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RESUMO
Avalia-se criticamente as especificações técnicas sobre os desconectores
que se destinam à proteção do ambiente interno contra a passagem de odores dos
gases provenientes das tubulações. Esta proteção é feita através de um fecho
hídrico, cuja preservação tem vital importância para o efetivo funcionamento deste
sistema, sendo o desempenho do desconector, fator fundamental na garantia das
condições de isolamento entre os aparelhos sanitários e as redes de esgoto.
É abordada a evolução histórica das instalações sanitárias mostrando a
efetiva consideração da necessidade da utilização do desconector como fecho
hídrico e estuda-se o mesmo como componente isolado (sifão e caixa sifonada) das
instalações prediais de esgoto sanitário.
Na seqüência é feito um levantamento das especificações técnicas para
desconectores

encontrados

em

documentos

referentes

ao

assunto,

sua

caracterização funcional, tipologia e requisitos de desempenho, de forma a se poder
realizar uma avaliação crítica do conteúdo destes documentos.
Ao final são feitas considerações e sugestões sobre a possibilidade de
incorporação de requisitos para caixas sifonadas à norma brasileira, com as
adequações necessárias para ampliação de seu escopo, uma vez que o documento
atual se refere apenas a sifões.
Palavras-chave: Desconectores; Sifões; Caixas sifonadas; Instalação predial de
esgoto.

ABSTRACT
The technical specifications for traps, that are destined to the protection of
the indoor atmosphere against the passage of smells of the gases originating from
the piping, are critically evaluated. This protection is made through a water seal,
whose preservation has vital importance for the effective operation of this system,
being the performance of the trap, fundamental factor in the guarantee of the
conditions of isolation between the sanitary appliances and the sewer piping.
The historical evolution of the sanitary installations is presented, showing
to effective consideration of the need of the trap as water seal. The trap is studied as
component (trap and gully), isolated of the installations of the sewer piping.
A survey of the technical specifications for traps found in documents
regarding the matter, its functional characterization, types and requirements of
performance, is done in the sequence, in order to accomplish a critical evaluation of
the content of these documents.
In the end, considerations and suggestions are given for improvements in
the requirements for gullies to the Brazilian standards, including adaptations for
enlargement of its purpose, since the present standard refers only to traps.
Key-words: Traps; Gullies; Installations of the sewer piping.
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1

INTRODUÇÃO
Atualmente, os edifícios contam com sistemas de abastecimento de água

e coleta de esgotos que proporcionam ao usuário a tranqüilidade de sua utilização
dentro das condições exigidas pelos órgãos ligados à área de saúde.
O sistema predial de esgoto sanitário tem a finalidade de coletar as águas
servidas e levá-las para a rede pública de coleta de esgotos sanitários ou, caso esta
rede não exista no local, para um sistema particular de coleta, a fossa séptica.
Deve-se ressaltar que, nas últimas décadas, registraram-se vários
estudos e contribuições realizados para o desenvolvimento, tanto de sistemas de
abastecimento de água como de esgotos, desde a sua coleta nos pontos de
descarga até o tratamento do esgoto, para que posteriormente possam ser
despejados em águas superficiais ou subterrâneas sem causar prejuízo ao meio
ambiente.
Segundo os conceitos de Graça (1985), os sistemas prediais tratados em
sentido macro podem, e efetivamente são divididos em subsistemas. Isto eleva o
grau de entendimento e conhecimento de cada subsistema e proporciona o
aprimoramento no funcionamento, seja inicialmente apenas de um elemento
constituinte, como posteriormente de todo o sistema, uma vez que este faz parte do
conjunto de elementos individuais interligados.
Para o atendimento às necessidades do homem, num contexto geral, os
sistemas prediais englobam, entre vários, o de suprimento de água (instalações
prediais de água) e o de coleta de esgotos sanitários (instalações prediais de
esgotos sanitários). Em cada um destes, existem os componentes que os integram e
que são os aparelhos sanitários.
É através do esgoto sanitário que ocorre a eliminação de dejetos e de
água servida, e mesmo que haja garantia efetiva dessa eliminação, ainda existe a
circulação de gases mau cheirosos provenientes de matéria orgânica em
decomposição ao longo de toda a tubulação.

Os odores provenientes, que porventura adentram aos ambientes,
embora não sendo considerados causadores de doenças, geram grande desconforto
aos usuários dos ambientes internos.
No sentido de se eliminar essa situação e na busca de diminuição das
chances de contaminação da água, bem como do próprio ambiente, muitos estudos
e métodos se dedicaram à solução deste problema, chegando ao modelo hoje
conhecido, com a utilização de desconectores.
Tendo como base o estudo de Montenegro (1985), os desconectores são
dispositivos destinados à proteção do ambiente interno contra a passagem de
odores dos gases provenientes das tubulações. Esta proteção entre os dois
ambientes é feita através de um fecho hídrico.
Também pode-se acrescentar a este estudo, que a utilização dos
desconectores contribui contra a passagem de insetos e roedores que circulam pela
rede de esgotos e que possam adentrar aos ambientes internos das edificações.
A incorporação dos desconectores ao sistema predial de esgoto sanitário
tornou-se essencial, pois garante a separação absoluta entre o ambiente e as
instalações, principalmente no que diz respeito aos odores e gases oriundos dos
esgotos.
Na instalação predial de esgotos sanitários existe, segundo a NBR 8160(*),
a exigência da colocação de desconectores interpostos entre os aparelhos sanitários
e a rede de esgotos. Esta exigência reitera a importância da utilização dos
desconectores, determinados pelo emprego de sifões e de caixas sifonadas.
A condição de preservação do fecho hídrico é fator fundamental para a
proteção, vedação e isolamento entre os aparelhos sanitários e a rede predial de
esgotos.
_____________________
(*) NBR 8160 (1999) – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução

Sob este aspecto, onde o fator de atendimento às necessidades humanas é
preponderante, existe a importância e a necessidade do adequado funcionamento
de todo o sistema, quer no fluxo dos fluidos, quer na movimentação do ar no interior
das tubulações.
Para tanto, cada elemento também deve atender às exigências
particulares de funcionamento. O desempenho individual de cada elemento deve ser
o melhor possível, para que não haja o comprometimento do desempenho global.
O desempenho, quer seja de um único elemento, quer seja do sistema, é
caracterizado pelo seu comportamento (elemento ou sistema) quando submetido às
condições de utilização. Sendo satisfatório, pode proporcionar segurança, conforto e
tranqüilidade ao usuário.
Dada a necessidade de utilização de desconectores nas instalações
sanitárias prediais e da importância deles cumprirem satisfatoriamente sua função, o
desempenho destes está, então, diretamente relacionado ao atendimento das
condições necessárias para a proteção e manutenção do ambiente interno dos
edifícios contra os fatores adversos, tais como a perda do fecho hídrico ou outro que
afete o desempenho do sistema.
Como componente fundamental, o desconector deve ter um desempenho
condizente com a sua importância. Em face disto, a avaliação do desempenho é
requerida para a verificação do atendimento e do cumprimento satisfatórios de suas
funções. Para que esta avaliação ocorra adequadamente, são necessários métodos
normalizados que possam verificar e atestar o grau de desempenho do desconector.
Um fato importante que enseja a necessidade da garantia do bom
desempenho dos desconectores pode ser evidenciado pela pesquisa realizada por
Bernardes (1998) sobre a não conformidade em obras, onde verificou-se a grande
incidência de defeitos ocasionados no sistema hidráulico das edificações, tendo
ainda, como item de maior incidência, os vazamentos em ligações flexíveis e sifões.

Além da grande incidência apontada por Bernardes (1998), o resultado da
pesquisa, juntamente com a análise feita por Athanazio e Trajano (1998) apresenta
o grau de importância atribuído aos defeitos em edifícios, que tem nas instalações
hidro-sanitárias sua maior freqüência.
A existência de defeitos e não conformidades relativos às instalações
hidráulicas dá o primeiro subsídio para a importância de se minimizar estes defeitos,
no que se refere à garantia de utilização de elementos e componentes que estejam
em conformidade com as exigências e especificações técnicas atribuídas a cada um
individualmente.
Além disto, o mercado da construção civil, com a alta competitividade entre os
fabricantes, complementa o fator da importância, pois influencia diretamente na
satisfação do consumidor final, uma vez que a qualidade do produto deve ser
garantida.
Porém, a estreita relação entre preço e qualidade pode comprometer o
produto final. A obsessão dos fabricantes para a conquista de uma fatia do mercado
para seu produto faz com que eles pratiquem menores preços. Esta busca pela
redução de valores pode ocasionar, algumas vezes, a falta de preocupação com o
atendimento, de forma adequada, às normas e especificações do produto. Além da
dificuldade de comprovação deste fato, existe a falta de conhecimento desta
situação por parte do mercado.
Esta situação é agravada pelo baixo poder aquisitivo do consumidor, que
apesar de querer e exigir que o produto seja de boa qualidade, se sujeita à aquisição
apenas pelo fator preço. Para não haver prejuízo para as condições de utilização,
faz-se necessário o atendimento pelos fabricantes às normas e especificações
técnicas do produto.
Assim, dada a importância do bom desempenho dos desconectores,
associada ao emprego da tipologia adequada e a importância de se evitar defeitos
hidráulicos que possam comprometer o funcionamento de todo o sistema, podendo
ocasionar mal-estar e desconforto, o presente trabalho dedica-se a avaliar a

normalização nacional e as normas estrangeiras (consideradas mais significativas
devido à similaridade de usos e costumes com o Brasil) aplicadas aos
desconectores, destacando as similaridades e identificando a necessidade de
adequação à norma brasileira.
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OBJETIVO
O objetivo deste trabalho consiste da avaliação crítica do conjunto de

especificações técnicas nacionais e estrangeiras, aplicáveis aos desconectores, com
a intenção de identificar os requisitos relevantes contidos nestas especificações, de
maneira a se poder comparar os limites das exigências, em termos estrangeiros,
com os limites das exigências brasileiras, destacando o grau de aderência e
pertinência, com o objetivo complementar de aprimorar a normalização brasileira
sobre o assunto.
Também é objetivo deste trabalho identificar as condições necessárias
para a adequação da norma brasileira para abranger os desconectores, que de
maneira geral são utilizados nas instalações prediais de esgoto sanitário.

3

PRINCIPAIS FALHAS DETECTADAS NAS EDIFICAÇÕES
A existência de defeitos e não conformidades registradas nas edificações

é fator preocupante que interfere no bem-estar e conforto das pessoas, além de
poder ocasionar riscos de diversas naturezas ao edifício.
Devido a grande incidência de problemas que ocorrem nos edifícios, é
necessário que haja uma constante preocupação com a adequada utilização e
manutenção das peças e materiais empregados, bem como da própria estrutura
como um todo.
Deve-se considerar que qualquer tipo de problema pode ser minimizado
com um planejamento adequado para cada etapa da obra, desde a elaboração de
um projeto que contemple todos os requisitos necessários detalhados para a
execução, até a efetivação de cada serviço com suas devidas técnicas de execução
e cuidados na manutenção.
Estas considerações, feitas a partir do contexto global de uma edificação,
podem ser aplicadas para cada etapa ou serviço específico. No enfoque deste
trabalho, os desconectores, integrantes do sistema hidráulico das edificações,
também estão sujeitos à ocorrência de defeitos ou não conformidades, sendo
passíveis dos mesmos cuidados que qualquer outro elemento do sistema construtivo
deva possuir.
A pesquisa de Bernardes (1998) realizada em 52 edifícios de 8
construtoras mostra o número de incidências de defeitos neles apresentados. A
distribuição percentual relativa a cada tipo de serviço e/ou sistema, e as médias,
também percentuais, estão apresentados na Tabela 1.
O gráfico da Figura 1, na seqüência, ilustra o percentual médio da
distribuição dos defeitos nos edifícios. O gráfico da Figura 2, mostra uma análise de
distribuição de defeitos mais específica dos problemas de instalações hidráulicas.

Tabela 1 – Distribuição de defeitos em edifícios (Fonte: Bernardes, 1998)
Construtoras
Quantidade de
defeitos por
construtora
Componentes/si
ste-mas com
defeito

1

2

3

4

5

6

7

8

Total

370

167

732

810

189

238

279

566

3.351
Média
(%)

Percentual de defeitos por obra (%)

Hidráulica

31,3
5

64,0
7

46,4
5

34,4
4

30,1
6

18,4
9

20,0
7

57,4
2

39,51

Paredes

18,3
8

4,19

13,9
3

16,6
7

11,1
1

16,3
9

49,4
6

13,2
5

17,46

Impermeabilizaç
ão

1,62

1,80

14,4
8

4,94

16,4
0

0,84

1,08

14,1
3

8,09

Esquadrias
de Alumínio

14,0
5

4,19

5,46

8,02

10,0
5

13,8
7

6,09

0

6,95

Esquadrias
de Madeira

13,2
4

1,20

3,42

12,4
7

3,70

10,9
2

5,38

3,89

7,37

Azulejos

4,32

3,59

2,05

5,68

7,41

9,24

3,23

2,12

4,18

Piso cerâmico

7,84

0,60

2,60

0

6,88

9,24

6,09

2,47

3,43

Elétrica

2,70

19,1
6

6,83

4,44

4,23

6,30

2,15

4,24

5,40

Forro de gesso

0

0

0

3,33

0,53

0

1,43

0

0,95

Mármores

0

0

0

2,22

0

0

2,87

0

0,78

Diversos

6,49

1,20

4,78

7,78

9,52

14,7
1

2,15

2,47

5,88

Como pode ser observado na Tabela 1 e no gráfico da Figura 1, o maior
número de incidências de defeitos, em praticamente todas as construtoras, ocorre
nas instalações hidráulicas.
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Figura 1 – Gráfico do percentual médio de distribuição de defeitos em edifícios
(Fonte: Bernardes, 1998)
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Figura 2 – Gráfico do percentual médio de distribuição de defeitos em instalações
hidráulicas (Fonte: Bernardes, 1998)

Conforme pode ser observado através do gráfico da Figura 2, entre os
defeitos apresentados nas instalações hidráulicas, os de maior incidência são os
vazamentos em ligações flexíveis e sifões.
Somando-se a estes, os fatores de entupimento de ralos, vazamento de
ralos e retorno de gases, chega-se a um percentual de mais de 30% de defeitos
relacionados com os sistemas aonde os desconectores são aplicados.
Ao se analisar o trabalho de Athanazio e Trajano (1998) sobre a origem
de defeitos em edifícios habitacionais verifica-se que há a confirmação da pesquisa
anterior. Esta análise indica o grau de importância atribuído pelo usuário aos
defeitos a que a edificação está sujeita.
Os resultados, referentes à freqüência de defeitos, provenientes das
causas das disfunções que ocorrem durante a construção e que os geram, são
apresentados no gráfico da Figura 3.
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Figura 3 – Gráfico da freqüência de defeitos em edifícios (Fonte: Athanazio e
Trajano, 1998)

O gráfico da Figura 3 mostra que o grau mais alto de importância é
atribuído aos defeitos relativos às instalações hidro-sanitárias, verificado pelo maior
índice percentual destes defeitos.
Mesmo tendo em consideração os diversos fatores que interferem em
todas as etapas até a instalação do produto para a sua efetiva utilização, incluindose a mão-de-obra, muitas vezes sem a devida qualificação, é importante a garantia
de que o desempenho dos desconectores esteja em nível satisfatório e em
conformidade com suas especificações técnicas, utilizados corretamente e de
acordo com as exigências normativas.

4

DESCONECTORES NAS EDIFICAÇÕES
A preocupação do homem com o seu bem estar faz com que a utilização

da água para o atendimento às questões de higiene, saúde, conforto e lazer alcance
grande importância entre suas necessidades básicas.
A evolução nas questões de higiene é responsável pelo conceito hoje
existente de incorporação das instalações hidráulicas e sanitárias nas edificações. O
próprio conceito atual do banheiro, considerado até como local de relaxamento, é
devido a esta evolução.
Em termos de evolução histórica, pode-se apresentar um resumo(*) de
fatos marcantes das instalações hidráulicas e sanitárias, da Antiguidade até o século
XX, conforme detalhado a seguir:

•

6000 a.C.: os indianos, precursores do banheiro, construíam sistemas hidráulicos
aproveitando as águas do rio Hindus.

•

4000 a 1000 a.C.: no mundo antigo, com os egípcios nas pirâmides e os gregos
em Creta, fazia-se a construção de banheiros, até mesmo com vasos sanitários.

•

800 a.C.: a vida social do Império Romano acontecia nos banhos públicos.

•

1600: marcada pela falta de higiene, esta época já tinha castelos com latrinas em
suas dependências, porém com os dejetos sendo jogados nos fossos ao redor.

•

1778: registro do primeiro vaso sanitário com válvula de descarga criado por
Brahma.

•

1800: consagrando os novos hábitos, Benjamin Franklin recebe a primeira
banheira dos Estados Unidos, feita em cobre.

_____________________
(*) Segundo consta no texto “Um banho de história” (DECA, 1999).

•

1848: a Inglaterra promulga o primeiro ato público nacional tornando obrigatório o
sistema de esgoto.

•

Século XX: inicia-se no mundo o processo de tratamento de água, fazendo do
banho e do consumo de água um procedimento seguro para a saúde.
Outro trabalho relevante sobre o assunto é o de Landi (1993), que mostra

a evolução histórica das instalações hidráulicas. Este trabalho é considerado um
marco, devido ao conteúdo da própria obra, além da relevância e importância do
autor no cenário das instalações hidráulicas.
Com base nestas considerações, a seguir é apresentado um breve
resumo da obra de Landi onde, segundo o autor, o conhecimento sobre a utilização
de instalações hidráulicas nas cidades e civilizações pioneiras da história da
humanidade remonta desde a Antiguidade.
O conceito de instalações sanitárias prediais com recursos que
proporcionam a utilização das habitações dotadas de ambientes sanitários é
relativamente recente. Porém, os conceitos de saneamento, cuidados com a saúde e
com a higiene pessoal e das habitações, relacionados ao conforto, fizeram parte de
sociedades antigas, sendo reprimidos por um período, a Idade Média, e retomados a
partir do século XVIII.
O conhecimento de sistemas de instalações prediais na Antiguidade, com
redes de tubulações para alimentação e retirada de água de dentro de edificações
(banheiros), redes de captação de água, dutos coletores de esgotos, piscinas,
banheiras, entre outros, foi obtido praticamente por descobertas arqueológicas
(escavações), com poucos registros de documentação escrita – os existentes são de
origem grega ou latina – sobre o uso dos princípios hidráulicos.
Como exemplos, podem ser citados: na Índia, as ruínas de um sistema de
instalações de 3000 a 6000 a.C. atrás, no vale do rio Hindus; no Egito, tubos de
cobre enterrados para a condução e retirada de água no palácio do Faraó; na cidade
de Kish, restos de tubulações de cerâmica e piscinas; na Babilônia, rede de dutos

para esgoto com poços de inspeção, além dos Jardins Suspensos, que deveriam
possuir um sistema de recalque e irrigação; e na Ilha de Creta, nas escavações do
palácio de Cnossos, foram encontradas evidências de rede de água fria, rede de
esgoto, banheira, aparelhos sanitários, dispositivo de descarga (similar a uma caixa
acoplada) e tubos para esgoto em cerâmica do tipo ponta e bolsa com conexões tipo
“T” e “Y”.
Apesar da grandiosidade desses sistemas, este benefício era exclusivo
dos reis, sacerdotes e corte. Excetuando-se as sociedades mais ricas, a população
vivia na miséria e em precárias condições de saúde.
Na Grécia, devido ao grande cuidado com a qualidade das águas e
seleção das nascentes, a água era considerada essencial para a saúde. Algumas
destas nascentes ficaram famosas e a qualidade de suas águas conhecida no
mundo grego.
Já na antiguidade existia o conhecimento dos fenômenos hidráulicos e
pneumáticos, verificado com a utilização de princípios fundamentais, a invenção de
máquinas hidráulicas, o recalque de água basicamente utilizado para irrigação e a
energia hidráulica para acionar pedra de moinho.
A revolução industrial já poderia ter surgido na antiguidade, devido ao
conhecimento avançado sobre os princípios da hidráulica e pneumática e das
invenções de máquinas. Porém, ela foi resultado do mercantilismo e de outros
fatores sociais, séculos depois.
O povo da região de Roma, mesmo antes desta se tornar uma grande
cidade, construiu a Cloaca Máxima, um grande coletor que levava o esgoto para fora
da área habitada.
Posteriormente, Roma possuiu uma rede subterrânea extensa de água
em tubulação de chumbo e bronze e de esgoto em tubulação cerâmica, além de
peças sanitárias de mármore e torneiras em ouro e prata.

As diversas termas eram o centro da vida social romana. O suprimento de
água era contínuo e não existiam reservatórios. As águas de diferentes aquedutos
não de misturavam.
Os romanos, assim como os gregos, também tinham uma preocupação
muito grande com a água e com o conforto dos banhos, que sendo públicos e,
portanto, aberto a todos, faziam a vida da cidade girar em torno deles. A Figura 4
exemplifica o modelo de banho público.

Figura 4 – Banho público (Fonte: Landi, 1993)
Com o crescimento da população e da demanda de abastecimento de
água em Roma, foram construídos 11 aquedutos e dezenas de quilômetros de
canais, para levar a água potável até a cidade. A qualidade da água era muito
importante e de responsabilidade de um magistrado.
O suprimento de água era considerado segurança do estado. Chegou-se
a uma estimativa de abastecimento de 1.300 litros de água por habitante por dia.
Todas as casas tinham cisternas e tubulações para a distribuição de água.

Na antiguidade, a bacia sanitária consistia basicamente de um assento de
pedra com uma fenda para a função masculina, exercida sentada, e debaixo dele,
uma tina ou uma calha com água corrente para o recolhimento dos dejetos.
Locais públicos possuíam vários assentos lado a lado e sem divisórias
para o exercício das necessidades. A Figura 5 mostra uma latrina com assento de
pedra, já utilizada pelos egípcios em 1350 a.C. A Figura 6 mostra uma latrina
pública, onde as funções eram exercidas comunitariamente.

Figura 5 – Latrina com assento de pedra (Fonte: Landi, 1993)

Figura 6 – Latrina pública comunitária (Fonte: Landi, 1993)
Após a queda do Império Romano no século V, inicia-se a Idade Média,
período negro da História e de retrocesso geral nos aspectos culturais e nos
conceitos de higiene e saúde.
Nesta época, a atividade do banho foi abolida por ser considerada
pecaminosa devido à mudança de costumes e pensamentos voltados ao misticismo,
sugerindo uma situação de intimidade ou promiscuidade.

A higiene pessoal passou a ser individual ao invés de pública. Esses fatos
aliados à dificuldade de obtenção de água são fatores que explicam a perda dos
conceitos de higiene.
Outro fator foi a formação de reinos com base nos feudos, que
inversamente ao Império Romano, não eram ricos e, portanto, não havia
investimento público em benfeitorias e na saúde pública.
Da mesma maneira, não existia a preocupação com eliminação dos
dejetos, que eram simplesmente jogados nas ruas, conforme mostra a Figura 7, fato
que explica a proliferação de inúmeras doenças, epidemias e pestes na época.

Figura 7 – Despejos jogados pela janela na rua, na Idade Média (Fonte: Landi, 1993)
Apesar de leis que foram criadas proibindo esta prática, o costume foi
difícil de ser mudado. Poucas empresas existentes, encarregadas da coleta deste
material, não faziam o serviço a contento. As ruas apresentavam mau cheiro devido
aos dejetos jogados à exposição do sol, até uma chuva fazer a limpeza. Essas

condições deixavam o ar viciado e o ambiente propício à propagação das epidemias
e pestes, que mataram uma grande parcela da população européia.
A água tinha um valor elevado e sua obtenção era pela busca em locais
distantes ou por aguadeiros que a levavam até as cidades. O consumo de água
diário atingiu a marca de 1 litro por pessoa.
Alguns castelos possuíam os próprios banheiros nos contrafortes ou
embutidos na espessura dos muros, conforme ilustrado na Figura 8. Os dejetos
tinham como destino os fossos de proteção em volta do castelo.

Figura 8 – Latrinas embutidas na espessura do muro em castelo
(Fonte: Landi, 1993)
Os aparelhos sanitários eram privilégio apenas dos ricos, pois além dos
aparelhos, também a instalação para o transporte da água era cara.
O povo comum utilizava jarra e bacia para fazer sua ablução. O lavatório
era composto de uma peça de mármore e um móvel de madeira. A banheira era de
pedra ou mármore em uma peça única para evitar vazamentos.

A bacia sanitária podia ser uma peça de mármore, fixa no caso da
existência de água corrente, ou um móvel de madeira, como uma cadeira, com um
recipiente para coleta dos dejetos em seu interior. A Figura 9 mostra os tipos de
bacias sanitárias com recipientes para a coleta de dejetos.

Figura 9 – Bacias sanitárias providas de recipiente para coleta de dejetos
(Fonte: Landi, 1993)
Com a evolução dos costumes, o lançamento de dejetos passou a ser
substituído pela construção de latrinas fora das edificações, constituídas por poços
com um assento em cima e em um local escuro e fechado, para não atrair insetos
voadores.
A utilização dos aparelhos sanitários dentro das edificações iniciou-se
com aparelhos que não produziam odores, como o lavatório, a banheira, o chuveiro,
o tanque e a pia. A incorporação da bacia sanitária deu-se inicialmente em um local
afastado.
Os poços utilizados para depósito de esgoto se colmatavam rapidamente,
eram fechados e novos poços eram abertos, sem a preocupação de proximidade de
com os poços de água, causando problemas de epidemias. Posteriormente, os
poços passaram a ser esvaziados e o material recolhido a ser utilizado na
fertilização de lavouras, porém com a existência de muito mau cheiro.
Para sanar este problema, o francês Louis Mouras construiu um poço
fechado. Ao abri-lo verificou o desaparecimento do material, sem ter o conhecimento

do fenômeno. Assim, passou-se a construir fossas, onde o esgoto acumulado
passava por um processo de digestão, diminuindo a carga poluidora e aumentando
a vida do poço de despejo (fosso negro).
Em outro modelo, de latrina seca, a bacia sanitária ficava no interior de
um móvel e usava-se terra seca para cobrir os dejetos, lançada com o acionamento
de um mecanismo de alavanca, um alimentador e um depósito de terra. A Figura 10
ilustra este modelo.

Figura 10 – Sistema de latrina com terra seca (Fonte: Landi, 1993)
A obtenção de água potável sempre foi uma grande preocupação. Uma
solução natural para o suprimento de água era a sua obtenção através de poços,
podendo ser retirada por baldes ou bombas manuais. Com a possibilidade dos
lençóis freáticos estarem contaminados, recomendava-se a construção de poços
profundos, com os cuidados necessários para não haver infiltração nas partes mais
elevadas.
A contaminação da água foi responsável pela maioria das doenças da
humanidade. A partir do século XIX surgem algumas recomendações para evitá-la. A

infiltração de água contaminada pela parede de um poço é demonstrada através da
Figura 11.

Figura 11 – Infiltração de água contaminada pela parede de um poço
(Fonte: Landi, 1993)
Também a partir do século XIX ocorreram grandes mudanças sanitárias
nas instalações prediais, influenciadas por vários processos, como a urbanização, a
revolução industrial, o aumento de riqueza e poder aquisitivo e, os modernos
processos tecnológicos e de produção em escala, que criaram soluções novas e
com custos menores.
A partir desta época começaram a se estabelecer os sistemas de
distribuição de água e gás e os conceitos de qualidade da água. Os costumes e os
novos equipamentos se adequavam uns aos outros, assim como as instalações
prediais, sistemas de distribuição de água e coleta de esgoto, se adequavam à
disponibilidade de água e aos aparelhos. Os Códigos de Edificações começaram a
exigir a instalação de aparelhos sanitários nas edificações.

O problema ainda era o mau cheiro e, mesmo a bacia sanitária embutida
em um móvel, com um recipiente para a coleta dos dejetos, que para facilitar a
remoção e evitar também o mau cheiro era parcialmente cheio de água, não
resolveu o problema.
A preocupação em achar soluções para a redução de odores levou à
construção de aparelhos e sistemas que diminuíram a contaminação de água. As
casas, por precaução, eram construídas com a latrina do lado de fora e, mesmo
apesar dos inconvenientes das intempéries, esta preferência era devido aos
aspectos de higiene.
No início do surgimento de prédios com mais de um andar, os
apartamentos não possuíam bacias sanitárias, que eram localizadas no final do
corredor do andar, onde um tubo de queda fazia a condução dos dejetos para um
recipiente no térreo.
A melhoria na distribuição de água e a possibilidade de utilização de água
corrente proporcionaram mudanças na bacia sanitária e ao invés do recolhimento de
dejetos por um recipiente, seu fundo se abre para lançar o material juntamente com
água em um tubo de esgoto, fechando em seguida e restabelecendo a camada de
água para nova utilização.
A bacia possuía um sifão onde se recolhiam os dejetos. A importância da
função do sifão era substituir o recipiente com água para o recolhimento de dejetos e
não a atuação como fecho hídrico, fato que ocorreu posteriormente. Os resíduos da
bacia eram empurrados para fora através de uma descarga de água, que também
tinha como finalidade a reposição de água limpa no fundo da bacia. Porém, a
limpeza dessa bacia era difícil, pois resíduos de dejetos se acumulavam, motivo pelo
qual se levou à busca de novas soluções.
Uma das primeiras soluções efetuadas foi a entrada permanente de água
e um sifão construído independente do vaso, que podia ser acoplado e ligado a um
tubo de queda.

O sifão em bacia sanitária foi inventado no século XVI, mas apenas dois
séculos mais tarde começou a ser empregado em uma bacia sanitária com um fundo
de água e um sistema de haste para remover os dejetos.
Ainda no século XVIII, o inglês Joseph Bramah inventou a bacia sanitária
moderna capaz de fazer a própria limpeza. Seu modelo, muito empregado em trens
e aviões, ficou conhecido como vaso de válvula (“valvet closet”), derivado de uma
válvula de retenção de água no fundo da bacia, que pode ser acionada por uma
empunhadeira acessível na parte superior. A válvula pode ser fechada e reter água
ou aberta para lançar os dejetos para um sifão.
A limpeza da bacia, do sifão e do tubo de queda é feita pela própria
descarga de água. A quantidade de água é regulada por um amortecedor a ar. Todo
o sistema retorna a posição original pela ação de um contra-peso. A manutenção de
um fecho hídrico e o recolhimento da água em excesso eram feitos por um sifão
lateral.
A Figura 12 mostra o modelo de bacia sanitária de Bramah e um corte da
bacia deste modelo.

Figura 12 – Bacia sanitária de Bramah (Fonte: Landi, 1993)
Posteriormente, visando à economia de água, o sistema de válvula de
alimentação foi substituído pelo sistema de caixa de descarga. O modelo pode ser
visto na Figura 13.

Figura 13 – Bacia sanitária de Bramah com caixa de descarga (Fonte: Landi, 1993)
Vários outros modelos de bacias sanitárias foram desenvolvidos, como o
de fundo móvel (“pan-closet”), mostrado na Figura 14, onde um recipiente
basculante no fundo da bacia retém a água, mantendo um fecho hídrico. O conteúdo
fecal é lançado na bacia e no sifão sob o aparelho. Neste modelo a limpeza e a
manutenção são difíceis.

Figura 14 – Bacia sanitária do tipo “pan-closet” (Fonte: Landi, 1993)
No final do século XIX, existiam dois modelos básicos de bacias
sanitárias, sendo um de ação sifônica e outro de jato.

Um dos modelos usava um sifão superior para receber os dejetos e um
sifão inferior para impedir o retorno dos gases (Figura 15). Uma descarga expulsava
parte de água do sifão inferior, produzindo um vácuo que arrastava parte da água do
sifão superior com os dejetos. Ao final da descarga, com a interrupção do vácuo, os
dois sifões eram refeitos com um pouco mais de água.

Figura 15 – Bacia com auto-sifonagem devido à descarga na parte posterior do sifão
(Fonte: Landi, 1993)
Outro modelo (Figura 16) lançava um grande volume de água na parte
superior da bacia. O arraste dos dejetos se fazia pela auto-sifonagem, estabelecida
devido à parte inferior da bacia ser de diâmetro menor que a saída.

Figura 16 – Bacia com auto-sifonagem devido à redução na seção de descarga
(Fonte: Landi, 1993)

Nas bacias com jato (Figura 17), parte da água é levada para o nível da
borda, fornecendo água para limpeza e outra parte é levada a um orifício localizado
na base da bacia, formando um jato que lança os dejetos para a saída do aparelho,
no ramal de descarga.

Figura 17 – Bacia sanitária com jato (Fonte: Landi, 1993)
No início do século XX, as antigas bacias sanitárias foram substituídas
pelas bacias de cerâmica com pedestal, construídas em uma peça única, com sifão
incorporado, sem partes móveis e de limpeza fácil e eficiente. A Figura 18 ilustra
estes modelos.

Figura 18 – Bacias sanitárias de cerâmica (Fonte: Landi, 1993)
A evolução dos aparelhos sanitários segue a evolução do conhecimento
científico, que por sua vez está associada à evolução social. O desenvolvimento e
invenção de equipamentos que permitem melhorias nos processos de higiene estão
diretamente relacionados ao conhecimento de doenças e seus processos de
transmissão. Esta continuidade leva à melhoria na qualidade de vida.

Apesar da preocupação com o mau cheiro, até a metade do século XIX, o
sifão não era utilizado como fecho hídrico para evitar o retorno de gases e seus
odores, problema existente nas edificações naquela época.
Várias sugestões surgiram para se evitar os odores, como a utilização de
duas portas nos ambientes com bacias sanitárias, sua construção fora das casas ou
em uma parte afastada do interior do prédio, neste caso, coletivas para todos os
apartamentos do andar.
Com o crescimento da população urbana, a demanda por habitações
aumentou, vindo à necessidade de construções de edifícios. A busca por soluções
que atendessem cada vez mais a exigência da comodidade e conforto auxiliou na
evolução dos sistemas de abastecimento de água e esgoto.
A mudança dos usos e costumes, aliada ao desenvolvimento dos novos
aparelhos sanitários, exigiu uma melhor localização dos banheiros incorporados às
edificações e de soluções para as redes de água e esgoto, que pudessem atender
às necessidades de forma satisfatória.
A eliminação das águas servidas, assim como dos dejetos provenientes
da bacia sanitária, são feitas pelas redes de esgoto, que também é o meio por onde
circulam os gases oriundos do esgoto.
O desconector, nas instalações prediais de esgoto, constitui-se em um
elemento importante do sistema, sendo empregado em praticamente todos os
aparelhos sanitários, que incorporem um fecho hídrico eficiente contra o retorno de
gases e odores provenientes da rede de esgoto.

5

CARACTERIZAÇÃO DOS DESCONECTORES
Como apresentado no capítulo anterior, os desconectores estão presentes em

diversos aparelhos sanitários, internamente como na bacia sanitária ou como
elemento isolado, tais como os sifões e os ralos e caixas sifonadas, estes últimos
como componentes sem vinculação ao aparelho sanitário e aplicados no ambiente
propriamente dito (por exemplo em boxe de banho).

5.1 Funcionamento
A função dos desconectores é impedir o retorno dos gases provenientes
do interior da tubulação da rede de esgoto para o ambiente sanitário interno. Para
exercer sua função, é condição básica no desconector, a existência de um fecho
hídrico que impede a passagem de gases.
Entende-se por fecho hídrico, a camada de líquido existente entre a saída
e a extremidade do septo do desconector. As figuras 19 a 21 ilustram para cada tipo
de desconector a altura de referência do fecho hídrico. A Figura 19 mostra a altura
“h”, relativa ao fecho hídrico em sifões.

Figura 19 – Altura de fecho hídrico em sifão (Fonte: NBR 14162, 1998)
Na seqüência, a Figura 20 mostra a altura “h” relativa ao fecho hídrico em
caixas sifonadas. Para o ralo sifonado, o conceito é o mesmo da caixa sifonada. A
Figura 21 mostra a altura relativa ao fecho hídrico em bacias sanitárias.

Figura 20 – Altura de fecho hídrico em caixa sifonada (Fonte: Catálogo Tigre, 1998)

Figura 21 – Altura de fecho hídrico em bacia sanitária (Fonte: Landi, 1993)
O funcionamento adequado do desconector requer a preservação do
fecho hídrico, quando em condições de uso. A utilização do aparelho sanitário, que
possui um desconector, funciona com uma descarga de água no aparelho. Esta
descarga passa pelo desconector e é lançada na tubulação de esgoto. O fecho
hídrico do desconector é empurrado para a tubulação, restabelecendo-se com o
resíduo da descarga. O mesmo se aplica à caixa sifonada, com a diferença de que a
descarga de água acontece diretamente na caixa.

5.2 Fenômenos atuantes
Existem vários fatores que contribuem adversamente para a preservação
do fecho hídrico, como evaporação, congelamento, sucção, capilaridade, variação
de pressão ambiental, tiragem térmica, ação do vento, difusão de gases na água e
principalmente as variações de pressão pneumática no interior das tubulações.

As variações de pressões pneumáticas ocorrem principalmente pelo
arraste de ar causado pelo escoamento de águas servidas. Essas variações, sendo
excessivas, podem alterar a altura do fecho hídrico e são ocasionadas
principalmente pelos seguintes fenômenos:

•

Auto-sifonagem: formação na tubulação, de uma região de pressão negativa
devida ao escoamento à seção plena. A Figura 22 mostra o efeito de autosifonagem em descarga de lavatório.

Figura 22 – Auto-sifonagem em descarga de lavatório (Fonte: Montenegro, 1985)

•

Sifonagem induzida: formação de pressão negativa associada ao escoamento
conjunto de água e ar em tubos de queda, podendo ocorrer também devido ao
escoamento à seção plena em ramais de esgoto. A Figura 23 mostra o efeito da
sifonagem induzida em ramal de esgoto.

Figura 23 – Sifonagem induzida em ramal de esgoto (Fonte: Montenegro, 1985)

•

Retropressão: formação de pressão positiva associada ao escoamento de água e
ar em conjunto em tubos de queda e às restrições ao escoamento de ar que
possa ocorrer em desvios na base do tubo de queda, podendo até eliminar o
fecho hídrico por completo.
A variação da altura do fecho hídrico ocorre comumente também, pela

evaporação. Como o fecho hídrico possui uma lâmina exposta ao ambiente, as
condições climáticas de temperatura e umidade provocam a evaporação da água.
Não havendo uma descarga por longo tempo, pode ocorrer a diminuição da altura do
fecho hídrico até o comprometimento de seu desempenho.
A manutenção das pressões internas nas tubulações deve ser garantida e
assegurada pelos sistemas de ventilação da rede de esgotos. O equilíbrio das
pressões protege o fecho hídrico do desconector com o objetivo de evitar ou
minimizar os fenômenos acima citados.
O sistema de ventilação, além de equilibrar as pressões, deve também
permitir que os gases que circulam no interior das tubulações possam ser eliminados
sem entrarem no interior das edificações.
As variações de pressão pneumática no interior das tubulações dos
sistemas prediais de esgoto sanitário sempre ocorrem quando existe uma descarga
de aparelho sanitário ligado à tubulação.
A variação de pressão está diretamente relacionada ao volume de água
da descarga ou à quantidade de aparelhos que está fazendo a descarga
simultaneamente. Quanto maior o volume que está sendo descarregado, maior a
variação da pressão. As descargas provocam no interior das tubulações, variações
de pressões positivas e negativas.
Considerando o sentido de escoamento da tubulação, as pressões
negativas caracterizam a sifonagem induzida e ocorrem do ponto de descarga para
montante, ou seja, provocam sucção nesta parte da tubulação. Isto faz com que os
aparelhos sanitários com sifões e que estejam conectados nesta parte da rede

sofram uma perda de fecho hídrico provocada justamente pelo succionamento
parcial ou até mesmo total do volume da água do fecho. A Figura 24 mostra a
variação de pressão em tubo de queda.

Figura 24 – Variação de pressão em tubo de queda (Fonte: Montenegro,1985)
As pressões positivas por sua vez, ocorrem do ponto de descarga para
jusante e caracterizam a retropressão nos sifões de aparelhos sanitários localizados
nesta parte da tubulação, fazendo com que haja a passagem de ar do interior da
tubulação para o exterior. Esta passagem de ar acontece pelo borbulhamento da
água do fecho hídrico e sua expulsão parcial ou total.
Como a preservação do fecho hídrico deve ser garantida, é necessário
que ele resista a essas variações de pressões positivas e negativas. A resistência do
fecho hídrico é determinada pelo valor de pressão P, onde em um intervalo de
pressão negativa (–P) e pressão positiva (+P), o fecho mantenha sua função, não
permitindo a passagem de gases da tubulação para o ambiente interno.

5.3 Características geométricas
A resistência do fecho hídrico depende de sua altura e da forma do
desconector. A influência da forma pode ser mostrada pelo fator de forma:

F=

As
Ae

Onde: F = fator de forma;
Ae = área de entrada (cm2);
As = área de saída (cm2).
Considerando h, a altura do fecho hídrico, pode-se ter a relação do fator
de forma também pelo volume:

F=

Ae h Ve
x =
As h Vs

Onde: h = altura do fecho hídrico (cm);
Ve = volume de entrada (cm3);
Vs = volume de saída (cm3).
Têm-se 3 situações para o fator de forma:
•

F<1, ou seja, a área de saída é menor do que a área de entrada.

•

F=1, ou seja, a área de saída é igual à área de entrada.

•

F>1, ou seja, a área de saída é maior do que a área de entrada.
As variações de geometria dos desconectores, referentes a estas

situações, estão ilustradas na Figura 25.

Figura 25 – Variações na geometria dos desconectores (Fonte: Montenegro, 1985)

Desconectores com fator de forma maior do que 1 são mais resistentes às
variações de pressão, condição que se inverte para os desconectores com fator de
forma menor do que 1, que são menos resistentes.

6

CARACTERIZAÇÃO FUNCIONAL E TIPOLOGIA EXISTENTE
Considerando os desconectores como componentes isolados e não

incorporados ao aparelho sanitário, como no caso das bacias sanitárias, existem
algumas tipologias básicas, que caracterizam a forma de seu funcionamento, ou
melhor, como é feita a passagem da água, a circulação, a entrada e a saída da água
no desconector.
A Tabela 2 mostra a caracterização funcional dos desconectores em
função da sua tipologia.
Tabela 2 – Caracterização funcional dos desconectores
Tipo do Desconector

Funcionamento

Tipo P

•

Água escoa diretamente pela seção, com
entrada vertical e saída horizontal

Tipo S

•

Água escoa diretamente pela seção, com
entrada e saída verticais

•

Água entra pelo centro do tubo vertical de
entrada, transborda pelo corpo e escoa pelo
tubo horizontal de saída

•

Água entra pelo centro do tubo vertical de
entrada, transborda pelo corpo e escoa pelo
tubo de saída extensível

Sifão
Tubular

Com tubo interno

Sifão

Sifão

Com divisão interna

Copo

Com tubo interno e
tubo de saída
extensível

Caixa
Sifonada

Ralo
Sifonado

•

Possui 1 entrada vertical e/ou 1
ou mais entradas horizontais,
com apenas 1 saída horizontal

•

Água entra pela grelha (vertical) ou pelos
tubos laterais (horizontais), transborda pelo
septo e escoa pelo tubo horizontal de saída

•

Possui 1 entrada vertical e 1
saída horizontal ou vertical

•

Água entra pela grelha (vertical), transborda
pelo septo e escoa pelo tubo de saída

Conforme pode ser verificado na tabela acima, os sifões podem ser
divididos em dois grupos, sendo um de sifões do tipo tubular e outro de sifões do
tipo copo. Cada um desses grupos pode ser novamente dividido, determinando
assim a tipologia dos sifões apresentada.
O grupo dos sifões tubulares é dividido nos tipos P e S, e o grupo dos
sifões tipo copo é dividido nos tipos com tubo interno, com divisão interna e com
tubo interno e tubo de saída extensível.
Para as caixas sifonadas, há uma só tipologia típica, que consiste em uma
entrada vertical com grelha e/ou uma ou mais entradas horizontais, sendo a saída
com fecho hídrico e tubulação horizontal.
Semelhantemente às caixas sifonadas, os ralos sifonados seguem o
mesmo padrão de tipologia, porém com algumas diferenças. Para os ralos
sifonados, a entrada é exclusivamente vertical através de grelha e a saída com fecho
hídrico pode ser vertical ou horizontal.
A seguir são apresentados individualmente as formas e o funcionamento
dos desconectores, de acordo com suas tipologias.

6.1 Sifão tipo tubular
O sifão do tipo tubular apresenta seção constante em toda sua extensão e
se divide em dois tipos: sifão tipo P e sifão tipo S.
A designação do tipo, através das letras “P” e “S”, deve-se ao próprio
formato do sifão, que lembra estas letras, conforme pode ser verificado na
seqüência, na apresentação de cada um deles.

•

Sifão tipo P:
A água escoa diretamente pela seção, com entrada vertical e saída

horizontal. A Figura 26 mostra esquematicamente o sifão tipo P.

Figura 26 – Sifão tipo P (Fonte: NBR 14162, 1998)

•

Sifão tipo S:
A água escoa diretamente pela seção, com entrada e saída verticais. A

Figura 27 mostra esquematicamente o sifão tipo S.

Figura 27 – Sifão tipo S (Fonte: NBR 14162, 1998)

6.2 Sifão tipo copo
O sifão do tipo copo apresenta basicamente um corpo, um tubo de
entrada e um tubo de saída. Estas três partes são peças independentes. Os tubos
de entrada e de saída são conectados ao corpo do sifão, podendo possuir diâmetros
com dimensões iguais ou diferentes, dependendo da necessidade de aplicação.
O corpo do sifão é subdividido em outras partes, sendo:
•

o corpo, propriamente dito;

•

um tubo interno ou uma divisão interna;

•

o copo na parte inferior, que serve para o acesso à limpeza ou apenas acesso ao
fundo do corpo.
O tubo interno e a divisão interna têm a finalidade de constituir uma

divisória para a formação do fecho hídrico. No caso do tubo interno, sua altura ou
tamanho, juntamente com a altura do copo, determinam e garantem a altura do
fecho hídrico. No caso da divisão interna, é sua altura ou tamanho, juntamente com
a distância até o fundo do corpo, que determinam e garantem a altura do fecho
hídrico.
O sifão tipo copo pode ser dividido em três tipos:

•

Sifão tipo copo com tubo interno:
A água entra pelo centro do tubo vertical de entrada, transborda pelo

corpo e escoa pelo tubo de saída. A Figura 28 mostra esquematicamente o sifão tipo
copo com tubo interno.

Figura 28 – Sifão tipo copo com tubo interno (Fonte: NBR 14162, 1998)
Neste tipo de sifão, o tubo de entrada é encaixado dentro do tubo interno.
Balizado por seu tamanho, o posicionamento do tubo de entrada, mais para fora ou
mais para dentro do tubo interno, permite a regulagem de distância do sifão em
relação à válvula conectada em sua entrada e em relação à saída da tubulação para
a rede de esgoto. Para ajustes maiores, o tamanho do tubo de entrada pode variar,
existindo medidas especiais para estes ajustes.

•

Sifão tipo copo com divisão interna:
A água entra pelo centro do tubo vertical de entrada, transborda pelo

corpo e escoa pelo tubo de saída. Neste tipo de sifão, as regulagens de
posicionamento também são feitas através do tubo de entrada, analogamente ao
caso anterior. A Figura 29 mostra esquematicamente o sifão tipo copo com divisão
interna.

Figura 29 – Sifão tipo copo com divisão interna (Fonte: NBR 14162, 1998)

•

Sifão tipo copo com tubo interno e tubo de saída extensível:
A água entra pelo centro do tubo vertical de entrada, transborda pelo

corpo e escoa pelo tubo de saída. A Figura 30 mostra esquematicamente o sifão tipo
copo com tubo interno e tubo de saída extensível.

Figura 30 – Sifão tipo copo com tubo interno e saída extensível

Este tipo de sifão tem as mesmas características do sifão tipo copo com
tubo interno, apenas com a diferença do tubo de saída ser do tipo extensível, o que
permite uma maleabilidade para a conexão no ramal de esgoto.

6.3 Caixa sifonada
A caixa sifonada apresenta corpo, com uma ou mais entradas laterais e
uma saída, também lateral, com fecho hídrico. A parte superior da caixa pode ser
fechada com uma tampa ou aberta com a utilização de uma grelha, tendo neste
caso, mais uma entrada, a vertical. As Figuras 31 e 32 ilustram, respectivamente a
caixa com tampa e a caixa com grelha, mais comumente utilizada em banheiros.

Figura 31 – Caixa sifonada com tampa (Fonte: Catálogo Tigre, 1998)

Figura 32 – Caixa sifonada com grelha (Fonte: Catálogo Tigre, 1998)
Internamente, acoplado à saída, um tubo com acesso para limpeza faz a
função de divisor para a formação do fecho hídrico. O corte esquemático da caixa

sifonada, mostrando seu interior, as entradas e a saída com o fecho hídrico, é
apresentado na Figura 33.

Figura 33 – Corte da caixa sifonada (Fonte: Catálogo Tigre, 1998)

6.4 Ralo sifonado
O ralo sifonado apresenta um corpo, com entrada pela grelha na sua
parte superior e uma saída que pode ser horizontal na sua lateral ou vertical, na
parte inferior do corpo. Pode ser considerado uma particularidade da caixa sifonada,
pois difere desta apenas por não apresentar entradas laterais e ser menor em
tamanho. As Figuras 34 e 35 ilustram respectivamente o ralo sifonado quadrado com
saída lateral e o ralo sifonado redondo com saída vertical.

Figura 34 – Ralo sifonado

Figura 35 – Ralo sifonado

quadrado com saída lateral

redondo com saída vertical

(Fonte: Catálogo Tigre, 1998)

(Fonte: Catálogo Tigre, 1998)

O corte esquemático para o ralo sifonado quadrado com saída lateral
pode ser visto na Ffigura 36 e para o ralo sifonado redondo com saída vertical, na
Figura 37.

Figura 36 – Corte do ralo sifonado
quadrado com saída lateral
Fonte: Catálogo Tigre, 1998

Figura 37 – Corte do ralo sifonado
redondo com saída vertical
Fonte: Catálogo Tigre, 1998

6.5 Aplicações dos desconectores
A seguir são apresentadas as aplicações dos desconectores, descritas
separadamente para sifões, aplicados diretamente nos aparelhos e para caixas
sifonadas e ralos sifonados, aplicados no ambiente propriamente dito.

6.5.1 Sifões
Os sifões, de acordo com seus diversos tipos, não possuem restrições de
aplicação no que se refere aos aparelhos aos quais eles possam ser conectados,
que em uma edificação são os lavatórios de banheiros, as pias de cozinha e os
tanques. Todos os tipos de sifões podem ser conectados em qualquer um dos
aparelhos citados, desde que sejam compatíveis em suas conexões.
Algumas considerações também devem ser feitas, mostrando a
compatibilidade, vantagens e desvantagens da aplicação de cada tipologia para
cada situação. A Tabela 3 mostra um panorama destas considerações.

Tabela 3 – Aplicações dos sifões
Tipo do Sifão

Aparelhos
compatíveis

Vantagens

Desvantagens
•

Tipo P

Lavatórios, pias e
tanques,
desde
que haja compatibilidade nas conexões

•

Preço mais baixo
•

Tubular

Tipo S

•

•

Com tubo
interno

Lavatórios, pias e
tanques

•

Copo

•

Limitação para conexões de entrada e de
saída
com
mesma
bitola
Maior deformabilidade,
podendo ocasionar perda do fecho hídrico
Tubo de saída vertical

Adequação das conexões de entrada e de
saída de acordo com o
aparelho e com o ramal
de esgoto

•

Preço mais elevado

Adequação das conexões de entrada e de
saída de acordo com o
aparelho e com o ramal
de esgoto

•

Preço mais elevado

Adequação das conexões de entrada e de
saída de acordo com o
aparelho e com o ramal
de esgoto
Permite maleabilidade
para a conexão com o
ramal de esgoto

•

Preço mais elevado

•

Lavatórios, pias e
tanques,
desde
que haja compatibilidade nas conexões

Com
divisão
interna

Lavatórios, pias e
tanques

•

Com tubo
interno e
tubo de
saída
extensível

Lavatórios, pias e
tanques
•

Limitação para conexões de entrada e de
saída
com
mesma
bitola
Maior deformabilidade,
podendo ocasionar perda do fecho hídrico

Preço mais baixo

•

O mercado oferece aparelhos com medidas de válvulas já padronizadas,
fazendo com que a medida da conexão de entrada do sifão deva ser apropriada
para cada situação.
Da mesma maneira, os ramais de esgoto aos quais o sifão deve ser
conectado, também já possuem algumas medidas padronizadas, que podem variar
de acordo com os usos e costumes de diferentes regiões do país. Por exemplo, em

algumas localidades o ramal de esgoto para a pia de cozinha tem a bitola de 1½”
(DN 40), enquanto em outras a tubulação é de 2” (DN 50).
Devido a uma série de condições de mercado para cada aparelho, o sifão
do tipo copo se adequa melhor à situação de medidas diferentes nas conexões de
entrada e de saída.
É o tipo mais utilizado atualmente, porém apresentando preço superior ao
do sifão do tipo tubular. Pode ser de plástico ou de metal, este último com seu valor
muito mais elevado.
O sifão do tipo tubular, por ter seção constante em toda sua extensão,
conseqüentemente também tem suas conexões de entrada e de saída com bitolas
iguais. Isto limita sua utilização às condições de compatibilidade de suas conexões.
Seu preço é baixo, portanto adquirido pelo consumidor de menor poder aquisitivo.
Este tipo de sifão é fabricado com material muito maleável, podendo ser
este um fator de risco na utilização se colocado em locais sujeitos a movimentação
de objetos ao seu redor, como por exemplo, embaixo de pias de cozinha, onde as
panelas são guardadas.
O constante contato, atrito ou choque entre as panelas e o sifão, pode
mudar sua posição e fazer com que haja a perda do fecho hídrico ou mesmo
danificar o sifão causando vazamento.
Uma particularidade do sifão tubular do tipo S é sua saída vertical para
baixo. Com isto, pode-se apontar duas situações: a primeira com a saída do ramal
de esgoto no piso e a segunda com a necessidade de utilização de uma conexão
para fazer o desvio da saída para a horizontal.
Em ambas as situações deve-se adicionar mais um pedaço de tubo para
fazer a ligação da saída do sifão ao ramal de esgoto. Nos dois casos, existe um
custo adicional para a instalação, sendo ainda um pouco maior no segundo, com a
utilização da conexão.

Mesmo considerando custos relativamente baixos para a instalação
destes materiais, deve-se ponderar a condição sócio-econômica do usuário deste
tipo de sifão, normalmente pertencente a uma classe menos favorecida da
população.
Portanto, a escolha do sifão a ser utilizado depende de algumas variáveis
intrínsecas para cada caso de utilização.
Para os sifões do tipo copo existe uma variedade de dimensões para suas
conexões em cada tipo de aparelho e no ramal de esgoto, independente do material
que é fabricado (plástico ou metal).
Devido a maior utilização do sifão tipo copo, pelas condições próprias de
mercado, são apresentadas na Tabela 4 as medidas nominais destes sifões para
cada aparelho ao qual ele pode ser conectado e suas respectivas medidas de saída
para a rede de esgoto, tendo ainda como complemento o modo de utilização de
cada medida.
Tabela 4 – Medidas de sifões tipo copo
Aparelho

Lavatórios de
banheiros

Medidas nominais de
mercado (polegadas)

Medidas efetivas dos
tubos de entrada e
de saída (polegadas)

Modo de utilização

1 x 1½

⅞ x 1½

usual

1x2

⅞x2

condições específicas

1 x 1¼

⅞ x 1¼

condições específicas

1½ x 2

1½ x 2

usual

1½ x 1½

1½ x 1½

em algumas
localidades

1¼ x 2

⅞x2

usual

1¼ x 1½

⅞ x 1½

em algumas
localidades

Pias de cozinha

Tanque

6.5.2 Caixas sifonadas
As caixas sifonadas são aplicadas usualmente nos banheiros para serem
o desconector entre os aparelhos sanitários e a rede de esgoto.
A caixa sifonada é colocada no piso, recebe a tubulação dos aparelhos,
do ralo do chuveiro e da água de lavagem do piso, e sua saída é conectada à rede
de esgoto.
Seu posicionamento deve ser tal, que possa receber essas tubulações de
maneira adequada, sem a necessidade de utilização de muitas singularidades para
desvios de direções.
Para que isto ocorra, deve-se locar a caixa próxima ao centro da área que
abrange os aparelhos. Deve existir também o cuidado para não haver interferência
aos locais de passagem, porém garantir o fácil acesso para a manutenção. O fator
estético também pode ser considerado.
Um esquema de aplicação de caixa sifonada em um banheiro pode ser
visto na Figura 38, referente à planta hidráulica das instalações de esgoto.

Figura 38 – Aplicação de caixa sifonada em banheiro (Fonte: Catálogo Tigre, 1998)

Algumas variações para estas conexões podem ser citadas. Por exemplo,
a caixa sifonada pode ser o próprio ralo do chuveiro. Com a eliminação de um ponto,
acontece uma diminuição das conexões e até uma economia de materiais.
Independentemente dos aparelhos possuírem um outro desconector, ou
seja, um sifão, a instalação da caixa sifonada facilita a conexão de todos os
aparelhos à rede de esgoto, pois concentra todas as descargas destes aparelhos
conectando-os à rede em um único ponto. Permite ainda a conexão a apenas um
ramal de tubulação de ventilação.
Considerando a função da caixa sifonada, não existiria a necessidade de
utilização de outro desconector junto ao aparelho. Contudo, essa combinação
proporciona maior segurança e proteção do ambiente aos fatores adversos
causados pelos fenômenos atuantes na rede predial de esgoto sanitário (ver item
5.2).
Apesar da grande utilização de caixas sifonadas, não existe uma
especificação técnica em norma brasileira para elas. Suas dimensões seguem
medidas comerciais de acordo com uma padronização de uso feita ao longo do
tempo e adequadas às necessidades de conexões com as tubulações. As conexões
laterais de entrada, assim como a de saída, seguem o padrão dos ramais aos quais
estas devam ser conectadas.
Tomando como exemplo o fabricante Tigre, as caixas sifonadas possuem
seção circular. Além de seu corpo, existem os complementos para a instalação,
como a peça de prolongamento para ajustar a altura até o piso acabado, o anel de
fixação, o porta-grelha e a grelha, estes dois últimos podendo ser circular ou
retangular. A Figura 39 ilustra estas peças.
Na seqüência, a Tabela 5 mostra as principais dimensões de caixas
sifonadas encontradas comercialmente, tendo como referência a nomenclatura de
medidas definida na Figura 40.

Figura 39 – Complementos da caixa sifonada (Fonte: Catálogo Tigre, 1998)

Figura 40 – Principais dimensões da caixa sifonada (Fonte: Catálogo Tigre, 1998)
Tabela 5 – Dimensões de caixas sifonadas
Caixa
sifonada

Com
grelha

Com
tampa

Bitola (mm)
(seção x altura x Ø saída)

Diâmetros (mm)

Dimensões (mm)

DN1

DN2

DN3

A

B

C

150 x 150 x 50

150

50

40

155

105

105

150 x 185 x 75

150

75

40

185

121

121

100 x 150 x 50

100

50

40

155

105

105

100 x 100 x 40

100

40

40

100

58

53

100 x 100 x 50

100

50

40

100

58

53

250 x 172 x 50

250

50

40

172

111

111

250 x 230 x 75

250

75

50

230

171

131

6.5.3 Ralos sifonados
Os ralos sifonados são colocados nos pisos, usualmente nos banheiros
em boxes de chuveiros ou ainda em muitos casos, em varandas de apartamentos,
que neste caso em particular atuam na coleta de água proveniente da limpeza do
piso.
Semelhantemente à caixa sifonada, porém com entrada apenas pela
grelha, o ralo sifonado recebe a água de lavagem do piso e, no caso de estar
colocado no box do chuveiro recebe também a água do banho. Ele é o desconector
que faz a ligação destas águas servidas com a rede de esgoto ou, eventualmente no
banheiro, com uma caixa sifonada.
Igualmente como as caixas sifonadas, não existe nenhuma especificação
técnica em norma brasileira para os ralos sifonados.
Desta forma, a padronização ocorre também no aspecto comercial e de
adequação às conexões com as tubulações.
Os ralos sifonados podem ser quadrados com saída na lateral do corpo,
ou redondos, com saída vertical na parte inferior do corpo.
Simplificadamente, suas dimensões seguem as dimensões de seção com
bitola de 100 mm e saída de 40 mm. Os modelos existentes sofrem variação de
medidas apenas na altura, de acordo com a necessidade de aplicação ou
adequação à altura do piso acabado e/ou na tubulação de esgoto.
As Figuras 41 e 42 mostram, respectivamente, as principais dimensões de
um ralo sifonado de seção quadrada e saída lateral e de um ralo sifonado de seção
redonda e saída vertical. A Tabela 6 mostra as dimensões de ralos sifonados
encontrados comercialmente, tendo como referência as nomenclaturas de medidas
definidas nas Figuras 41 e 42.

Figura 41 – Principais dimensões do ralo sifonado quadrado
(Fonte: Catálogo Tigre, 1998)

Figura 42 – Principais dimensões do ralo sifonado redondo
(Fonte: Catálogo Tigre, 1998)
Tabela 6 – Dimensões de ralos sifonados
Ralo
sifonado

Bitola (mm)

Diâmetros
(mm)

Dimensões (mm)

DN

dn

A

B

C

F

-

40

100

94

53

25

37

17

-

-

100

40
52

31

-

-

(seção x altura x Ø saída)
Quadrado
100 x 53 x 40
(seção x Ø saída)
Redondo
100 x 40
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Para a análise das especificações para desconectores foram pesquisadas

normas,

nacionais

e

internacionais,

pertinentes

ao

assunto,

levando

em

consideração órgãos, entidades e associações conceituados internacionalmente.
Tem-se ciência da possibilidade de existência de normas específicas para
o assunto em praticamente todas as organizações ao redor do mundo, em países
que possuem órgãos regulamentadores e normalizadores. O levantamento foi
realizado naqueles mais próximos à realidade brasileira.
Para o estudo proposto, devido à influência e proximidade de modos e
costumes, faz-se a análise em publicações dos Estados Unidos, Comunidade
Européia e International Organization for Standardization (ISO), além da norma
brasileira de sifões (NBR 14162), parâmetro principal a ser analisado, pois para
caixa sifonada, não há especificação na normalização brasileira.

7.1 Normas e códigos sobre desconectores
As normas e o código consultados, bem como as entidades que os
originaram estão relacionados na Tabela 7.
Tabela 7 – Normas e código consultados
Norma / Código Consultado
•

Entidade

NBR 14162 (1988) – Aparelhos sanitários – Sifão –
Requisitos e métodos de ensaio
ABNT

Associação Brasileira de
Normas Técnicas

•

NBR 8160 (1999) – Sistemas prediais de esgoto
sanitário – Projeto e execução

•

NF EN 12056 (2000) – Réseaux d’évacuation
gravitaire à l’intérieur des bâtiments. Partie 2:
systèmes pour les eaux usées, conception et calculs

AFNOR

Association Française de
Normalisation

•

A888-98e1 (1998) – Standard Specification for
Hubless Cast Iron Soil Pipe and Fittings for Sanitary
and Storm Drain, Waste, and Vent Piping
Applications

ASTM

American Society of Testing
Materials

Tabela 7 – Normas e código consultados – Continuação
Norma / Código Consultado

Entidade

•

ASSE 1018 (2001) – Performance Requirements for
Trap Seal Primer Valves – Potable Water Supplied

ASSE

American Society of Sanitary
Engineering

•

IOTFDC (1998) – Chapter 35 and 37 – Plumbing
Fixtures, Faucets and Fixture Fittings

BOCA

Building Officials and Code
Administrators International

•

BS 5572 (1994) – Code of practice for Sanitary
pipework

•

BS EN 12056-1 (2000) – Gravity drainage systems
inside buildings – Part 1: General and performance
requirements

BSi

British Standard Institution

DIN

DIN Deutsches Institut Für
Normung E V

•

BS EN 12056-2 (2000) – Gravity drainage systems
inside buildings – Part 2: Sanitary pipework, layout
and calculation

•

English DIN EN 274 (1992) – Waste fittings for
basins, bidets and baths – General technical
specifications

•

English DIN EN 12056-1 (2001) – Gravity drainage
systems inside buildings – Part 1: General and
performance requirements

•

English DIN EN 12056-2 (2001) – Gravity drainage
systems inside buildings – Part 2: Sanitary pipework,
layout and calculation

•

English DIN 19541 (1982) – Traps for drainage
systems – Funcional requirements

•

English DIN 19545 (1984) – Waste fittings (Traps
and Accessories) – Principles of construction and
testing

•

ISO 9896 (1996) – Plastics traps for discharge
pipework systems inside buildings

ISO

International Organization for
Standardization

•

UNI EN 12056-2 (2001) – Sistemi di scarico
funzionanti a gravità all interno degli edifici – Impianti
per acque reflue, progettazione e caocolo

UNI

Ente Nazionale Italiano Di
Unificazione

ICC

International Code Council

BOCA

Building Officials and Code
Administrators International

ICBO

International Conference of
Buildings Officials

SBCCI

Southern Building Code
Congress International

•

International Plumbing Code (1995)

Os países pertencentes à comunidade européia atualmente têm suas
normas de mesma pertinência basicamente unificadas, ou seja, com os mesmos
parâmetros. Esta unificação pode ser comprovada através de publicação de texto
referente às Normas e Diretivas Européias, encontrada em documento eletrônico(*),
no endereço da Association Française de Normalisation (AFNOR).
O texto citado discorre sobre a Europa e as Normas, descrevendo, para a
elaboração de normas técnicas, a participação de corpos de normalização, como a
AFNOR e o Bureau de Normalisation (BN) na França, o European Committee for
Standardization (CEN), o European Committee for Electrotechnical Standardization
(CENELEC) e o European Telecommunications Standards Institute (ETSI) na
Europa, além da ISO e da International Electrotechnical Commission (IEC) em nível
internacional.
As normas internacionais elaboradas têm um conteúdo opcional, com ou
sem modificações em cada país. Como as normas nacionais de cada país da
Comunidade Européia são constantemente mudadas, causando conflitos e
divergências, as Normas Européias (EN) pretendem substituir estas normas
nacionais,

constituindo referências para especificações técnicas únicas. A

conciliação das normas baliza as Diretivas Européias como referência de produtos.
Como pode ser observado na Tabela 7, existem normas de diferentes
entidades e que se referem ao mesmo assunto, unificadas pelas Normas Européias,
inclusive possuindo o mesmo número para todas, como por exemplo, a EN 12056,
partes 1 e 2, cuja equivalência, também para as partes 1 e 2, são as normas
francesas NF EN 12056, inglesas BS EN 12056, alemãs DIN EN 12056 e italianas
UNI EN 12056. A designação incluindo a sigla EN mostra que todas as normas são
oriundas da Norma Européia.
A própria norma brasileira de sifões (NBR 14162) também leva em
consideração padrões internacionais de parâmetros, pois foi elaborada com base na
norma ISO 9896.
_____________________
(*)http://www.afnor.fr/portail.asp?colfond=Bleu&ref=ESP%5FNormalisation&lang=English

7.2 Escopos e objetivos das normas e códigos
Desta forma, devido à equivalência de normas e a pertinência ao assunto,
o estudo foi restringido à verificação e comparação de parâmetros utilizados nas
normas relacionadas a seguir. Junto à relação, são colocados os objetivos e ou
escopos de cada norma e sucintamente, os itens de abordagem relacionados aos
sifões e caixas sifonadas.

•

NBR 14162 (1988) – Aparelhos sanitários – Sifão – Requisitos e métodos de
ensaio
•

Norma que tem como objetivo estabelecer as exigências para sifões utilizados
em aparelhos sanitários ligados às instalações prediais de esgoto, para a
eliminação de águas servidas.

•

•

Sendo norma de sifões, contempla o assunto em todos os seus itens.

•

Não faz referência à caixa sifonada.

NBR 8160 (1999) – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução
•

Norma que tem como objetivo estabelecer as exigências e recomendações
relativas ao projeto, execução, ensaio e manutenção dos sistemas prediais de
esgoto sanitário, para atenderem às exigências de higiene, segurança e
conforto dos usuários.

•

•

Faz referência específica a desconectores em seu item 5.1.1.

ISO 9896 (1996) – Plastics traps for discharge pipework systems inside buildings
•

Norma Internacional que especifica requerimentos para sifões plásticos e
caixas sifonadas utilizados em águas servidas de sistemas de esgotos
domésticos nos edifícios.

•

•

Contempla sifões na Seção 2 e caixas sifonadas na Seção 3.

BS 5572 (1994) – Code of practice for sanitary pipework
•

Norma que tem como objetivo dar recomendações para a instalação e
manutenção de instalações sanitárias prediais.

•

Faz referência específica a sifões em seu item 8.2 e uma citação a caixas
sifonadas no item 8.2.6.

•

BS EN 12056-1 (2000) – Gravity drainage systems inside buildings – Part 1:
General and performance requirements
•

Norma que é aplicada a sistemas de esgotos de águas servidas que operam
por gravidade nos edifícios, estabelecendo requisitos gerais e de desempenho
para o sistema.

•

Apenas faz referência a desconectores, nas definições de caixa sifonada no
item 3.4.3, de sifão no item 3.4.4 e de fecho hídrico no item 3.4.5.

•

BS EN 12056-2 (2000) – Gravity drainage systems inside buildings – Part 2:
Sanitary pipework, layout and calculation
•

Norma que é aplicada a sistemas de esgotos de águas servidas que operam
por gravidade nos edifícios, estabelecendo princípios que devem ser seguidos
para esquemas e cálculos.

•

Faz referência a desconectores, nas definições de caixa sifonada no item 3.4.3,
de sifão no item 3.4.4 e de fecho hídrico no item 3.4.5.

•

Traz definições adicionais no Anexo NA, no Anexo NC faz referência sobre
auto-sifonagem e no anexo ND sobre detalhes de projeto.

•

DIN EN 274 (1992) – English – Waste fittings for basins, bidets and baths –
General technical specifications
•

Norma que especifica as dimensões e as propriedades hidráulicas e físicoquímicas que os sistemas devem ter, e os métodos de ensaios que possibilitam
a verificação dessas propriedades.

•

Faz referência a sifões na definição no item 4.3 e nas dimensões no item
7.1.1.3.

•

•

Não faz referência a caixas sifonadas.

DIN 19541 (1982) – English – Traps for drainage systems – Functional
requirements
•

Norma que é aplicada para os requisitos funcionais em sifões e aparelhos com
sifões próprios ou anexados, para uso em sistemas de esgoto.

•

Sendo norma de sifões, contempla o assunto em todos os seus itens.

•

Não contempla referência específica para caixa sifonada.

•

DIN 19545 (1984) – English – Waste fittings (Traps and Accessories) – Principles
of construction and testing
•

Norma que estabelece princípios de construção e ensaios de sifões e
acessórios de sistemas de esgoto.

•

Sendo norma de sifões, contempla o assunto em todos os seus itens.

•

Não contempla referência específica para caixa sifonada, porém considera em
seu escopo sifões aplicados em usos variados como, por exemplo, para águas
servidas de chuveiros.

•

International Plumbing Code (1995)
•

Código que fornece garantias de proteção à vida, saúde, bem-estar,
construção, instalações, qualidade de materiais, localização, operação e
manutenção ou uso de sistemas e tubulações.

•

Faz referência a sifões em seu capítulo 10.

•

Não faz referência à caixa sifonada.
Cada um dos documentos relacionados apresenta certos requisitos e

recomendações para sifões e alguns deles para caixas sifonadas. A quantidade de
requisitos e recomendações diverge em cada documento, com maior ou menor grau
de detalhamento.
As referências aos desconectores são limitadas em cada norma estudada
acima, sendo exceções, as normas específicas para de sifões.
Como pode ser verificado pela relação acima apresentada, os sifões
possuem maiores referências, tanto nas normas brasileiras, como nas normas
estrangeiras.
A caixa sifonada é contemplada com especificações apenas na ISO 9896
e com alguns parâmetros na NBR 8160. Outras normas apenas fazem algumas
citações de definições.
Outro tipo de desconector, abordado no Capítulo 6, o ralo sifonado, que
pode ser visto como uma particularidade da caixa sifonada, é considerado como tal

na ISO 9896, ou seja, sem diferenciação entre eles. Em nenhuma outra norma
estudada faz-se citação específica sobre ralo sifonado.
O relacionamento entre mesmas referências apresentadas em cada
norma, tanto para sifões como para caixas sifonadas, é mostrado no Capítulo 8,
quando da abordagem aos requisitos de desempenho.
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REQUISITOS DE DESEMPENHO
Para efeito da avaliação crítica das especificações dos desconetores

estabeleceu-se uma comparação entre os requisitos definidos na normalização
brasileira (NBR 14162 e NBR 8160) frente aos definidos nas normas estrangeiras
obtidas no levantamento apresentado no Capítulo 7.
As comparações entre os requisitos, apresentadas na seqüência, estão
separadas para os sifões e para as caixas sifonadas. Esta separação se deve ao
fato de que, com referência às especificações brasileiras, a NBR 14162 estabelece
os parâmetros para sifões, enquanto que, as caixas sifonadas têm exigências na
NBR 8160.

8.1 Requisitos para sifões
De acordo com a NBR 14162, uma série de requisitos é necessária para
atender exigências de funcionamento adequado, visando sempre o melhor
desempenho dentro das finalidades previstas e garantindo a condição de conforto
que é a premissa básica e, desta forma, também atender às questões de consumo
(consumidor e mercado). A Tabela 8 relaciona os requisitos dos parâmetros de
avaliação constantes da norma.
Tabela 8 – Requisitos para sifões da NBR 14162
Características

•
•

Não permitir deformações
Não se alterar no uso
Resistência à corrosão por produtos de
limpeza
Não facilitar desenvolvimento de bactérias
Resistência a esforços mecânicos

•

Vedação na entrada e nas juntas

•

Superfícies
rebarbas

Revestimento eletrolítico
(pintura em sifões metálicos)

•

Em superfícies atendendo a NBR 10283

Revestimento eletrostático
(pintura em sifões metálicos)

•

Em superfícies atendendo a NBR 11003

Geral
Material
Vedantes
Acabamento superficial
Apresentação

Requisitos
•
•
•

sem

ranhuras,

relevos

e

Tabela 8 – Requisitos para sifões da NBR 14162 – Continuação
Características

Requisitos

Acesso para limpeza

•

Desmontável ou que permita acesso

•

Porca-união acoplada a válvula de
escoamento do aparelho sanitário
Dispositivo específico se não houver válvula
de escoamento
Tubo vertical de entrada com altura mínima
de regulagem de 70 mm

•

Conexão de entrada

•

Características
Geométricas

•

Conexão de saída

•

Altura do fecho hídrico

Abertura mínima de passagem

Identificação

Marcação e
Identificação

Instruções para instalação

Unidade de compra
Resistência
montagem

ao

torque

de

Resistência ao choque térmico
Características
Mecânicas
Comportamento ao calor
(típico para sifões plásticos)

•

Altura mínima de 50 mm

•
•
•

Seção transversal ao longo do sifão com
área livre de passagem mínima de:
8 mm para conexão de entrada Ø ≤ 1¼”
10 mm para Ø > 1¼”

•
•
•

Nome do fabricante
Dimensões nominais
Materiais de fabricação

•

Manual indicando como fazer a instalação,
limpeza, manutenção e limites de regulagem

•

Unitária com conexão para a válvula de
escoamento e canopla de acabamento

•

Resistir ao torque de 10 N.m

•

Não apresentar fendas após ciclos de
temperatura elevada (82±2°C)

•

Nos ensaios específicos (temperatura de
110±2°C) não devem apresentar:
Fendas nas linhas de emenda ou rachaduras
ou fissuras até a espessura das paredes
Danos na região do ponto de injeção com
profundidade ≥ 50% da espessura da parede

•
•

Características
Químicas

Resistência ao fissuramento
(típico para sifões plásticos)

Acoplamento direto na conexão do ramal de
descarga
Tubo de saída com comprimento mínimo de
300 mm

•

Não apresentar nenhuma
ensaio específico

distorção

no

Tabela 8 – Requisitos para sifões da NBR 14162 – Continuação
Características

Vazão de descarga

Características
de
Funcionamento

Capacidade de retenção do
fecho hídrico

Requisitos
•
•
•
•

Vazão mínima de descarga de:
0,40 l/s para conexão de entrada de ⅞”
0,65 l/s para conexão de entrada de 1¼”
0,80 l/s para conexão de entrada de 1½”

•

Para sifão com relação entre área de saída e
entrada < 1 e altura do fecho hídrico < 60
mm, índice de retenção ≥ 0,37 kPa

•

Para sifão não desmontável, passagem
mínima de 70% em massa de acordo com
ensaio específico

•

Não apresentar vazamento com pressão
hidrostática interna de 100 kPa

Capacidade de autolimpeza

Estanqueidade

Para a verificação destes requisitos, a NBR 14162 estabelece os
seguintes ensaios:
•

Verificação da resistência das partes rosqueadas ao torque de montagem

•

Verificação da resistência ao choque térmico

•

Verificação do comportamento ao calor

•

Verificação da resistência ao fissuramento sob tensão

•

Determinação da vazão de descarga

•

Determinação da capacidade de retenção do fecho hídrico

•

Verificação da capacidade de autolimpeza

•

Verificação da estanqueidade
No anexo (ensaios A a H) apresenta-se resumidamente a descrição

destes ensaios, suas exigências, execução, critérios e os parâmetros para a
averiguação de conformidade dos resultados obtidos, conforme especificados na
NBR 14162.

8.2 Comparação entre os requisitos para sifões
Sendo a NBR 14162, o objeto principal deste estudo e parâmetro para as
comparações entre os documentos verificados, a abordagem é restringida aos sifões

integrados, analisados como peças individuais, porém submetidos à influência de
todo o sistema de eliminação de águas servidas.
Algumas das normas consultadas, como as normas DIN e as normas BSi,
fazem referência não somente a requisitos necessários para sifões como peças
integradas aos aparelhos sanitários, mas também para sifões acoplados aos
aparelhos, como no caso das bacias sanitárias.
Apenas a NBR 14162 e a ISO 9896 apresentam em seus itens, um
detalhamento maior das especificações necessárias para a garantia de condições de
utilização dos sifões que atendam às exigências pré-estabelecidas de conforto e
funcionamento. A maioria dos itens abordados nestas duas normas não é
contemplada nas demais, assim como alguns itens constantes das outras não têm
referências nas duas primeiras.
As diferenças entre os requisitos exigidos para os sifões são abordadas
na seqüência no item 8.3, juntamente com algumas considerações sobre as
exigências.
As tabelas dos itens a seguir apresentam os requisitos dos parâmetros
encontrados nas normas consultadas, referentes apenas a sifões integrados,
fazendo-se um relacionamento com os requisitos apresentados na NBR 14162.
Cada tabela faz o relacionamento considerando em separado cada item
de característica da NBR 14162, sendo os seguintes: material, apresentação,
características geométricas, marcação e identificação, características mecânicas,
características químicas e características de funcionamento.

8.2.1 Material
A Tabela 9 faz o relacionamento dos requisitos dos parâmetros de
avaliação constantes da NBR 14162 e referentes a Material, com as normas ISO
9896, DIN 19541 e pelo International Plumbing Code, que são, dos documentos

analisados, os que apresentam características para este item. As demais normas
analisadas não fazem referência a este requisito.
Tabela 9 – Material
NBR 14162

ISO 9896
•

Material

•
•

Geral

•

•

DIN 19541

Materiais do corpo
do sifão devem estar em conformidade com os requerimentos especificados para acessórios e tubulações
de esgoto, relativos aos materiais
das normas ISO
3633, ISO 7675,
ISO 7682, ISO
7671 ou ISO 8770

Não permitir deformações
Resistência
à
corrosão
por
produtos de limpeza
Não facilitar desenvolvimento
de bactérias
Resistência
à
esforços mecânicos
•

Durabilidade

•
•

Vedantes

International
Plumbing Code

Vedação
na
entrada e nas
juntas

Vedantes devem
estar em conformidade com os requerimentos para
vedantes em acessórios feitos do
mesmo material do
sifão

Resistir à idade; em locais
de difícil acesso, pelo menos de 15 a
20 anos

•

Vedantes feitos
com
material
elastomérico
aprovado

De acordo com o apresentado na tabela acima, verifica-se na NBR 14162
uma abrangência maior e mais generalizada das exigências em relação ao material
em que é fabricado o sifão.

A ISO 9896 exige a conformidade do corpo do sifão com especificações
de outras normas de acessórios e tubulações de esgoto, de acordo com o material
destes, ou seja, não define diretamente dentro de seu escopo exigências para o
produto.
A utilização de vedantes é apontada como necessária, tanto na NBR
14162, como na ISO 9896 e no International Plumbing Code (IPC).
A norma brasileira exige a vedação adequada, enquanto a ISO e o IPC
apontam para a adequação a requerimentos específicos de vedação, de acordo com
o material do sifão e com o material do vedante, respectivamente.
O único item, relativo a material, e que apenas a DIN faz referência, diz
respeito à durabilidade do produto, quando instalado em locais de difícil acesso,
demonstrando preocupação com a garantia de funcionalidade no período de sua
vida útil.
Porém, mesmo levando em consideração a dificuldade de acesso, o
aspecto de manutenção, cuidados e condições de uso não devem ser
desconsiderados.

8.2.2 Apresentação
Os parâmetros referentes à apresentação, constantes da NBR 14162 e
tidos como requisitos de avaliação, são os itens de acabamento superficial, válido
para todos os sifões e de revestimento eletrolítico e eletrostático, válido para os
sifões de metal.
As outras normas analisadas que apresentam características para este
item são a ISO 9896, a BS 5572 e a DIN 19541.
A Tabela 10 faz o relacionamento destes requisitos de parâmetros de
avaliação constantes da NBR 14162, com as normas estrangeiras citadas acima.

Tabela 10 – Apresentação
NBR 14162

ISO 9896
•

Acabamento
superficial

Revestimento
eletrolítico
Revestimento
eletrostático

•

Superfícies sem
ranhuras, relevos e rebarbas

•

Em superfícies
atendendo
a
NBR 10283

•

Em superfícies
atendendo
a
NBR 11003

Superfícies internas sem ranhuras, bolhas
e sem saliências

BS 5572

•

Superfícies
internas lisas

DIN 19541

•

Superfícies sem
rebarbas

A tabela acima mostra que, nas normas que contemplam a característica
referente a acabamento superficial, todas têm a mesma exigência de necessidade
de superfícies lisas, sem ranhuras, relevos, rebarbas ou saliências.
Neste item de apresentação, assim como no item de material, a NBR
14162 é mais abrangente, fazendo considerações também aos tipos de
revestimentos, eletrolítico e eletrostático, que as superfícies dos sifões de metal
devem possuir.

8.2.3 Características geométricas
Os parâmetros de avaliação constantes da NBR 14162 e referentes às
características geométricas são também encontrados nas demais normas analisadas
e no International Plumbing Code, todos apresentando características para este
item.
Basicamente a NBR 14162 e a ISO 9896 são as duas normas que
abrangem um maior número de requisitos neste item. Contudo, as exigências da
norma brasileira são mais específicas e detalhadas. A Tabela 11, em suas partes 1 e
2, faz o relacionamento destes requisitos de parâmetros de avaliação constantes da
NBR 14162 com as demais normas analisadas e com o International Plumbing
Code.

Tabela 11 – Características geométricas
NBR 14162

NBR 8160

Medidas
nominais
•

Acesso para
limpeza

•

•

Conexão de
entrada
•

•

Conexão de
saída

Altura do fecho
hídrico

•

•

Desmontável ou
que permita acesso ou tenha
capacidade de
autolimpeza
Porca-união acoplada a válvula de escoamento do aparelho sanitário
Dispositivo específico se não
houver válvula
de escoamento
Tubo vertical de
entrada com altura mínima de
regulagem de
70 mm
Acoplamento direto na conexão
do ramal de
descarga
Tubo de saída
com
comprimento mínimo
de 300 mm

Altura mínima
de 50 mm

Espessura das
paredes
•

Abertura mínima
de passagem

•

•

Seção transversal ao longo do
sifão com mínimo de:
8 mm para conexão de entrada Ø ≤ 1¼”
10 mm para Ø >
1¼”

•

•

ISO 9896
•

Designação pelas medidas nominais

•

Desmontável ou
que permita acesso ou tenha
capacidade de
autolimpeza

•

Se não possuir
conexão específica, deve ser
própria, de acordo com suas
dimensões

•

Se não possuir
conexão específica, deve ser
capaz de se
conectar à tubulação, de acordo com as dimensões

Orifício de saída com diâmetro ≥ ao do ramal de descarga a ele conectado

Altura mínima
de 50 mm

•

Altura mínima
de 50 mm

•

Definida
pelo
fabricante

•

Permitir a passagem natural
de esferas de Ø
= 10 mm, da
entrada para a
saída, sem a
interferência de
nenhuma outra
força aplicada
na esfera

BS 5572

•

Deve ter acesso
e facilidade de
limpeza

•

Altura mínima
de 75 mm para
saídas com Ø ≤
50 mm
Altura mínima
de 50 mm para
saídas com Ø >
50 mm

•

Tabela 11 – Características geométricas – Continuação
BS EN
12056-2

DIN EN 274

DIN 19541

DIN 19545
•

Medidas
nominais

Conexões
especificadas
para
pias de cozinha: Ø nominal = 50
mm

Acesso para
limpeza

•

Conexões
de acordo
com a
Norma DIN
19543

•

Conexões
de acordo
com a
Norma DIN
19543

Conexão de
entrada

•

Conexão de
saída

•

Altura do fecho
hídrico

•

Altura mínima de 75
mm
para
saídas com
Ø ≤ 50 mm
Altura mínima de 50
mm
para
saídas com
Ø > 50 mm

•

Tubo com
Ø externo
= 32 ou 40
mm

Altura de
50 mm

•

Abertura
mínima de
passagem

•

Capacidade
de autolimpeza

•

Altura mínima de 2" e
máxima de
4" ou de
acordo com
formatos
especiais

•

Dimensão
definida de
acordo com
tipo de aparelho
que
está fazendo a descarga

Altura mínima de 50
mm

•

Espessura das
paredes

Internacional
Plumbing
Code

Especificada
de acordo
com o material

A abordagem às medidas nominais é feita pela ISO 9896, citando
exclusivamente que a designação dos sifões deve ser feita por estas e, pela DIN
19545, que as utiliza para especificar conexões para pias de cozinha.
Mesmo sem nenhuma colocação no âmbito de características sobre
medidas nominais na NBR 14162, estas são exigências para a identificação dos
sifões, como pode ser visto no item 8.2.4 (Marcação e identificação).
O aspecto de limpeza, ponto importante para o funcionamento adequado
no uso do sifão, é abordado pelas NBR 14162, ISO 9896, BS 5572 e pelo
International Plumbing Code, que exigem condições que permitam o desmonte para
a limpeza ou a condição de autolimpeza.
As conexões de entrada são especificadas em caráter detalhado apenas
pela NBR 14162.
As

especificações

para

as

conexões

de

saída

são

genéricas,

considerando que elas devem ser adaptáveis ao ramal de descarga.
Como fator de grande importância, devido à necessidade da sua
preservação para o cumprimento de sua função satisfatoriamente, a altura do fecho
hídrico é abordada em praticamente todos os documentos analisados. A altura
mínima de 50 mm para o fecho é praticamente consensual em todos os documentos.
A ISO 9896 é a única norma que faz uma referência à espessura das
paredes do sifão, porém sem fazer nenhuma exigência, pois deixa esta
especificação a cargo do fabricante.
A abertura de passagem é contemplada pela NBR 14162, pela ISO 9896
e pelo Intenacional Plumbing Code. As dimensões definidas nos dois primeiros
devem ser verificadas através de ensaio específico, enquanto as dimensões
determinadas pelo IPC são baseadas na descarga dos aparelhos aos quais o sifão
está acoplado.

8.2.4 Marcação e identificação
A Tabela 12 faz o relacionamento dos requisitos dos parâmetros de
avaliação constantes da NBR 14162 e referentes à marcação e identificação, com a
norma ISO 9896, que além da norma brasileira, é a única que apresenta
características para este item. Os outros documentos não fazem nenhuma citação
neste aspecto.
Tabela 12 – Marcação e identificação
NBR 14162

Identificação

Instruções para
instalação

Unidade de compra

•
•
•

Nome do fabricante
Dimensões nominais
Materiais de fabricação

•

Manual indicando como fazer a
instalação, limpeza, manutenção
e limites de regulagem

•

Unitária com conexão para a
válvula e canopla de acabamento

ISO 9896

•
•
•

Nome do fabricante
Dimensões nominais
Materiais de fabricação

As duas normas constantes da tabela acima exigem a identificação do
fabricante e do produto.
Como identificação do produto, são exigidas as dimensões nominais,
como foi visto no item 8.2.3, e o material de fabricação.
Este item de marcação e identificação mostra maior abrangência da NBR
14162, que determina além das identificações citadas, a necessidade de um manual
de instruções com indicações de instalação, limpeza, manutenção e regulagem e
exige que na unidade de compra, o sifão possua uma conexão para a válvula e uma
canopla para o acabamento no tubo de saída, e todas estas condições devem ser
atendidas pelo fabricante.

8.2.5 Características mecânicas
A Tabela 13 faz o relacionamento dos requisitos dos parâmetros de
avaliação constantes da NBR 14162 e referentes às características mecânicas, com
as normas ISO 9896, DIN 19541 e DIN 19545, normas analisadas que apresentam
características para este item.
Tabela 13 – Características mecânicas
NBR 14162
Resistência ao
torque de
montagem

•

Resistir ao torque de 10 N.m

•

Não apresentar
fendas após ciclos de temperatura elevada
(82±2°C)

•

Nos ensaios específicos (temperatura de 110
±2°C) não devem apresentar:
Fendas nas linhas de emenda ou rachaduras ou fissuras
até a espessura
das paredes
Danos na região do ponto
de injeção com
profundidade ≥
50% da espessura da parede

Resistência ao
choque térmico

•

Comportamento
ao calor
•

ISO 9896
•

Resistir ao torque de 15 N.m

•

Estar em conformidade com
os requerimentos dados em
ensaio específico (80±2°C)

•

Estar em conformidade com
os requerimentos dados em
ensaio específico

DIN 19541

•

Resistir a ações
térmicas provenientes da água
servida

DIN 19545

•

Resistência
à
água quente até
95°C

De acordo com as informações da tabela acima, verifica-se uma paridade
de exigências entre a NBR 14162 e a ISO 9896.
Entretanto, algumas diferenças entre os requisitos podem ser observadas,
por exemplo, a ISO 9896 é mais rígida em relação à resistência ao torque.
Por sua vez, a norma brasileira tem uma rigidez maior em relação ao
comportamento ao calor, pois em seu ensaio específico, o sifão é submetido a uma

temperatura mais elevada em comparação com os valores especificados nas outras
normas.

8.2.6 Características químicas
A Tabela 14 faz o relacionamento dos requisitos dos parâmetros de
avaliação constantes da NBR 14162 e referentes às características químicas, com
as normas ISO 9896 e DIN 19541, normas analisadas que apresentam
características para este item.
Com referência a estas características, a NBR 14162 e a ISO 9896
possuem requisitos para verificação apenas da resistência do material quanto ao
fissuramento, enquanto a norma alemã faz a exigência de resistência a ações
provenientes da água servida.
Tabela 14 – Características químicas
NBR 14162

Resistência ao
fissuramento

•

Não apresentar nenhuma distorção no
ensaio específico

ISO 9896

•

DIN 19541

Não apresentar nenhuma distorção no
ensaio específico

•

Resistência à
corrosão

Utilizar materiais resistentes a ações
químicas provenientes da água servida

8.2.7 Características de funcionamento
A Tabela 15 faz o relacionamento dos requisitos dos parâmetros de
avaliação

constantes

da

NBR

14162

e

referentes

às

características

de

funcionamento, com as normas ISO 9896, BS 5572, DIN 19541 e DIN 19545,
normas analisadas que apresentam características para este item.

Tabela 15 – Características de funcionamento
NBR 14162

•

•

Vazão mínima
de descarga
•

•

Capacidade de
retenção do
fecho hídrico

•

Capacidade de
autolimpeza

0,40 l/s para conexão
de entrada
de ⅞”
0,65 l/s para conexão
de entrada
de 1¼”
0,80 l/s para conexão
de entrada
de 1½”

Para sifão
com
relação
entre
área de saída e entrada < 1 e altura do fecho hídrico
< 60 mm,
índice
de
retenção ≥
0,37 kPa

Para sifão
não
desmontável,
passagem
mínima de
70%
em
massa de
acordo com
ensaio específico

ISO 9896
•

0,50 l/s para conexão
de entrada
de 1” ou 25
mm

•

0,65 l/s para conexão
de entrada
de 1¼” ou
32 mm

•

0,80 l/s para conexão
de entrada
de 1½” ou
40 mm

•

1,20 l/s para conexão
de entrada
de 2” ou 50
mm

•

Para sifão
com altura
do fecho hídrico < 60
mm, retenção
para
pressões ≥
0,35 MPa

•

Para sifão
não
desmontável,
passagem
mínima de
70%
em
massa de
acordo com
ensaio específico

BS 5572

DIN 19541

•
•

Deve ser
autolimpante

Sifões instalados em locais de difícil
acesso devem permitir
a autolimpeza

DIN 19545

•

Sifões instalados em
locais de difícil acesso
devem permitir a autolimpeza

Tabela 15 – Características de funcionamento – Continuação
NBR 14162
•

Estanqueidade

Não apresentar vazamento
com pressão hidrostática interna de 100
kPa

ISO 9896

BS 5572

DIN 19541
•

•

Não apresentar vazamento de
acordo com
ensaio específico

•

•

•

Garantir o
menor nível
de ruído
possível

•

Dependendo
da freqüência de uso,
adição
de
água no fecho hídrico
com altura ≥
5 mm

Nível de ruído

Segurança
contra
evaporação

Apresentar
resistência a
pressões:
Contra gases ≤ 50
mbar
Contra
água: ≤ 100
mbar

DIN 19545
•

•

•

Apresentar
resistência
a pressões:
Contra gases: ≤ 50
mbar
Contra
água: ≤ 100
mbar

A tabela acima mostra equivalência, com pequenas diferenças, entre a
NBR 14162 e a ISO 9896, ambas tendo maior abrangência de requisitos para as
características apresentadas.
As vazões de descarga exigidas na NBR e na ISO são semelhantes,
sendo a norma brasileira menos rígida em seus parâmetros, conforme pode ser visto
na tabela.
O ensaio de capacidade de retenção do fecho hídrico, determinado tanto
pela NBR como pela ISO segue os mesmos princípios e só são requeridos em
situações em que a seção de entrada do sifão é maior que a de saída e ainda, a
altura do fecho hídrico for menor ou igual a 60 mm.
A capacidade de autolimpeza é fator comum nas normas constantes da
tabela acima, independentemente das exigências indicadas em cada uma delas.

Todavia, as normas inglesas e alemãs não definem nenhum parâmetro específico,
colocando exclusivamente a necessidade desta característica.
A estanqueidade consta na norma brasileira com valores especificados de
resistência à pressão hidrostática, conforme mostrado na tabela. A ISO faz
referência a um ensaio específico, sem nenhum detalhamento em seu texto. As
normas alemãs, neste caso são mais abrangentes, colocando também a exigência
em relação à resistência a pressões de gases.
A DIN 19541 é a única norma que contempla o requisito de nível de ruído,
que apesar de não possuir uma especificação com medidas de valores, mostra a
preocupação com o aspecto de conforto. É também a única norma que aponta
indicadores de segurança contra a evaporação.

8.3 Requisitos para caixas sifonadas
A norma brasileira que abrange alguns parâmetros para caixas sifonadas
é a NBR 8160. Porém, são muito poucos os requisitos requeridos nesta norma. As
únicas exigências feitas são para as características mínimas referentes às
dimensões das caixas sifonadas e para a altura do fecho hídrico. A Tabela 16 mostra
estas exigências.
As caixas de gordura podem ser consideradas uma particularidade das
caixas sifonadas, porém devido à sua função específica, não será abordada neste
estudo.
Tabela 16 – Requisitos para caixas sifonadas da NBR 8160
Características

Dimensionamento

Desconectores

Requisitos
•

Fecho hídrico com altura ≥ 50 mm

•

Orifício de saída com Ø ≥ ao do ramal de
descarga a ele conectado

Tabela 16 – Requisitos para caixas sifonadas da NBR 8160 – Continuação
Características

Requisitos
•

Caixas sifonadas

•
•

Dimensionamento
Caixas sifonadas
especiais

•
•
•
•
•

Ser de DN 100, quando receberem efluentes
de aparelhos sanitários até o limite de 6 UHC
Ser de DN 125, quando receberem efluentes
de aparelhos sanitários até o limite de 10 UHC
Ser de DN 150, quando receberem efluentes
de aparelhos sanitários até o limite de 15 UHC
Fecho hídrico com altura de 200 mm
Se cilíndricas, Ø interno de 300 mm
Se prismáticas de base poligonal, permitir na
base a inscrição de um círculo de Ø = 300 mm
Fechadas
hermeticamente
com
tampa
removível
Orifício de saída com Ø nominal DN 75

Além dos requisitos mínimos apresentados para as caixas sifonadas na
NBR 8160, apenas outras duas normas, entre os documentos estudados, fazem
alguma referência relevante a elas.
Uma dessas normas é a BS 5572, porém apenas com a definição de que
a caixa sifonada deve normalmente ser conectada em ramais com diâmetros
maiores ou iguais a 75 mm e conseqüentemente não sujeita a perda de fecho
hídrico por auto-sifonagem. Entretanto, podendo haver a perda total do fecho hídrico
por evaporação, a caixa sifonada deveria somente ser utilizada em áreas que
assegurassem a preservação do fecho.
A outra norma que apresenta requisitos e parâmetros para caixas
sifonadas é a ISO 9896. Dos documentos estudados, este é o único que,
semelhantemente aos sifões, faz efetivamente uma abrangência e um detalhamento
maior das especificações necessárias para a garantia de condições de utilização das
caixas sifonadas.
Nas considerações da ISO 9896 não existe nenhuma distinção entre
caixa sifonada e ralo sifonado. Os dois tipos de desconector estão enquadrados
apenas como variações de tipologia.
Semelhantemente à ISO 9896, as normas DIN 19541 e DIN 19545
abordam desconectores indistintamente de sua aplicação, ou seja, referem-se a

sifões que recebem, por exemplo, águas de lavagem de piso, chuveiros e banheiras,
sem, no entanto, fazer uma definição quanto à aplicação de um componente
específico como é o caso da caixa sifonada.
Portanto, não se pode considerar que as normas alemãs sejam referência
relevante para os requisitos aplicáveis para as caixas sifonadas.
De acordo com o exposto, tendo como referência apenas a ISO 9896, na
Tabela 17 a seguir, estão relacionados os requisitos dos parâmetros de avaliação
das caixas sifonadas constantes desta norma.
Tabela 17 – Requisitos para caixas sifonadas da ISO 9896
Características

Requisitos
•

Materiais do corpo da caixa sifonada devem estar
em conformidade com os requerimentos especificados para acessórios e tubulações de esgoto,
relativos aos materiais das normas ISO 3633, ISO
7675, ISO 7682, ISO 7671 ou ISO 8770

•

Em conformidade com os requerimentos para
vedantes em acessórios feitos do mesmo material
da caixa sifonada

•

Devem ser de material plástico ou metal

•

Superfícies internas e externas sem ranhuras,
bolhas e sem saliências
Superfície interna lisa para não reter material

Geral
Material
Vedantes
Grelhas
Apresentação

Acabamento
superficial

•
•

Designação pelo Ø de saída
No escopo desta especificação, medidas nominais de saída de 40 mm, 50 mm, 63 mm, 75 mm,
90 mm, 110 mm, 125 mm e 160 mm

•

Permitir o acesso à limpeza

•

Se não utilizadas, devem ser fechadas e
impermeáveis

•

Todas as entradas devem estar antes do fecho
hídrico

•

Apropriadas para conexão com grelhas e/ou
tubulações

•

Instruções detalhadas de montagem devem ser
dadas pelo fabricante

•

Altura mínima de 50 mm, exceto em locais com
exigências maiores

Abertura das grelhas

•

Podem ser em qualquer formato

Conexões de saída

•

Em conformidade com especificações próprias

Medidas nominais
Acesso para limpeza
Entradas adicionais

Características
Geométricas

•

Posição das entradas
Conexões de entrada
Instruções de
montagem
Altura do fecho hídrico
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Características

Marcação e
Identificação

Características
Físicas e
Mecânicas
Características
Químicas

Identificação das
caixas sifonadas

•
•
•

Nome do fabricante
Dimensões nominais
Materiais de fabricação

Identificação das
grelhas

•

Nome do fabricante

Estabilidade a
esforços externos

•

Estar em conformidade com os requerimentos
dados em ensaio específico

Comportamento ao
calor

•

Estar em conformidade com os requerimentos
dados em ensaio específico

Resistência ao
fissuramento

•

Não apresentar nenhuma distorção no ensaio
específico

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vazão mínima de descarga de:
0,65 l/s para medida nominal de saída de 40 mm
0,80 l/s para medida nominal de saída de 50 mm
0,80 l/s para medida nominal de saída de 63 mm
0,80 l/s para medida nominal de saída de 75 mm
0,80 l/s para medida nominal de saída de 90 mm
1,60 l/s para medida nominal de saída de 110 mm
2,80 l/s para medida nominal de saída de 125 mm
4,00 l/s para medida nominal de saída de 160 mm

•

Estar em conformidade com os requerimentos
dados em ensaio específico

•

Permitir a passagem natural de esferas de Ø = 10
mm, da entrada para a saída, sem a interferência
de nenhuma outra força aplicada na esfera

•

Passagem de no mínimo 50% das esferas de
vidro, de acordo com os requerimentos dados em
ensaio específico
Não é requerido ensaio para caixas sifonadas
desmontáveis

Vazão de descarga

Características de
Funcionamento

Requisitos

Capacidade de retenção do fecho hídrico
Abertura mínima de
passagem

Capacidade de
autolimpeza

Impermeabilidade

•

•

Estar em conformidade com os requerimentos
dados em ensaio específico

A ISO 9896 apresenta uma série de ensaios aplicáveis tanto a sifões
como a caixas sifonadas e, para o caso específico das caixas, os ensaios são os
seguintes:
•

Verificação da resistência ao fissuramento sob tensão

•

Verificação da resistência e segurança a esforços (cargas) externos

•

Determinação da vazão de descarga

•

Verificação da capacidade de autolimpeza

•

Verificação da impermeabilidade entre a caixa sifonada e o piso

No anexo (ensaios I a M) apresenta-se resumidamente a descrição destes
ensaios, suas exigências, execução, critérios e os parâmetros para a averiguação de
conformidade dos resultados obtidos, conforme especificados na ISO 9896.

8.4 Comparação entre os requisitos para caixas sifonadas
Conforme pode ser verificado no item 8.3, a única norma que faz o
detalhamento de especificações para caixas sifonadas é a ISO 9896.
O fecho hídrico é o único parâmetro em comum contemplado na ISO 9896
e na NBR 8160, definido com altura mínima de 50 mm.
Apenas a referência às conexões de saída é citada na ISO 9896 (saída
definida por especificações próprias), na NBR 8160 (saída deve ter Ø ≥ ao do ramal
de descarga a ele conectado) e na BS 5572 (saída recomendada de Ø ≥ 75 mm).
Os requisitos para caixas sifonadas contemplados na ISO 9896 são
basicamente os mesmos definidos para os sifões, com apenas algumas adaptações
e características particulares intrínsecas a cada um deles.

9

AVALIAÇÃO CRÍTICA

9.1 Análise dos requisitos para sifões
De acordo com o exposto nos subitens anteriores deste capítulo, verificase que a NBR 14162 é a norma que apresenta a maior abrangência de requisitos
exigidos para sifões. O conteúdo mais amplo desta norma aborda características
que não são contempladas em outras normas de sifões. Uma certa exceção se faz à
norma ISO 9896, que serviu de base para a elaboração da norma brasileira.
Mesmo sendo a NBR baseada na ISO, motivo que explica a grande
equivalência e semelhança em praticamente todos seus tópicos, entre elas são
encontradas algumas diferenças, quer seja em parâmetros de valores e exigências
ou, em requisitos constantes apenas em uma ou na outra. Incluem-se também testes
e ensaios para a verificação de conformidades com os parâmetros requeridos.
Este fato ocorre também na comparação da NBR com os demais
documentos. Como exemplo, pode-se destacar a diferença da altura mínima
requerida para o fecho hídrico.
Em todas as normas consultadas, com exceção das normas inglesas,
esta altura é de 50 mm. As normas inglesas estabelecem altura de 75 mm para os
sifões com saídas com diâmetro menor que 50 mm.
Esta diferença ocorre devido a uma característica regional onde, em
alguns casos, a tubulação é ligada diretamente na rede de esgoto, ficando sujeita a
condições propícias de atuação dos fenômenos que possam causar a perda do
fecho hídrico.
Um outro fator que deve ser destacado entre a NBR 14162 e a ISO 9896,
é que, como norma específica de sifões, a ISO, mesmo sendo a origem da NBR, é
uma norma elaborada para sifões de materiais plásticos, enquanto que a norma
brasileira não faz nenhuma especificação sobre o material dos sifões contemplados
em seu escopo.

Entende-se então, que a NBR 14162 estabelece seus critérios para
sifões, independentemente do material que são fabricados.
Os demais documentos analisados, de grande importância no contexto
das instalações e aparelhos sanitários, contribuem em menor escala para este
estudo, devido à falta de requisitos específicos para sifões.
A seguir, os itens dos documentos analisados, que não estão contidos na
NBR 14162, são relacionados, com algumas considerações.

•

Durabilidade: a durabilidade do produto, principalmente em locais de difícil
acesso, onde se torna difícil a manutenção constante, pode ser levada em
consideração como fator de qualidade do produto, que proporciona tranqüilidade
ao usuário, desde que seja garantida a sua utilização correta.

•

Medidas nominais: a exigência de sua colocação está na embalagem do produto,
e não no produto, porém sem nenhuma citação de que a designação
necessariamente seja feita por esta característica.

•

Espessura das paredes: a necessidade de algum parâmetro para esta medida
não necessariamente deve ser relevante, desde que haja o atendimento a todos
os requisitos exigidos, garantindo o funcionamento adequado do sifão, independe
sua espessura, seja qual for o material de sua fabricação. Entretanto, a sua
informação pode constar nas informações técnicas sobre o produto.

•

Resistência à corrosão: independente do tipo de material empregado, deve-se
garantir que o sifão esteja protegido contra ações químicas atuantes sobre ele
nas condições de uso.

•

Nível de ruído: fator que pode ser considerado secundário, se comparado com as
necessidades de bom funcionamento, mas que não deve ser desprezado, pois
nas condições de uso o barulho em excesso causa desconforto.

•

Segurança contra evaporação: fator relevante na hipótese de utilização em locais
sujeitos a condições propícias desta ocorrência, assim como no baixo nível de
utilização.

9.2 Análise dos requisitos para caixas sifonadas
O conteúdo da norma ISO 9896 contempla características e apresenta a
maior abrangência de requisitos para caixas sifonadas, o que não ocorre em outras
normas.
Não existe, portanto, dentro do universo estudado, a condição de
estabelecimento de diferenças entre requisitos, pois não existem especificações
definidas no grau de detalhamento que é encontrado na ISO 9896.

9.3 Análise dos ensaios propostos pelas normas
Os parâmetros dos requisitos apresentados nas normas, que influenciam
diretamente na garantia de bom desempenho dos desconectores, podem ser
verificados através de ensaios específicos.
A Tabela 18 indica quais são os ensaios constantes de cada norma
estudada e para qual tipo de desconector, sifão e caixa sifonada, são aplicados.
Tabela 18 – Ensaios
Norma
Ensaio
NBR 14162

ISO 9896

DIN 19545

Verificação da resistência das partes rosqueadas ao torque de montagem

sifão

sifão

-

Verificação da resistência ao choque térmico

sifão

-

sifão

Verificação da resistência das partes rosqueadas ao torque de montagem

sifão

sifão

-

Verificação da resistência ao choque térmico

sifão

-

sifão

Tabela 18 – Ensaios – Continuação
Norma
Ensaio
NBR 14162

ISO 9896

DIN 19545

Verificação do comportamento ao calor

sifão

-

-

Verificação da resistência ao fissuramento sob
tensão

sifão

sifão e caixa
sifonada

-

Determinação da vazão de descarga

sifão

sifão e caixa
sifonada

sifão

Determinação da capacidade de retenção do fecho hídrico

sifão

sifão

sifão

Verificação da capacidade de autolimpeza

sifão

sifão e caixa
sifonada

sifão

Verificação da estanqueidade

sifão

sifão

sifão

Verificação da resistência e segurança a esforços (cargas) externos

-

caixa
sifonada

-

Verificação da impermeabilidade entre a caixa
sifonada e o piso

-

caixa
sifonada

-

Verificação dimensional

-

-

sifão

Na NBR 14162 e na ISO 9896 não existe ensaio específico para a
verificação dimensional dos sifões e caixas sifonadas. Este requisito faz parte das
características geométricas.
A norma DIN 19545, conforme já citado, não faz uma definição específica
para os tipos de sifões e tão pouco para caixas sifonadas.
Mesmo assim, no que se refere a sifões, os ensaios constantes da norma
DIN 19545 apresentam os mesmos métodos da NBR 14162, com algumas, porém
pequenas, diferenças em alguns parâmetros.
O único ensaio, que seria melhor definido como apenas uma verificação,
abordado apenas na DIN 19545, é para a conferência de medidas, ou seja, se estão
em conformidade com as medidas nominais propostas.

Diante deste aspecto, e mesmo pela grande semelhança, são as normas
NBR 14162 e ISO 9896 que apresentam uma base para comparação entre os
métodos e parâmetros de ensaios. Lembrando que a NBR 14162 é uma norma
baseada na ISO 9896, seus ensaios para sifões são exatamente iguais em métodos
e parâmetros.
Apenas, conforme a Tabela 18, pode-se verificar que a norma brasileira
apresenta dois ensaios a mais do que a norma internacional. Para caixas sifonadas,
somente a ISO 9896 apresenta ensaios.
Para a verificação dimensional só a DIN 19545 apresenta um método de
ensaio específico. Na NBR 14162 e na ISO 9896 este requisito é estabelecido nas
características geométricas dos sifões e das caixas sifonadas.
Os ensaios de verificação da resistência ao fissuramento sob tensão e da
verificação da capacidade de autolimpeza são os mesmos aplicados aos sifões.
O ensaio de determinação da vazão de descarga é semelhante ao
aplicado aos sifões, com uma variação para adequação à caixa sifonada.
Os ensaios específicos para caixas sifonadas são os de verificação da
resistência e segurança a esforços (cargas) externos e de verificação da
impermeabilidade entre a caixa sifonada e o piso.

9.4 Ampliação do escopo da norma brasileira
Avaliando-se os requisitos pode-se identificar uma possibilidade de
ampliação da norma brasileira NBR 14162 a partir de algumas inclusões em seu
escopo, tendo como princípio a utilização de um sistema de sifonagem com
preservação do fecho hídrico.
Esta condição é verificada tanto nos sifões, como nas caixas sifonadas e
diante disto, assim como ocorre na ISO 9896, a NBR 14162 pode abranger os sifões
e as caixas sifonadas.

O acréscimo de requisitos e parâmetros para as caixas sifonadas pode
ser embasado na própria norma internacional, analogamente ao que foi definido
para os sifões na norma brasileira.
Os critérios já constantes da NBR 8160, acrescidos dos requisitos da ISO
9896, podem constituir o ponto inicial para a adequação da NBR 14162 a
regulamentações para as caixas sifonadas.
Analisando o item 9.3, que aborda os ensaios constantes para os sifões e
para as caixas sifonadas, verifica-se que existe a coincidência de alguns tipos de
ensaios que são solicitados para os dois itens, o que corrobora a possibilidade de
adequação sem a necessidade de grandes alterações, mas apenas alguns ajustes e
inclusões de parâmetros próprios às caixas sifonadas.
À guisa de contribuição para a adequação da NBR 14162 foi feita uma
análise dos requisitos listados na tabela 8 (ver item 8.1) de maneira a se identificar
quais deles são plenamente aplicáveis, aplicáveis com adaptações e não aplicáveis.
A tabela 19 apresenta os resultados da análise e respectivas
contribuições para as adaptações necessárias para a adequação da norma. A
coluna referente à condição de aplicação identifica com a letra “A” os requisitos
plenamente aplicáveis, com as letras “AA” os requisitos aplicáveis com adaptações e
com as letras “NA” os requisitos não aplicáveis.
Tabela 19 – Contribuições e adaptações para adequação da NBR 14162 para
incorporação da caixa sifonada
Características

Geral
Material

Requisitos

Proposta de
adaptação

•

Não permitir deformações

•

A

-

A

-

A

-

•

Não se alterar no uso
Resistência à corrosão por produtos de limpeza
Não facilitar desenvolvimento de
bactérias
Resistência a esforços mecânicos

•

Vedação na entrada e nas juntas

AA

•
•

Vedantes

Condição
de
aplicação
A

-

A
•

Vedação nas
juntas elásticas

Tabela 19 – Contribuições e adaptações para adequação da NBR 14162 para
incorporação da caixa sifonada – Continuação
Requisitos

Condição
de
aplicação

Proposta de
adaptação

•

Superfícies sem ranhuras, relevos e rebarbas

A

-

•

Em superfícies atendendo a NBR 10283

AA

•

Em superfícies atendendo a NBR 11003

AA

•

Desmontável ou que
permita acesso

A

•

Porca-união acoplada a
válvula de escoamento
do aparelho sanitário

Características

Apresentação

Acabamento
superficial
Revestimento
eletrolítico
(pintura em
sifões metálicos)
Revestimento
eletrostático
(pintura em
sifões metálicos)
Acesso para
limpeza

Conexão de
entrada

•

•

•

Características
Geométricas

Conexão de
saída

Altura do fecho
hídrico

•

•

Dispositivo específico se
não houver válvula de
escoamento
Tubo vertical de entra-da
com altura mínima de
regulagem de 70 mm
Acoplamento direto na
conexão do ramal de
descarga
Tubo de saída com
comprimento mínimo de
300 mm
Altura mínima de 50 mm

•

Aplicável às
grelhas

•

Aplicável às
grelhas
-

AA

Apropriada para
conexões com
grelhas e/ou
tubulações

NA

-

NA

-

A

-

NA

-

A

-

•

•
•

Abertura mínima
de passagem

•
•

•

Identificação

•
•
•

Marcação e
Identificação

Instruções para
instalação
•

Unidade de
compra

Seção transversal ao
longo do sifão com
mínimo de:
8 mm para conexão de
entrada Ø ≤ 1¼”
10 mm para Ø > 1¼”

Nome do fabricante
Dimensões nominais
Materiais de fabricação
Manual indicando como
fazer a instalação,
limpeza, manutenção e
limites de regulagem
Unitária com conexão
para a válvula de
escoamento e canopla
de acabamento

AA

A
A
A
A

AA

Permitir a passagem natural
de esferas de Ø
= 10 mm, da entrada para a saída, sem a interferências de nenhuma outra força aplicada na
esfera
-

•

Unitária com
grelha

Tabela 19 – Contribuições e adaptações para adequação da NBR 14162 –
Continuação
Requisitos

Condição
de
aplicação

Proposta de
adaptação

•

Resistir ao torque de 10
N.m

NA

-

•

Não apresentar fendas
após ciclos de
temperatura elevada
Nos ensaios específicos
não devem apresentar:
Fendas nas linhas de
emenda ou rachaduras
ou fissuras até a
espessura das paredes
Danos na região do
ponto de injeção com
profundidade ≥ 50% da
espessura da parede

A

-

A

-

A

-

Características
Resistência ao
torque de
montagem
Resistência ao
choque térmico

•

Características
Mecânicas

•

Comportamento
ao calor
(típico para
sifões plásticos)

Características
Químicas

Resistência ao
fissuramento
(típico para
sifões plásticos)

•

•

Não apresentar
nenhuma distorção no
ensaio específico

•
•
•

Vazão de
descarga

•
•

•

Características
de
Funcionamento

Capacidade de
retenção do
fecho hídrico

Vazão mínima de
descarga de:
0,40 l/s para conexão de
entrada de ⅞”
0,65 l/s para conexão de
entrada de 1¼”
0,80 l/s para conexão de
entrada de 1½”

Para sifão com relação
entre área de saída e
entrada < 1 e altura do
fecho hídrico < 60 mm,
índice de retenção ≥
0,37 kPa

•

AA

•

•

A

-

Para sifão não
desmontável, passagem
mínima de 70% em
massa de acordo com
ensaio específico

AA

Para caixa sifonada não desmontável, passagem mínima
de 50% em
massa de acordo com ensaio
específico

Não apresentar
vazamento com pressão
hidrostática interna de
100 kPa

A

-

•
•

Capacidade de
autolimpeza

•

Estanqueidade

Valores propostos por Montenegro (1988):
0,37 a 0,46 l/s
para DN 100 x
50 mm
0,47 a 0,49 l/s
para DN 150 x
50 mm
1,01 a 1,13 l/s
para DN 150 x
75 mm

Além destes itens apresentados, existem na ISO 9896 outros requisitos
para itens específicos referentes a caixas sifonadas, como por exemplo, para
grelhas, entradas adicionais, posição das entradas, abertura das grelhas,
identificação das grelhas, estabilidade a esforços externos e impermeabilidade.
Como para a adequação da norma são necessárias algumas adaptações,
pode-se também fazer um complemento, acrescendo estes itens, tomando como
base a própria ISO 9896.
Desta forma, a norma brasileira passaria a ter uma abrangência maior,
contemplando não apenas os sifões, mas também outros tipos de desconetores que
não sejam integrados a aparelhos sanitários.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho pôde-se constatar que o desconector, dispositivo
destinado à proteção do ambiente interno contra a passagem de odores dos gases
provenientes das tubulações e que contribui contra a passagem de insetos e
roedores que possam circular pela rede de esgotos, deve estar sempre incorporado
aos sistemas de instalações sanitárias prediais e com a garantia de preservação do
fecho hídrico, para ter o seu funcionamento de forma satisfatória e cumprir com sua
finalidade.
Observou-se que a utilização deste dispositivo pode ser considerada
recente na milenar história das instalações sanitárias prediais. Os estudos sobre
desconectores iniciaram-se juntamente com a utilização das bacias sanitárias e a
preocupação com a higiene e o bem-estar do indivíduo.
Foi verificada a importância da garantia de utilização do desconector
adequadamente, corroborada pelo alto índice de não conformidades apresentadas
em instalações hidráulico-sanitárias em obras de edificações. A minimização de
qualquer tipo de falha que possa existir colabora para que haja a possibilidade de
reversão deste quadro estatístico.
Para a análise dos desconectores verificou-se também a sua aplicação
incorporada ao aparelho sanitário (bacias sanitárias) ou como elemento isolado, no
caso dos sifões e das caixas sifonadas. Depreendeu-se o funcionamento pela
preservação do fecho hídrico, com seu restabelecimento após uma descarga de
água na utilização do aparelho e com a preservação no caso da variação de pressão
pneumática no interior da tubulação (auto-sifonagem, sifonagem induzida e
retropressão).
Estabeleceu-se o estudo para sifões e caixas sifonadas, desconectores
isolados, observando-se na caracterização funcional, o mesmo princípio de
sifonagem para as diversas tipologias existentes para os dois elementos, podendo
ainda ter em consideração, o ralo sifonado como uma particularidade da caixa
sifonada.

No levantamento de especificações técnicas para os desconectores,
foram pesquisadas normas nacionais e internacionais pertinentes ao assunto,
constatando-se para os sifões, a existência de uma norma brasileira específica, a
NBR 14162, e diversas outras normas estrangeiras que abrangem o assunto,
baseadas na ISO 9896, porém com um grau de abrangência menor do que a norma
brasileira. Para as caixas sifonadas, a ISO 9896 é a norma que estabelece mais
detalhadamente os requisitos de desempenho.
Na análise dos requisitos de desempenho, verificou-se para os sifões uma
grande semelhança da NBR 14162 com a ISO 9896, o que se deve ao fato da
norma brasileira ter sido baseada na norma internacional. Para as caixas sifonadas a
referência é a própria ISO 9896.
Pode-se concluir, que o trabalho apresentou as condições para que se
possa ampliar o escopo da normalização brasileira de forma a abranger caixas
sifonadas.
Tomando como base a ISO 9896, cujo escopo é abrangente para sifões e
caixas sifonadas, conclui-se que existe a possibilidade de adequação da norma
brasileira semelhantemente a norma internacional, fazendo-se algumas adaptações
e inclusões, proporcionado também a existência de uma referência específica para
as caixas sifonadas.
Como recomendação de continuidade do estudo realizado, deve-se
elaborar uma nova pesquisa detalhada, em laboratório, referente aos ensaios
constantes da ISO 9896 visando uma proposta de revisão da norma junto ao órgão
normativo,
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ANEXO – Ensaios em desconectores

•

Sifões (de acordo com a NBR 14162):

Ensaio A: Verificação da resistência das partes rosqueadas ao torque de montagem
Ensaio B: Verificação da resistência ao choque térmico
Ensaio C: Verificação do comportamento ao calor
Ensaio D: Verificação da resistência ao fissuramento sob tensão
Ensaio E: Determinação da vazão de descarga
Ensaio F: Determinação da capacidade de retenção do fecho hídrico
Ensaio G: Verificação da capacidade de autolimpeza
Ensaio H: Verificação da estanqueidade

•

Caixas sifonadas (de acordo com a ISO 9896):

Ensaio I: Verificação da resistência ao fissuramento sob tensão
Ensaio J: Verificação da resistência e segurança a esforços (cargas) externos
Ensaio K: Determinação da vazão de descarga
Ensaio L: Verificação da capacidade de autolimpeza
Ensaio M: Verificação da impermeabilidade entre a caixa sifonada e o piso

Ensaio A – Verificação da resistência das partes rosqueadas ao torque de
montagem

•

Objetivo
Verificação da adequação das partes rosqueadas nas conexões do sifão.

•

Aparelhagem
•

Bancada para fixação de válvula de escoamento padrão (conexão de
entrada) ou da parte do sifão que será rosqueada à outra.

•

Válvula de escoamento padrão com a rosca da conexão de entrada do sifão.

•

Chave torquimétrica com capacidade de torque de 15 N.m.

•

Dispositivo rígido (Figura A1), para transmissão do torque, da chave para a
parte rosqueada.

Figura A1 – Dispositivo rígido (Fonte: NBR 14162, 1998)
•

Procedimento
•

Rosquear a porca da conexão de entrada na válvula de escoamento fixada
na bancada ou a parte com rosca interna na outra com rosca externa fixada.

•

Instalar o dispositivo rígido e aplicar com a chave torquimétrica, um torque
até o valor de 10 N.m.

•

Verificar e anotar a ocorrência de trincas ou esmagamentos em filetes nas
partes rosqueadas.

•

Conteúdo do relatório de ensaio
•

Nome e marca (quando houver) do fabricante;

•

Dimensão nominal;

•

Modelo do sifão;

•

Acabamento;

•

Desenho em corte longitudinal com dimensões e indicações dos materiais
constituintes das peças (quando expressos na embalagem);

•

Descrição dos defeitos observados;

•

Referência à norma.

Ensaio B – Verificação da resistência ao choque térmico

•

Objetivo
Verificação da ocorrência de fendas, deformações permanentes e vazamentos
no sifão, quando submetidos a ciclos de temperatura elevada.

•

Aparelhagem
•

Bancada para fixação do sifão.

•

Sistema de abastecimento para fornecer água quente a (82 ± 2)°C e água
fria com temperatura de (20 ± 2)°C.

•

Procedimento para ensaio de 1500 ciclos
•

Submeter o sifão à passagem alternada de água quente e fria, por 1500
ciclos, nas seqüências de 1 minuto (0,5 l/s) de descarga de 30 litros de água
quente (82 ± 2)°C, escoamento natural e repouso, descarga de 30 litros de
água fria (20 ± 2)°C e escoamento natural e repouso.

•

Se houver vazamentos, o sifão deve ser reapertado e o ensaio continuado,
ou interrompido se os reparos perderem a eficácia.

•

No final, encher o sifão com água fria e deixar repousar por 15 minutos,
verificando a ocorrência de fendas e deformações permanentes.

•

Procedimento para ensaio de 5 ciclos
•

Submeter o sifão à passagem alternada de água quente e fria, por 5 ciclos,
nas seqüências de descarga de 270 litros de água quente (82 ± 2)°C por 15
minutos (0,3 l/s) e descarga de 180 litros de água fria (20 ± 2)°C por 10
minutos (0,3 l/s).

•

Conteúdo do relatório de ensaio
•

Nome e marca (quando houver) do fabricante;

•

Dimensão nominal;

•

Modelo do sifão;

•

Acabamento;

•

Desenho em corte longitudinal com dimensões e indicações dos materiais
constituintes das peças (quando expressos na embalagem);

•

Descrição dos defeitos observados;

•

Referência à norma.

Ensaio C – Verificação do comportamento ao calor

•

Objetivo
Avaliação da qualidade das peças injetadas que compõe o sifão, em estufa.

•

Aparelhagem
•

Estufa com controle termostático pra manter temperatura de (110 ± 2)°C,
com prateleiras de chapa perfurada, circulação forçada de ar e potência para
permitir o restabelecimento da temperatura de ensaio em no máximo 15
minutos após a colocação dos sifões.

•

•

Termômetro com resolução de 1°C.

•

Placa de vidro para apoio dos sifões.

Procedimento
•

Estabelecer a temperatura de ensaio na estufa.

•

Colocar o sifão apoiado na placa de vidro dentro da estufa. Partes de
materiais plásticos devem ser separadas e ensaiadas nesta condição.
Vedações compostas por elastômero devem ser removidas antes do ensaio.

•

Após o restabelecimento da temperatura dentro da estufa, manter o sifão ou
suas partes por mais 15 minutos.

•

Retirar o sifão ou suas partes e deixar esfriar no ambiente.

•

Depois de frios, fazer a observação visual, sem auxílio de ampliação para
identificar a ocorrência de escamas e bolhas na superfície externa, com
profundidade superior a 50% da espessura da parede.

•

Observar a ocorrência de fendas nas linhas de emenda ou rachaduras ou
fissuras na espessura da parede, ou danos superficiais na região do ponto
de injeção com profundidade ≥ 50% da espessura da parede.

•

Conteúdo do relatório de ensaio
•

Nome e marca (quando houver) do fabricante;

•

Dimensão nominal;

•

Modelo do sifão;

•

Acabamento;

•

Desenho em corte longitudinal com dimensões e indicações dos materiais
constituintes das peças (quando expressos na embalagem);

•

Descrição dos defeitos observados;

•

Referência à norma.

Ensaio D – Verificação da resistência ao fissuramento sob tensão

•

Objetivo
Verificação da resistência em meio tensoativo do sifão fabricado ou que
contenha peças em material plástico.

•

Reagentes
•

Solução aquosa a 2% em massa de alquil-aril sulfonato de sódio (tensoativo
usado na fabricação de detergentes).

•

Aparelhagem
•

Recipiente dotado de isolação térmica, de dimensões que caibam o sifão,
controlador de temperatura e agitador, para a manutenção da solução em
temperatura uniforme de (80 ± 2)°C.

•

Procedimento
•

Imergir os sifões no recipiente com a solução por 6 dias.

•

A cada 24 horas verificar a ocorrência de trincas, escamações ou distorções,
registrando o resultado.

•

Possibilidade de fazer o ensaio com vários sifões, desde que haja controle
garantindo o tempo de imersão correto.

•

Conteúdo do relatório de ensaio
•

Nome e marca (quando houver) do fabricante;

•

Dimensão nominal;

•

Modelo do sifão;

•

Acabamento;

•

Desenho em corte longitudinal com dimensões e indicações dos materiais
constituintes das peças (quando expressos na embalagem);

•

Descrição dos defeitos observados;

•

Referência à norma.

Ensaio E – Determinação da vazão de descarga

•

Objetivo
Demonstração que a menor área de seção transversal do sifão permite o
escoamento da água em vazão.

•

Aparelhagem
•

Caixa (Figura E1) com válvula de escoamento, sem obstáculo para o
escoamento.

Figura E1 – Esquema e dimensões mínimas da caixa para instalar sifão
(Fonte: NBR 14162, 1998)

•

Sistema de abastecimento de água para vazões até 2 l/s, com medidor de
vazão e dispositivo de regulagem.

•

Procedimento
•

Instalar o sifão na válvula de escoamento da caixa, com o tubo de entrada
totalmente recolhido.

•

Através do sistema de abastecimento, prover o tanque com água, regulando
a vazão, até atingir o nível de 15 cm.

•

Quando o nível se mantiver estável por 3 minutos, registrar a vazão de
entrada, que é igual a que flui do sifão.

•
•

Fazer o ensaio 3 vezes e calcular a média dos valores determinados.

Conteúdo do relatório de ensaio
•

Nome e marca (quando houver) do fabricante;

•

Dimensão nominal;

•

Modelo do sifão;

•

Acabamento;

•

Desenho em corte longitudinal com dimensões e indicações dos materiais
constituintes das peças (quando expressos na embalagem);

•

Indicação do valor da vazão com no mínimo 2 algarismos significativos, em
litros por segundo, dos 3 ensaios e da média dos valores determinados,
sendo a vazão do sifão é a vazão média;

•

Referência à norma.

Ensaio F – Determinação da capacidade de retenção do fecho hídrico

•

Objetivo
Determinação do índice da capacidade do sifão reter o fecho hídrico, quando
exposto a pressões negativas repetidas.

•

Aparelhagem
•

Bancada conforme Figura F1, composta de tubos e conexões de PVC rígido
com Ø nominal DN100 e registros de esfera DN50.

•

Equipamentos provedores de ar comprimido e vácuo parcial.

•

Manômetro de coluna de água com precisão de leitura.

•

Escala milimetrada e mangueira transparente para medida do nível do fecho
hídrico do sifão.

Figura F1 – Esquema de bancada do ensaio de capacidade de retenção do fecho
hídrico (Fonte: NBR 14162, 1998)

•

Procedimento
•

Aplicar pressão negativa com o provedor de vácuo regulando o valor
desejado (-P1) através das válvulas A e B, com o “flap” fechado.

•

Abrir o “flap” e completar o fecho hídrico do sifão. A pressão é aplicada pelo
fechamento brusco do “flap” e retirada pela sua abertura.

•

Repetir o procedimento mais nove vezes.

•

Reduzir em 5 mm o nível de água residual no sifão.

•

Conectar o pressurizador de ar na bancada, com as válvulas A e B abertas e
aplicar pressão positiva.

•

Fechar devagar as válvulas para provocar o aumento de pressão,
acompanhando o valor no manômetro. A queda brusca de pressão é devido
a passagem de uma bolha de ar pelo fecho hídrico.

•

Registrar o valor de pressão anterior à queda, que é a pressão máxima
(+P1) suportada pelo fecho hídrico.

•

Estabelecer outros valores de pressões negativas, correspondentes a outras
pressões positivas e representar graficamente uma curva experimental.

•

A capacidade de retenção do sifão é representada pelos valores
determinados pelo cruzamento nos eixos, das retas perpendiculares aos
eixos do gráfico no ponto de intersecção da curva experimental e a bissetriz
do gráfico (Figura F2).

Figura F2 – Gráfico da capacidade de retenção do sifão (Fonte: NBR 14162, 1998)

•

Conteúdo do relatório de ensaio
•

Nome e marca (quando houver) do fabricante;

•

Dimensão nominal;

•

Modelo do sifão;

•

Acabamento;

•

Desenho em corte longitudinal com dimensões e indicações dos materiais
constituintes das peças (quando expressos na embalagem);

•

Descrição dos defeitos observados;

•

Apresentação dos dados por um gráfico que contenha a curva experimental
e o índice da capacidade de retenção.

•

Referência à norma.

Ensaio G – Verificação da capacidade de autolimpeza

•

Objetivo
Verificação da capacidade do sifão promover a autolimpeza.

•

Aparelhagem
•

Caixa conforme Figura G1 com o sifão instalado e válvula de escoamento
sem sua grelha.

•

600 gramas de esferas de vidro com diâmetro aproximado de 5 mm e massa
específica de 3 g/cm3.

Figura G1 – Esquema para execução do ensaio de capacidade de autolimpeza
(Fonte: NBR 14162, 1998)

•

•

Procedimento
•

Instalar o sifão na válvula de escoamento.

•

Fazer dentro da caixa uma descarga de 1 minuto com vazão de 0,3 l/s.

•

Despejar as esferas junto ao fluxo de água nos primeiros 30 segundos.

•

Ao final da descarga, registrar a massa de esferas que atravessou o sifão.

•

Calcular o índice de remoção das esferas em relação à massa inicial.

•

Fazer o ensaio por 3 vezes e calcular a média dos índices determinados.

Conteúdo do relatório de ensaio
•

Nome e marca (quando houver) do fabricante;

•

Dimensão nominal;

•

Modelo do sifão;

•

Acabamento;

•

Desenho em corte longitudinal com dimensões e indicações dos materiais
constituintes das peças (quando expressos na embalagem);

•

Indicação das massas das esferas removidas em cada ensaio e do índice
calculado, sendo o índice de capacidade de autolimpeza representado pela
média dos valores obtidos, expresso em porcentagem;

•

Referência à norma.

Ensaio H – Verificação da estanqueidade

•

Objetivo
Verificação da estanqueidade do sifão nas suas parte e juntas.

•

Aparelhagem
•

Pressurizador com manômetro, com capacidade de elevação da pressão
estática da água acima de 100 kPa.

•

Procedimento
•

Fixar o sifão na bancada conforme Figura H1.

Figura H1 – Bancada para verificação da estanqueidade (Fonte: NBR 14162, 1998)
•

Ligar o pressurizador à conexão de saída e preencher o sifão com água em
temperatura ambiente.

•

Vedar a conexão de entrada comum tampão.

•

Acionar a alimentação, elevando devagar a pressão até 100 kPa e sustentar
por 1 minuto.

•
•

Verificar a ocorrência de algum vazamento nas partes e juntas do sifão.

Conteúdo do relatório de ensaio
•

Nome e marca (quando houver) do fabricante;

•

Dimensão nominal;

•

Modelo do sifão;

•

Acabamento;

•

Desenho em corte longitudinal com dimensões e indicações dos materiais
constituintes das peças (quando expressos na embalagem);

•

Descrição dos defeitos observados;

•

Referência à norma.

Ensaio I – Verificação da resistência ao fissuramento sob tensão

•

Objetivo
Verificação da resistência em meio tensoativo da caixa sifonada de material
plástico.

•

Reagentes
•

Solução aquosa a 2% em massa de alquil-aril sulfonato de sódio (tensoativo
usado na fabricação de detergentes).

•

Aparelhagem
•

Recipiente de dimensões que caibam a caixa sifonada, dotado de isolação
térmica, controlador de temperatura e agitador, para a manutenção da
solução em temperatura uniforme de (80 ± 2)°C.

•

Procedimento
•

Imergir as caixas sifonadas no recipiente com a solução por 6 dias.

•

A cada 24 horas verificar a ocorrência de trincas, escamações ou distorções,
registrando o resultado.

•

Possibilidade de fazer o ensaio com vários caixas sifonadas, desde que haja
controle garantindo o tempo de imersão correto.

•

Conteúdo do relatório de ensaio
•

Todos os detalhes necessários para a identificação da caixa sifonada;

•

Referência à norma;

•

Descrição dos defeitos observados;

•

Data de término do ensaio.

Ensaio J – Verificação da resistência e segurança a esforços (cargas) externos

•

Objetivo
Verificação da resistência e segurança das caixas sifonadas submetidas a
cargas externas.

•

•

Aparelhagem
•

Máquina para aplicação de carga com precisão de 1% da carga.

•

Suporte para as grelhas das caixas sifonadas.

Procedimento
•

Montar a caixa sifonada na máquina, de maneira que fique bem firme, com o
centro dela coincidente com o centro do suporte e perpendicular à aplicação
da carga.

•

Colocar uma fina camada de gesso, feltro ou papelão entre a grelha e o
suporte.

•

Aplicar uma carga P (definida de acordo com a classe da caixa sifonada)
gradualmente até acrescer um valor de mais ⅔ da carga, mantendo por 1
minuto e cessando o carregamento.

•

Repetir o procedimento mãos 4 vezes, mas na última, manter a carga por 5
minutos.

•

Estabelecer um nível (deformação zero) para qual as medidas de
deformação subseqüentes da grelha devam ser feitas.

•

Medir a deformação residual 1 minuto após, como a diferença entre a
medida feita antes da primeira aplicação de carga (deformação zero) e após
a quinta aplicação. A deformação medida não deve ser maior do que 25 μm.

•

Aplicar uma carga aumentando até o valor da carga de prova, também
definida de acordo com a classe da caixa sifonada. Manter a aplicação desta
carga por 5 minutos.

•

•

Examinar a amostra para a verificação da ocorrência de fissuras.

•

Este ensaio deve ser feito em temperatura de 23°C ± 2°C.

Conteúdo do relatório de ensaio
•

Todos os detalhes necessários para a identificação da caixa sifonada;

•

Referência à norma;

•

Tamanho da grelha;

•

Suporte usado;

•

Carga usada;

•

Deformação residual da grelha;

•

Carga de prova;

•

Se houve ou não fissura na caixa sifonada ou na grelha com carga menor do
que a carga de prova;

•

Data de término do ensaio.

Ensaio K – Determinação da vazão de descarga

•

Objetivo
Demonstração que a grelha da caixa sifonada permite o escoamento da água
em vazão. O escoamento é medido com a altura de 15 mm de água acima da
grelha.

•

Aparelhagem
•

Tanque impermeável.

•

Sistema de abastecimento de água com medidor de vazão e dispositivo de
regulagem.

•

Conexão de saída com a mesma medida nominal da saída da caixa
sifonada.

•
•

Medidor do nível de água no tanque.

Procedimento
•

Instalar a caixa sifonada no tanque.

•

Através do sistema de abastecimento, prover o tanque com água, regulando
a vazão, até atingir o nível de 15 mm.

•
•

Anotar a leitura do medidor de vazão.

Conteúdo do relatório de ensaio
•

Todos os detalhes necessários para a identificação da caixa sifonada;

•

Referência à norma;

•

Vazão de descarga através da caixa sifonada para 15 mm de água acima da
grelha;

•

Data de término do ensaio.

Ensaio L – Verificação da capacidade de autolimpeza

•

Objetivo
Verificação da capacidade de autolimpeza da caixa sifonada não desmontável.

•

Aparelhagem
•

Tanque para instalação da caixa sifonada.

•

600 cm3 de esferas de vidro com diâmetro aproximado de 5 mm e massa
específica de 3 g/cm3.

•
•

Abastecimento de água com temperatura entre 5°C e 10°C.

Procedimento
•

Instalar a caixa sifonada no tanque.

•

Fazer dentro da caixa uma descarga de 1 minuto com vazão de 0,3 l/s.

•

Despejar as esferas junto ao fluxo de água nos primeiros 30 segundos.

•

Ao final da descarga, registrar a massa de esferas que atravessou a caixa
sifonada.

•

•

Calcular o índice de remoção das esferas em relação à massa inicial.

•

Fazer o ensaio por 3 vezes e calcular a média dos índices determinados.

Conteúdo do relatório de ensaio
•

Todos os detalhes necessários para a identificação da caixa sifonada;

•

Referência à norma;

•

Massa dos 600 cm3 das esferas de vidro;

•

Média da massa da quantidade de esferas que passaram através da caixa
sifonada.

•

Data de término do ensaio.

Ensaio M – Verificação da impermeabilidade entre a caixa sifonada e o piso

•

Objetivo
Verificação da impermeabilidade entre a caixa sifonada e o piso.

•

Aparelhagem
•

Caixa com dimensões de largura mínima de 500 mm, comprimento mínimo
de 500 mm e altura mínima de 250 mm.

•

•

Manta impermeabilizante.

•

Cola.

Procedimento
•

Cobrir as superfícies internas da caiza com a manta impermeabilizante,
ajustando a caixa sifonada e fazendo a junção entre a manta e a caixa
sifonada, de acordo com as instruções do fabricante.

•

Conectar a saída da caixa sifonada.

•

Encher a caixa com água na temperatura de 23°C ± 2°C e numa altura de
250 mm.

•

Após 30 minutos, verificar na parte de baixo da caixa se ocorreu vazamento
entre a manta e a caixa sifonada.

•

Conteúdo do relatório de ensaio
•

Todos os detalhes necessários para a identificação da caixa sifonada;

•

Referência à norma;

•

Particularidades, incluindo o nome do fabricante da manta;

•

A ocorrência ou não de vazamento entre a manta e a caixa sifonada.

•

Data de término do ensaio.

