
 

 

 

 

1 

 

 

SISTEMA PREDIAL DE ESGOTO E A SarS CoV 

Diana Csillag, coordenadora executiva do CICS, conversou com dois 

especialistas na área de sistema predial, o professor Orestes Marraccini 

Gonçalves do Departamento de Construção Civil da Poli USP e a professora 

Vera Cartana Fernandes da Universidade de Passo Fundo. A conversa 

tratou dos paralelos entre a SarS CoV 1 em 2003 e o SarS Cov 2 em 2020 do 

ponto de vista de contaminação do sistema predial de esgoto e as rotas de 

contágio.  

   

 

CICS: Houve, em 2003, um caso de 

contaminação pela SarS-Cov em um 

edifício residencial devido às deficiências 

de ventilação do sistema de esgoto. Existe, 

isto posto, algum paralelo entre a SarS 

CoV (Sars) e a SarS CoV-2 (Covid 19) ao 

analisarmos a possibilidade de 

contaminação pelo sistema predial de 

esgoto? 

Vera Cartana Fernandes: Em março de 

2003, Hong Kong foi atingida por uma 

epidemia provocada pelo vírus SarS-Cov, o 

qual acarreta na doença respiratória 

denominada Síndrome Respiratória Aguda 

Grave (SARS). Assim como a SARS, o Covid- 

 

19 também possui como agente etiológico o 

corona vírus.   

No período que transcorreu a epidemia da 

SARS, um conjunto habitacional chamado 

de Amoy Gardens, em Hong Kong, 

apresentou expressiva contaminação pela 

SARS, a qual foi atribuída ao uso do 

banheiro de um dos blocos dos edifícios por 

uma pessoa contaminada. Esclarecendo o 

caminho percorrido pelo Sars-Cov 

considerando que os banheiros desses 

edifícios apresentavam configuração de 

sifões localizados nos pisos, e esses estavam 

com seu fecho hídrico rompido, os 

moradores entraram em contato com 

pequenas gotículas contendo vírus no 
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esgoto por intermédio dos aerossóis 

sugados dos desconectores (sifões vazios).  

Após um mês da contaminação no conjunto 

residencial já havia 329 pessoas 

contaminadas e 33 dessas vieram a falecer. 

Atentando-se a significativa similaridade 

entre os dois vírus, pode-se aventar que se 

eventos semelhantes aos que ocorreram no 

conjunto habitacional Amoy Gardens se 

repetirem, existe, por conseguinte, a 

iminente possibilidade de haver 

contaminação ambiental pelo SarS-Cov-2 

em sistemas prediais de esgotos. 

CICS: Entende-se, portanto, que existe um 

risco de transmissão infecciosa pela 

deficiência de ventilação do sistema de 

esgoto. Logo, como 

prevenir este tipo de 

transmissão? 

Vera Cartana Fernandes: 

A prevenção consiste, 

sobretudo, na 

efetividade do 

desempenho do sistema 

de ventilação de esgoto. 

Esse sistema, parte 

componente do sistema predial de esgoto, 

apresenta como principal função o 

equilíbrio das pressões internas das 

tubulações e, em vista disso, evita o 

rompimento dos fechos hídricos - fator 

causador da contaminação da SARS no 

conjunto habitacional Amoy Gardens em 

2003.  

Portanto, prover os sistemas prediais de 

esgoto com sistemas de ventilação 

dimensionados e instalados de forma 

correta, bem como a utilização de 

desconectores com fechos hídricos 

adequados, configuram-se em elementos 

consistentes na prevenção de transmissões 

infecciosas ambientalmente.  

CICS: Sistema predial pode ser um vetor de 

transmissão de vírus do tipo SARS-CoV.  

Quais são as possíveis rotas desta 

transmissão no sistema predial de esgoto? 

Orestes Marraccini Gonçalves: Como 

aconteceu no conjunto habitacional Amoy 

Garden, em Hong Kong, os sistemas prediais 

de esgoto podem ser veículos de 

transmissão de vírus do tipo CoV.  

As possíveis rotas específicas de 

transmissão pelo sistema predial, e que 

podem provocar doenças de veiculação 

hídrica pelo sistema respiratório, são 

aquelas que geram ou transportam 

partículas de aerossóis provenientes da 

operação do sistema, seja, principalmente, 

pela utilização de aparelhos sanitários 

(bacia sanitárias) ou pela passagem das 

partículas pelos desconectores – sifões e 

caixas sifonadas – com os fechos hídricos 

“rompidos”. 

CICS: Para evitar estas 

rotas e ter segurança 

sanitária na utilização de 

banheiros, quais seriam 

os procedimentos que 

devem ser tomados pela 

abordagem da 

engenharia, projeto e 

execução, e da 

operação? 

Orestes Marraccini Gonçalves: Os 

profissionais evolvidos no projeto, 

execução, operação e manutenção dos 

edifícios, dos sistemas hidráulicos prediais, 

incluirão novos procedimentos e rotinas 

para tratar do requisito de desempenho de 

segurança sanitária. Os pesquisadores da 

área terão uma tarefa importante de 

ampliar o conhecimento neste assunto    

No projeto do sistema predial de esgoto 

devem ser considerados procedimentos e 

critérios que contemplem a escolha do 

sistema e do traçado das tubulações de 

coleta e ventilação, de forma a reduzir os 

efeitos dos fenômenos hidráulicos nos 

fechos hídricos, a determinação das 

pressões negativas ao longo do sistema, a 
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especificação de componentes em não 

conformidade com as normas técnicas, em 

especial dos desconectores – sifões e caixas 

sifonadas, e as condições de ventilação e 

exaustão dos ambientes sanitários. 

Na execução do sistema predial, as 

indicações de projeto devem ser seguidas 

na sua totalidade, respeitar as declividades 

das tubulações de coleta (escoamento a 

conduto livre), instalar as tubulações de 

ventilação conforme o sistema escolhido 

(alturas e inserções nos ramais de esgoto), 

não utilizar sifões que não garantam a altura 

mínima do fecho hídrico, não instalar 

componentes em não conformidade com as 

normas técnicas e garantir a eficácia do 

sistema de ventilação/exaustão ambiental. 

Na operação e manutenção dos ambientes 

sanitários, em particular dos banheiros 

públicos de hospitais, estádios, escritórios, 

shopping centers, etc., é recomendável 

fazer um diagnóstico do funcionamento do 

sistema predial de esgoto, simulando 

situações de uso e descargas e medindo os 

fechos hídricos residuais nos deconectores, 

e avaliar desempenho do sistema de 

ventilação/exaustão ambiental.  

Considerando a geração de aerossóis na 

descarga das bacias sanitárias, a 

higienização deve ser permanente e 

contínua e os procedimentos de 

acionamento das bacias sanitárias devem 

revisados e, se possível, automatizados. 

 


