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Endereço: PONTE ALTA – SC.



MEMORIAL DESCRITIVO 
 

INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO 
 

A instalação predial de esgoto sanitário foi baseada segundo o Sistema Dual que 

consiste  na  separação  dos  esgotos  primários  e  secundários  através  de  um 

desconector, conforme ABNT NBR 8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário 

– Projeto e execução. As caixas de inspeções deverão ser localizadas nas áreas 

externas dos blocos e fora da edificação. No projeto foi previsto uma caixa de 

gordura especial para receber os efluentes provenientes das pias da cozinha. 

Todos os tubos e conexões da rede de esgoto deverão ser em PVC rígido. A 

destinação final do sistema de esgoto sanitário deverá ser feita em rede pública 

de coleta de esgoto sanitário. O sistema predial de esgotos sanitários consiste 

em  um  conjunto  de  aparelhos,  tubulações,  acessórios  e  desconectores  e  é 

dividido em dois subsistemas: 
 

Subsistema de Coleta e Transporte - Todos os trechos horizontais previstos no 

sistema   de   coleta  e   transporte  de  esgoto   sanitário   devem   possibilitar   o 

escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma declividade constante. 
 

Recomendam-se as seguintes declividades mínimas: 
 

• 1,5% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 40mm; 
 

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

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. Após instalação e verificação do caimento os tubos 

deverão receber camada de areia com recobrimento mínimo de 20cm . Em áreas 

sujeitas a trafego de veículos aplicar camada de 10cm de concreto para proteção 

da tubulação. Após recobrimento dos tubos poderá ser a vala recoberta com solo 

normal. 
 

Subsistema  de  Ventilação  -  Todas  as  colunas  de  ventilação  devem  possuir 

terminais  de  ventilação  instalados  em  suas  extremidades  superiores  e  estes 

devem  estar  a 30cm acima do nível  do  telhado.  As extremidades  abertas  de 

todas as colunas de ventilação devem ser providas de terminais tipo chaminé, 

que impeçam a entrada de águas pluviais diretamente aos tubos de ventilação. 
 

O dimensionamento dessas utilidades foi baseado em uma população de projeto 

de  20 pessoas,  e as diretrizes  das  ABNT NBR  7229  –  Projeto, construção  e 

operação  de  sistemas  de  tanques  sépticos  e  ABNT  NBR  13969  –  Tanques 

sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes 

líquidos - Projeto, construção e operação. 
 

Normas Técnicas Relacionadas



−  ABNT  NBR  7229,  Projeto,  construção  e  operação  de  sistemas  de  tanques 

sépticos; 

− ABNT NBR 7362-2, Sistemas enterrados para condução de esgoto – Parte 2: 

Requisitos para tubos de PVC com parede maciça; 

− ABNT NBR 7367, Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para 

sistemas de esgoto sanitário; 

−  ABNT  NBR  7968,  Diâmetros  nominais  em  tubulações  de  saneamento  

nas áreas   de   rede   de   distribuição,   adutoras,   redes   coletoras   de   esgoto   

e interceptores – Padronização; 

− ABNT NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução; 

− ABNT NBR 9051, Anel de borracha para tubulações de PVC rígido coletores 

de esgoto sanitário – Especificação; 

−  ABNT  NBR  9648,  Estudo de concepção de  sistemas de esgoto sanitário  – 

Procedimento; 

−   ABNT   NBR   9649,   Projeto   de   redes   coletoras   de   esgoto   sanitário   
– 

Procedimento; 

−   ABNT   NBR   9814,   Execução   de   rede   coletora   de   esgoto   sanitário   
– 

Procedimento; 

− ABNT NBR 10569, Conexões de PVC rígido com junta elástica, para coletor de 

esgoto sanitário – Tipos e dimensões – Padronização; 

−  ABNT  NBR  12266,  Projeto  e  execução  de  valas  para  assentamento  de 

tubulação de água esgoto ou drenagem urbana – Procedimento; 

− ABNT NBR 13969, Tanques sépticos – Unidades de tratamento complementar 

e disposição final dos efluentes líquidos – Projeto, construção e operação; 
− ABNT NBR 14486, Sistemas enterrados para condução de esgoto sanitário – 

Projeto de redes coletoras com tubos de PVC; 

−  Normas  Regulamentadoras  do  Capítulo  V,  Título  II,  da  CLT,  relativas  à 

Segurança  e  Medicina  do  Trabalho:  −  NR  24  -  Condições  Sanitárias  e  de 

Conforto nos Locais de Trabalho; 

− Resolução CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificado de Sistemas 

de Esgotamento Sanitário 
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