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Objetivos da aula 

• Descrever os sistemas de 

afastamento de águas 

servidas 

• Dimensionar a tubulação de 

esgotamento e ventilação 
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Esgotamento Sanitário 

• O sistema de esgoto sanitário tem por funções 

básicas coletar e conduzir os despejos  

provenientes do uso adequado dos aparelhos 

sanitários a um destino apropriado. 

 

• O regime hidráulico de funcionamento das 

tubulações de esgotamento sanitário é como 

conduto livre. 
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Esgotamento Sanitário 

• O sistema predial de esgoto sanitário deve 

ser projetado de modo a: 
 

• a) evitar a contaminação da água, de forma a 

garantir a sua qualidade de consumo, tanto no 

interior dos sistemas de suprimento e de 

equipamentos sanitários, como nos ambientes 

receptores; 

• b) permitir o rápido escoamento da água utilizada e 

dos despejos introduzidos, evitando a ocorrência 

de vazamentos e a formação de depósitos no 

interior das tubulações; 
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Esgotamento Sanitário 

• O sistema predial de esgoto sanitário deve 

ser projetado de modo a: 
 

• c) impedir que os gases provenientes do interior 

do sistema predial de esgoto sanitário atinjam 

áreas de utilização; 

• d) impossibilitar o acesso de corpos estranhos 

ao interior do sistema; 

• e) permitir que os seus componentes sejam 

facilmente inspecionáveis; 
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Esgotamento Sanitário 

• O sistema predial de esgoto sanitário deve 

ser projetado de modo a: 
 

• f) impossibilitar o acesso de esgoto ao 

subsistema de ventilação; 

• g) permitir a fixação dos aparelhos sanitários 

somente por dispositivos que facilitem a sua 

remoção para eventuais manutenções. 
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Tubos de Queda, Sifões e 

Ventilação 
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Sifões 
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Exemplos 

• O vaso sanitário 

possui um sifão 

interno. 



PHD0313/9/10 

Sifões de pia 
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Exemplos 

• O mictório possui 

um sifão interno. 
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Exemplos 
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Ralos Sifonados 

• OBS: Existem ralos não sifonados, que são 

chamados de ralos secos. 
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Caixa Sifonada e de 

Passagem (Inspeção) 

As caixas de 

passagem são 

utilizadas quando 

há: 

- Reunião de tubos; 

- Mudanças de 

direção; 

- Mudanças de 

declividade; 

- Mudanças de 

diâmetro; 

- etc. 
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Caixa de Gordura 

• Retém óleos e resíduos gordurosos de esgotos 

provenientes de pias de copas e cozinhas.  

• Deve ser inspecionada e limpa com frequência. 
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Tipos de Sistemas 

• Sem reuso • Com reuso 
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Tubos de Queda 
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Problemas com os sifões 
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Auto-sifonagem 
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Sifonagem Induzida 
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Pressão Positiva 
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Pressão Positiva 
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Componentes do Sistema 

Predial 
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Elementos Básicos 
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Componentes 
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Exemplo - Componentes 
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Ramais de Descarga e Esgoto 
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Caixa Sifonada e Ventilação 
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Poço de Descida (Shaft) 



PHD0313/9/30 

Dimensionamento do Sistema 
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Dimensionamento 
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Traçado do Sistema 

OBS:  
 

1) 1º Ligar o vaso diretamente 

ao tubo de queda do shaft. 
 

2) Posicionar o ralo sifonado 

em local acessível e fora do 

caminho de circulação de 

pessoas. 
 

3) Conexões de esgoto 

sempre a 45° e a favor do 

escoamento. 
 

4) Falta aqui neste traçado a 

coluna e o ramal de 

ventilação! 
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Traçado 

 

As peças e 

conexões devem 

ser desenhadas 

em escala, pois 

suas dimensões 

são relevantes em 

relação ao espaço 

disponível para 

montagem. 
Detalhe incorreto! 
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Traçado 

Detalhe incorreto! 
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Traçado 

45° ? 

45° ? 
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Traçado 

Detalhe incorreto! 
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Traçado 

OBS 1: TQ é 

independente para 

cozinha devido à 

gordura.  
 

OBS 2: o TQ da área de 

serviço também 

deveria ser 

independente devido à 

formação de espuma. 

OBS 3: ramal de 

ventilação posicionado 

em local inadequado 

1 
2 

3 
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Dimensionamento dos Tubos de 

Queda das Áreas de Serviço 

- Levar em consideração a formação de 

espuma na coluna. 

 

- Projetar coluna independente para os dois 

primeiros pavimentos do edifício, para que 

não haja retorno de espuma nas áreas de 

serviço dos apartamentos desses respectivos 

pavimentos. 
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Dimensionamento dos 

Ramais de Descarga 
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Unidades Hunter de 

Contribuição 
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Diâmetros Especiais 

Para Aparelhos não Listados na Tabela Anterior 
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Ramais de Esgoto 
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Tubos de Queda 
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Coletores e Sub-coletores 
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Coletores e Sub-coletores 

F
o

n
te

: 
h

tt
p

:/
/w

w
w

.t
ig

re
.c

o
m

.b
r/

en
ci

cl
o

p
ed

ia
 OBS: Os coletores e 

sub-coletores, quando 

enterrados devem ser 

interligados por caixas 

de passagem (inspeção) 

e não por conexões. 

http://www.tigre.com.br/enciclopedia
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Ventilação 
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Diâmetro dos ramais de 

ventilação 
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