Condições
 A distância mínima entre fundo do sumidouro e o nível máximo do aqüífero (lençol
freático) deve ser de 1,50m;
 O menor diâmetro interno do sumidouro deve ser de 0,30m;
 A distância mínima entre as paredes de poços múltiplos deve ser de 1,50m.
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e) Dimensões e detalhes construtivos
N.A.max.

ALVENARIA DE TIJOLOS
FURADOS OU TIJOLOS
ASSENTES COM JUNTAS
LIVRES OU ANÉIS
PRÉ-MOLDADOS EM
CONCRETO COM FUROS

h

SUMIDOURO SEM ENCHIMENTO

SUMIDOURO COM ENCHIMENTO

D
D

d1

4.9.2. VALA DE INFILTRAÇÃO
a) Forma: são valas horizontais escavadas no terreno, com profundidade entre 0,60m e 1m
e largura(b) entre 0,50m e 1m;
b) Construção: valas escavadas no solo com tubos de drenagem assentados de diâmetro
mínimo DN 100mm, envoltos em material filtrante (brita no 3);
c) Dimensionamento: para a área de infiltração calculada, devem ser consideradas as
áreas laterais e do fundo da vala, situadas abaixo da geratriz inferior do tubo de
dispersão;
d) Condições:
- A declividade da tubulação deve ser de 1:300 a 1:500;
- Deve haver pelo menos duas valas de infiltração;
- O comprimento(L) máximo de cada vala = 30m.
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e) Dimensões e detalhes construtivos

 Disposição em corpos receptores
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4.9.3. FILTRO ANAERÓBIO
a) Forma: tanques cilíndricos ou prismáticos de seção quadrada, com fundo falso
perfurado;
b) Construção: em alvenaria e concreto ou em anéis de concreto e fundos e tampa em
concreto, com leito filtrante de altura(a) igual a 1,20m composto de pedra britada no 4;
c) Dimensionamento :

V = 1,60 N.C.T, onde :
V = volume útil em litros;
N = no de contribuintes;
C = contribuição unitária de esgotos (tabela 1);
T = período de detenção em dias (tabela 5).

V = S. h ,

onde:

S = seção horizontal em m2, com V em m3;
h = altura total do leito filtrante = 1,20m.
d) Condições :
- o diâmetro (d) mínimo deve ser de 0,95m ou a largura(L) mínima, de 0,85m;
- o diâmetro(d) máximo e a largura(L) não devem exceder três vezes a profundidade
útil(h);
- o volume útil mínimo deve ser de 1000L;
- o fundo falso deve ter aberturas de 0,03m, espaçadas em 0,15m entre si.

e) Dimensões e detalhes construtivos
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4.9.4. VALA DE FILTRAÇÃO
a) Forma : São valas horizontais escavadas no terreno com profundidade de 1,20m a
1,50m e a largura na soleira é de 0,50m;
b) Construção : são construídas com camadas de brita e leito filtrante de areia grossa e
tubos furados;
c) Dimensionamento : A taxa de aplicação do efluente do tanque séptico não deve ser
superior a 100 L/dia x m2;
d) Dimensões e detalhes construtivos
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4.10. Fase sólida
O lodo digerido e a escuma removidos dos tanques sépticos devem ser levados à estações de
tratamento de esgotos, leitos de secagem e depois de secos, podem ir para aterros sanitários
ou para campo agrícola quando ele não é voltado para o cultivo de hortaliças, frutas rasteiras e
legumes consumidos crus e, não devem em nenhuma hipótese ser lançados em córregos ou
galerias de águas pluviais.

5. ÁGUAS PLUVIAIS
5.1.

Introdução
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A Norma que se aplica à drenagem de águas pluviais em coberturas e demais áreas
associadas ao edifício, tais como terraços, pátios, quintais e similares é a NBR 10844 da
ABNT.
Como já foi visto em esgotos sanitários o sistema utilizado no Brasil é o sistema
separador absoluto, onde as águas pluviais e as águas residuárias (despejos líquidos
domésticos ou industriais), devem ser conduzidas separadamente.

5.2. Elementos componentes


Calha
Canal que recolhe a água de coberturas, terraços e a conduz a um ponto de destino.

- Calha de beiral: calha instalada na linha de beiral da cobertura;

- Calha de platibanda: calha instalada na linha da cobertura e a platibanda;

- Calha central: calha instalada na linha central da cobertura;
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- Calha de água furtada: calha instalada na linha de água furtada da cobertura;



Condutor vertical: tubulação vertical destinada a recolher água de calhas, coberturas,
terraços e conduzir até a parte inferior do edifício;

RALO EM LAJE DE COBERTURA



DETALHE DE DRENAGEM EM LAJE

Condutor horizontal : canal ou tubulação horizontal destinado a recolher e conduzir águas
pluviais até locais permitidos pelos dispositivos legais;



Ralo: caixa dotada de grelha na parte superior, destinada a receber águas pluviais;
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ralo hemisférico: ralo cuja grelha tem forma hemisférica(ver figura anterior);



Caixa de areia: caixa utilizada nos condutores horizontais para permitir a limpeza e
desobstrução da tubulação. São colocadas em pontos da tubulação enterrada: nas
mudanças de direção, nos pontos de encontro de dois ou mais trechos, nas mudanças de
declividade, nas mudanças de diâmetro e no máximo a cada 25 metros.

5.3.

Recomendações gerais

-

As superfícies horizontais das lajes devem ter declividade mínima de 0,5%;

-

A inclinação mínima das calhas deve ser de 0,5%;

-

as áreas devem ser subdivididas em áreas menores, para evitar grandes percursos de
água;

-

A drenagem deve ser feita por mais de uma saída, exceto nos casos em que não houver
risco de obstrução;

-

Instalar extravasores quando não se pode tolerar nenhum transbordamento;

-

Os condutores verticais devem ser projetados sempre que possível em uma só
prumada. Quando houver necessidade de desvio devem ser usadas curvas de 900 de
raio longo ou curvas de 450 e previstas inspeções;

-

O diâmetro mínimo dos condutores verticais deve ser 75mm;

-

Os condutores horizontais (coletores) devem ter declividade mínima de 0,5% e
calculados com a lâmina d’água de altura igual a 2/3 do diâmetro interno (D) do tubo;

-

Em calhas de beiral ou platibanda, quando a saída estiver a menos de 4 metros de uma
mudança de direção, a vazão de projeto deve ser multiplicada pelos coeficientes da
Tabela 1;

-

Para construções até 100 m2 de área de projeção horizontal, salvo casos especiais,
pode-se adotar: I = 150mm/h.

5.3. Dimensionamento


Fatores meteorológicos:
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-

Intensidade pluviométrica “I”, para fins de projeto deve-se tomar como base dados
pluviométricos locais;

-

Duração: deve ser fixada em t = 5 min;

-

Período de retorno:
T = 1 ano, para áreas pavimentadas, onde empoçamentos possam ser tolerados;
T = 5 anos, para coberturas e/ou terraços;
T = 25 anos, para coberturas e áreas onde o empoçamento ou extravasamento não
possam ser tolerados.

 Vazão de projeto
A vazão de projeto deve ser calculada pela fórmula:

Q = I x A , onde:
60
Q = vazão de projeto, em l/min;
I = intensidade pluviométrica, em mm/h;
A = área de contribuição, em m2.

 Para o dimensionamento das calhas utilizar a fórmula de Manning-Strickler:

Q = 60000x S x RH2/3 x i ½ , onde :
n
Q = vazão de projeto, em l/min;
S = área da seção molhada, em m2;
n = coeficiente de rugosidade (ver Tabela 1);
RH = S = raio hidráulico, em m, onde:
P
P = perímetro molhado, em m, e;
i = declividade da calha em m/m.
 para o dimensionamento dos condutores verticais utiliza-se a tabela 3, para tubos de vários
materiais e inclinações usuais;
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 para o dimensionamento dos condutores horizontais pode ser utilizada a Tabela 4, quando a
instalação continuar com condutores horizontais com inclinação mínima de 0,5%.

6. Projeto de uma residência
6.1. Planta do pavimento térreo
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AF
DN

CI

- CAIXA DE GORDURA

- CAIXA DE INSPEÇÃO

DIÂMETRO NOMINAL

- COLUNA

INSTALAÇÃO

LEGENDA

AP 3
75

AF 4
20

AQ 1
25

AFV2
40

V3
50

AFV1
40

AP 1
75

CI

E

C

sifão

F

AF R
20

CI

AF 2
20

ABREVIATURAS
AF - ÁGUA FRIA
AR - ÁGUA DA RUA
AFV - ÁGUA FRIA P/ VÁLVULAS
AQ - ÁGUA QUENTE
E - ESGOTO
CI - CAIXA DE INSPEÇÃO

AF 1
20

E2
100

CI

V - VENTILAÇÃO
AP - ÁGUA PLUVIAL
TJ - TORNEIRA DE JARDIM
CG - CAIXA DE GORDURA

V4
50

D

CG

E1
100

AP 4
75

CI

CI

AP 2
75

SUMIDOURO
D = 1,50m

TANQUE
SÉPTICO
D=1,10m

ÁGUA PLUVIAL

VENTILAÇÃO

ESGOTO

ÁGUA FRIA

TUBULAÇÕES

CI

FUTURA LIGAÇÃO
NA REDE PÚBLICA

LIGA NA REDE
DE ÁGUA

DESAGUA NA
SARJETA

CALÇADA
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AP 3
75

AF 4
20

AQ 2
20

AFV2
40

AFV1
40

V3
50

AP 1
75

E2
100

AF 1
20

AFV3
40

AR
20

V4
50

AF 2
20

LALI
25

B

AQ 1
25

AQ 3
25

AF 3
25

AF 5
25

E1
100

A

DIÂMETRO NOMINAL

- COLUNA

INSTALAÇÃO

V - VENTILAÇÃO

E - ESGOTO

TUBULAÇÕES

E - ESGOTO
V - VENTILAÇÃO
AP - ÁGUA PLUVIAL

ABREVIATURAS
AF - ÁGUA FRIA
AR - ÁGUA DA RUA
AFV - ÁGUA FRIA P/ VÁLVULAS
AQ - ÁGUA QUENTE
LALI - LADRÃO E LIMPEZA

AF
DN

LEGENDA

PLANTA DO SUPERIOR

AP 4
75

AFV4
40

V2
50

AP 2
75

6.2. Planta do pavimento superior
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AP 3
75

AF 4
20

AQ 2
20

AFV2
40

AFV1
40

V3
50

AP 1
75

CALHA

AF 5
25

AF 1
20

AQ 3
25

AR
20

LALI
25

CAIXA
D'ÁGUA
1000 L.

AF 2
20

V4
50

AQUECEDOR

CAIXA
D'ÁGUA
1000 L.

AQ 1
25

AF 3
25

AQUECEDOR

AFV3
40

CALHA

INSTALAÇÃO
DIÂMETRO NOMINAL

- COLUNA

ÁGUA QUENTE

ÁGUA PLUVIAL

ÁGUA FRIA P/ VÁLVULAS

ÁGUA FRIA

TUBULAÇÕES

E - ESGOTO
V - VENTILAÇÃO
AP - ÁGUA PLUVIAL

ABREVIATURAS
AF - ÁGUA FRIA
AR - ÁGUA DA RUA
AFV - ÁGUA FRIA P/ VÁLVULAS
AQ - ÁGUA QUENTE
LALI - LADRÃO E LIMPEZA

AF
DN

LEGENDA

PLANTA DE COBERTURA

AP 4
75

AFV4
40

V2
50

AP 2
75

6.3. Planta de cobertura
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6.4. Isométrico de água fria e quente do banho A(comválvula de descarga)

BANHO A
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6.5. Isométrico de água fria e quente do banho A (com caixa de descarga)

BANHO A
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6.6. Detalhe do esgoto sanitário do banho A
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6.7. Esquema geral de água fria e quente
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6.8. Esquema de água fria e quente (cobertura)
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6.9. Simbologia e abreviaturas
TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA

AF

ÁGUA FRIA

TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE

AFR

ÁGUA FRIA DA RUA

TUBULAÇÃO DE ESGOTO

AQ

ÁGUA QUENTE

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

E

ESGOTO

TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL

V

VENTILAÇÃO

TUBULAÇÃO DE GÁS

AP

ÁGUA PLUVIAL

TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO

LA

LADRÃO

TUBULAÇÃO QUE SOBE

LI

LIMPEZA

TUBULAÇÃO QUE DESCE

LV

LAVATÓRIO

COLUNA DE ÁGUA FRIA

BS

BACIA SANITÁRIA

COLUNA DE ÁGUA QUENTE

BI

BIDÊ

COLUNA DE ESGOTO

BH

BANHEIRA

COLUNA DE VENTILAÇÃO

VD

VALVULA
VÁLVULA DE DESCARGA

COLUNA DE ÁGUA PLUVIAL

CD

CAIXA DE DESCARGA

REGISTRO DE GAVETA

CH

CHUVEIRO

REGISTRO DE PRESSÃO

PI

PIA

VÁLVULA DE RETENÇÃO

FI

FILTRO

VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO

TQ

TANQUE

VÁLVULA DE DESCARGA

MLR

MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS

TOMADA DE GÁS

MLP

MÁQUINA DE LAVAR PRATOS

RALO SIFONADO

RG

REGISTRO DE GAVETA

RALO SECO

RP

REGISTRO DE PRESSÃO

TL

TORNEIRA DE LAVAGEM

TJ

TORNEIRA DE JARDIM

CI

CAIXA DE INSPEÇÃO

RS

RALO SIFONADO

RC

RALO SECO

R

RECALQUE

RR

REGISTRO DE RECALQUE

CAIXA DE INSPEÇÃO (ESGOTO)

VR

VÁLVULA DE RETENÇÃO

CAIXA DE INSPEÇÃO (ÁGUAS PLUVIAIS)

E

EXTINTOR

ABRIGO CAVALETE(HIDRÔMETRO)
ABRIGO DE GÁS
ABRIGO P/HIDRANTE E MANGUEIRA
EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L
EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO 4Kg
EXTINTOR DE CO2 4Kg
REGISTRO DE RECALQUE
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7. PROGRAMA PARA PROJETO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE
UMA RESIDÊNCIA
7.1.

Elementos Necessários

7.1.1.

Projeto de arquitetura com plantas: térreo (inferior), superior e cobertura em escala
1:50 e implantação em escala 1:100, em papel sulfite;

7.1.2.

Ampliação de todos os ambientes hidráulicos para a escala de 1:20 ou 1:25;

7.1.3.

Concepção estrutural (planta de formas);

7.2.

Água Fria e Água Quente

7.2.1.

Calcular o consumo diário e o volume da caixa d’água;

7.2.2.

Dimensionar e localizar a caixa d'água em planta e em corte;

7.2.3.

Projetar as tubulações: extravasor (ladrão), limpeza e aviso da caixa d’agua em planta
e em corte;

7.2.4.

Localizar o abrigo do hidrômetro e traçar o alimentador predial desde o cavalete até a
caixa d’água, abastecendo a cozinha, lavanderia e torneiras de jardim, nas palntas:
implantação, térreo, superior e cobertura;

7.2.5.

Locar e numerar as colunas de água fria e água quente (AF1, AF2,....,AQ1,AQ2...) nas
plantas: térreo, superior e cobertura;

7.2.6.

Traçar as tubulações do barrilete de água fria na planta de cobertura;

7.2.7.

Calcular o volume, dimensionar o aquecedor e localizá-lo em planta;

7.2.8.

Projetar a tubulação que abastece o aquecedor, com saída exclusiva da caixa d’água;

7.2.9.

Projetar a tubulação distribuição de água quente na planta de cobertura, que vai do
aquecedor até as colunas de água quente (AQ1, AQ2,...);

7.2.10. Traçar as perspectivas isométricas dos ramais de distribuição de água fria e água
quente (escala 1:20 ou 1:25) dos ambientes hidráulicos;
7.2.11. Desenhar em perspectiva isométrica o esquema geral de água fria e água quente;
7.2.12. Traçar um esquema para o dimensionamento da tubulação de Água Fria
7.2.13. Dimensionar os trechos dos ramais, colunas e do barrilete de água fria pelo método
dos pesos da NBR 5626/98;
7.2.14. Traçar um esquema para o dimensionamento da tubulação de Água Quente
7.2.15. Dimensionar os trechos dos ramais, colunas e do barrilete de água quente pelo método
dos pesos da NBR 5626/98;
7.2.16. Traçar um esquema cotado para a verificação da pressão do chuveiro mais
desfavorável;
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7.2.17. Verificar a pressão disponível do chuveiro mais desfavorável para a tubulação de água
fria e de água quente;
7.3.

Esgoto e Ventilação Sanitária

7.3.1. Locar os pontos de utilização dos aparelhos sanitários, ralos (secos e sifonados) e as
colunas de esgoto e ventilação dos ambientes sanitários;
7.3.2. Traçar e dimensionar os ramais de descarga e de esgoto dos ambientes sanitários;
7.3.3. Traçar e dimensionar os subcoletores e o coletor predial de esgoto na implantação com
as caixas de inspeção e gordura;
7.4.

Tanque Séptico (Fossa Séptica)

7.4.1. Calcular o volume e dimensionar o tanque séptico e o sistema de disposição de seus
efluentes;
7.4.2. Localizar o sistema na planta de implantação, prevendo a futura ligação do coletor
predial à rede pública;
7.5.

Águas Pluviais

7.5.1. Estudar as áreas a serem drenadas (coberturas, telhados, terraços, áreas externas,
etc.);
7.5.2. Projetar as calhas nos telhados e as grelhas nas lajes de cobertura;
7.5.3. Locar e dimensionar os condutores verticais de águas pluviais nos pavimentos;
7.5.4. Traçar e dimensionar os coletores de águas pluviais na implantação, locando as caixas
de inspeção (caixas de areia);
7.6.

Apresentação do projeto

7.6.1. Projeto das instalações de água fria, água quente, esgoto, tanque séptico e águas
pluviais nas plantas do térreo, superior e cobertura em escala 1:50 e, na implantação
em escala 1:100;
7.6.2. Perspectivas isométricas de água fria e quente dos ambientes hidráulicos (escala 1:20
ou 1:25);
7.6.3. Perspectiva Geral de Água Fria e Quente;
7.6.4. Detalhes em planta dos ramais de esgoto e ventilação dos ambientes hidráulicos,
(escala 1:20 ou 1:25);
7.6.5. Memorial de cálculo completo, contendo os esquemas de cálculo;
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7.6.6. Memorial descritivo com: identificação da obra, instalações, finalidades, justificativa das
propostas, normas observadas para a execução e especificação de materiais;
7.6.7. Relação quantitativa dos materiais.
Observações:
1. Os diâmetros das tubulações deverão estar ao lado dos trechos nas plantas;
2. A legenda deverá constar na primeira prancha com os símbolos e abreviaturas utilizados;
3. O projeto deverá ser apresentado em plantas dobradas em papel sulfite em caderno ou
pasta formato A4;
4. Indicar na capa: nomes completos, códigos de matrícula, turma e o nome do professor
orientador;

Prof. Ernesto Sica Tronolone
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