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CÓDIGO: CV741 

NOME: Sistemas de Esgotamento Hídrico: Sanitário e Pluvial 

 

Professor Responsável: Adriano Luiz Tonetti 

Contato: adriano@fec.unicamp.br 

Aulas: Quartas das 10h00 às 12h00 e sextas das 8h00 às 

10h00 

Dúvidas: DSA - Sala 06 

 

EMENTA: 

Características do Esgoto. Sistemas de esgotamento e partes constituintes. 

Posicionamento da rede. Recobrimento e diâmetro mínimo de coletores. Viela 

sanitária. Direcionamento do fluxo e numeração de coletores. Vazão de esgoto 

sanitário. Taxa de contribuição linear. Escoamento nos coletores, tensão trativa e 

autolimpeza. Dimensionamento de coletores. Corrosão e odor em sistemas coletores. 

Tipos de tubos. Noções de sistemas de bombeamento e estação elevatória de esgoto. 

Sifão invertido. Partes constituintes de sistema de microdrenagem. Classificação e 

capacidade de escoamento de ruas. Bocas de lobo. 

 

PROGRAMA: 

 

1 - Apresentação da disciplina, bibliografia empregada e forma de avaliação. 

Introdução. Características do Esgoto. 

2 - Características biológicas do esgoto e comportamento ao longo do tempo e da 

rede. Histórico dos sistemas de coleta. Tipos de sistemas: unitário, separador parcial 

e separador absoluto. 

3 - Esgoto sanitário. Sistemas para o transporte de esgoto. Noções sobre rede com 

transporte de esgoto decantado, rede pressurizada e a vácuo. 
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4 - Transporte de esgotos por gravidade. Partes constituintes do sistema. Traçados 

de redes (perpendicular, leque e distrital) e definição de trecho. Ligação predial. 

Sistema condominial. Posicionamento da rede. Rede dupla e Rede simples. 

5 - Profundidade mínima de coletores. Diâmetro mínimo. Viela sanitária e coletor 

auxiliar. Órgãos acessórios. Poço de visita (PV). Tubo de inspeção e limpeza (TIL), 

Terminal de limpeza (TL), Caixa de passagem (CP). 

6 - Traçado da rede. Localização da rede em planta. Direcionamento do fluxo e 

numeração de coletores. Bacias e sub-bacias de esgotamento. 

7 - Vazão de esgoto doméstico, período de projeto e previsão de população. Consumo 

médio per capita, coeficiente de retorno e vazão média de esgoto doméstico. 

Coeficientes de variação de vazão. Vazão de infiltração e vazão concentrada. 

Contribuição pluvial parasitária. 

8 - Taxa de contribuição linear. Escoamento nos coletores. Tensão trativa e 

autolimpeza dos coletores. Equação de velocidade nos coletores. Lâmina de água, 

declividade mínima e vazão mínima. Determinação do raio hidráulico e lâmina líquida. 

9 - Arraste de ar para o líquido e velocidade crítica. Tanque fluxível. Avaliação da 

declividade. 

10 - Exercícios sobre dimensionamento de coletores. 

11 - Projeto: Dúvidas referentes ao projeto e escolha de trechos para 

dimensionamento 

12 - Corrosão e odor em sistemas de coleta e transporte de esgoto sanitário. Tipos de 

tubos. Interceptores. 

13 - Sifão invertido. Traçado da rede em perfil. 

14 – Noções de sistema de bombeamento e estação elevatória de esgoto. 

15 - Microdrenagem de águas pluviais. Introdução, finalidade, partes constituintes do 

sistema e equação de chuva. Método racional. Classificação das ruas segundo a 

inundação máxima. Cálculo da capacidade máxima de uma sarjeta. Exercício de 

cálculo da capacidade máxima de uma sarjeta. 

16 - Bocas de lobo. Boca de lobo simples em ponto baixo. Boca de lobo simples em 

ponto intermediário. Bocas de lobo com grelha. Boca de lobo combinada. 

17 - Exercícios de dimensionamento de bocas de lobo. 
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DINÂMICA DA DISCIPLINA: 

As aulas serão ministradas com o emprego da lousa e com o auxílio de data show. 

Também será utilizado como material de apoio o conteúdo disponibilizado no Ensino 

Aberto (www.ggte.unicamp.br/ea/). 

 

AVALIAÇÃO: 

A avaliação será feita por meio da aplicação de duas provas e do desenvolvimento de 

um projeto. A média final (MF) será calculada segundo as expressões abaixo: 

 

MP=0,6ₓP1+0,4ₓP2 

MF=αₓ(0,65ₓMP+0,35ₓNP) + β
 

 

Onde: 

MF – Média final; MP – Média das avaliações; NP – Nota do projeto; α – Depende da 

nota do projeto e será obtido a partir da Tabela 1 apresentada abaixo. 

 

Tabela 1: Valores do coeficiente α. 

Nota do Projeto (NP) Valor de α 

NP ≥ 5 1,0 

4 ≤ NP < 5 0,8 

3 ≤ NP < 4 0,7 

NP < 3 0,5 

 

Por sua vez, o valor de β será obtido segundo a Tabela 2. 
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Tabela 2: Valores do coeficiente β. 

Nota do Projeto (NP) Valor de β 

NP < 7 0,0 

NP ≥ 7 e todos os 

estudantes do grupo 

tiveram MP ≥ 5,0 

2,0* 

*Caso a MF > 10,0; MF = 10,0. 

 

O aluno será considerado aprovado se obtiver MF>5,0. Caso MF<5,0 deverá realizar 

um exame (E) abrangendo todo o assunto ministrado na disciplina. A média final (ME) 

após o exame será calculada da seguinte forma: 

2
)E+MF(

=ME  

O aluno será considerado aprovado se obtiver ME>5,0. 

 

Data das avaliações: 

Prova 1: 17/05 

Prova 2: 07/06 

Exame: 21/06 

 

BIBLIOGRAFIA: 

ABNT. NBR 9648 - Estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário. 1986. 

ABNT. NBR 9649 – Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário. 1986. 

ABNT. NBR 12207 - Projeto de interceptores de esgoto sanitário. 1992. 

ABNT. NBR 12208 - Projeto de estações elevatórias de esgoto sanitário. 1992. 

BOTELHO, M. H. C. Águas de chuva: engenharia de águas pluviais nas cidades. 

Editora Edgar Blucher. 1985. 

CETESB/ASCETESB. Drenagem urbana: manual de projeto. São Paulo. 1986. 

TSUTIYA, M. T.; ALÉM SOBRINHO, P. Coleta e transporte de esgoto sanitário. 

Departamento de engenharia hidráulica e sanitária da Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo. 1999. 
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TCHOBANOGLOUS, G. Wastewater engineering collection and pumping of 

wastewater. McGraw Hill. 1981. 
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