
 
MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 

PROPRIETÁRIO: Município de Águas de Chapecó - SC; 
LOCAL: Linha Maidana, Zona Rural – Águas de Chapecó SC; 
OBRA: Projeto de reforma e ampliação Centro de Idosos; 
ÁREA CONSTRUÍDA: 420,91 m² 
 
        

O presente memorial descritivo tem como objetivo descrever os procedimentos, materiais, técnicas 
construtivas e responsabilidades na construção de reforma e ampliação do Centro de Idosos da Linha Maidana 
no interior de Águas de Chapecó/SC. 
 A edificação terá uma área construída total de 420,91m². 
 
QUADRO RESUMO DAS INTERVENÇÕES 
 

Ampliação Banheiros Serão executados banheiros masculino, feminino e para PCD, com área 
total de 17,29 m². 

Reforma Churrasqueira  Será realizada pintura interna, retirada forro antigo, colocação de uma 
bancada de granito 2,50x0,60, revisão das instalações elétricas, 
execução forro pvc novo incluso roda forro. 

Reforma Depósito Será realizada pintura interna, execução de chapisco, emboço e reboco, 
execução de contrapiso, instalação de uma pia, instalações 
hidrossanitárias, instalações elétricas, execução forro pvc incluso roda 
forro. 

Reforma Salão de Festas Será realizada pintura interna, retirada forro antigo, revisão das 
instalações elétricas, execução forro pvc novo incluso roda forro. 

Reforma Cozinha Serão demolidas paredes de alvenaria (banheiros atuais), retirados 
azulejos e pisos cerâmicos, será realizada colocação de azulejos e pisos 
cerâmicos, retirada forro antigo, revisão das instalações hidrossanitárias, 
revisão das instalações elétricas, execução forro pvc novo incluso roda 
forro. 

Reforma Fachada Serão trocados abas e espelhos da cobertura, serão colocados corrimãos 
de acordo com a NBR 9050:2015, será realizada pintura externa, revisão 
da cobertura com possível troca de telhas de fibrocimento 6mm. 

 
Deverão ser observadas as especificações em plantas.  

INSTALAÇÃO DA OBRA 

  A empresa executora da obra deverá providenciar e arcar com as despesas correspondentes aos 
maquinários e ferramentas necessárias à execução da obra.  
 



SERVIÇOS PRELIMINARES 

  
Durante todos o período de execução da obra serão mantidos no canteiro de obras, um jogo de todos os 

projetos devidamente aprovados, ART de execução, Diário de Obra, Memorial Descritivo e Placa da Obra com 
indicação dos responsáveis técnicos e respectivas atividades desenvolvidas. 

Projeto arquitetônico de planta baixa, contemplando todas as especificações para executar a reforma, 
seguindo rigorosamente as indicações constantes no projeto. 

Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão os de maior escala. Assim, 
prevalecerão sempre os detalhes sobre as plantas gerais. Todos os detalhes de serviço constantes dos desenhos 
e não mencionados nas especificações, assim como todos os detalhes de serviços mencionados nas 
especificações que não constarem dos desenhos, são interpretados como fazendo parte do projeto. 

Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como nestas especificações, poderá ser feita sem 
autorização, por escrito da fiscalização das obras. A fiscalização poderá impugnar qualquer trabalho feito em 
desacordo com os desenhos e especificações fornecidas. 

O material a empregar assim como a mão de obra, serão de primeira qualidade objetivando um 
acabamento esperado nos serviços que só serão aceitos nessas condições. 

Em todos os casos de caracterização de materiais ou equipamentos, através de determinada marca, tipo, 
denominação ou fabricação, fica submetida a alternativa, a critério da fiscalização. 

No início dos trabalhos a empreiteira deve constatar os fornecedores de todos os materiais 
especificados, pois não será aceito pedido de substituição de materiais ou de prorrogação de prazos devido há 
dificuldade de encontrar um produto na praça. 

A contratada deverá zelar pela manutenção, limpeza e a conservação das instalações do canteiro de 
obras até a conclusão. 

INFRAESTRUTURAS E FUNDAÇÕES 

 Será executada a infraestrutura de acordo com o projeto. A fundação será executada em concreto 
armado moldado inloco, utilizando concreto de 25 Mpa. Deverá ser realizada fundação sobre solo firme e 
compactado. 
 É de integral responsabilidade da CONTRATADA pela análise e resistência da fundação executada no 
local, sendo assim, se a CONTRATADA evidenciar que o solo não é apropriado para execução de fundação 
com sapatas, a mesma deverá comunicar o município para eventual troca de tipo de fundação. 
 Serão construídas vigas de baldrame em concreto armado, com 25 Mpa de resistência. Todas as vigas 
baldrames devem ser impermeabilizadas com tinta betuminosa, com demãos cruzadas.  
       Após a execução das fundações, deverá ser providenciado o reaterro das valas e aterro interno, com 
material isento de sedimentos orgânicos, devidamente compactado, em camadas sucessivas de 0,20m, 
molhadas e apiloadas para sua perfeita consolidação. 

Observações para fundações: 
01. Todas as valas deverão ser apiloadas. 
02. As tubulações de esgoto que atravessam as vigas de baldrame, deverão ser colocadas antes da 

concretagem. 

SUPERESTRUTURA  

As vigas de respaldo e os pilares serão em concreto armado, com resistência característica de 25 Mpa de 
resistência. Deverá ser seguido criteriosamente o projeto.  

 
 



COBERTURA 

Estrutura 

A estrutura do telhado deve ser executada com madeira de lei seca, de primeira qualidade com 
travamentos suficientes para manter a estrutura rígida e esta deverá possuir pontos de ancoragem chumbada na 
estrutura de concreto ou alvenaria. A estrutura deve ficar alinhada e em nenhuma hipótese será aceita 
madeiramento empenado formando “barrigas” no telhado. 

Telhamento  

As telhas deverão ser de fibrocimento 6mm, com inclinação de 20%. 

Condições Gerais  

Os serviços a serem executados, bem como, os materiais empregados nas obras deverão obedecer às 
normas pertinentes da A.B.N.T – NR-18 – SECÇÃO 18.18 – (SERVIÇOS EM TELHADOS).  

Será obedecido rigorosamente às prescrições do fabricante no que diz respeito aos cuidados com relação 
a cortes, inclinações, beirais, vãos livres, recobrimentos laterais, longitudinais, fixações, uso de rufos, contra-
rufos e demais acessórios conforme recomendações do fabricante.  

Deverão ser obedecidas as indicações do fabricante no que diz respeito aos cuidados a serem tomados 
durante o manuseio, transporte das peças até sua colocação, sentido de montagem, corte de cantos, furação, 
fixação, vão livre máximo, etc. 

A inclinação da cobertura deverá ser obtida através da posição correta dos seus apoios e de sua inclinação.  
Toda a fixação de pingadeiras, calhas e rufos na alvenaria deverá ser feita com a utilização de bucha de 

nylon, parafusos zincados - cabeça panela e arruela lisa zincada.  
São consideradas partes do item de cobertura, elementos de fixação, apoios, suporte de abas, tirantes de 

contraventamento, afastadores, travas, peças complementares, cumeeiras, terminais de abas planas, rufos, 
placas pingadeiras quando necessários. 

PAREDES DE ALVENARIA 

Tijolo de barro 

 Deverão atender a EB – 20, aceitando-se peças com 04 (quatro), 06(seis) ou 08(oito) furos, dimensão 
mínima de 0,10m, de primeira qualidade bem cozidos, leves, duros, sonoros, com faces planas e quebra máxima 
de 3% (três por cento). 

Argamassa 

 Para assentamento dos tijolos deverá ser utilizado argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 
1:2:8, revolvidos até obter-se mistura homogênea. A espessura desta argamassa não poderá ultrapassas 0,015m. 

Vergas 

 Sobre vão de portas e sobre/sob janelas serão executadas vergas argamassa de cimento (forte), na 
espessura da parede e altura mínima de 0,15m contendo (quatro) barras de aço Ø6,3mm armados com estribos 
de Ø4,2mm cada 10cm, prolongando-se 0,20m para cada lado do vão a cobrir. 

EXECUÇÃO DAS ALVENARIAS 

 Deverão obedecer a detalhes específicos do projeto na execução quanto as dimensões e alinhamentos. 



 As alvenarias de elevação serão executadas em paredes de 1/2 (meio) tijolo, assentes de forma a 
apresentar parâmetros perfeitamente nivelados, alinhados e aprumados, devendo a obra ser levantada 
uniformemente, evitando-se amarrações de canto para ligações posteriores. A espessura das juntas deverá ser 
no máximo 0,015m, rebaixadas a ponta de colher, ficando regularmente colocadas em linhas horizontais 
contínuas e verticais descontínuas. 

REVESTIMENTOS 

Revestimento com Argamassa 

 As paredes internas e externas, receberão revestimento em argamassa constando de três camadas 
superposta contínuas e uniforme. 
 Chapisco: O traço para o chapisco deverá ser de 1:3 com cimento e areia grossa, ou seja, a que passa 
na peneira 4,8mm e fica retida na 2,4mm, e será aplicado sobre a parede limpa a vassoura e abundantemente 
molhada com esguicho de mangueira. 
 Massa única: deverá ser desempenado e feltrado, com argamassa cimento/cal hidratada/areia média 
peneirada traço 1:2:8 e espessura de 2,0 cm. 
 As alvenarias, após o revestimento final, receberão pintura com duas demãos em tinta acrílica de 
primeira qualidade. Deverá ter um intervalo de no mínimo 24h entre uma demão e outra. A tinta deverá cobrir 
perfeitamente a superfície. A cor deverá ser definida pelo Município. 
 As paredes dos sanitários deverão ter azulejos até o teto, sendo observado o esquadro dos mesmos. 
 Será utilizado azulejo retangular em cor a ser definida pelo município, de primeira qualidade. A 
colocação dos azulejos será iniciada após o emboço estar curado. O assentamento será procedido a seco, com 
emprego de argamassa pré-fabricada, preparada de acordo com as recomendações do fabricante. 
 A argamassa será estendida com o lado liso de uma desempenadeira de aço, numa camada uniforme 
e de 3 a 4mm. Com o lado denteado da mesma desempenadeira, formam-se cordões que possibilitarão o 
nivelamento dos azulejos. Com estes cordões ainda frescos, efetua-se o assentamento, batendo-se um a um. A 
espessura final da camada entre os azulejos e o emboço, será de 1 a 2mm. Quando necessário, os cortes e os 
furos dos azulejos só poderão ser feitos com equipamento apropriado, não se admitindo o processo manual. A 
espessura das juntas será de 3,0mm. Decorridos 7 dias do assentamento, inicia-se a operação de rejuntamento, 
o que será efetuado com argamassa pré-fabricada para este fim. 

PISOS 

Lastro de brita e contra-piso 

 Sobre o aterro perfeitamente compactado e nivelado, após colocadas as canalizações que devem passar 
sob o piso, será executado o lastro com uma camada de brita nº 02 de 3cm a 5 cm de espessura.  

Após a compactação do lastro, faz-se um lastro de concreto armado e= 6 a 7 cm (c/ impermeabilizante), 
nivelado com a face superior do baldrame, regulariza-se a superfície com um contra-piso (sem malha) e= 3 a 
4 cm, com fck = 20,00 Mpa. Deverão ser tomadas precauções no recobrimento das canalizações sob o piso e 
no esquadrejamento entre paredes e contra-piso, que deverão formar triedros perfeitos. Haverá malha de ø 
4.2mm nas duas direções a cada 15cm.  

Piso Cerâmico Retangular 

 Nas áreas internas, sobre o contrapiso de concreto, em todas as dependências, será assentado o piso de 
cerâmica retangular de boa qualidade, com índice PEI (Porcelain Enamel Institute) de no mínimo 3. O piso 
cerâmico deverá ser escolhido juntamente com o município. 



ESQUADRIAS 

Esquadrias de vidro/madeira 

Na elaboração das esquadrias em vidro incolor deverá ser observado o emprego de mão-de-obra 
especializada, empregar-se-á material novo, e de 1ª qualidade. O conjunto de comandos para as janelas e portas 
com os puxadores de 1ª qualidade, também deverão seguir as especificações e dimensões do projeto. 

As portas de madeira internas terão folhas semi-ocas, marcos e guarnições maciços, de madeira de boa 
qualidade, sem falhas e com superfície lisa. As portas, inclusive guarnições e marcos terão acabamento de 
primeira e receberão emassamento, lixamento, tratadas com fundo Primer e pintura esmalte sintético. As 
ferragens serão de primeira qualidade. Porta de acesso ao exterior: deverá ser em chapa de ferro frisada pintada 
com tinta esmalte sintético. As fechaduras serão metálicas com ótimo acabamento, com maçaneta de 
empunhadura longa. Todas as portas deverão ter fechadura cilíndrica. 

As janelas dos sanitários serão do tipo basculante de ferro e da cozinha será de 4 folhas de correr 
conforme projeto. A fixação será feita por chumbadores de ferro, soldados à esquadria em número nunca 
inferior a 4 (quatro). Essas esquadrias deverão receber pintura em esmalte sintético. 

VIDROS 

Os serviços de vidraçaria serão executados rigorosamente de acordo com o especificado no projeto. Os 
vidros devem ser de preferência, fornecidos nas dimensões respectivas, evitando-se sempre que possível o 
corte na obra. 

Serão utilizados em todas as esquadrias, vidro do tipo mini boreal para os banheiros e temperado 
transparente para os demais ambientes. 

PINTURA 

 Deverão ser observados a determinações do Projeto da Obra e Orçamento de Custo, quanto ao tipo de 
tinta a ser utilizada. As demãos de tinta serão no mínimo duas, mas deverão ser aplicadas tantas quantas forem 
necessárias para ser obtido coloração uniforme, estável e com bom recobrimento. 

Em Madeira 

 A madeira deverá estar seca, isenta de contaminantes e sujeiras em geral. As superfícies serão 
devidamente lixadas, e o pó resultante do lixamento removido com pano levemente umedecido com água. 
Após a limpeza será aplicada uma demão de fundo branco fosco e, no mínimo, duas demãos de esmalte 
sintético semi brilho. 

Paredes externas 

 A superfície a pintada estará corretamente preparada, de acordo com a melhor técnica, como segue 
abaixo: 
 - Perfeitamente limpa, isenta de partículas soltas, óleos, graxas, mofo ou qualquer outra sujidade. 
 - Atendendo essas exigências as paredes serão lixadas e sobre elas aplicado uma camada de selador 
acrílico incolor. Em seguida serão aplicadas no mínimo 2, demãos de tinta acrílica para exteriores de boa 
qualidade, conforme as especificações do fabricante. 

Paredes internas 

 A superfície a ser pintada estará corretamente preparada, de acordo com a melhor técnica, como segue 
abaixo: 
 - Perfeitamente limpa, isenta de partículas soltas, óleos, graxas, mofo ou qualquer outra sujidade. 



 - Atendendo essas exigências as superfícies serão limpas e sobre elas aplicadas uma demão de selador 
acrílico e no mínimo duas demãos de tinta acrílica para interiores de boa qualidade, conforme as especificações 
do fabricante. 

GUARDA-CORPO E CORRIMÃO 

A Contratada deverá empregar somente materiais que atendam às especificações do presente memorial, 
do projeto ou indicados pela Fiscalização. 

Peças de fixação  

Para fixação no piso, deverão ser utilizadas chapas de aço galvanizado, com dimensões de 
100x100x6,3mm, e chumbador com parafuso 3/8’’x100mm, cabeça sextavada. Essa peça deverá receber fundo 
antioxidante e pintura na cor escolhida pela Fiscalização, com no mínimo 02 demãos. 

Galvanização, fundo antioxidante e pintura  

Os tubos deverão ser em aço galvanizado conforme NBR 5580. As barras chatas serão de ferro galvanizado 
à fogo. O fundo antioxidante aplicado em determinadas peças deverá adequado à pintura c/ pistola de tinta 
esmalte. A pintura padrão de todas as peças será a cor escolhida pela Fiscalização, com no mínimo 02 demãos. 

Guarda-corpos e Corrimões  

Todas as peças e modelos dos guarda-corpos e corrimãos deverão ser executados em conformidade com 
as legislações vigentes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e com as normas da ABNT: NBR 
9050:2015, NBR 9077:2001 e NBR 14718:2008. Os guarda-corpos serão feitos de tubos de 2’’ de diâmetro e 
3,00mm de espessura, com massa de 4,45kg por metro, os quais serão instalados tanto na horizontal quanto na 
vertical, espaçados em 1,8 metro entre si, com rodapé de 10cm de altura. Na vertical serão instalados tubos de 
1’’ de diâmetro e 2,65mm de espessura, com massa de 2,13kg por metro, distanciados entre si a no máximo 
15cm. Ainda serão colocados montantes verticais, em tubo de 2’’ x 3,00mm, com massa de 4,45kg por metro 
linear, distanciados a no máx. 90cm entre si, conforme o local de instalação. Para fixação das barras, serão 
utilizadas chapas de 1.1/2’’ x ¼’’ com 1,90 kg por metro linear. 

Os corrimãos serão feitos em tubo de 2’’ de diâmetro e 3,00mm de espessura, com massa de 4,45kg por 
metro linear. Devem ficar a uma distância não inferior a 4cm de afastamento, a fim de facilitar a empunhadura 
do usuário. 

As finalizações das barras do guarda-corpo e corrimão deverão ser arredondadas, com raios variando de 
10cm (quando a fixação for junto à parede ou entre barras horizontais e verticais) a 20cm (em encontros de 
canto entre corrimão e parede, ou demais situações). 

IMPERMEABILIZAÇÃO 

Nos baldrames serão aplicadas duas demãos de emulsão asfáltica, nas áreas de execução de paredes. 
 

LIMPEZA GERAL E REMOÇÃO DE ENTULHOS 

A obra deverá ser entregue completamente limpa, sendo realizados os serviços de lavagem em vidros, 
azulejos, pisos e paredes. Todo o entulho produzido deverá ser removido do interior do lote. 
 
 
 

 



INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

 
 

O presente memorial tem o objetivo de descrever o projeto das instalações hidrossanitárias da obra 
inicialmente identificada. 

As especificações técnicas descrevem os diversos serviços envolvidos, fornecendo instruções de 
execuções e normas a serem obedecidas. 

O projeto das instalações hidráulicas e sanitárias e de tratamento e disposição de efluentes procurou 
obedecer às premissas das Normas Técnicas da ABNT e na falta destas às técnicas consagradas publicadas 
em livros especializados do setor. As principais normas técnicas que levaram a definição do projeto foram: 
● NBR 13969/97 - Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição final dos 

efluentes líquidos - Projeto, construção e operação. 
● NBR 7229/93 - Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos. 
● NBR 5626/92 - Instalações prediais de água fria – Procedimentos 
● NBR 8160/99 - Instalações prediais de esgoto sanitário – Procedimento 
● NBR 10844/89 – Instalações prediais de águas pluviais – Procedimento 
● NBR 15527/07 - Água de chuva - Aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não 

potáveis - Requisitos 

O projeto hidrossanitário tem como principal objetivo fornecer um sistema técnico eficiente visando 
uma perfeita execução dos serviços, através de materiais cuidadosamente selecionados, em função de se 
garantir um mínimo custo com uma máxima eficiência. Pretende ainda fornecer a máxima facilidade 
possível de manutenção deste sistema. 

O esgoto será tratado em um tanque séptico e o destino final em um sumidouro. 
O abastecimento de água será feito pela CASAN – Águas de Chapecó/SC, onde é feita cloração no 

reservatório principal e depois é distribuído para os demais reservatórios. 
 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
 

CONSUMO 
 A água utilizada é proveniente de caixa d’água existente no local. 

 
RECOMENDAÇÕES GERAIS 

Todas as extremidades das tubulações devem ser protegidas e vedadas durante a construção, até a 
instalação definitiva dos aparelhos e/ou equipamentos. 

As instalações e respectivos testes das tubulações deverão ser executados de acordo com as normas 
técnicas da ABNT e das Concessionárias Locais. 

As deflexões, ângulos e derivações necessárias às tubulações deverão ser feitas por meio de conexões 
apropriadas. 

Somente poderá ser permitida a instalação de tubulações que atravessem elementos estruturais 
quando previstas e detalhadas em projetos executivos de estrutura e hidráulica, observando-se as normas 
específicas. 

O alinhamento deverá ser corretamente observado para se evitar excesso de esforços laterais, 
diminuindo-se assim a possibilidade de infiltração e vazamentos pelas juntas. 

Para tubulações subterrâneas a altura mínima de recobrimento (livre) deverá ser de 50 cm sob leito 
de vias trafegáveis e 30 cm nos demais casos; a tubulação deverá ser apoiada em toda a sua extensão em 
fundo de vala regular. 

As tubulações de água fria devem ser assentadas acima de outras redes, nos casos de sobreposição. 
 
 



APARELHOS E METAIS 
 

Descrição 
Conjunto de equipamentos, destinados a manuseio dos pontos de utilização de água. 

 
Recomendações gerais 

Deverão ser executadas de modo a: 
● Evitar entupimentos e permitir fácil desobstrução quando necessária. 
● Não permitir infiltrações na estrutura e na alvenaria. 
Após sua instalação deverá ser verificada a ausência de vazamentos e a boa fixação das peças (locação, 
prumo, alinhamento, nivelamento). 

 
Tubos e conexões de pvc rígido / junta soldável 

 
Constituintes: 
● Tubos de PVC rígido, junta soldável, para instalações prediais de água fria, conforme EB-183, série A e 

EB-892; diâmetros nominais: DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 60, DN 75, DN 85 e DN 110. 
● Conexões de PVC rígido, junta soldável seguindo especificações acima. 

● Conexões de PVC rígido, com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para ligação com 
tubos metálicos, registros e torneiras. 

● Adesivo: solução plástica 
 
Aplicação 

Nas redes prediais de água fria 
 

Execução 
Os tubos deverão ser soldados com adesivo plástico especial, após lixamento com lixa d’água das 

superfícies a serem soldadas. 
O adesivo deverá ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa); após 

a junção das peças deverá ser removido o excesso de adesivo, pois este ataca o PVC; os tubos não deverão 
ser movimentados antes de pelo menos 5 minutos. 

Após a soldagem deverão ser aguardadas 24 horas antes de submeter à tubulação as pressões de 
serviço ou ensaios. 

Para desvios ou pequenos ajustes deverão ser empregadas as conexões adequadas, não se aceitando 
flexões nos tubos. 

Não deverão ser utilizadas bolsas feitas com o próprio tubo recortado, sendo necessário o uso de luvas 
adequadas. 

Os tubos embutidos nas alvenarias deverão receber capeamento com argamassa de cimento e areia 
média, traço 1:3. 

A tubulação deverá ser chumbada em alguns pontos, nunca nas juntas. 
A instalação deverá ser testada com ensaios de obstrução e estancamento; nos casos de tubulações 

embutidas os testes deverão ser feitos antes da aplicação do revestimento. 
 

 
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ESGOTO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO 
 
GENERALIDADES 

Estas instalações destinam-se a dar escoamento às águas servidas da edificação. 
As tubulações coletarão os efluentes dos diversos pontos de utilização e os conduzirão ao sistema de 

tratamento. 



No projeto propriamente dito, levou-se em consideração no traçado de seus elementos o rápido 
escoamento dos despejos, a fácil desobstrução e a perfeita vedação dos gases na tubulação. 

Todos os ralos a serem instalados na obra serão sifonados, ou seja, terão fecho hídrico. 
As instalações e respectivos testes das tubulações deverão ser executados de acordo com as normas 

técnicas da ABNT e das Concessionárias Locais. 
Deverão ser executadas de modo a: 

● Permitir fáceis desobstruções 
● Vedar a passagem de gases e animais das canalizações para o interior da edificação 

● Não permitir vazamentos, escapamentos de gases ou formação de depósitos no interior das canalizações 
● Impedir a contaminação de água de consumo e de gêneros alimentícios. 

O coletor de esgoto deverá seguir em linha reta, e para eventuais desvios deverão ser empregadas 
saídas de inspeção. 

Deverão ser tomadas precauções para dificultar a ocorrência de futuros entupimentos em razão de 
má utilização do sistema, especialmente quanto a previsão de dispositivos que permitam o acesso e inspeção 
à instalação. 

Para tubulações subterrâneas a altura mínima de recobrimento (livre) deverá ser de 50 cm sob leito 
de vias trafegáveis e 30 cm nos demais casos; a tubulação deverá ser apoiada em toda s sua extensão em 
fundo de vala regular e nivelado de acordo com a declividade indicada. 

Somente poderá ser permitida a instalação de tubulações que atravessem elementos estruturais 
quando previstas e detalhadas em projetos executivos de estrutura. 

Todas as extremidades das tubulações devem ser protegidas e vedadas durante a construção, até a 
instalação definitiva dos aparelhos e/ou equipamentos. 

 
COLETORES E SUBCOLETORES 

Os subcoletores receberão os efluentes provenientes das instalações sanitárias. Serão em PVC, com 
declividades mínimas conforme indicado: 
● 2% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75; 
● 1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100. 
● declividade máxima a ser considerada é de 5%. 

Os coletores receberão os efluentes provenientes dos subcoletores, conduzindo-os até o sistema de 
tratamento descrito. Estão localizados no terreno, fora ou dentro da área edificada e serão em PVC, com 
diâmetros e declividades indicados em projeto. 

Toda a rede de coletores e subcoletores será dotada de caixas de inspeção com a finalidade de 
possibilitar os serviços de manutenção. As dimensões e características construtivas estão detalhadas em 
projeto. 

 
RAMAL DE DESCARGA 

Os Ramais de Descarga de lavatórios, banheiros, bidês, ralos e tanques devem ser individualmente 
ligados a uma caixa sifonada. No caso de baterias de aparelhos sanitários coletivos, os ramais de descarga 
podem ser reunidos num só ramal de esgoto, desde que este seja dotado de inspeção, e com junções a 45º 
com inspeção a montante. 

 
DIMENSIONAMENTO 

Dimensionamento dos ramais de esgoto 

Cômod
o 

Equipamentos UHC 
Diâmetro 

(mm) 
Inclinação 

(%) 
Ramais de Esgoto 

(mm) 

      BWC 
Vaso Sanitário 6 100 1 

 
100 

Lavatório 1 40 1 



De acordo com NBR 8160/99 tabela 03. Vaso diâmetro mínimo ø 100mm. 
 

Foi estabelecido tubos de ventilação com diâmetro de 50mm nos ramais que vão até a caixa de inspeção. 
 

CAIXAS DE INSPEÇÃO 
Serão executadas em alvenaria rebocada, com dimensões úteis de 60x60/60cm, dispostas conforme 

planta baixa das instalações sanitárias do pavimento térreo. 
 

 
DESTINO FINAL 
 

No dimensionamento dos tanques foi-se utilizado a NBR 7229/1993. 
 

● Dimensionamento do tanque séptico (fossa): 
O esgotamento das águas servidas se dará através de tanque séptico, executada de acordo com os 

detalhes em planta, conforme volumes indicados, passando posteriormente por um filtro e finalmente ao 
sumidouro.  

 
Dimensões do Tanque Séptico: 
             Profundidade útil = 1,75 metros 
             Diâmetro útil  = 1,20 metros 
Volume útil do tanque adotado = 1980 litros = 1,98m³ 
 

● Dimensionamento do Filtro Anaeróbio: 
 
Dimensões do Filtro Anaeróbio:  
             Profundidade útil  = 1,75 metros 
             Diâmetro útil  = 1,20 metros 
Volume útil do tanque adotado = 1980 litros = 1,98m³ 
 

● Dimensionamento do Sumidouro: 
  
O sumidouro são poços secos escavados no chão e não impermeabilizados, que orientam a infiltração 

de água residuária no solo. 
As dimensões do sumidouro são determinadas em função da capacidade de absorção do terreno, 

devendo ser considerada como área útil de absorção as superfícies do fundo e das paredes laterais, até o 
nível de entrada do efluente do tanque séptico. 

 
Dimensões dos sumidouro: 

H= altura= 2,00 metros 
B= largura=2,00 metros 
C=comprimento= 2,00 metros 

Área útil total = 20,00m² 
 
MANUTENÇÃO 

Deverão ser tomados alguns cuidados na manutenção do sistema predial de esgoto sanitário, seguindo 
recomendações da NBR 8160/99, conforme segue. 

Tubos em ferro fundido ou aço carbono apresentam tendência de corrosão nas partes internas, 
principalmente nas juntas e desvios. Estas regiões devem ser protegidas por material que iniba esta forma de 
deterioração. 



Quando tampas de dispositivos de acesso forem removidas, recomenda-se proceder avaliação das peças e 
componentes de vedação e, caso necessário, a substituição antes do fechamento das tampas. 

Quando da utilização de produtos químicos para a descamação interna de tubulações, deve- se 
identificar claramente quais são os materiais das mesmas, de forma a garantir que o produto utilizado não 
venha a danificar o tubo devido à ação química. 

Devidas precauções devem ser observadas quando se utiliza métodos de desentupimento que 
envolvam ar ou água à pressão elevada, pois pode danificar partes da instalação. 

As varas ou arames utilizados para desentupimento manual de tubulações devem ser suficientemente 
flexíveis para passar através das tubulações sem danificar as superfícies internas dos tubos e qualquer outra 
peça do sistema predial de esgoto. 

 
 

APARELHOS E METAIS 
 

Descrição 
Conjunto de equipamentos, destinados a manuseio dos pontos de utilização de esgoto. 
 

Recomendações gerais 
Deverão ser executadas de modo a: 
● Evitar entupimentos e permitir fácil desobstrução quando necessária. 

● Não permitir infiltrações na estrutura e na alvenaria. 
Após sua instalação deverá ser verificada a ausência de vazamentos e a boa fixação das peças (locação, 

prumo, alinhamento, nivelamento). 
 

Tubos e conexões de pvc rígido / junta elástica 
 

Descrição 
 
Constituintes: 
● Tubos de PVC rígido para instalações de esgoto, com junta elástica; especificação conforme NBR-5788 

classe A; diâmetros nominais : DN 40, DN 50, DN 75, DN 100, DN 150, DN 200 e DN 300. 
● Conexões de PVC rígido, junta elástica seguindo especificações acima. 
● Complementos sanitários em PVC rígido: ralos e caixas sifonadas com tampas metálicas 
● Anéis de borracha 
● Pasta lubrificante 

 
Aplicação 
● Em ramais de esgotos sanitários e águas pluviais, especialmente em tubulações embutidas. 

 
Execução 

Para o acoplamento de tubos e conexões com junta tipo ponta e bolsa com anel de borracha, deverão 
ser observados os seguintes itens: 
● Limpeza da ponta e bolsa do tubo previamente chanfrada com lima, especialmente da virola onde se 

alojará o anel 
● Marcação no tubo da profundidade da bolsa 

● Aplicação da pasta lubrificante especial; não deverão ser usados óleos ou graxas que poderão atacar o 
anel de borracha 



● Após a introdução da ponta chanfrada do tubo até o fundo da bolsa, este deverá ser recuado 5 mm (em 
tubulações expostas) ou 2 mm (em tubulações embutidas), usando-se como referência a marcação 
previamente feita, criando-se uma folga para a dilatação e movimentação da junta. 

● Nas conexões, as pontas deverão ser introduzidas até o fundo da bolsa e, em instalações externas, 
fixadas com braçadeiras para evitar o deslizamento. 
 
Para desvios ou pequenos ajustes deverão ser empregadas as conexões adequadas, não se aceitando 

flexões nos tubos. 
Em tubulações aparentes, a fixação deverá ser feita com braçadeiras; o distanciamento das mesmas deverá ser, 
no máximo, 10 vezes o diâmetro da tubulação em tubos horizontais e 2 m em tubos de queda. 
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