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Plano de Aula 

 Aula de Hoje: 
 Conceituação; 
 Tipos de sistemas; 

• Sistemas Diretos; e 
• Sistemas Indiretos. 

 Terminologias; 
 Aparelhos sanitários; e 
 Materiais (Tubos, conexões e peças). 
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Conceituação 

 
 

FONTE  

ABASTECIMENTO 

• SISTEMA DE SUPRIMENTO 
DE ÁGUA 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA FRIA OU QUENTE 

 
DESTINO 

• SISTEMA DE COLETA DE 
ESGOTO SANITÁRIO 

ÁGUA UTILIZADA - EFLUENTE 

• SISTEMA DE EQUIPAMENTO 
SANITÁRIO 



 

Conceituação 
Sistema de suprimento de água 

 Requisitos: 
 Qualidade da água; 
 Quantidade de água; 
 Disponibilidade de água; 
 Adequabilidade do uso de água; e 
 Temperatura da água. 

 Definição: 
 O Sistema Predial de Suprimento de água deve garantir, 

quando necessária ao uso, água de boa qualidade, em 
quantidade e temperatura controláveis pelo usuário, para 
sua adequada utilização. 

 



 

Conceituação 
Sistema de suprimento de água 

 Abastecimento: 
 Fontes de captação: Rede pública, Fontes privadas. 
 Tubulações de alimentação. 

 Reservação, Tratamento, medição e pressurização: 
 Garantia de fornecimento; compensação (pico de vazão); 

deficiência no sistema de abastecimento (pressão e 
vazão); qualidade da água; medição de consumo para 
efeitos tarifários, deficiência no sistema de 
abastecimento (pressão). 

 Distribuição de água: 
 Conjunto de tubos e conexões que conduzem água até 

os pontos de consumo. 
 



 

Tipos de Sistema 

 O sistema de distribuição de água pode ser: 
 Sistema direto: é aquele cujo ponto de consumo é ligado 

diretamente na rede pública de abastecimento. 

Inconvenientes; 

Descontinuidade do 
abastecimento público 
corta o fornecimento de 
água; 

Variações de vazão e 
pressão nos pontos de 
consumo. 



 

Tipos de Sistema 

 O sistema de distribuição de água pode ser: 
 Sistema indireto: é aquele dotado de reservatório 

superior. 

SEM BOMBEAMENTO COM BOMBEAMENTO 



 

Tipos de Sistema 

 O sistema de distribuição de água pode ser: 
 Sistema indireto hidropneumático: é aquele que possui 

um tanque de pressão que contém água e ar. 



 

Terminologias (NBR 5626:1998) 

água fria: Água à temperatura dada pelas condições do ambiente. 

água potável: Água que atende ao padrão de potabilidade 
determinado pela Portaria nº 36 do Ministério da Saúde. 

alimentador predial: Tubulação que liga a fonte de abastecimento a 
um reservatório de água de uso doméstico. 

aparelho sanitário: Componente destinado ao uso da água ou ao 
recebimento de dejetos líquidos e sólidos . 

barrilete: Tubulação que se origina no reservatório e da qual derivam 
as colunas de distribuição, quando o tipo de abastecimento é indireto. 
No caso de tipo de abastecimento direto, pode ser considerado como a 
tubulação diretamente ligada ao ramal predial ou diretamente ligada à 
fonte de abastecimento particular. 



 

Terminologias (NBR 5626:1998) 

coluna de distribuição: Tubulação derivada do barrilete e destinada a 
alimentar ramais. 

diâmetro nominal (DN):Número que serve para designar o diâmetro 
de uma tubulação e que corresponde aos diâmetros definidos nas 
normas específicas de cada produto. 

fonte de abastecimento: Sistema destinado a fornecer água para a 
instalação predial de água fria. Pode ser a rede pública da 
concessionária ou qualquer sistema particular de fornecimento de 
água. 

instalação elevatória: Sistema destinado a elevar a pressão da água 
em uma instalação predial de água fria, quando a pressão disponível 
na fonte de abastecimento for insuficiente, para abastecimento do tipo 
direto, ou para suprimento do reservatório elevado no caso de 
abastecimento do tipo indireto. 



 

Terminologias (NBR 5626:1998) 

metal sanitário: Expressão usualmente empregada para designar 
peças de utilização e outros componentes. Exemplos: torneiras, 
registros de pressão e gaveta, misturadores, válvulas de descarga, 
chuveiros e duchas, bicas de banheira. 

ponto de utilização: Extremidade a jusante do sub-ramal a partir de 
onde a água fria passa a ser considerada água servida. Qualquer parte 
da instalação predial de água fria, a montante desta extremidade, deve 
preservar as características da água para o uso a que se destina. 

ramal: Tubulação derivada da coluna de distribuição e destinada a 
alimentar os sub-ramais. 

ramal predial: Tubulação compreendida entre a rede pública de 
abastecimento de água e a extremidade a montante do alimentador 
predial ou de rede predial de distribuição. 

 



 

Terminologias (NBR 5626:1998) 

rede predial de distribuição: Conjunto de tubulações constituído de 
barriletes, colunas de distribuição, ramais e sub-ramais, ou de alguns 
destes elementos, destinado a levar água aos pontos de utilização. 

refluxo de água: Escoamento de água ou outros líquidos e 
substâncias, proveniente de qualquer outra fonte, que não a fonte de 
abastecimento prevista, para o interior da tubulação destinada a 
conduzir água desta fonte. 

registro de fechamento: Componente instalado na tubulação e 
destinado a interromper a passagem da água. 

registro de utilização: Componente instalado na tubulação e 
destinado a controlar a vazão da água utilizada. 

 



 

Terminologias (NBR 5626:1998) 

retrossifonagem: Refluxo de água usada, proveniente de um 
reservatório, aparelho sanitário ou de qualquer outro recipiente, para o 
interior de uma tubulação, devido à sua pressão ser inferior à 
atmosférica. 

sub-ramal: Tubulação que liga o ramal ao ponto de utilização. 

tubulação: Conjunto de componentes basicamente formado por 
tubos, conexões, válvulas e registros, destinado a conduzir água fria.  

tubulação de extravasão: Tubulação destinada a escoar o eventual 
excesso de água de reservatórios onde foi superado o nível de 
transbordamento. 

tubulação de limpeza: Tubulação destinada ao esvaziamento do 
reservatório, para permitir sua limpeza e manutenção. 



 

Esquema Vertical 
Simplificado 



 

Ligação na rede pública 



 

Cavalete com Hidrômetro e 
Registro de Gaveta 



 

Reservatório inferior 



 

Sistema elevatório 



 

Sistema elevatório 



 

Reservatório superior 



 

Coluna de Distribuição, 
Ramal e Sub-ramal 
em vista na parede  



 

Legenda 
1      Adaptador PVC soldável com bolsa e rosca 20mm x ½” 

2  Registro de Gaveta com canopla ½” 

3  Joelho PVC soldável 90o x 20mm 

4  Tê PVC soldável 90o x 20mm 

5  Joelho PVC soldável com bucha de latão 90o x 20mm x ½” 

6  Conector 604 15mm x ½” 

7  Cotovelo de cobre 607 15mm 

8  Tê de cobre 611  15mm 

9  Joelho PVC soldável com bucha de latao 90o x 20mm x ½” 

10  Registro de pressão ½” 

11  Curva de transposição 736 15mm 

12  Conector 603 15mm x ½” 

13  Tê de cobre 764 ½” x 15mm x ½” 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 



 

Isométrico 



 

Aparelhos Sanitários 



 

Aparelhos Sanitários 



 

Aparelhos Sanitários 
 



 

Aparelhos Sanitários 



 

Aparelhos Sanitários 



 

Materiais (tubos, conexões e peças) 
PVC, PPR E AQUATHERM 

PVC - Policloreto de vinila; 

CPVC - Cloreto de polivinila clorado; 

PPR - Polipropileno random; 

PEX - Polietileno reticulado. 



 

Materiais (tubos, conexões e peças) 
AÇO GALVANIZADO 

 As conexões de aço galvanizado são classificadas conforme o 
tipo de rosca em BSP e NPT (150 e 300) 



 

Materiais (tubos, conexões e peças) 
AÇO GALVANIZADO 



 

Materiais (tubos, conexões e peças) 
AÇO GALVANIZADO 



 

Materiais (tubos, conexões e peças) 
AÇO GALVANIZADO 

Rosca NPT é a famosa rosca cônica, muito utilizada em 
conexões de tubulações de água, gás, etc... Ao rosquear uma 
conexão com rosca NPT em um furo com rosca, chega um 
ponto em que o diâmetro da rosca começa a ficar maior do que 
o furo, portanto trava e veda. A BSP ao contrário da NPT é 
paralela podendo ser rosqueada até o seu fim. 



 

Materiais (tubos, conexões e peças) 
AÇO GALVANIZADO 

Rosqueadeira Manual Rosqueadeira Elétrica 



 

Materiais (tubos, conexões e peças) 
AÇO GALVANIZADO 



 

Materiais (tubos, conexões e peças) 
AÇO GALVANIZADO 



 

Materiais (tubos, conexões e peças) 
AÇO GALVANIZADO 



 

Materiais (tubos, conexões e peças) 
COBRE 

 Tubos (rígidos e flexíveis) Conexões (cobre e bronze) 



 

Materiais (tubos, conexões e peças) 
COBRE 



 

Materiais (tubos, conexões e peças) 
COBRE 



 

Materiais (tubos, conexões e peças) 
Cobre 
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