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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo relatar um estudo feito no estágio curricular
obrigatório sobre um sistema sanitário na edificação multifamiliar Bella Luna, realizado
no período de 20/08/2018 a 23/10/2018, junto à Organização Tokken Engenharia Ltda –
ME , para obtenção do grau em Bacharel em Engenharia Civil.
Devido ao crescimento da população e da preservação do meio ambiente torna-se
essencial um bom dimensionamento para dar um destino correto aos dejetos humanos que
causam um grande impacto ambiental com o seu inadequado destino. Sendo assim,
dimensiona-se buscando uma maior eficiência do sistema.

Palavra-chave: Instalações sanitárias. Engenharia Civil. Meio ambiente.

ABSTRACT

This study aims to report a study in compulsory curricular internship on a health system
in multifamily building Bella Luna, conducted from 20.08.2018 to 10.23.2018, to the
Organization Tokken Engenharia Ltda ME to obtain degree in Civil Engineering.
Due to population growth and the preservation of the environment a good design is
essential to give a correct destination to human waste that causes a great environmental
impact with its inadequate destination. Therefore, it is designed to increase the efficiency
of the system.

Keyword: Sanitary installations. Civil Engineering. Environment.
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1. INTRODUÇÃO

A água é um dos fatores essências para a existência da vida, sendo assim, esse
líquido sempre foi um recurso de extrema importância para os seres humanos, sendo para
a alimentação, agricultura, saúde, higiene entre outros usos. Ao longo da história, grandes
cidades formaram-se ao redor de grandes rios, justamente pela facilidade de acesso a água
doce.
Vários meios foram criados para transportar essa água até a população mais
distante das margens dos rios, desde baldes de madeira, passando pelos majestosos
aquedutos romanos, tubulações metálicas, até chegar nos modernos tubos plásticos.
Com o uso irracional e inconsequente da água nos últimos séculos, esse recurso
começa a ficar escasso em algumas regiões do globo, por isso cabe ao Engenheiro Civil
o papel de dimensionar e projetar sistemas hidráulicos eficientes, que atendam a
população de forma eficaz e diminuindo ao máximo a quantidade de desperdício. Assim
como a coleta e tratamento dos resíduos produzidos pela população

1.1 HISTÓRICO DA EMPRESA

A Tokken Engenharia Ltda – ME, localizada na Rua Humberto de Campos, 931,
Bairro Sagrado Coração de Jesus na cidade de Lages-SC, foi fundada no ano de 2016.
A empresa atua no ramo de engenharia civil, executando e projetando nos mais diversos
ramos abrangidos pela área.
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2. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

2.1 SITUAÇÃO PROBLEMÁTICA

Ao dimensionar um edifício junto com outras empresas, deve tomar ainda mais
cuidado para não haver problema na compatibilização de projetos. Qualquer erro de
localização de algum elemento pode trazer grandes transtornos e prejuízos ao
empreendimento.
O projeto hidrossanitário deve ser muito bem elaborado para não haver quebra
de estruturas e afim de “esconder” as tubulações para um melhor desempenho estético da
edificação.

2.2 JUSTIFICATIVA

2.2.1 Oportunidade de Projeto

Este estágio proporciona ao estudante a chance de obter conhecimento prático
em uma área da engenharia que não é explicada tão detalhadamente dentro das salas de
aulas, como a parte de desenhos e compatibilização de projetos, assim como a conversa
com outras empresas buscando a melhor solução para o local.

2.2.2 Viabilidade de Projeto
Durante o período do estágio, será analisado todos os problemas e dificuldades
encontrados na elaboração dos projetos, assim como suas causas e soluções.

2.2.3 Importância do Projeto

Devido à grande área de atuação do Engenheiro Civil, muitas áreas passam a
ser menos aprofundadas e especializada como as outras. Nesse estágio, o aluno terá a
chance de aprender na prática como se desenvolver projetos hidrossanitários,
facilitando o futuro engenheiro quando necessitar desses conhecimentos na sua vida
profissional.
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2.3 OBJETIVOS

2.3.1 Objetivo Geral
Acompanhar o desenvolvimento do projeto hidrossanitário do residencial Bella
Luna.

2.3.2 Objetivos Específicos


Desenvolvimento do projeto de acordo com as normas técnicas;



Apontar e solucionar possíveis problemas de compatibilidade com os demais
projetos;



Desenvolver o quantitativo de materiais que serão utilizados para os projetos.

3 REVISÃO DA LITERATURA

3.1 PROJETO HIDROSSANITÁRIO

O projeto hidrossanitário é o conjunto de tubulações, conexões, acessórios e
etc., com a função de abaster água e dar o encaminhamento das águas pluviais da
edificação, a partir da água que vem da rede pública até a saída na rede de esgotos e
podem ser dividas em:


Projeto Hidráulico: Tem a função de fornecer água potável em pressão
e qualidade adequada para todos os sistemas, afim de aumentar a
eficiência em todo o abastecimento.



Projeto Sanitário: Coletar e encaminhar a destinação correta de todas
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as águas poluídas nas canalizações, evitando o retorno das mesmas e
impedindo a entrada de animais e gases oriundos da rede de esgoto.

Um projeto de hidrossanitário completo deve conter:
• Instalações de água fria
• Instalações de água quente
• Instalações de esgoto sanitário
• Instalações de águas pluviais
• Instalações de prevenção e combate a incêndio

4 METODOLOGIA

4.1 DELINIAMENTO DA PESQUISA

Este relatório será realizado através do conhecimento teórico adquirido durante
a universidade e por meio do acompanhamento da elaboração dos projetos na prática,
averiguando as dificuldades que foram deparadas e as soluções encontradas para
possíveis problemas.

4.2 ÁREA ALVO DA PESQUISA

O foco da pesquisa será a compatibilização do projeto hidrossanitário com os
demais.

4.3 COLETA E ANALÍSE DE DADOS

A coleta de dados se dará através de busca dos projetos já elaborados do
empreendimento e as informações serão coletadas por meio das normas técnicas
estabelecidas para o objeto em estudo. A análise dos dados será feita através de registros
gráficos.
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5. ESTUDO DE CASO

A edificação trata-se sobre o residencial multifamiliar Bella Luna, localizado
no Bairro Universitário- Lages-SC. Essa edificação é composta por 8 pavimentos,
totalizando 1800 m² de área construída.
FIGURA 1 – Projeto 3D da edificação pronta.

Fonte: Tokken Engenharia, 2018.

O residencial irá possuir área gourmet, academia e jardim, além de contar com
13 apartementos tipo, os quais possuem as seguintes áreas de relevância para o projeto
sanitário:


Área de churrasqueira;



Cozinha;



Lavanderia;



Dois banheiros;



Lavabo.

O dimensionamento foi feito contando que em cada apartamento morarão três
pessoas, sendo assim essa foi a carga estipulado para os cálculos.
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Figura 2 – Planta baixa apartamentos tipo

Fonte: O autor, 2018.
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A cozinha e a pia da churrasqueira, terão como sua destinação uma caixa de
gordura conforme a ABNT NBR 8160, pois deve ser feito um pré-tratamento desses
resíduos gordurosos (graxas, óleos e restos de alimentos que venham a cair no ralo da pia)
dos demais dejetos antes de ser jogado na rede de esgoto. Serão instaladas na obra caixas
de gordura pré-moldadas.
Caixas de inspeção de esgoto e de gordura também serão instaladas para uma
melhor eficiência e manutenção das mesmas. Para o dimensionamento das mesmas deve
se levar em conta a cota do terreno e a posição da rede coletora da rua em relação ao
edifício. As tampas da caixa de inspeção devem ficar no nível do solo para um fácil acesso
para algum eventual serviço.
Figura 3 – Detalhes caixas.

Fonte: O autor, 2018

16

Figura 4 – Detalhe Banheiros Suíte.

Fonte: O autor, 2018.
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Figura 5 – Detalhe Banheiro Social.

Fonte: O autor, 2018
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Figura 6 – Detalhe Cozinha, Lavanderia e Lavabo.

Fonte: O autor, 2018
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Figura 7 – Detalhe pia churrasqueira

Fonte: O autor, 2018

20

6. CONCLUSÃO

Neste relatório foi apresentado aquilo que foi trabalhado durante o período do
estágio. Esses meses cumpriram com o objetivo dessa disciplina, que é mostrar na prática
como funciona a vida de um engenheiro já formado.
Percebeu-se a importância da compatibilização de projetos no desenvolvimento
de um grande empreendimento, dada as reuniões que foram realizadas com a empresa
responsável pelo projeto estrutural da obra para a resolução de alguns pequenos
problemas encontrados.
O sistema hidrossanitário é um dos mais importantes da obra e deve ser bem
estudo e dimensionado para acarretar em economias da sua execução, aumentar a sua vida
útil e principalmente, evitar possíveis erros que possam aparecer durante a utilização do
sistema, o que pode acarretar em um grande transtorno e prejuízo para os usuários.
O estágio se fez muito importante para o desenvolvimento acadêmico, pois nele
foi possível unir os conhecimentos teóricos aprendidos durante a faculdade com o
conhecimento prático, percebendo-se as dificuldades encontradas trabalhando como
engenheiro civil.
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