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1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 

 

1.1 NORMAS CONSULTADAS. 

Serão executadas seguindo os padrões mínimos exigidos pelas  

• NBR 5626/98 – sistemas prediais de água fria;  

• NBR 9649/1989 – Projeto de rede coletora de esgoto sanitário; obedecendo 

também o projeto apresentado. 

O Projeto da Instalação de água fria elaborado atende as Normas NBR - 5626/98, 

Instalação Predial de Água Fria, NBR – 7198/93 da ABNT, que fixam exigências técnicas 

mínimas, quanto à higiene, segurança, economia e conforto dos usuários.  

Suprimento e Reserva – Para o abastecimento deverá ser interligada ao 

reservatório enterrado, uma tubulação com diâmetro nominal de 25 mm em PVC marrom 

soldável, advindo da rede de abastecimento DAE. 

 

1.2  SISTEMA DE ABASTECIMENTO 

 

O sistema de abastecimento de água potável da EDIFICAÇÃO foi considerado 

como princípio de abastecimento direto, onde há a ligação é direto da rede de 

abastecimento. 

Para o cálculo da demanda de consumo de água considerou-se uma vazão prevista 

de 200L/dia, para atendimento pleno da residência, o sistema de abastecimento não será 

intermitente pois será abastecido através de bombeamento mecânico definido. 

 

1.3- DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO  

 

O Projeto contempla uma edificação escolar, é composto por diversos ambientes. 

 As bases de cálculo do dimensionamento são: 

o Usuários – permanente, e consome para sua higienização, portanto o 

correspondente ao consumo de atividades, qual seja 110 litros/dia. 
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Consumo Diário = População x Unidade por pessoa  

CD = 4 x 110 L/pessoa 

CD = 440L/dia  

 

O volume de reserva de água será um reservatório metálico com volumes de 1000 

litros, de acordo com o Projeto de Instalações Hidráulicas de Água Fria.  

 

 

2.0 – MEMORIAL DE CÁLCULO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

PREDIAIS 

Cp = 200Litros/dia – 0,2m³/dia 

v= 1,0 m/s 

Dap = √(2𝑥𝐶𝑝)/ (𝜋𝑥86400𝑥1) = √(2𝑥0,2) / (𝜋𝑥86400𝑥1) = 0,01213 – 20mm 
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3. ESGOTO SANITÁRIO 

 

O sistema de esgotos sanitários subdivide-se em duas categorias, sendo: 

• Esgoto sanitário primário: no qual as canalizações recolhem contribuições 

de esgotos que contêm gases provocados pela decomposição da matéria orgânica e gases 

provenientes do coletor público ou de dispositivos de tratamento. 

• Esgoto sanitário secundário o: no qual as canalizações recolhem 

contribuições de esgotos sem a presença de gases provocados pela decomposição da 

matéria orgânica, sendo protegidas por emprego de dispositivos que não permitam a 

entrada na canalização de gases do esgoto primário, sendo esta proteção exercida pelos 

desconectores ou sifão. 

 

3.1 DIMENSIONAMENTO DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO 

 

No dimensionamento das instalações prediais de esgotos sanitários, primário e 

secundário, serão observadas as prescrições da norma brasileira NBR 8160 – Instalação 

Predial de Esgoto Sanitário, a NBR 7229/93 Projeto, construção, operação de sistemas de 

tanques sépticos. A princípio para qualquer dimensionamento dos diâmetros das 

tubulações de esgoto, deve-se adotar como unidade de contribuição a UHC – Unidade 

Hunter de Contribuição. Cada aparelho possui o seu número de UHC e o diâmetro mínimo 

do seu ramal de descarga. 

A primeira fase do dimensionamento do projeto predial consiste em definir a 

localização e quantificar os aparelhos sanitários que serão utilizados na edificação. 

Ressaltando que todo o aparelho peça e dispositivos deverão satisfazer às exigências das 

normas pertinentes. Após a primeira fase, determinaram-se os diâmetros mínimos, dos 

ramais de descarga para posteriormente determinar os diâmetros mínimos, dos ramais de 

esgoto, tubulação de ventilação e os tubos de queda. A penúltima fase será a determinação 

dos diâmetros mínimos, dos coletores e subcoletores.  
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As tubulações de esgoto sanitário serão de PVC rígido no diâmetro indicado nos 

projetos. 

As caixas sifonadas serão de PVC rígido branco 150x150x50mm, saída de 50 mm, 

com grelha redonda e porta grelha cromado, com tampa cega redonda e porta grelha 

cromados com saída de 50 mm.  

 

 

 

 

 

3.2 SUBSISTEMAS DE COLETA E TRANSPORTE DE ESGOTO 

 

O subsistema de coleta e transporte do esgoto sanitário é composto pelo conjunto 

de aparelhos sanitários, tubulações, acessórios e desconectores, destinados a captar o 

esgoto sanitário e conduzi-lo a um destino adequado.  

Esse subsistema foi projetado de forma que as tubulações não passem por 

estruturas de concreto (vigas baldrame), e sim desviem por baixo das mesmas. 

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto 

sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, devendo, para 

isso, apresentar uma declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades 

mínimas: 

• 2% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75 mm; 

• 1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100 mm. 

Os coletores enterrados deverão ser assentados em fundo de vala nivelado, compactado e 

isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano à tubulação 

durante a colocação e compactação. Em situações em que o fundo de vala possuir material 

rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a garantir o 

nivelamento e a integridade da tubulação a ser instalada. Em locais sujeitos a trafego de 
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veículos, os tubos do sistema de esgotamento sanitário deverão ser protegidos de forma 

adequada, com os seguintes recobrimentos mínimos:  

• 0,40 m em local sem trafego; 

• 0,60 m em local sujeito a trafego leve; 

• 0,90 m em local sujeito a trafego pesado. 

3.3 CAIXA DE INSPEÇÃO SIMPLES 

 

As Caixas de inspeção 0,60x0,60x0,60m serão constituídas em alvenaria de tijolos 

maciços de 1/2 vez assente e revestimentos com argamassa de cimento e areia traço 1:3 

terão fundo de concreto com espessura de 0,7m tampa em concreto armado 0,5m de 

espessura. 

 

3.3.1 APLICAÇÃO 

• Caixa de ligação ou inspeção em rede coletora de esgoto. 

• Em áreas externas, com ou sem pavimentação, enterradas no solo. 

 

3.3.2 EXECUÇÃO 

• Escavação manual em terra de qualquer natureza e apiloamento do fundo. 

• Quando executada em terreno natural, observar o ressalto de 5cm em relação ao 

terreno; quando executada em piso pavimentado, deve estar alinhada ao mesmo e 

receber o mesmo tipo de acabamento na tampa. Um eventual desnível nunca 

poderá ser maior que 1,5cm. Os vãos entre as paredes da caixa e a tampa não 

poderão ser superiores a 1,5cm (NBR 9050). 

• Lastro de concreto simples:  Traço 1:4:8, cimento, areia e brita.  

• Assentamento da alvenaria: Argamassa traço 1:0, 5:4,5, cimento, cal e areia. 

• Tampa: concreto traço 1:3:4, cimento, areia e brita, armado conforme desenho, 

aço CA-50. 

• Argamassa de revestimento da alvenaria e regularização do fundo: argamassa 

traço 1:3:0.05, cimento, areia peneirada (granulometria até 3mm). 
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• A calha direcional deve ser executada utilizando-se um tubo de PVC como molde 

e as laterais do fundo devem ter uma inclinação mínima de 5%, em caso de 

necessidade de outras entradas nas paredes laterais da caixa. 

• Vedação da tampa de inspeção com argamassa de rejunte e areia, conforme 

desenho. 

• Antes de entrar em funcionamento, executar um ensaio de estanqueidade, 

saturando por no mínimo 24h após o preenchimento com água até a altura do tubo 

de entrada. Decorridas 12h, a variação não deve ser superior a 3% da altura útil 

(h). 

• Os tubos de ventilação devem ser previstos ao seu término um terminal de 

ventilação ou um Tê soldável de modo a impedir a penetração de água da chuva 

e permitir a saída de gases produzidos pela decomposição da matéria orgânica. 

Serão utilizados os seguintes aparelhos: Bacia sanitária de louça branca com 

Válvula de Descarga; Lavatório de louça branca de primeira qualidade, com e sem 

coluna; Saboneteira de plástico para sabonete líquido; 

As tubulações de esgoto sanitário serão de PVC rígido no diâmetro indicado nos    

projetos.  
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