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1. OBJETIVO 

     
Este documento possui como objetivo demonstrar 

concepção, premissas, referências normativas, 
dimensionamentos, caminhamentos, especificações 
técnicas e recomendações do projeto hidrossanitário, bem 
como as características da edificação para a qual o mesmo foi 
elaborado, visando o completo e perfeito entendimento para 
execução e posterior operação e manutenção do sistema. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 
 

 

 
Endereço: Rua Conselheiro Morton Farias, 1440 

- Lagoa Nova, Natal - RN, 59075-730 

Proprietário: Conselho de Arquitetura do Rio 
Grande do Norte – CAU/RN 

CNPJ do proprietário: 14.829.126/0001-88 

Representante legal: José Jefferson de Sousa 

CPF do representante: 200.617.494-00 

Responsável técnico pelo projeto: Leonardo Lucena de Medeiros 

CNPJ do responsável técnico: 32.930.971/0001-27 

CREA do responsável técnico: 211987764-5 

Área: 235,98 m2 

Pavimentos: Térreo 
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3. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO - HIDRÁULICO 
 

 
O sistema hidráulico deve ser estanque e de fácil 

acesso, garantindo o abastecimento de água para todos os 
pontos de utilização, com as devidas pressões, vazões e 
velocidades, para conferir segurança, usabilidade, 
manutenibilidade e conforto para os usuários. 

 
 

3.1 Ramal de entrada 
 

 
A alimentação de água será realizada através de 

abastecimento de concessionária pública, com medidor de 
consumo locado conforme projeto. 

 
As torneiras de jardim serão alimentadas através do 

ramal de entrada com diâmetro de 20mm, que, por sua vez, 
possuirá registro de esfera em sua coluna de alimentação 
para o reservatório. 

 
 

3.2 Reservatórios 
 
 
Serão aproveitados os reservatórios existentes, que 

possuem capacidade suficiente para atender o consumo da 
edificação. Os mesmos deverão possui cota de assentamento 
de 5 metros, conforme projeto, devendo ser elevados através 
de base confeccionada em material adequado, se for 
verificada a necessidade durante a execução. 

 
Os reservatórios devem possui tubulação adequada 

para limpeza e extravasor com diâmetro de 25mm, além de 
devidamente limpos, desinfetados e verificados quanto à sua 
estanqueidade. 
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A tubulação que alimentará os pontos de consumo 

deverá ser de 50mm de diâmetro a jusante do reservatório. 
Devem ser instaladas as conexões e registros de manobra de 
forma correta, seguindo instruções do projeto. 
 
 

3.3 Tubulação de distribuição 
 
 
A tubulação de distribuição seguirá os 

caminhamentos, diâmetros e uso de conexões e registros 
conforme projeto, sendo instalado entre a face superior da 
laje e a cobertura. 

 
As descidas das colunas deverão ser executadas 

através dos blocos cerâmicos da laje, sem comprometer a 
estrutura, com o advento de fechamento vertical em material 
adequado para que não fiquem aparentes, conforme 
detalhamento presente no projeto. 

 
 

3.4 Pontos de uso 
 
 
Todos os pontos de uso, bem como toda a rede de 

tubulação, foram dimensionados conforme critérios 
estabelecidos pela ABNT NBR 5626:2020 - Sistemas prediais 
de água fria, conferindo velocidades, pressões e vazões 
adequadas. A tabela a seguir demonstra os cálculos para 
verificação da pressão do ponto crítico (chuveiro do banheiro 
de funcionários), que supera o valor mínimo definido por 
norma de 10 kPa: 
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4. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO - SANITÁRIO 
 
 
O sistema sanitário deve ser estanque e de fácil acesso, 

garantindo a coleta dos dejetos sanitários de todos os pontos 
de uso para destinação final apropriada, conferindo 
segurança, usabilidade, manutenibilidade e conforto para os 
usuários. 

 
 

4.1 Ramais de descarga e de esgoto 
 
 
Todos os pontos de esgoto deverão seguir 

especificações, diâmetros, caminhamentos e conexões 
estabelecidas no projeto e na ABNT NBR 8160:1999 - 
Sistemas prediais de esgoto sanitário, respeitando os 
caimentos adotados. 

 
 
 
 
 
 

Trecho Soma 
dos 

pesos 

Vazão 
estimada 

(l/s) 

Diâmetro 
int. mm 

Perda de 
carga unitária 

kPa/m 

Diferença 
de cota 

(m) 

Pressão 
disponível 

Comprimento da 
tubulação 

Perda 
de 

carga 

Pressão 
disponível 

residual Real Equivalente 

1-2 4,3 0,62 44,00 0,06 1,85 18,50 3,95 9,3 0,78 17,72 

2-3 3 0,52 27,80 0,38 0,00 17,72 8 8,7 6,38 11,33 

3-4 2,2 0,44 27,80 0,29 0,00 11,33 4,6 0,9 1,60 9,73 

4-5 1,6 0,38 27,80 0,22 0,00 9,73 0,3 3,1 0,75 8,98 

5-6 1 0,30 21,60 0,48 2,35 32,48 2,6 4,5 3,44 29,04 

6-7 0,6 0,23 21,60 0,31 0,60 35,04 2,2 4,4 2,05 33,00 

7-8 0,3 0,16 21,60 0,17 0,00 33,00 0,1 2,4 0,42 32,57 

8-9 0,3 0,16 21,60 0,17 -0,40 29,00 1,25 2 0,55 28,45 

9-10 0,4 0,19 21,60 0,22 -1,40 15,04 1,7 4,8 1,41 13,63 
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4.2 Ventilação 

 
 
Todos as peças sanitárias devem ser ligadas a 

desconectores, a fim de não permitir o retorno de mau 
cheiros ou animais pela tubulação. 

 
O ramal e a coluna de ventilação devem ser instalados 

conforme especificações em projeto e normas vigentes, 
garantindo a inclinação correta, para sua devida 
funcionalidade. 

 
 

4.3 Caixas de inspeção e disposição final 
 
 
Devem ser executadas caixas de inspeção conforme 

estabelecido em projeto, para a viabilidade de futuras 
manutenções. 

 
A disposição final do esgoto se dará através de despejo 

em rede pública de saneamento presente na via na qual a 
edificação está localizada. 

 
 

5. EXECUÇÃO 
 

As instalações deverão ser executadas por profissionais 
capacitados, ferramentas adequadas e com 
acompanhamento técnico, respeitando as normas vigentes 
e boas práticas da construção civil, visando a garantia de 
qualidade, segurança, manutenibilidade, durabilidade, 
conforto e usabilidade. 

Os tubos e conexões soldáveis devem ser conectados 
através do uso de adesivo plástico próprio para este fim, com 
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a devida raspagem da parede lateral, para garantir a ponte 
de ancoragem. 

Está vedado a confecção de curvas e dobras 
improvisadas através de aquecimento de tubos e conexões. 
Os pontos terminais de água e esgoto devem ser executados 
com o devido cuidado quanto ao nível e faceamento do 
acabamento indicado pelo projeto arquitetônico. 

 

As instalações hidráulicas e sanitárias deverão ser 
testadas com pressão adequada antes da liberação para 
revestimentos ou fechamento de paredes, pisos e forro. Os 
testes deverão ser feitos com acompanhamento de 
responsável técnico da edificação. 

Todas as instalações serão vistoriadas periodicamente 
no decurso das obras, bem como haverá uma vistoria final 
para verificação da correta execução dos projetos. 

As tubulações hidráulicas e sanitárias quando 
aparentes deverão ser fixadas por suportes metálicos com 
espaçamentos suficientes para garantir boa rigidez das 
mesmas. 

 
 

5.1 Especificação de materiais 

 

As tubulações de água fria deverão ser de PVC, classe 
15, soldável, pressão de serviço de 2,0 kgf/cm2 no mínimo, 
fabricação TIGRE, FORTLEV ou KRONA, devendo ser testada 
a uma pressão de 3 kgf/cm2, durante 48h, antes de ligada à 
rede geral. 

As conexões deverão ser no mesmo material e 
apropriadas ao tipo de tubo. Para conexões roscáveis deverá 
ser utilizado como veda juntas, fita veda rosca a base de 
teflon. 
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As tubulações de esgoto devem ser de PVC para 
esgoto predial do tipo ponta e bolsa, Série Normal, diâmetro 
indicado em projeto, marcas TIGRE, AMANCO ou KRONA. As 
conexões deverão ser no mesmo material e apropriadas ao 
tipo de tubo. 

 

6. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 
 
 
Os sistemas hidráulico e sanitário projetados devem 

ser operados por profissionais capacitados para tal. 
 
É necessária a verificação periódica do estado dos 

materiais empregados, para que seja realizada a devida 
manutenção ou troca dos mesmos, quando necessário.  

 
 

Natal, novembro de 2021. 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________ 
LEONARDO LUCENA MEDEIROS-ME  

Leonardo Lucena Medeiros 

 


