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  G. L. Vitali, H. V. Assis 

RESUMO 

 

A importância ambiental surgiu como uma questão global na Conferência de Estocolmo 

(1972). Desde então o conceito de sustentabilidade tem sido introduzido em várias áreas da 

indústria. A construção civil, como um dos principais agentes modificadores do meio 

ambiente, é responsável por cerca de 40% do consumo global de recursos naturais, incluindo 

produção de mais de 40% dos resíduos sólidos e 12% de consumo total de água doce. Como 

resultado dessa mudança de significância da indústria da construção, surgiram as certificações 

ambientais, que impulsionaram o mercado da construção a atender as metas de desempenho 

ambiental. Uma das certificações ambientais condizentes à conjuntura brasileira é a AQUA 

(Alta Qualidade Ambiental), por seguir critérios regulamentados por Normas Brasileiras. 

Portanto, com intuito de explorar os diferentes aspectos do referencial técnico da AQUA 

sobre a gestão da água, aplicou-se as exigências da Categoria 5 do referencial técnico em um 

projeto de residência unifamiliar de alto padrão. Assim, levantaram-se as exigências 

aplicáveis à residência unifamiliar, mapeando quais já são atendidas pelo projeto original. As 

não conformidades foram supridas por modificações de projeto de modo que o enquadrassem 

como Excelente na Categoria 5 do referencial técnico. Os custos provenientes das novas 

especificações de projeto, juntamente com os novos consumos de água, constituíram a base de 

cálculo do payback do investimento inicial para atendimento ao AQUA em gestão da água. 

Por fim, foram feitas análises dos resultados e das exigências da AQUA aplicadas neste 

trabalho. 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade. Construção civil. Consumo de água. Certificação AQUA. 

Retorno econômico. 
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1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo é feita a contextualização e justificativa quanto à relevância do 

conceito sustentável na Engenharia Civil em nível global e nacional. Além disso, é exposto o 

objetivo geral deste trabalho. 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

A importância ambiental surgiu como uma questão global na Conferência de 

Estocolmo (1972) na Suécia como a primeira atitude mundial a discutir e organizar as 

relações entre a sociedade e o meio ambiente. Nas décadas posteriores à Conferência de 

Estocolmo, o assunto ambiental se tornava de fato pertinente e discutido por representantes 

políticos, empresários, grupos ambientalistas e a comunidade científica.  

Porém, somente nos anos 90 que o impacto ambiental se tornou objeto 

significativo e real da sociedade, como ficou evidenciado na Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1992, conhecida como Eco-92, realizada no 

Rio de Janeiro. Como resultado da conferência Eco-92, foi publicada a Agenda 21, um plano 

de âmbito global que visava o equilíbrio entre o crescimento econômico e populacional com 

os recursos naturais do planeta (SILVA, 2003). 

Um dos enfoques da Agenda 21 e de organizações ambientalistas é o setor da 

construção civil, responsável por grande parte dos avanços da sociedade e por colaborar no 

crescimento da economia mundial. Segundo a pesquisa anual da indústria da construção civil 

(IBGE, 2011), esta atividade corresponde a 5,8% do PIB (Produto Interno Bruto) Total do 

Brasil.  

Além da relevância da construção civil na economia nacional, este setor também 

se destaca pelo impacto complexo e duradouro no meio ambiente. Conforme a ABRELPE - 

Associação Brasileira de Limpeza Publica e Resíduos Especiais (ABRELPE, 2012), a 

produção da construção civil gera cerca de 50% do total de resíduos sólidos no Brasil, além de 

emitir gases, consumir energia e água. 
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Segundo UNEP/SBCI (2010) “o setor da construção é responsável por cerca de 

40% do consumo global de recursos naturais, incluindo 12% de consumo total de água doce e 

produção de mais de 40% dos resíduos sólidos”.  

O consumo de água destinado às atividades da construção no Brasil, de acordo 

com ANA & CEBDS (2009), é aproximadamente 26% da água retirada e cerca de 10% da 

água consumida são volumes utilizados no ambiente construído, excluídos a indústria e o 

agronegócio. Portanto, evidenciou-se nas ultimas décadas a relevância de associar o conceito 

de desenvolvimento sustentável aos métodos construtivos para alcançar equilíbrio ambiental e 

dentre os principais objetivos está a economia da água potável. 

Essa mudança de significância da indústria da construção em relação à utilização 

dos recursos naturais expos a necessidade de viabilizar propostas e métodos que visem o 

desenvolvimento sustentável. Esse movimento levou ao surgimento de órgãos, comissões e 

conselhos especialmente voltados para a gestão ambiental, que criaram legislações e 

regulamentações de forma a eliminar ou minimizar o impacto ambiental da construção.  

Por conseguinte, o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS) foi 

criado em 2007 com o objetivo de difundir a utilização de praticas sustentáveis no setor da 

construção civil voltada para a realidade nacional. 

Além destes instrumentos de fiscalização e orientação, surgiram as certificações 

ambientais e as metodologias de avaliação, que impulsionaram e incentivaram o mercado da 

construção a atender as metas de desempenho ambiental e a implantar melhores praticas no 

setor. A partir de referenciais técnicos, o processo de certificação ambiental de edifícios se 

desenvolve durante todo ciclo de vida da construção, desde o canteiro de obra à interferência 

ambiental durante vida útil.  

 A efetividade dos parâmetros de avaliação em relação ao escopo da 

sustentabilidade está em função do cenário em que se aplica, ou seja, país, localização e 

tipologia da construção. Segundo tais preceitos, uma das certificações ambientais condizentes 

à conjuntura brasileira é a AQUA (Alta Qualidade Ambiental), por ser nacional e seguir 

critérios regulamentados por Normas Brasileiras. A AQUA também propõe um sistema de 

gestão que envolve o tripé da sustentabilidade, crucial para resultados concretos e funcionais: 

a esfera social, econômica e ambiental (FCAV, 2013). 
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O Processo AQUA certifica empreendimentos variados como habitacionais, 

escritórios, hotéis, comércios e hospitais (FCAV, 2013). Cada tipologia apresenta exigências 

mínimas de desempenho próprias, relacionadas à sua função e ao papel social proposto. 

Segundo (LEITE JUNIOR, 2013), o fato de que os empreendimentos sustentáveis 

contabilizam aumento de custos com a obra, com o processo de certificação e com 

consultores, em relação a empreendimentos convencionais, é a dificuldade mais relevante na 

opinião dos empreendedores. Esse pensamento inibe o desenvolvimento das práticas 

sustentáveis e esconde a existência de várias mudanças que apresentam custos de implantação 

menores ou iguais a seus equivalentes convencionais e que agregam sustentabilidade. 

Logo, é relevante identificar a viabilidade e aplicabilidade dos critérios 

estabelecidos no referencial técnico AQUA. Para isso, utilizou-se a ‘Categoria 5 – Gestão da 

Água’ do Processo AQUA para analisar a correspondência dos projetos residenciais 

atualmente concebidos quanto ao desempenho ambiental relacionado ao consumo de água. 

A categoria gestão da água prioriza a redução do consumo e define melhores 

condições de uso e reuso, tornando-se uma das mais relevantes da certificação pela própria 

organização hierárquica do certificado.  

Em função do exposto, esta monografia propõe a aplicação do valor presente 

líquido e tempo de retorno (payback) dos custos referentes aos sistemas adotados para 

adequação do projeto da residência à AQUA quanto à gestão da água. E, a partir disso, avaliar 

a aplicabilidade e complexidade dos critérios do referencial técnico e seus benefícios 

econômicos e ambientais.  

Assim, será utilizado projeto arquitetônico e hidrossanitário de edificação 

residencial unifamiliar de alto padrão para a realização do estudo, com intuito de avaliar as 

especificações de projeto com base nas exigências de gestão da água do referencial técnico. 

1.2 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral deste trabalho é verificar a viabilidade técnica e econômica de 

atender aos critérios estabelecidos pela Categoria 5 – Gestão da Água da certificação 

ambiental AQUA em edificações residenciais unifamiliares de alto padrão.
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

A revisão bibliográfica está estruturada nos seguintes tópicos: (1) metodologia 

para avaliação de desempenho ambiental na construção; (2) sistemas internacionais de 

avaliação ambiental na construção civil; (3) sistemas de avaliação – AQUA e HQE e, por fim, 

(4) certificações ambientais em empreendimentos brasileiros. 

2.1 METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

AMBIENTAL NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Métodos para avaliação ambiental de edifícios e construções civis têm sido 

derivados de procedimentos de análise de desempenho ambiental de processos ou produtos 

industriais. A Análise do Ciclo de Vida (ACV), definida pela SETAC
1
, é a metodologia 

internacionalmente reconhecida para esta finalidade, destacando-se pela objetividade e clareza 

de suas etapas. A ACV, conceitualmente, é definida como: 

Um processo para avaliar as implicações ambientais de um produto, processo ou 

atividade, através da identificação e quantificação dos usos de energia e matéria e 

das emissões ambientais; avaliar o impacto ambiental desses usos de energia e 

matéria e das emissões; e identificar e avaliar oportunidades de realizar melhorias 

ambientais. A avaliação inclui todo o ciclo de vida do produto, processo ou 

atividade, abrangendo a extração e o processamento de matérias-primas; manufatura, 

transporte e distribuição; uso, reuso, manutenção; reciclagem e disposição final 

(SILVA, 2003, p. 17). 

Segundo as definições da NBR ISO 14040 (ABNT, 2009), a estrutura 

metodológica da ACV compreende quatro etapas (Figura 2.1): 

1. Definição de objetivo e escopo: define a aplicação pretendida, a extensão, a 

profundidade e o grau de detalhe do estudo, portanto, os limites do sistema.  

2. Análise do inventário do ciclo de vida: coleta de dados para quantificar entradas 

(consumo de recursos naturais) e saídas (emissões para o meio ambiente) de energias 

durante todo o ciclo de vida de um produto.  

                                                 
1
 SETAC - Society for Environmental Toxicology and Chemistry. 
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3. Avaliação do impacto do ciclo de vida: avalia a significância de impactos ambientais 

potenciais dos fluxos de energia e resultados da Etapa 2.  

4. Interpretação do ciclo de vida: desenvolve comparações entre os impactos 

identificados na Etapa 3 com as metas propostas na Etapa 1. 

5. Figura 2.1 – Etapas de análise do ciclo de vida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: NBR ISO 14040 (ABNT, 2009) 

A ACV como ferramenta de avaliação holística de um produto ou atividade pode 

auxiliar na identificação de oportunidades para melhorar aspectos ambientais de um produto; 

tomada de decisões; seleção de indicadores ambientais; e marketing de produtos sustentáveis 

por meio da Rotulagem Ambiental (MIYAZATO, 2009). 

Na indústria da construção existem duas aplicações para a ACV – uma focada nos 

materiais e suas combinações, e outra em todo o processo da construção. Campos (2012) 

destaca que a ACV aplicada às edificações tem como objetivos avaliar aspectos de consumo 

na fase de construção e utilização, propor opções de melhor desempenho e desenvolver 

dispositivos e tecnologias para utilização de energias renováveis.  

A ideia de ciclo de vida tem sido utilizada na construção civil em (SILVA, 2003): 

 Avaliação de materiais de construção (inserção de dados ambientais sistematizados 

nos catálogos); 

 Rotulagem ambiental de produtos; 
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 Ferramentas computacionais de suporte a auxilio ao projeto, programadas segundo 

diretrizes de ACV para medir e/ou comparar o desempenho ambiental de materiais e 

componentes de construção civil; 

 Instrumentos de informação aos projetistas. 

Apesar de a ACV ser a forma mais adequada para recolher sistematicamente tais 

informações, o analista, frequentemente, depare-se com dificuldades de chegar a uma resposta 

concisa e irrefutável por falta de qualidade e quantidade insuficiente de dados (SILVA, 2003). 

Várias propostas de solução são elaboradas para uniformizar e refinar a metodologia às 

particularidades de um edifício, que reúne inúmeros materiais e sistemas de construção, 

focalizando na caracterização e valoração de impactos neste contexto. 

“A aplicação da ACV para a avaliação de impactos ambientais associados ao setor 

da construção civil apresenta diversas limitações, especialmente quando comparada à sua 

utilização em outros setores industriais” (MIYAZATO, OLIVEIRA 2009, p. 6). 

A ampla quantidade de produtos e materiais de construção, juntamente com seus 

respectivos agentes de produção, resulta em uma cadeia carregada de elementos participantes 

no processo. Ainda, a indústria brasileira destes produtos é inadequada para enquadramento 

sistemático de estudo (SILVA, 2003).  

“A maior dificuldade encontrada na aplicação da análise do ciclo de vida no 

Brasil, de forma que gere resultados confiáveis, é a falta de dados sobre os fluxos existentes 

durante o ciclo de vida dos produtos” (OLIVEIRA, 2007, p. 114). 

No entanto, é consenso que apesar dos obstáculos evidenciados, a ACV é um 

instrumento universal, capaz de ser refinada quanto aos objetivos de sua aplicação. A ACV se 

comporta como uma fórmula de desbaste da subjetividade da avaliação, minimizando a 

interferência de decisões abstratas dos analistas (SILVA, 2003). 
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2.2 SISTEMAS INTERNACIONAIS DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Os sistemas de avaliação são concebidos em função das áreas de abordagem, das 

questões ambientais e sociais, do nível espacial e da escala temporal em que são implantados. 

No que se refere a sistemas de avaliação existentes nos diferentes países e métodos de apoio e 

avaliação à construção sustentável, as quatro vertentes seguintes são as principais 

(PINHEIRO; SILVA, 2006, 2007): 

 ACV Ambiental para os edifícios e produtos de edifícios; 

 Declaração ambiental do produto, rotulagem, informação de referência; 

 Guias Ambientais ou Listas de Verificação para Projeto e Gestão de edifícios; 

 Avaliação Ambiental integrada, Sistema de Ponderação (todo edifício ou parte). 

Praticamente cada país europeu - além dos Estados Unidos, Canadá, Austrália, 

Japão e Hong Kong – possui um sistema de avaliação de desempenho ambiental de edifícios, 

adaptado às circunstancias contextuais e aplicações pretendidas, que vão desde ferramentas de 

apoio até avaliação pós-ocupação (Tabela 2.1). 

A maior parte destes sistemas melhor se aplica à avaliação de edifícios novos ou 

projetos, trabalhando na dimensão do desempenho potencial, com poucos exemplos de 

sistemas no plano pós-ocupação. Grande parte dos sistemas não difere distintamente o 

desempenho potencial e o desempenho real do edifício em operação (SILVA, 2007). 

Tabela 2.1 – Principais sistemas existentes para avaliação ambiental de edifícios 

País Sistema Comentários 

Reino Unido 

BREEAM (Building 

Researsh 

Establishment 

Environmental 

Assessment Method) 

Sistema com base em critérios e benchmarks, para várias 

tipologias de edifícios. Um terço dos itens avaliados são parte 

de um bloco opcional de avaliação de gestão e operação para 

edifícios em uso. Os créditos são ponderados para gerar um 

índice de desempenho ambiental do edifício. O sistema é 

atualizado regularmente (a cada 3-5 anos). 

PROBE (Post-

occupacy Review of 

Building Engineering) 

Projeto de pesquisa para melhorar a retro-limentação sobre 

desempenho de edifícios, através de avaliações pós-ocupação 

(com base em entrevistas técnicas e com os usuários) e de 

método publicado de avaliação e relato de energia. 

Fonte: SILVA, 2007 
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Tabela 2.1 – Principais sistemas existentes para avaliação ambiental de edifícios (cont.) 

País Sistema Comentários 

Estados 

Unidos 

LEED (Leadership in 

Energy and 

Environmental 

Design) 

Inspirado no BREEAM. Sistema com base em critérios e 

benchmarks. O sistema é atualizado regularmente (a cada 3-5 

anos) e versões para outras tipologias estão em estágio piloto. 

Na versão para edifícios existentes, a linguagem ou as 

normas de referência foram modificados para refletir a etapa 

de operação do edifício. 

LEED for Homes 

Variação do LEED especificamente para a avaliação de 

unidades residenciais. Objetiva reconhecer e premiar  as 

residências que incorporem práticas de excelência ambiental. 

Mantém os níveis de desempenho do LEED e praticamente as 

mesmas categorias de avaliação, exceto “localização e 

conexões” e “conscientização dos usuários”, que foram 

adicionadas. 

MSDG (Minnesota 

Sustainable Design 

Guide) 

Sistema com base em critérios (emprego de estratégias de 

projeto ambientalmente responsável). Ferramenta de auxílio 

ao projeto. 

Internacional 
GBC (Green Building 

Challenge) 
Sistema com base em critérios e benchmarks hierárquicos. 

Ponderação ajustável ao contexto de avaliação. 

Hong Kong 

HK-BEAM (Hong 

Kong Building 

Environmental 

Assessment Method) 

Adaptação do BREEAM 93 para Hong Kong, em versões 

para edifícios de escritórios novos ou em uso e residenciais. 

Não pondera. 

Alemanha EPIQR 
Avaliação de edifícios existentes para fins de melhoria ou 

reparo 

Suécia 

EcoEffect 

Método de ACV para calcular e avaliar cargas ambientais 

causadas por um edifício ao longo de uma vida útil assumida. 

Avalia uso de energia, uso de materiais, ambiente interno, 

ambiente externo e custos ao longo do ciclo de vida. A 

avaliação de uso de energia e de uso de materiais é feita com 

base em ACV; enquanto a avaliação de ambiente interno e de 

ambiente externo é feita com base em critérios. Um software 

de apoio, no momento com base de dados limitada, foi 

desenvolvido para cálculo dos impactos ambientais e para 

apresentação dos resultados. 

Environmental 

Status of Buildings 

Sistema com base em critérios e benchmarks, modificado 

segundo as necessidades dos membros. Sem ACV ou 

ponderação. 

Dinamarca 
BEAT 2002 (Building 

Environmental 

Assessment Tool) 

Método de ACV, desenvolvido pelo SBI , que trata os efeitos 

ambientais da perspectiva do uso de energia e materiais. 

Fonte: SILVA, 2007 
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Tabela 2.1 – Principais sistemas existentes para avaliação ambiental de edifícios (cont.) 

País Sistema Comentários 

Noruega EcoProfile 
Sistema com base em critérios e benchmarks hierárquicos, 

influenciado pelo BREEAM. Possui duas versões: edifícios 

comerciais e residenciais. 

Finlândia 
Promise Environmental 

Classification System for 

Buildings 

Sistema com base em critérios e benchmarks, com 

ponderação fixa para quatro categorias: saúde humana (25%), 

recursos naturais (15%), conseqüências ecológicas (40%) e 

gestão de risco (20%). 

Canadá 

BEPAC (Building 

Environmental 

Performance Assessment 

Criteria) 

Inspirado no BREEAM e dedicado a edifícios comerciais 

novos ou existentes. O sistema é orientado a incentivos, e 

distingue critérios de projeto e de gestão separados para o 

edifício-base e para as formas de ocupação que ele abriga. 

BREEAM Canada Adaptação do BREEAM. 

Áustria 
Comprehensive 

Renovation 

Sistema com base em critérios e benchmarks, para 

residências para estimular renovações abrangentes em vez de 

parciais. 

França 

NF Bâtiments Tertiaires 

Démarche HQE 

Sistema com base em critérios e benchmarks. Sua ponderação 

é baseada no perfil de desempenho específico definido para 

cada projeto. Inclui avaliação da gestão do desenvolvimento 

do empreendimento. O resultado é um perfil de desempenho 

global, detalhado pelas 14 preocupações ambientais definidas 

pela Associação HQE. 

Certification Habitat & 

Environnement 

Sistema desenvolvido especificamente para a certificação de 

edifícios habitacionais novos, coletivos e multifamiliares. O 

resultado apresenta-se sob a forma de um perfil de 

desempenho mínimo considerando 7 temas. 

Japão 

CASBEE (Comprehensive 

Assessment System for 

Building Environmental 

Efficiency) 

Sistema com base em critérios e benchmarks. Composto por 

várias ferramentas para diferentes estágios do ciclo de vida. 

Inspirada na GBTool, a ferramenta de projeto trabalha com 

um índice de eficiência ambiental do edifício (BEE), e aplica 

ponderação fixa e em todos os níveis. 

BEAT (Building 

Environmental Assessment 

Tool) 

Ferramenta LCA publicada pelo BRI (Building Research 

Institute), em 1991. 

Austrália 

NABERS (National 

Australian Building 

Environment Rating 

Scheme) 

Sistema com base em critérios e benchmarks. Para edifícios 

novos e existentes. Atribui uma classificação única, a partir 

de critérios diferentes para proprietários e usuários. Os níveis 

de classificação são revisados anualmente. 

Green Star 

Sistema com base em critérios e benchmarks, que pretende 

abranger várias tipologias de edifícios. Versões para prédios 

para escolas, edifícios universitários, hospitais, escritórios, 

centros comerciais e instalações industriais (GBCA, 2013). 

Fonte: SILVA, 2007 
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Para efeito de classificação dos sistemas, podem-se distinguir os sistemas de 

avaliação ambiental existentes em dois grandes grupos. O primeiro é caracterizado por 

sistemas geradores de construção sustentável por meio de mecanismos de mercado. O 

BREEAM foi o pioneiro e lançou as diretrizes bases de todos os sistemas de avaliação desta 

orientação em todo o mundo, como o HK-BEAM, LEED, NF Bâtiments Tertiaires Démarche 

HQE e CASBEE. Estes sistemas foram idealizados para serem amplamente absorvidos pela 

cultura construtiva e mercado em geral, partindo de uma estrutura formatada como uma lista 

de verificação. Toda essa categoria é vinculada a certificados de desempenho para maior 

visibilidade e reconhecimento do mercado (SILVA, 2007). 

De outro lado, estão os métodos dirigidos para pesquisas, como o BEPAC e o 

GBC, propostos ao desenvolvimento metodológico e fundamentação científica (SILVA, 

2007). 

2.3 SISTEMAS DE AVALIAÇÃO – AQUA E HQE 

O Processo AQUA é uma certificação adaptada à realidade brasileira pela 

Fundação Vanzolini e por professores do Departamento de Engenharia de Construção Civil da 

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (PCC/EPUSP). Lançado em abril de 2008, o 

processo é fundamentado no sistema francês HQE
2
, mas adota critérios próprios e incorpora 

normas da ABNT. Entre suas características está a exigência de desempenho avaliado como 

bom, superior ou excelente em 14 categorias relacionadas à qualidade ambiental do edifício. 

No entanto, a AQUA permite flexibilidade de escolhas, de modo a garantir o desempenho. 

Orientada em um sistema de gestão que garante o controle do projeto e a execução da obra, a 

certificação por ora é destinada a edifícios de escritórios, escolares, hoteleiros e residenciais 

(FCAV, 2013). 

O Referencial Técnico de Certificação - Edifícios habitacionais – Processo AQUA 

foi desenvolvido no âmbito de um convênio de cooperação da Fundação Carlos Alberto 

Vanzolini (FCAV) com a CERQUAL
3
. A Associação QUALITEL, na qual o CERQUAL é 

filial, se trata de um organismo sem fins lucrativos, cuja missão é a promoção da qualidade 

                                                 
2
 HQE - Haute Qualité Environnementale. 

3
 CERQUAL - Certification Qualité Logement (organismo francês certificador da qualidade da habitação e filial 

da Associação QUALITEL). 
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técnica e ambiental da Habitação através da certificação e da informação do Grande Público 

(FCAV, 2013). 

A CERQUAL opera como organismo certificador da qualidade técnica e 

ambiental de edifícios habitacionais - habitação coletiva e moradias agrupadas - sendo o 

organismo mandatado pela AFNOR Certification para o desenvolvimento e operação da 

certificação HQE para o setor residencial, com a marca de certificação NF Logement e sua 

opção Démarche HQE (FCAV, 2013). 

Vários fatores circunstanciais foram considerados para a adaptação da 

metodologia da certificação francesa HQE ao nosso contexto nacional brasileiro, como o 

clima, a cultura, os parâmetros técnicos, regulamentações e a normalização técnica. O 

primeiro referencial adaptado foi o de escritórios e escolas, seguido de edifícios comerciais, 

hotéis e residenciais (FCAV, 2013). 

Para um entendimento global do embasamento e sistematização do certificado 

AQUA, serão apresentados os principais aspectos e pontualidades do sistema francês HQE, 

utilizado como orientação base da concepção do AQUA. Para, posteriormente, descrever o 

sistema do Processo AQUA, finalizando com o Referencial Técnico do selo AQUA 

Habitacional, desenvolvido neste presente trabalho. 

2.3.1 Haute Qualité Environnementale – HQE 

A Associação HQE surgiu na França em 1996 do programa Écologie et Habitat 

lançado pelo PUCA
4
. O desenvolvimento da Associação HQE se deve aos esforços do 

ATEQUE
5
. Atualmente a associação reúne instituições publicas e privadas, empreendedores, 

indústrias e organizações profissionais (SILVA, 2007). 

Os primeiros passos foram tomados pela iniciativa denominada Démarche HQE, 

que tinha como objetivo principal a promoção de ações voluntárias e o envolvimento dos 

agentes do setor. Entretanto, para garantir a qualidade de inúmeros empreendimentos ditos 

HQE, recorreu-se ao projeto de certificação, baseado nos referenciais do CTBS
6
 e da 

                                                 
4
 PUCA - Plan Urbanisme, Construction et Architecture. 

5
 ATEQUE - Atelier d’Évaluation de la Qualité Environnementale des Bâtiments. 

6
 CTBS - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. 
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AFNOR
7
 com apoio da ADEME

8
. Este projeto foi experimentado com a finalidade de validar 

a metodologia de certificação HQE na França. Assim, sua versão oficial foi publicada em 

fevereiro de 2005 (PINHEIRO; SILVA, 2006, 2007). 

Os princípios do HQE são de reduzir os impactos dos edifícios sobre o exterior, 

ao nível global, regional e local, além de criar um ambiente interior confortável e são para os 

usuários. Fundamentada nestes princípios, a metodologia francesa evidencia-se por dois 

referenciais: (1) a implementação de um sistema de gestão ambiental da operação (SMO
9
), 

com a finalidade de auxiliar o empreendedor na elaboração de um perfil ambiental desejado 

para a operação, e (2) a qualidade ambiental do edifício ao longo de seu desenvolvimento 

(QEB
10

), caracterizada pela abrangência das preocupações ambientais (PINHEIRO; SILVA, 

2006, 2007).  

Avaliação de disposições e escolhas realizadas ao longo das fases de 

planejamento, concepção e realização, faz do HQE um sistema mais abrangente. Além dos 

limites puramente ambientais da sustentabilidade, o método francês representa o conceito 

qualidade ambiental como “qualidade ambiental, sanitária e de conforto”.  

Em consideração à variedade de soluções técnicas e arquitetônicas capazes de 

oferecer qualidade ambiental ao edifício e promover inovações no setor, o HQE garante 

flexibilidade pela aplicação do “princípio de equivalência”, ou seja, a consideração de 

alternativas apresentadas para o atendimento de preocupações ambientais. Estas discussões 

técnicas e soluções propostas são devidamente registradas em auditorias para utilizações 

futuras, conferindo à metodologia caráter evolutivo, conforme exposto na Figura 2.2 (SILVA, 

2007). 

 

 

 

 

                                                 
7
 AFNOR - Association Française de Normalisation. 

8
 ADEME - Agence gouvernementale De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie. 

9
 SMO - Système deManagement de l’Opération. 

10
 QEB -  Qualité Environnementale du Bâtiment. 
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Figura 2.2 – Dinâmica do sistema HQE 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SILVA, 2007 

A equipe de auditoria não avalia a qualidade ambiental do empreendimento, que é 

de responsabilidade do empreendedor. Ela verifica as etapas executadas pelo empreendedor, 

analisando a coerência e pertinência do contexto do empreendimento com os objetivos 

estabelecidos da QEB. A intervenção das auditorias se dá efetivamente no final das fases de 

Programa, Projeto e Execução. O certificado é atribuído a cada fase correspondente e a 

obtenção se dá pelo desempenho mínimo nas 14 categorias de preocupações ambientais 

(cibles) estabelecidas pela Associação HQE (PINHEIRO, 2006). “As categorias agrupam-se 

em 2 domínios e 4 famílias: (1) controle dos impactos sobre o ambiente exterior (famílias 

Eco-construção e Eco-gestão) e (2) criação de um ambiente interior satisfatório (famílias 

Conforto e Saúde), os quais se organizam  da  seguinte  maneira” (SILVA, 2007): 

 Sítio e Construção 

- Categoria n°1: Relação do edifício com o seu entorno; 

- Categoria n°2: Escolha integrada de produtos, sistemas e processos 

construtivos; 

- Categoria n°3: Canteiro de obras com baixo impacto ambiental. 

 Gestão 

- Categoria n°4: Gestão da energia; 

- Categoria n°5: Gestão da água; 

- Categoria n°6: Gestão dos resíduos de uso e operação do edifício; 

- Categoria n°7: Manutenção - Permanência do desempenho ambiental. 
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 Conforto 

- Categoria n°8: Conforto higrotérmico; 

- Categoria n°9: Conforto acústico; 

- Categoria n°10: Conforto visual; 

- Categoria n°11: Conforto olfativo. 

 Saúde 

- Categoria n°12: Qualidade sanitária dos ambientes; 

- Categoria n°13: Qualidade sanitária do ar; 

- Categoria n°14: Qualidade sanitária da água.  

Para cada categoria há três níveis possíveis de desempenho: Base, Performant e 

Trés Performant, entendidos, respectivamente, por nível regulamentar ou correspondente à 

prática corrente, desempenho superior à prática corrente e nível de desempenho máximo 

conferido nas operações de alto desempenho ambiental recentes. O nível de desempenho 

atribuído a cada cible é comparado ao perfil ambiental desejado inicialmente (SILVA, 2007). 

A certificação é obtida ao alcançar um perfil de desempenho mínimo. A 

qualificação mínima consiste em 7 categorias correspondendo ao nível Superior, sendo que 

dentre elas 3 respondendo ao nível Excelente. O restante das categorias, no máximo 7, 

deverão atender às exigências do nível Bom, conforme ilustrado na Figura 2.3. 

Figura 2.3 – Perfil ambiental mínimo para certificação 

 

 

 

 

Fonte: FCAV, 2013 

Os resultados de uma análise inicial e direta das categorias de preocupações 

ambientais são inconsistentes, o que sugere a comunicação entre eles. Deste modo, a 

metodologia francesa determina a hierarquização destas categorias com a finalidade de 

estabelecer prioridades e configurar um perfil ambiental pretendido para cada operação. Esta 

ponderação é definida pelo empreendedor, condicionada por fatores como: política ambiental, 
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expectativas de partes interessadas, especificidades do empreendimento e circunstâncias 

legais, financeiras e comerciais. 

Para a emissão propriamente dita da certificação e o uso da marca “NF Bâtiments 

Tertiaires – Démarche HQE”, o empreendedor deve se submeter a três auditorias, executadas 

pelo organismo certificador (CSTB), ao final dos estágios de planejamento, concepção e 

realização. Durante as auditorias são verificados o sistema de gestão ambiental e a qualidade 

ambiental do edifício ao longo de seu desenvolvimento, implantadas pelo empreendedor, 

assegurando a correspondência ao perfil ambiental mínimo (SILVA, 2007). 

2.3.2 Alta Qualidade Ambiental – AQUA  

A certificação Processo AQUA para edificações baseia-se em 14 objetivos de 

desempenho que devem ser atingidos em níveis bom, superior ou excelente, ultrapassando as 

exigências que correspondem à regulamentação vigente ou prática corrente, distribuídas em 

quatro grandes temas: eco-construção, eco-gestão, conforto e saúde.  

As soluções arquitetônicas e técnicas para atender aos critérios do AQUA visam 

obter os melhores resultados ambientais, com economia. Consideram o programa de 

necessidades, o contexto local, a estratégia ambiental do empreendedor, a análise econômica 

global, o usuário, a regulamentação e as demais partes interessadas (CONSTRUIR 

SUSTENTÁVEL, 2012). 

A certificação é concedida por meio de rigoroso processo de auditorias presenciais 

em três fases estratégicas do empreendimento: planejamento, projeto e construção. Os 

referenciais técnicos abrangem  empreendimentos comerciais, residenciais, centros de 

comércio e galpões industriais (CONSTRUIR SUSTENTÁVEL, 2012). 

Uma construção ou a adaptação de edifícios ou gerenciamento de seu uso causam 

impactos ao ambiente, qualquer que seja a fase de sua vida (realização, uso e operação, 

adaptação, desconstrução), devido aos recursos consumidos, às emissões, aos efluentes e aos 

resíduos produzidos. 

Os preceitos do Processo AQUA preconizam que o empreendedor deve gerenciar 

suas próprias funções internas e seus fornecedores (projetistas, construtoras, etc.) a fim de 
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reduzir o impacto ambiental de seus empreendimentos e de assegurar o conforto e a saúde das 

pessoas por eles afetadas (FCAV, 2013). 

A Alta Qualidade Ambiental é definida como um processo de gestão de projeto 

propondo obter a qualidade ambiental de um empreendimento novo ou uma reabilitação. Este 

processo constitui-se em torno dos seguintes aspectos (FCAV, 2013): 

 Implementação, pelos empreendedores, de um sistema de gestão ambiental;  

 Adaptação do edifício habitacional à sua envolvente e ambiente imediato, o que se 

traduz pela obrigação de responder aos principais contextos e prioridades ambientais 

de proximidade, identificados na análise do local do empreendimento; 

 Informação transmitida pelo empreendedor aos compradores e usuários das 

habitações, estimulando a adoção de práticas mais eficientes em termos de respeito ao 

meio ambiente. 

O desempenho ambiental de uma construção é atingido com uso de ferramentas 

de gestão ambiental e de natureza arquitetônica e técnica. Para tanto, a sistematização e 

controle rigorosos são indispensáveis, esta é a razão pela qual o referencial técnico de 

certificação AQUA estrutura-se em dois (FCAV, 2013): 

 O referencial do Sistema de Gestão do Empreendimento (SGE), para avaliar o sistema 

de gestão ambiental implantado pelo empreendedor; 

 O referencial da Qualidade Ambiental do Edifício (QAE), para avaliar o desempenho 

arquitetônico e técnico da construção. 

A implementação do Sistema de Gestão do Empreendimento permite definir a 

Qualidade Ambiental visada para o edifício e organizar o empreendimento para 

atingi-la, ao mesmo tempo em que permite controlar o conjunto dos processos 

operacionais relacionados às fases de programa, concepção e realização da 

construção (FCAV, 2013, p. 122). 

A Qualidade Ambiental do Edifício estrutura-se em 14 categorias (conjuntos de 

preocupações) que podem ser reunir em 4 famílias (Figura 2.4). 
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Figura 2.4 – Famílias e categorias da QAE  

 

 

 

 

 

 

Fonte: FCAV, 2013 

Estes dois princípios fundamentais integram a base da avaliação de desempenho 

ambiental de edifícios submetidos ao Processo AQUA.  

2.3.3 Referencial Técnico AQUA de Edifícios Habitacionais – Categoria 

Gestão da Água 

Como apresentado anteriormente, o Processo AQUA estrutura-se no SGE e no 

QAE. O Referencial Técnico de certificação “Edifícios habitacionais - Processo AQUA" trata 

destes dois campos de análise para certificação a partir de ferramentas como indicadores de 

qualidade, sistemas organizacionais de informação do empreendimento, documentos de 

gestão e diretrizes para determinação do desempenho das categorias constituintes da 

qualidade do edifício habitacional.  

O referencial técnico visa avaliar um empreendimento composto por um ou mais 

edifícios habitacionais, sendo que, a certificação cobre as fases de Programa (elaboração do 

programa de necessidades), Concepção (concepção arquitetônica e técnica) e Realização 

(construção do empreendimento). Já a fase de operação do edifício não faz parte do escopo de 

aplicação da certificação, porém, este referencial trata de elementos auxiliares para obtenção 

de desempenho ambiental após entrega do empreendimento.  

Os aspectos considerados para a avaliação do desempenho ambiental do edifício 

estão definidos em 14 categorias que se distribuem em 4 famílias. Quanto à categoria Gestão 

da Água, uma das que compõe a família Gestão de Energia e Economias, trata o 
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gerenciamento da água a partir de 3 preocupações: redução do consumo potável, gestão de 

águas pluviais e dimensionamento do sistema de aquecimento de água. 

Para a redução do consumo de água potável, preconizam-se exigências que vão 

desde os limites de pressão em pontos de consumo a postos de irrigação, englobando os 

gastos a nível individual e coletivo. A água pluvial é gerida de modo a reduzir a contribuição 

de carga/fluxo para as redes de drenagem, ou seja, controla-se a retenção, infiltração e 

reaproveitamento de águas de chuva. E para o sistema de aquecimento de água, exige-se 

conformidade com critérios de dimensionamento e estratégia de operação adequada. 

2.4 CERTIFICAÇÕES AMBIENTAIS EM EMPREENDIMENTOS 

BRASILEIROS 

Segundo Leite Junior (2013), apenas um empreendimento imobiliário residencial 

concluído ate maio de 2013 havia conquistado uma certificação ambiental no Brasil. Este 

problema está ligado intimamente na falta de interesse dos incorporadores brasileiros de 

investir um valor maior para alcançar a certificação, pois se um empresário não consegue 

relacionar qualquer custo adicional a benefícios econômicos na mesma proporção, 

dificilmente será feito tais investimentos. A maioria dos benefícios da certificação ambiental é 

desfrutada pelos usuários, como a qualidade do ar interno, da iluminação, da ventilação, do 

conforto olfativo, térmico e acústico, além de retorno. Um benefício direto ao empreendedor 

seria a obtenção de um preço adicional para o imóvel sustentável. 

Apesar da existência de dados técnicos provenientes de pesquisas realizadas no 

exterior, quase não existem dados nacionais relacionados aos custos e benefícios de 

empreendimentos residenciais sustentáveis. Isso dificulta a absorção por parte dos 

incorporadores de edificações residenciais das tendências do segmento sustentável e das 

certificações ambientais. Porém, a certificação no Brasil tem sido observada principalmente 

em edifícios corporativos, em que as empresas buscam atrelar suas marcas aos diversos 

aspectos relacionados à sustentabilidade, se beneficiando com o marketing proporcionado 

pelo reconhecimento de uma entidade certificadora (LEITE JUNIOR, 2013). 

Uma clara vantagem das certificações é a facilidade com que um empreendimento 

é reconhecido como sustentável pelo público em geral, pois quando a entidade certificadora 

concede o Certificado de Construção Sustentável é porque o edifício estava conforme todos os 



Análise da viabilidade técnica e econômica dos critérios relacionados à gestão da água...  

 

29 

  G. L. Vitali, H. V. Assis   

requisitos estabelecidos nas respectivas normas, e assim, qualquer cidadão, mesmo sem 

nenhum conhecimento na área, consegue identificar que aquele edifício é sustentável, de 

acordo com os requisitos da entidade certificadora.  

Quando o empreendimento se auto declara sustentável, há sempre a desconfiança 

do usuário leigo, pois apenas profissionais, com conhecimento das normas e requisitos que 

estabelecem se um edifício pode ser ou não considerado sustentável e com acesso aos projetos 

e ao próprio edifício, conseguiriam identificar se ele é realmente sustentável (LEITE 

JUNIOR, 2013). 

 Para isso, certificações preenchem esse gap entre produto real e produto de 

marketing que é criado na análise de compra de leigos. Contudo, certificações como 

BREEAM, GBTool e LEED têm sido usadas para avaliar e certificar edifícios em grandes 

cidades do Brasil, onde seus critérios de avaliação e parâmetros avaliativos demonstram-se 

muitas vezes inadequados (BUENO, 2010). 

Segundo Bueno (2010), o sistema de certificação AQUA é o que mais demonstra 

aplicabilidade ao contexto brasileiro, uma vez que foi preliminarmente adaptada para tal. 

Porém, a sua estrutura metodológica de aplicação, em que terceiros são contratados para 

auditar todo o processo de certificação, torna o método com altos custos, o que restringe o 

número de interessados na aplicação desta ferramenta. A falta de divulgação em torno da 

certificação também interfere na sua exposição aos interessados, mas a crescente demanda do 

mercado por construções sustentáveis propiciou a ampliação das atividades do certificado 

AQUA, tendo no segundo bimestre de 2014 mais de 150 edifícios em processo de certificação 

(FCAV, 2014). 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

Está descrito a seguir a metodologia de pesquisa utilizada para alcançar o objetivo 

deste presente trabalho (Figura 3.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Fluxograma da Pesquisa 
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3.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A pesquisa apresentada no capítulo da revisão bibliográfica foi baseada em 

autores participantes de estudos sobre certificação ambiental para edifícios. São poucos os 

trabalhos desenvolvidos no país sobre o tema e por isso a bibliografia ficou bem restrita à 

alguns autores e pesquisas. 

Este capítulo foi estruturado para descrever em quais metodologias se baseiam as 

certificações ambientais para edifícios e os principais sistemas internacionais de avaliação 

ambiental, assim como identificar um sistema de avaliação adaptado a realidade brasileira e, 

por fim, como está a perspectiva das certificações ambientais no Brasil. 

3.2 ESCOLHA DA CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL 

O referencial técnico de certificação ambiental adotado foi escolhido de acordo 

com sua proximidade a realidade brasileira. O AQUA é um modelo de certificação baseado 

nas normas brasileiras e na conjuntura da construção civil no país. A sua categoria 5 – 

“Gestão da Água” engloba vários temas como redução de consumo através de louças e metais 

mais sustentáveis, uso de sistema de irrigação, gestão da retenção e infiltração da agua, 

reaproveitamento de agua de chuvas e sistema de aquecimento de agua. O referencial técnico 

AQUA estrutura-se de maneira que estas preocupações possam ser analisadas em fase de 

projeto. 

3.3 ESCOLHA DO PROJETO DO EDIFÍCIO 

A escolha do projeto foi baseada pela proximidade com o projetista e acesso aos 

dados. Foi escolhido um edifício residencial de alto padrão de condomínio horizontal, pois os 

projetos estavam completos, revisados, em fase de construção e os dados de projeto estavam à 

disposição para pesquisa. Além disso, o edifício é passível de ser analisado nos critérios da 

categoria de gestão da água e esta tipologia tem versão específica do referencial técnico 

AQUA. 
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3.4 ANÁLISE DOS PROJETOS E CRITERIOS 

Para realizar a análise dos projetos e dos critérios de avaliação do AQUA 

(Apêndice A), orientou-se a análise em etapas para facilitar a obtenção e exposição dos dados.  

A) Usando uma lista de verificação fez-se um reconhecimento do projeto ao 

verificar quais critérios presentes na Categoria 5 – Gestão da Água são passiveis de análise.  

B) Para os critérios possíveis de análise para fase de projeto (A), verificaram-se os 

critérios que já estão atendidos (nível excelente) no projeto original e os que não estão (níveis 

superior, bom ou inferior). 

C) Após o mapeamento do projeto executado em B, definiram-se as modificações 

e como será feita a adaptação para obter a pontuação do critério. 

D) Fez-se o levantamento de custos adicionais necessários para alcançar as 

exigências do referencial técnico (nível excelente) não atendidas no projeto original, definidas 

em C.  

E) Com todo o custo necessário para promover as adaptações, foi feito um estudo 

financeiro para verificar o tempo necessário de retorno do investimento inicial do(s) 

proprietário(s)/usuário(s). A partir do cálculo de previsão de redução do consumo de água 

após a constatação de conformidade com requisitos do referencial técnico (B), calculou-se a 

economia mensal empregando tabela de preços local de água servida (SANEAGO – 

Saneamento de Goiás). O calculo do payback está relacionado à redução do consumo de água 

proporcionada pelo referencial técnico AQUA com o custo de atendimento às exigências da 

categoria (D). 

F) Análise de viabilidade técnica e econômica de cada critério relacionando custo 

de implantação, dificuldades de implantação e impacto final da economia/retorno financeiro. 

3.5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Na etapa final deste presente trabalho se cruzou os resultados obtidos das análises 

dos critérios do referencial técnico com os resultados dos cálculos econômicos relacionados 

aos custos e economias provenientes da adequação dos edifícios para obtenção de 
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desempenho ambiental quanto à água potável.  E assim verificou-se a viabilidade técnica e 

econômica no atendimento aos critérios estabelecidos pela Categoria Gestão da Água do 

referencial técnico da certificação ambiental AQUA de edifícios residenciais de alto padrão.
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4 RESULTADOS 

Este capítulo apresenta os resultados (1) da caracterização do projeto em estudo; 

(2) da seleção de critérios da AQUA aplicáveis ao projeto; (3) do atendimento do projeto 

pelos critérios aplicáveis; (4) das modificações de projeto para atendimento das exigências de 

nível Excelente; (5) do levantamento de custos para adequação, operação e manutenção dos 

novos sistemas e dispositivos definidos em (4); (6) da avaliação econômica do investimento 

para adequação e o consequente retorno financeiro pela economia de água e (7) da análise 

global dos resultados. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

A edificação do projeto fica localizada em condomínio horizontal de alto padrão e 

é formada por três pavimentos: subsolo, pavimento térreo e pavimento superior. O subsolo é 

formado pela garagem, espaço para bicicletas e escada. O pavimento térreo é constituído por 

hall, sala de estar, escritório, banheiro social, sala de televisão, escada, cozinha, lavanderia, 

quarto de serviço, banheiro de serviço, banheiro externo, varanda e piscina. O pavimento 

superior é composto por varanda, suítes 01, 02, 03 e 04, banheiro 01, 02, 03 e 04, roupeiro, 

closets e escada. Tendo em vista a alteração do terreno pela implantação do edifício 

residencial unifamiliar, a área permeável será reduzida de 505,03 para 158,88 m². Essa área 

verde é formada por floreira alinhada ao muro dos fundos e gramado no restante. As demais 

áreas e dados pertinentes do projeto estão destacados na Tabela 4.1. 

Mediante o CUB atualizado de Junho de 2014
1
 (Custo Unitário Básico de 

Construção), fornecido pelo Sinduscon-GO (Sindicato da Indústria da Construção no Estado 

de Goiás), calculou-se o custo da residência unifamiliar de alto padrão (Tabela 4.1). O CUB é 

calculado de acordo com leis federais e normas técnicas específicas, definindo os parâmetros 

corretos e necessários que devem ser levados em consideração. Por exemplo o terreno, 

fundações, ajardinamento e projetos não são atribuídos ao CUB. 

 

                                                 
1
 Sinduscon-GO, Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Custos Unitários Básicos de 

Construção – Junho – 2014, 2014. Disponível em: < http://www.sinduscongoias.com.br/arquivos/ 

download/cub/cub-junho-2014.pdf>. Acesso em 04 de julho de 2014. 
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Tabela 4.1 – Dados do projeto em estudo 

Descrição Área (m²) 

Terreno 505,03 

Subsolo 81,28 

Pavimento Térreo 172,45 

Pavimento Superior 154,48 

Total de Construção 408,21 

Taxa de Ocupação 34,15% 

Piscina 24,90 

Área Permeável 158,88 

Área de Projeção do Telhado 172,45 

Descrição Custo 

Custo da Residência R$ 547.397,15 

4.2 SELEÇÃO DE CRITÉRIOS APLICÁVEIS 

As exigências requeridas pela Categoria 5 – Gestão da Água – abrangem 

preocupações como redução do consumo de água potável e dimensionamento do sistema de 

aquecimento de água. O edifício, por estar em projeto e sua tipologia, pode restringir o 

alcance das análises de desempenho impostas pelo referencial técnico. Portanto, devem-se 

identificar, primeiramente, quais exigências são passíveis de averiguação para o edifício em 

estudo na fase de projeto. 

A Tabela 4.2 a seguir consta colunas de Preocupação, Exigência, Possibilidade 

de aplicação e Justificativa, correspondendo a itemização apresentada no referencial técnico 

do AQUA (Apêndice A). O atendimento ao nível Excelente é caracterizado quando todos os 

pontos “●” da coluna E são atendidos e ao menos dois pontos opcionais “○” da coluna E são 

atendidos (Apêndice A). Pela relevância no impacto da economia de água, determinaram-se 

os dois pontos opcionais ○ como sendo o aproveitamento de águas pluviais (item 5.2.3) e a 

instalação de sistema de recirculação de água quente (item 5.3.2.2). 
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Tabela 4.2 – Seleção de exigências aplicáveis 

Preocupação Exigência 
Possibilidade de 

aplicação 
Justificativa 

5.1 Redução do 

consumo de água 

5.1.1 Limitar as vazões de 

utilização 

Sim 

Calcular pressões em pontos de 

consumo pelo projeto hidrossanitário 

considerando perdas de carga 

localizadas e distribuídas, desníveis, 

materiais e diâmetros das tubulações. 

5.1.2.1 Instalação de 

sistemas economizadores. 

Bacia sanitária: capacidade 

nomial 6 litros e duplo 

acionamento 

Sim 

Conferir no memorial descritivo do 

projeto as especificações das bacias 

sanitárias. 

5.1.2.2 Instalação de 

sistemas economizadores. 

Bacia sanitária: 

conformidade com ABNT 

e PSQ 

Sim 

Conferir no memorial descritivo do 

projeto as especificações das bacias 

sanitárias e constatar a participação e 

aprovação no respectivo PSQ. 

5.1.2.3 Instalação de 

sistemas economizadores. 

Metais sanitários: presença 

de componetes 

economizadores 

Sim 

Conferir no memorial descritivo do 

projeto a presença de componentes 

economizadores. 

5.1.2.4 Instalação de 

sistemas economizadores. 

Metais sanitários: 

misturadores em 

conformidade com ABNT 

e PSQ 

Sim 

Conferir no memorial descritivo do 

projeto as especificações dos metais 

sanitários e constatar a participação e 

aprovação no respectivo PSQ 

5.1.2.5 Instalação de 

sistemas economizadores. 

Metais sanitários: torneiras 

em áreas externas [...] 

Não 

Não há área comum já que é um 

residencial unifamiliar. 

5.1.2.6 Instalação de 

sistemas economizadores. 

Metais sanitários: 

tratamento anti-incrustação 

Sim                                                            

(Opcional) 

Verificar se no projeto hidrossanitário 

ou executivo do residencial prevê 

tratamento anti-incrustação. 

5.1.2.7 Instalação de 

sistemas economizadores. 

Instalação de medidores de 

água: medidor individual 

no mínimo classe B 

Sim 

Conferir no memorial descritivo do 

projeto as especificações dos medidores 

individuais. 

5.1.2.8 Instalação de 

sistemas economizadores. 

Posto de irrigação: 

programação 

Sim 

Conferir no memorial descritivo do 

projeto a presença de posto de irrigação 

e suas especificações. 

5.1.2.9 Instalação de 

sistemas economizadores. 

Posto de irrigação: 

irrigação por gotejamento 

se necessário 

Sim 

Conferir no memorial descritivo do 

projeto a presença de posto de irrigação 

e suas especificações. 
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Tabela 4.2 – Seleção de exigências aplicáveis (cont.) 

Preocupação Exigência 
Possibilidade de 

aplicação 
Justificativa 

5.1 Redução do 

consumo de água 

5.1.2.10 Instalação de 

sistemas economizadores. 

Posto de irrigação: 

irrigação multizona 

Sim                                                                                  

(Opcional) 

Conferir no memorial descritivo do 

projeto a presença de posto de irrigação 

e suas especificações. Está exigência 

não será verificada. 

5.1.2.11 Instalação de 

sistemas economizadores. 

Posto de irrigação: seleção 

de vegetais com baixa 

demanda de irrigação 

Sim 

Conferir no memorial descritivo do 

projeto as especificações dos jardins e 

paisagismo. 

5.1.3.1 Previsão de 

consumo anual de água 

potável. Estimar o 

consumo anual de 

referência 

Sim 

Estimar o consumo de referência de 

água potável em m³/ano conforme as 

diretrizes do referencial técnico 

(Apêndice A). 

5.1.3.2 Previsão de 

consumo anual de água 

potável. Estimar o 

consumo anual para as 

áreas comuns 

Não 

Não há área comum já que é um 

residencial unifamiliar. 

5.1.3.3 Previsão de 

consumo anual de não 

água potável. Estimar o 

consumo anual total de 

água não potável 

Sim 

Se houver consumo de água não 

potável, identificar o consumo total de 

água não potável e seus pontos de 

consumo na unidade habitacional. 

5.1.4 Garantir economia de 

água potável nas unidades 

habitacionais: comparação 

entre consumo previsto e 

de referência 

Sim 

Estimar o consumo de água potável em 

m³/ano a partir das medidas 

minimizadoras adotadas. 

5.1.5 Garantir economia de 

água potável nas áreas 

comuns 

Não 

Não há área comum já que é um 

residencial unifamiliar. 

5.2 Gestão de 

águas pluviais 

5.2.1 Gestão da retenção 

Sim 

Calcular a vazão de escoamento do 

terreno após a implantação do projeto 

conforme este item do Apêndice A. 

5.2.2 Gestão da infiltração 

Sim 

Calcular o coeficiente de 

impermeabilização para implantação 

em terrenos naturais (originais) 

conforme este item do Apêndice A. 

5.2.3 Aproveitamento de 

águas pluviais 

Sim                                                                                  

(Opcional) 

Analisar em projeto a presença de 

sistema de aproveitamento de águas 

pluviais. Se apresentar tal sistema, 

analisar as exigências de projeto 

constantes no “Anexo 1” do Anexo A. 
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Tabela 4.2 – Seleção de exigências aplicáveis (cont.) 

Preocupação Exigência 
Possibilidade de 

aplicação 
Justificativa 

5.3 Dimensionamento 

do sistema de 

aquecimento de água 

5.3.1 Respeita o 

dimensionamento das 

notas da categoria Sim 

Comparar o dimensionamento de 

projeto do sistema de aquecimento de 

água com os requisitos no “Anexo 3” 

do Anexo A. 

5.3.2.1 Distância da 

produção ao ponto de 

consumo 
Sim 

Analisar distâncias do ponto de 

consumo e do ponto de aquecimento 

pelas disposições de projeto do sistema 

de aquecimento de água. 

5.3.2.2 Distância da 

produção ao ponto de 

consumo (opcional) 

Sim                                                                                  

(Opcional) 

Analisar distâncias do ponto de 

consumo e do ponto de aquecimento 

pelas disposições de projeto do sistema 

de aquecimento de água. 

Portanto, as exigências que não podem ser aplicadas ao projeto são 5.1.2.5, 5.1.3.2 

e 5.1.5. Como já anteriormente determinado, as exigências opcionais 5.2.3 e 5.3.2.2 foram as 

escolhidas para cumprir com o critério de no mínimo duas opcionais atendidas. Assim, as 

exigências opcionais 5.1.2.6, 5.1.2.10 não serão aplicadas ao projeto do edifício em estudo. Já 

a exigência 5.3.2.1 será suprida pela opcional escolhida 5.3.2.2, pois essa tem níveis 

superiores de desempenho dos mesmos parâmetros da 5.3.2.1.  

4.3 ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS PELO PROJETO 

Após a seleção das exigências aplicáveis no projeto em estudo, foi feito o 

mapeamento de critérios já atendidos em nível Excelente de desempenho da Categoria 5 do 

referencial técnico AQUA. Portanto, nesta etapa, revela-se a proximidade do projeto original 

do residencial aos requisitos de nível Excelente, identificando as exigências atendidas e não 

atendidas. 

Para isso, organizou-se as verificações na sequência das exigências da Categoria 5 

(Apêndice A), calculando-se os dados necessários a partir das notas e anexos recomendados 

pelo referencial técnico de  gestão da água. Ao final desta etapa, os resultados obtidos foram 

compilados e apresentados na Tabela 4.9. 

 Limitar as vazões de utilização: considerando a pressão máxima resultante nos 

pontos de consumo menor ou igual a 300 kPa (item 5.1.1); 
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As pressões de água fria nos pontos de consumo foram obtidas a partir das 

diretrizes de cálculo apresentadas na NBR 5626 (ABNT,1998). As maiores pressões nos 

pontos de consumo estão um pouco abaixo de 75 kPa (aproximadamente 7,5 mca). Estes são 

resultados previstos, já que o desnível do piso do térreo à saída do reservatório superior é de 

aproximadamente 9,00 metros (pressão máxima das tubulações aproximadamente 9 mca). 

Os resultados estão expostos em tabela (Tabela 4.3), sendo que as colunas da 

esquerda à direita significam: ramificação final de sistema de água fria, trecho, somatório de 

pesos, vazão de projeto, diâmetro de projeto, diâmetro interno, velocidade, comprimento real, 

comprimento equivalente, perda de carga unitária, perda de carga, desnível, pressão a 

montante e pressão a jusante. 

Tabela 4.3 – Pressões de água fria em pontos de consumo 

Prumada Trecho ∑P 
QP 
(l/s) 

Dpj 
(mm) 

Din 
(mm) 

V 
(m/s) 

Lr 
(m) 

Le 
(m) 

Lv 
(m) 

J 
(m/m) 

ΔH 
(m) 

Des 
(m) 

Pm 
(mca) 

Pj 
(mca) 

AF 01 

RES. SUP. - CASA 15,30 1,17 50,00 44,00 3,00 7,44 21,40 28,84 0,02 0,51 1,50 1,85 2,84 

CASA - AF 01/06/07 4,50 0,64 50,00 44,00 3,00 2,00 7,60 9,60 0,01 0,06 0,00 2,84 2,79 

AF 01/06/07 - AF 01/06  2,80 0,50 32,00 27,80 3,00 1,16 4,60 5,76 0,04 0,20 0,00 2,79 2,58 

AF 01/06 - AF 01 - 0,40 25,00 21,40 3,00 5,28 7,00 12,28 0,08 1,01 5,28 2,58 6,86 

AF 01 - CH - 0,15 25,00 21,40 3,00 1,25 18,90 20,15 0,01 0,30 -1,00 6,86 5,56 

AF 01 - DH/BS/LV - 0,35 25,00 21,40 3,00 1,12 2,40 3,52 0,06 0,23 0,90 6,86 7,53 

DH/BS/LV - DH - 0,20 25,00 21,40 3,00 0,40 4,60 5,00 0,02 0,12 -0,40 7,53 7,01 

DH/BS/LV - BS/LV - 0,30 25,00 21,40 3,00 0,15 0,90 1,05 0,05 0,05 0,00 7,01 6,95 

BS/LV - BS - 0,15 25,00 21,40 3,00 0,00 3,10 3,10 0,01 0,05 0,00 6,95 6,91 

BS/LV - LV - 0,15 25,00 21,40 3,00 1,28 3,90 5,18 0,01 0,08 -0,45 6,95 6,43 

AF 02 

RES. SUP. - CASA 15,30 1,17 50,00 44,00 3,00 7,44 21,40 28,84 0,02 0,51 1,50 1,85 2,84 

CASA - AF 04/02/03/05/08 10,80 0,99 50,00 44,00 3,00 4,14 2,30 6,44 0,01 0,08 0,00 2,84 2,76 

AF 04/02/03/05/08 -  

AF 04/02/03 6,00 0,73 50,00 44,00 3,00 0,30 2,30 2,60 0,01 0,02 0,00 2,76 2,74 

AF 04/02/03 - AF 02/03 3,50 0,56 50,00 44,00 3,00 0,98 2,30 3,28 0,00 0,02 0,00 2,74 2,72 

AF 02/03 - AF 02 - 0,45 32,00 27,80 3,00 5,53 9,60 15,13 0,03 0,44 5,28 2,72 7,56 

AF 02 - CH - 0,20 25,00 21,40 3,00 1,25 18,90 20,15 0,02 0,49 -1,00 7,56 6,07 

AF 02 - DH/PIA/BS/LV - 0,45 25,00 21,40 3,00 1,20 2,40 3,60 0,10 0,36 0,90 7,56 8,10 

DH/PIA/BS/LV - DH/PIA - 0,45 25,00 21,40 3,00 0,40 3,10 3,50 0,10 0,35 -0,40 8,10 7,35 

DH/PIA - DH - 0,20 25,00 21,40 3,00 0,00 3,10 3,10 0,02 0,08 0,00 7,35 7,27 

DH/PIA - PIA - 0,25 25,00 21,40 3,00 0,30 3,90 4,20 0,04 0,15 -0,05 7,35 7,20 

DH/PIA/BS/LV - BS/LV - 0,15 25,00 21,40 3,00 0,15 0,90 1,05 0,01 0,02 0,00 8,10 8,09 

BS/LV - BS - 0,15 25,00 21,40 3,00 0,00 3,10 3,10 0,01 0,05 0,00 8,09 8,04 

BS/LV - LV - 0,15 25,00 21,40 3,00 1,25 3,90 5,15 0,01 0,08 -0,45 8,09 7,56 

AF 03 

RES. SUP. - CASA 15,30 1,17 50,00 44,00 3,00 7,44 21,40 28,84 0,02 0,51 1,50 1,85 2,84 

CASA - AF 04/02/03/05/08 10,80 0,99 50,00 44,00 3,00 4,14 2,30 6,44 0,01 0,08 0,00 2,84 2,76 

AF 04/02/03/05/08 - 
AF 04/02/03 6,00 0,73 50,00 44,00 3,00 0,30 2,30 2,60 0,01 0,02 0,00 2,76 2,74 

AF 04/02/03 - AF 02/03 3,50 0,56 50,00 44,00 3,00 0,98 2,30 3,28 0,00 0,02 0,00 2,74 2,72 

AF 02/03 - AF 03 - 0,40 32,00 27,80 3,00 6,38 5,60 11,98 0,02 0,28 5,58 2,72 8,02 

AF 03 - CH - 0,20 25,00 21,40 3,00 1,25 18,90 20,15 0,02 0,49 -1,30 8,02 6,23 

AF 03 - SAUNA/DH/BS/LV - 0,40 25,00 21,40 3,00 0,60 0,90 1,50 0,08 0,12 0,60 8,02 8,50 

SAUNA/DH/BS/LV - SAUNA -   25,00 21,40 3,00 3,90 5,40 9,30 0,00 0,00 -2,10 8,50 6,40 

SAUNA/DH/BS/LV - DH - 0,20 25,00 21,40 3,00 0,40 4,60 5,00 0,02 0,12 -0,40 8,50 7,98 

DH/BS/LV - BS/LV - 0,15 25,00 21,40 3,00 0,15 0,90 1,05 0,01 0,02 0,00 8,50 8,48 
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Tabela 4.3 – Pressões de água fria em pontos de consumo (cont.) 

Prumada Trecho ∑P 
QP 
(l/s) 

Dpj 
(mm) 

Din 
(mm) 

V 
(m/s) 

Lr 
(m) 

Le 
(m) 

Lv 
(m) 

J 
(m/m) 

ΔH 
(m) 

Des 
(m) 

Pm 
(mca) 

Pj 
(mca) 

AF 03 

(cont.) 

BS/LV - BS - 0,15 25,00 21,40 3,00 0,00 3,10 3,10 0,01 0,05 0,00 8,48 8,44 

BS/LV - LV - 0,15 25,00 21,40 3,00 1,25 3,90 5,15 0,01 0,08 -0,45 8,48 7,96 

AF 04 

RES. SUP. - CASA 15,30 1,17 50,00 44,00 3,00 7,44 21,40 28,84 0,02 0,51 1,50 1,85 2,84 

CASA - AF 04/02/03/05/08 10,80 0,99 50,00 44,00 3,00 4,14 2,30 6,44 0,01 0,08 0,00 2,84 2,76 

AF 04/02/03/05/08 -  

AF 04/02/03 6,00 0,73 50,00 44,00 3,00 0,30 2,30 2,60 0,01 0,02 0,00 2,76 2,74 

AF 04/02/03 - AF 04 - 0,55 32,00 27,80 3,00 5,08 7,90 12,98 0,04 0,54 5,13 2,74 7,33 

AF 04 - FILTRO - 0,10 25,00 21,40 3,00 0,00 3,10 3,10 0,01 0,02 0,00 7,33 7,31 

AF 04 - PIA1/PIA2/MLL - 0,55 25,00 21,40 3,00 1,35 0,90 2,25 0,14 0,32 0,65 7,33 7,66 

PIA1/PIA2/MLL - PIA1  - 0,20 25,00 21,40 3,00 0,00 3,10 3,10 0,02 0,08 0,00 7,66 7,59 

PIA1/PIA2/MLL - PIA2/MLL - 0,55 25,00 21,40 3,00 0,65 0,90 1,55 0,14 0,22 0,00 7,66 7,44 

PIA2/MLL - MLL - 0,25 25,00 21,40 3,00 0,73 3,90 4,63 0,04 0,17 0,25 7,44 7,52 

AF 05 

RES. SUP. - CASA 15,30 1,17 50,00 44,00 3,00 7,44 21,40 28,84 0,02 0,51 1,50 1,85 2,84 

CASA - AF 04/02/03/05/08 10,80 0,99 50,00 44,00 3,00 4,14 2,30 6,44 0,01 0,08 0,00 2,84 2,76 

AF 04/02/03/05/08 - AF 05/08 4,80 0,66 50,00 44,00 3,00 2,80 7,60 10,40 0,01 0,07 0,00 2,76 2,69 

AF 05/08 - AF 05 - 0,60 25,00 21,40 3,00 5,64 10,90 16,54 0,17 2,76 2,05 2,76 2,05 

AF 05 - MLR1 - 0,30 25,00 21,40 3,00 0,00 3,10 3,10 0,05 0,15 0,00 2,05 1,90 

AF 05 - MLR2/TQ1/TQ2 - 0,55 25,00 21,40 3,00 0,65 0,90 1,55 0,14 0,22 0,00 1,90 1,68 

MLR2/TQ1/TQ2 - MLR2 - 0,30 25,00 21,40 3,00 0,00 3,10 3,10 0,05 0,15 0,00 1,68 1,53 

MLR2/TQ1/TQ2 - TQ1/TQ2 - 0,50 25,00 21,40 3,00 0,64 0,90 1,54 0,12 0,19 0,00 1,90 1,71 

TQ1/TQ2 - TQ1 - 0,25 25,00 21,40 3,00 0,00 3,10 3,10 0,04 0,11 0,00 1,71 1,60 

TQ1/TQ2 - TQ2 - 0,25 25,00 21,40 3,00 0,55 2,40 2,95 0,04 0,11 0,00 1,71 1,61 

AF 06 

RES. SUP. - CASA 15,30 1,17 50,00 44,00 3,00 7,44 21,40 28,84 0,02 0,51 1,50 1,85 2,84 

CASA - AF 01/06/07 4,50 0,64 50,00 44,00 3,00 2,00 7,60 9,60 0,01 0,06 0,00 2,84 2,79 

AF 01/06/07 - AF 01/06  2,80 0,50 32,00 27,80 3,00 1,16 4,60 5,76 0,04 0,20 0,00 2,79 2,58 

AF 01/06 - AF 06 - 0,40 25,00 21,40 3,00 5,28 7,00 12,28 0,08 1,01 5,28 2,58 6,86 

AF 06 - CH - 0,15 25,00 21,40 3,00 1,25 18,90 20,15 0,01 0,30 -1,00 6,86 5,56 

AF 06 - DH/BS/LV - 0,35 25,00 21,40 3,00 1,12 2,40 3,52 0,06 0,23 0,90 6,86 7,53 

DH/BS/LV - DH - 0,20 25,00 21,40 3,00 0,40 4,60 5,00 0,02 0,12 -0,40 7,53 7,01 

DH/BS/LV - BS/LV - 0,30 25,00 21,40 3,00 0,15 0,90 1,05 0,05 0,05 0,00 7,01 6,95 

BS/LV - BS - 0,15 25,00 21,40 3,00 0,00 3,10 3,10 0,01 0,05 0,00 6,95 6,91 

BS/LV - LV - 0,15 25,00 21,40 3,00 1,28 3,90 5,18 0,01 0,08 -0,45 6,95 6,43 

AF 07 

RES. SUP. - CASA 15,30 1,17 50,00 44,00 3,00 7,44 21,40 28,84 0,02 0,51 1,50 1,85 2,84 

CASA - AF 01/06/07 4,50 0,64 50,00 44,00 3,00 2,00 7,60 9,60 0,01 0,06 0,00 2,84 2,79 

AF 01/06/07 - AF 07  - 0,40 25,00 21,40 3,00 3,21 8,00 11,21 0,08 0,92 2,04 2,79 3,91 

AF 07 - CH - 0,20 25,00 21,40 3,00 1,25 18,90 20,15 0,02 0,49 -1,00 3,91 2,42 

AF 07 - BS/DH/LV1/LV2 - 0,35 25,00 21,40 3,00 0,90 0,90 1,80 0,06 0,12 0,90 3,91 4,69 

BS/DH/LV1/LV2 - BS/DH - 0,35 25,00 21,40 3,00 0,30 3,10 3,40 0,06 0,22 0,00 4,69 4,47 

BS/DH - DH - 0,20 25,00 21,40 3,00 0,40 4,60 5,00 0,02 0,12 -0,40 4,47 3,95 

BS/DH - BS - 0,15 25,00 21,40 3,00 0,15 2,40 2,55 0,01 0,04 0,00 4,47 4,43 

BS/DH/LV1/LV2 - LV1/LV2 - 0,30 25,00 21,40 3,00 1,15 2,40 3,55 0,05 0,18 0,27 4,69 4,78 

LV1/LV2 - LV1 - 0,15 25,00 21,40 3,00 1,77 5,40 7,17 0,01 0,11 -0,65 4,78 4,03 

LV1/LV2 - LV2 - 0,15 25,00 21,40 3,00 3,55 6,10 9,65 0,01 0,14 -0,65 4,78 3,99 

AF 08 

RES. SUP. - CASA 15,70 1,19 50,00 44,00 3,00 7,44 21,40 28,84 0,02 0,52 1,50 1,85 2,83 

CASA - AF 04/02/03/05/08 11,20 1,00 50,00 44,00 3,00 4,14 2,30 6,44 0,01 0,09 0,00 2,83 2,75 

AF 04/02/03/05/08 - AF 05/08   0,00 50,00 44,00 3,00 2,80 7,60 10,40 0,00 0,00 0,00 2,75 2,75 

AF 05/08 - AF 08  - 0,40 25,00 21,40 3,00 3,35 5,60 8,95 0,08 0,73 2,70 2,75 4,71 

AF 08 - CH - 0,20 25,00 21,40 3,00 1,25 18,90 20,15 0,02 0,49 -1,00 4,71 3,22 

AF 08 - DH/BS/LV - 0,35 25,00 21,40 3,00 1,20 2,40 3,60 0,06 0,23 0,90 4,71 5,38 

DH/BS/LV - DH - 0,20 25,00 21,40 3,00 0,40 4,60 5,00 0,02 0,12 -0,40 5,38 4,86 

DH/BS/LV - BS/LV - 0,15 25,00 21,40 3,00 0,15 0,90 1,05 0,01 0,02 0,00 5,38 5,36 

BS/LV - BS - 0,15 25,00 21,40 3,00 0,00 3,10 3,10 0,01 0,05 0,00 5,36 5,32 

BS/LV - LV - 0,15 25,00 21,40 3,00 1,30 3,90 5,20 0,01 0,08 -0,45 5,36 4,84 
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 Bacia sanitária: caixa de descarga com capacidade nominal menor ou igual a 6 litros, 

dispondo de mecanismo duplo acionamento (item 5.1.2.1); 

As especificações das bacias sanitárias foram consultadas no memorial descritivo 

do projeto e apresentadas na Tabela 4.4. 

 Bacia sanitária: o conjunto de bacia sanitária deve estar em conformidade com as 

normas da ABNT e o fabricante deve participar do respectivo PSQ
2
 do PBQP-H

3
 

(item 5.1.2.2); 

A participação e aprovação da bacia sanitária de projeto em seu respectivo PSQ 

estão expostas no Relatório Setorial Nº 57
4
 do PBQP-H. Os resultados estão apresentados na 

Tabela 4.4. 

 Metais sanitários: para todos os aparelhos sanitários com água quente, instalar 

misturadores que estejam em conformidade com as normas técnicas da ABNT e 

fabricante com participação no respectivo PSQ do PBQP-H (item 5.1.2.4); 

A participação e aprovação dos metais sanitários e misturadores de projeto em 

seus respectivos PSQ’s estão expostas no Relatório Setorial Nº 59 do PBQP-H. Os resultados 

estão apresentados na Tabela 4.4. 

Tabela 4.4 – Sistemas economizadores: bacia sanitária e metais sanitários 

Produto Marca Modelo 
Conformidade com ABNT e o 

fabricante participar do respectivo 
PSQ do PBQP-H 

Ducha DECA Chuveiro com tubo de parede Clean 1970.C.CT Ok - Não há PSQ para Ducha 

Bacia Sanitária DECA ASPEN Bacia caixa acoplada aspen P.750 (6 ou 3 litros) Ok - Relatório setorial Nº57 

Lavatório DECA 1198 acabamento C-35 ou similar Ok - Relatório setorial Nº59 

Pia DECA ASPEN 1167 acabamento C-35 ou similar Ok - Relatório setorial Nº59 

Ducha Sanitária DECA DH com registro gatilho branco aspen 1984.C35.ACT Ok - Não há PSQ para Ducha Sanitária 

Tanque DOCOL Torneira para jardim e tanque cromada Ok - Relatório setorial Nº59 

Ducha Externa DECA Chuveiro com tubo de parede Aquamax 1998.C.CT Ok - Não há PSQ para Ducha 

Misturador TIGRE Tê misturador AQUATHERM Ok - Não há PSQ para Misturador 

                                                 
2
 Programas Setoriais da Qualidade, por meio dos quais as entidades setoriais de fabricantes de produtos para a 

construção civil desenvolvem ações que visam ao desenvolvimento tecnológico do setor, e ao combate à 

produção em não-conformidade com as Normas Técnica pertinentes, observadas as diretrizes do PBQP-H 

(Fonte: Ministério da Cidades). 
3
 O PBQP-H, Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat, é um instrumento do Governo 

Federal para cumprimento dos compromissos firmados pelo Brasil quando da assinatura da Carta de Istambul na 

Conferência do Habitat II/1996 (Fonte: Ministério das Cidades). 
4
 PBQP-H. Programa Setorial da Qualidade, 2014. Disponível em: <http://pbqp-h.cidades.gov.br/index.php>. 

Acessado em: 20 de maio de 2014. 
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 Metais sanitários: presença de componentes economizadores que assegurem um 

percentual de redução do consumo de água potável justificado (item 5.1.2.3); 

No memorial descritivo do projeto há arejadores de torneira, sendo que torneira de 

uso geral/tanque, torneira de jardim e ducha de água quente/fria não constam equipamentos 

economizadores. Por não estender medidas economizadoras em todos os equipamentos 

possíveis, considera-se como exigência não atendida para nível Excelente. 

 Instalação de medidores de água: instalar medidor individual, no mínimo de classe 

B, na posição horizontal e em local de fácil acesso no ramal de alimentação de água 

fria de cada unidade habitacional e no ramal de alimentação de água quente, quando 

for o caso de aquecimento central, permitindo a detecção de pequenos vazamentos 

(item 5.1.2.7); 

Há dois hidrômetros no projeto, um para aferir o consumo direto da rede de 

distribuição, ou seja, das áreas externas, e outro para o consumo que passa pela caixa de água. 

Ambos são classe B. Essa classe se refere à precisão e sensibilidade em aferir o volume de 

água que passa pelo hidrômetro, sendo que classe C é mais sensível que B. 

 Posto de irrigação coletiva: na existência de um sistema de irrigação destinado às 

áreas verdes que necessitem de irrigação regular, deve-se prever uma programação 

para seu uso (item 5.1.2.8);  

Como no projeto não há posto de irrigação a ser programado e sim torneiras de 

jardim, essa exigência é considerada como não atendida. 

 Posto de irrigação coletiva: na existência de áreas verdes contendo espécies que 

necessitem de irrigação diferenciada, deve-se adotar um sistema de irrigação 

localizado por gotejamento ou aspersão (item 5.1.2.9); 

O projeto executivo da residência indica que as áreas verdes são constituídas por 

gramado/relvado em todo o terreno, menos nos fundos onde há floreiras. No caso de floreiras 

e espécies de climas mais úmidos deve providenciar sistemas de irrigação com regime de 

vazão diferenciada através de gotejamento ou aspersão e a residência não apresenta nenhuma 

alternativa de irrigação, somente torneiras de jardim. 
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 Posto de irrigação coletiva: seleção de espécies vegetais com baixa demanda de 

irrigação [...] (item 5.1.2.11):  

Relata-se em projeto área verde constituída por 136,63m² de gramado/relvado e 

22,25m² de floreiras. O Referencial GBC Brasil Casa (2014) indica que o relvado consome 

somente mais que arbustos, portanto, por predominar o relvado no residencial, considera-se a 

vegetação dos jardins como de baixa demanda. 

 Estimar o consumo anual de água potável: em m³/ano por unidade habitacional e 

transmitir esta informação aos futuros usuários no Manual do Proprietário e de áreas 

comuns (item 5.1.3.1); 

Para a ducha, bacia sanitária, lavatório, ducha higiênica, torneira de cozinha, 

torneira de jardim e tanque, utilizou-se consumos de referência das notas (3) e (4) do 

referencial técnico (Anexo A). Para a torneira de jardim 1 considera-se uso semanal de 30 

minutos para uso geral. A torneira de jardim 2 corresponde à irrigação da vegetação (158,88 

m²), sendo 6 meses secos e irrigação a cada 2 dias. O consumo da máquina de lavar louça, 

máquina de lavar roupa e piscina (evaporação de 3785 litros/mês com redução de 80% com 

capa protetora) foram baseadas nas indicações da Sabesp (2014) (Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo). O desperdício de água quente proveniente da abertura da válvula de 

pressão de água quente para a saída da água remanescente da tubulação que se encontrava 

resfriada devido ao longo tempo entre os usos das duchas e por não haver dispositivo de 

recirculação. Os consumos obtidos estão indicados na Tabela 4.5. 
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Tabela 4.5 – Cálculo do consumo de água potável de referência 

Equipamento/ 

Ponto de consumo 

Número de 

consumidores 

Tempo de uso 

(segundos) 

Usos

/dia 

Consumo de 

referência 

Dias/ 

ano 

Consumo/a

no (litros) 

Ducha 5 480 1 0,19 litros/segundo 365 166440,00 

Bacia Sanitária 5 - 5 6,80 litros/descarga 365 62050,00 

Lavatório 5 30 5 0,23 litros/segundo 365 62962,50 

Ducha Higiênica 5 20 1 0,26 litros/segundo 365 474,50 

Pia 1 60 4 0,23 litros/segundo 365 20148,00 

MLL - - 2 40,00 litros/uso 365 29200,00 

Tanque 1 30 10 0,26 litros/segundo 365 28470,00 

MLR - - 1 135,00 litros/uso 365 49275,00 

Piscina - - 1 25,23 litros/dia 365 9210,17 

Torneira de Jardim 1 - 1800 1 0,66 litros/segundo 48 57024,00 

Torneira de Jardim 2 - 1800 1 0,66 litros/segundo 90 106920,00 

Desperdício Água Quente 5 - 1 4,22 litros/uso 365 7701,50 

     

TOTAL 599875,67 

 Identificação do consumo anual de água não potável: em m³/ano, se houver, e seus 

pontos de consumo nas unidades habitacionais e nas áreas comuns (item 5.1.3.3); 

 Não há consumo de água não potável em projeto, somente água servida/tratada 

proveniente da rede pública de distribuição.   

 Garantir economia de água potável nas unidades habitacionais: Determinação do 

consumo de referência de água potável nas unidades habitacionais para efeito 

comparativo e indicar redução de consumo de água potável a partir das medidas 

minimizadoras adotadas (item 5.1.4); 

A redução de 47% da bacia sanitária é devido ao acionamento de 3 litros 4 

vezes/dia/pessoa e 1 vez/dia/pessoa de 6 litros. Segundo a Sabesp, a redução pelo arejador em 

torneiras (abaixo de 6 mca de pressão) é de 57%. A partir destas medidas minimizadoras de 

projeto atingiu-se 12,76% de redução do consumo de água potável anual de referência (Tabela 

4.5). Portanto, essa redução do consumo anual caracteriza-se como de nível Bom (consumo 

previsto ≤ consumo referência), sendo que para Excelente o consumo anual previsto deve ser 

≤ 60% do consumo de referência. Os resultados estão apresentados na Tabela 4.6. 
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Tabela 4.6 – Consumo de água potável a partir das medidas minimizadoras de projeto 

Equipamento 
Consumo/ano 

de referência (litros) 
% redução 

Consumo/ano  
reduzido 
(litros) 

Ducha 166440,00 0% 166440,00 

Bacia Sanitária 62050,00 47% 32886,50 

Lavatório 62962,50 57% 27073,88 

Ducha Higiênica 474,50 0% 474,50 

Pia 20148,00 57% 8663,64 

MLL 29200,00 0% 29200,00 

Tanque 28470,00 0% 28470,00 

MLR 49275,00 0% 49275,00 

Piscina 9210,17 0% 9210,17 

Torneira de Jardim 1 57024,00 0% 57024,00 

Torneira de Jardim 2 106920,00 0% 106920,00 

Desperdício Água Quente 7701,50 0% 7701,50 

TOTAL 599875,67 12,76% 523339,18 

 

 Gestão da retenção (item 5.2.1);  

Neste item, verifica-se inicialmente se há ou não vazão de escoamento ou volume 

mínimo de retenção imposto em projeto. Como não, verifica-se se há vazão de escoamento 

imposta por regulamentação local. No caso de Goiânia, não há imposição de vazão de 

escoamento ou reservatório de retenção. Assim, na ausência de um sistema projetado para a 

otimização da retenção, portanto, caracteriza-se o desempenho nesta exigência como Bom 

pelo coeficiente de impermeabilização ser igual ao originalmente atingido pelo projeto 

(Tabela 4.7). Coeficiente calculado conforme a nota (7) do referencial técnico (Anexo A), a 

partir da relação entre superfícies impermeáveis e superfície total do terreno da residência.  

Tabela 4.7 – Coeficiente de impermeabilização 

Área Total (m²) Área Verde (m²) Área Impermeável (m²) Coef. Impermea. 

505,02 158,88 346,14 0,69 

 

 Gestão da infiltração (item 5.2.2); 

Neste item, verifica-se inicialmente a possibilidade de infiltração direta das águas 

de chuva, analisando a capacidade de infiltração do solo, regulamentação local autorizando a 

infiltração e a existência de superfícies suficientes. Por não haver nenhuma das opções 
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anteriormente citadas para o terreno do projeto, calcula-se o coeficiente de 

impermeabilização.  O coeficiente de impermeabilização de projeto é de 69%, conforme 

Tabela 4.7, enquadrando-se em nível Superior (entre 60% e 70%), sendo que para nível 

Excelente deve-se alcançar um coeficiente menor que 60%. Esses valores são referentes a 

construções implantadas em terrenos naturais (originais). 

 Prever sistema de aproveitamento das águas pluviais: coletadas de telhados e 

coberturas, para utilização no exterior da(s) unidade(s) habitacional(ais), para usos não 

potáveis: irrigação dos jardins, espaços verdes, lavagem de ferramentas, piso e 

limpeza de automóveis [...] (item 5.2.3);  

No projeto em estudo não há sistema de aproveitamento das águas da chuva, 

portanto essa exigência não foi atendida (aproveitamento das águas pluviais é uma das 

exigências opcionais escolhidas). 

 A produção de água quente: verificar se há respeito ao dimensionamento 

apresentado no “Anexo 3” do Anexo A (item 5.3.1); 

As diretrizes de projeto de aquecimento de água do referencial técnico AQUA 

está em função do tipo de obtenção de água quente. Para produção individual de água quente 

por aquecimento solar, caso da residência em estudo, exige-se projeto e instalação do sistema 

de aquecimento solar segundo as normas ABNT NBR 15569 – Sistema de aquecimento solar 

de água em circuito direto. O sistema de aquecimento foi projetado por empresa certificada 

com Selo QUALISOL BRASIL (Programa de Qualificação de Fornecedores de Sistemas de 

Aquecimento Solar, protocolo firmado pelo Inmetro, Procel e Abrava), garantindo 

conformidade com a NBR 15569. 

 Ponto de alimentação: a distância entre a produção da água quente e cada 

equipamento que a utiliza deve ser inferior ou igual a 6,00m ou previsão de 

recirculação com automação ou ponto de controle próximo ao ponto de consumo 

numa unidade habitacional de um nível só (item 5.3.2.2).  

Essa exigência é uma das opcionais escolhidas a serem cumpridas. Todos os 

pontos de consumo são acima de 6,00m de distância do reservatório térmico (Tabela 4.8) e 

não prevê recirculação com automação ou ponto de controle em projeto. 
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Tabela 4.8 – Distancia entre o reservatório térmico e pontos de consumo de água quente 

Prumada Trecho 
Comprimento 

(m) 

AQ 01 

RES. TÉRM. - CASA 1,36 
CASA - AQ 01/02/03/04 1,24 
AQ 01/02/03/04 - AQ 01/03/04 1,74 
AQ 01/03/04 - AQ 01/03 1,23 
AQ 01/03 - AQ 01 6,38 
Distância 11,95 

AQ 02 

RES. TÉRM. - CASA 1,36 
CASA - AQ 01/02/03/04 1,24 
AQ 01/02/03/04 - AQ 02 8,02 
Distância 10,63 

AQ 03 

RES. TÉRM. - CASA 1,36 
CASA - AQ 01/02/03/04 1,24 
AQ 01/02/03/04 - AQ 01/03/04 1,74 
AQ 01/03/04 - AQ 01/03 1,23 
AQ 01/03 - AQ 03 4,97 
Distância  10,54 

AQ 04 

RES. TÉRM. - CASA 1,36 
CASA - AQ 01/02/03/04 1,24 
AQ 01/02/03/04 - AQ 01/03/04 1,74 
AQ 01/03/04 - AQ 04 4,46 
Distância 8,80 

AQ 05 
RES. TÉRM. - CASA 2,98 
CASA - AQ 05 6,56 
Distância 9,54 

Considerando os sistemas e especificações originais de projeto, alcançou-se Bom 

em todas 15 exigências e Superior em 12, faltando equipamentos economizadores (item 

5.1.2.4) e sistema de irrigação (itens 5.1.2.8 e 5.1.2.9), excluindo as opcionais que são 

aplicadas somente para nível Excelente. Isso significa, em termos de certificação AQUA, que 

o projeto em estudo apresenta o desempenho mínimo em gestão da água para ser certificado 

como Bom na categoria 5 do Processo AQUA. 

O aproveitamento do projeto original quanto às exigências de nível Excelente é de 

9 em 17 (53%). Esse desempenho está relacionado à conformidade dos produtos e materiais 

com as normas brasileiras e programas nacionais de qualidade dos produtos da construção 

civil, já que dentre os 9 atendidos 6 são referentes aos sistemas economizadores e de 

aquecimento solar. Os resultados estão reunidos na Tabela 4.9.  
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Tabela 4.9 – Resumo do desempenho de projeto quanto às exigências AQUA de gestão da água 

Preocupação Exigência 
O projeto atende às 

exigências de nível 

Excelente? 

5.1 Redução do 

consumo de água 
5.1.1 Limitar as vazões de utilização Sim 

5.1.2.1 Instalação de sistemas economizadores. 

Bacia sanitária: capacidade nominal 6 litros e 

duplo acionamento 
Sim 

5.1.2.2 Instalação de sistemas economizadores. 

Bacia sanitária: conformidade com ABNT e 

PSQ 
Sim 

5.1.2.3 Instalação de sistemas economizadores. 

Metais sanitários: presença de componentes 

economizadores 
Não 

5.1.2.4 Instalação de sistemas economizadores. 

Metais sanitários: misturadores em 

conformidade com ABNT e PSQ 
Sim 

5.1.2.7 Instalação de sistemas economizadores. 

Instalação de medidores de água: medidor 

individual no mínimo classe B 
Sim 

5.1.2.8 Instalação de sistemas economizadores. 

Posto de irrigação: programação Não 

5.1.2.9 Instalação de sistemas economizadores. 

Posto de irrigação: irrigação por gotejamento se 

necessário 
Não 

5.1.2.11 Instalação de sistemas economizadores. 

Posto de irrigação: seleção de vegetais com 

baixa demanda de irrigação 
Sim 

5.1.3.1 Previsão de consumo anual de água 

potável. Estimar o consumo anual de referência Sim 

5.1.3.3 Previsão de consumo anual de não água 

potável. Estimar o consumo anual total de água 

não potável 
Sim 

5.1.4 Garantir economia de água potável nas 

unidades habitacionais: comparação entre 

consumo previsto e de referência 
Não 

5.2 Gestão de águas 

pluviais 
5.2.1 Gestão da retenção Não 

5.2.2 Gestão da infiltração Não 

5.2.3 Aproveitamento de águas pluviais 

(opcional) 
Não 

5.3 Dimensionamento 

do sistema de 

aquecimento de água 

5.3.1 Respeita o dimensionamento das notas da 

categoria 
Sim 

5.3.2.2 Distância da produção ao ponto de 

consumo (opcional) 
Não 
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4.4 MODIFICAÇÕES DE PROJETO 

Depois de identificadas as exigências de nível Excelente atendidas pelo projeto 

original, os pontos de desempenho que não são satisfatórios foram modificados de modo a 

atingir nível Excelente. Para isso, seguiu-se a sequência das exigências não conformes (Tabela 

4.9), apresentando propostas que garantam o desempenho demandado. Assim, a exigência 

5.1.4 Comparação entre consumo previsto e de referência é a última a ser verificada, já que o 

projeto atingiu nível Bom neste requisito e consideraram-se todos os dispositivos e projetos 

novos nesta etapa apresentados que interferem na nova redução de consumo de água potável 

(redução de consumo pelo projeto original: 12,76%). 

 Metais sanitários: Presença de componentes economizadores que assegurem um 

percentual de redução do consumo de água potável justificado (item 5.1.2.3); 

 A Tabela 4.10 expõe os antigos e novos componentes economizadores com suas 

respectivas reduções de vazão. Portanto, agora, todos os metais foram equipados com 

componentes economizadores. Os valores de redução dos componentes foram baseados em 

informativos publicados pela Sabesp (2014), sendo que para a bacia VDR calculou-se a partir 

de um regime de acionamento de 3 litros 4 vezes/dia/pessoa e 1 vez/dia/pessoa de 6 litros, ao 

invés do consumo de referência AQUA de 5 acionamentos de 6,8 litros/dia/pessoa. 

Tabela 4.10 – Componentes economizadores 

Equipamento convencional 
Equipamento 

economizador 
Economia Consta em projeto? 

Ducha (água quente/fria) - até 6 mca Restritor de vazão  32% Não 

Torneira de tanque – até 6 mca Regulador de vazão 50% Não 

Torneira de jardim Regulador de vazão 50% Não 

Torneira de Pia e Lavatório - até 6 mca Arejador 57% Sim 

Bacia com válvula regulada Bacia VDR 47% Sim 

 

 Posto de irrigação coletiva: na existência de um sistema de irrigação destinado às 

áreas verdes que necessitem de irrigação regular, deve-se prever uma programação 

para seu uso (item 5.1.2.8); 

O consumo de água para irrigação do relvado do residencial foi calculado com a 

seguinte frequência de rega: de 1 vez a cada dois dias e uso de 2 litros/m² de jardim (ALVIN 

et al., 2003). Para 158,88 m² de área verde irrigado com o regime de rega anteriormente 
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citado, consumirá 4740 litros/mês e 28440 litros/ano. O sistema de irrigação composto por 

aspersores para o relvado e gotejadores para as floreiras é regulado e programado de maneira 

que este consumo de água seja cumprido em dias e horários pré-estabelecidos. 

 Gestão da retenção: se nenhuma vazão de escoamento do terreno ou volume mínimo 

de retenção são impostos, o empreendedor calcula a vazão de escoamento do terreno 

considerando o coeficiente de impermeabilização após a implementação do sistema 

projetado (item 5.2.1).  

Substituindo a pavimentação das áreas impermeáveis da residência por piso 

drenante conforme a Figura 4.1, resultará em um coeficiente de impermeabilização igual a 

0,34 e uma consequente redução de 50,18% da vazão de escoamento (Tabela 4.11), pois esse 

piso tem permeabilidade de 100% com cerca de 30% de vazios.  Portanto, atingiu-se nível 

Excelente, pois após a implementação do sistema projetado de retenção, o coeficiente de 

impermeabilização deve ser inferior a 50% do inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Pavimentação em piso drenante 

Fonte: SOLETO Acabamentos, 2014 
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Tabela 4.11 - Coeficiente de impermeabilização modificado 

Projeto Área Total (m²) 
Área Permeável 

(m²) 
Área Impermeável 

(m²) 
Coef. Impermea. 

Original 505,02 158,88 346,14 0,69 

Modificado 505,02 332,57 172,45 0,34 

  

Porcentagem do novo coeficiente de 

impermeabilização sobre o inicial 
49,82% 

 

 Gestão da infiltração: coeficiente de impermeabilização/reflexão otimizada sobre 

infiltração, e medidas tomadas para favorecer ao máximo a percolação das águas de 

chuva no solo a fim de manter o máximo possível o ciclo natural da água. Para locais 

pouco urbanizados ou terrenos naturais (originais) calcula-se o coeficiente de 

impermeabilização após a implantação do sistema (item 5.2.2); 

Para os locais pouco urbanizados ou terrenos naturais (originais), o referencial 

técnico exige o coeficiente de impermeabilização menor que 60% (nível Excelente da 

Exigência 5.2.2) após a implementação de medidas que favoreçam à percolação das águas de 

chuva. A partir da substituição do piso impermeável por piso drenante (solução para a 

Exigência 5.2.1) resultou-se em um coeficiente de impermeabilização de 34%, caracterizando 

a obtenção de nível Excelente para a gestão da infiltração. 

 Prever sistema de aproveitamento das águas pluviais: água pluviais coletadas de 

telhados e coberturas, para utilização no exterior da(s) unidade(s) habitacional(ais), 

para usos não potáveis: irrigação dos jardins, espaços verdes, lavagem de ferramentas, 

piso e limpeza de automóveis [...] (item 5.2.3); 

O sistema de aproveitamento de águas pluviais proposto para a residência é 

constituído de reservatório inferior, reservatório superior, unidade de limpeza e filtros, bomba 

de recalque e tubulações conectando as unidades e compondo a saída de resíduos de filtragem 

para galeria pluvial (Figura 4.2). O volume de reservação é dimensionado pelo método de 

Rippl, considerando precipitação média mensal entre 2007 e 2013 (AGRITEMPO, 2014), 

área de projeção da residência de 172,45m², aproveitamento de 80% de captação (escoamento 

em telha cerâmica, evaporação, respingos e descarte de primeiras chuvas) e o consumo de 

água não potável por irrigação e bacia sanitária. O consumo de bacia sanitária é uniforme 

durante o ano, enquanto o de irrigação é praticado somente nos seis meses de menos chuva 

em Goiânia. 
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Figura 4.2 – Ilustração do sistema de aproveitamento de água pluvial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Comunitexto, 2013 

Pelo método Rippl, dimensionou-se o volume de reservação adotando a maior 

diferença cumulada, portanto, 24151 litros (Tabela 4.12). Um reservatório desse volume é 

impraticável em nível de residências unifamiliares. Assim, adotará um volume de reservação 

de 11,00 m³, sendo 10 m³ de reservatório inferior e 1,00 m³ para reservatório superior, 

acarretando em aproveitamento parcial das águas pluviais. O consumo de 61327 litros ao ano 

por bacia sanitária e irrigação será atendido em 48175 litros por captação de água pluvial 

(79%). Assim, 13152 litros de água potável serão acionados para abastecimento do 

reservatório superior de águas não potáveis. 
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Tabela 4.12 – Dimensionamento do volume de reservação pelo método Rippl 

Mês 
Precipitação 

mensal 

(mm) 

Chuva 

captada 

(litros) 

Volume de 

água pluvial no 

reservatório 

(litros) 

Consumo de 

água não 

potável 

mensal (litros) 

Diferença entre 

demanda e chuva 

captada (litros) 

Acumulad

o negativo 

da coluna 5 

(litros) 

Janeiro 203 28022 11000 2741 25282   
Fevereiro 186 25675 11000 2741 22935   
Março 192 26504 11000 2741 23763   
Abril 111 15322 11000 7481 7842   
Maio 21 2899 6418 7481 -4582 -4582 
Junho 19 2623 1561 7481 -4858 -9439 
Julho 1 138 0 7481 -7343 -16782 
Agosto 5 690 0 7481 -6790 -23572 
Setembro 50 6902 0 7481 -579 -24151 
Outubro 136 18773 11000 2741 16033 -8118 
Novembro 191 26366 11000 2741 23625   
Dezembro 266 36719 11000 2741 33978   

 

 Ponto de alimentação: a distância entre a produção da água quente e cada 

equipamento que a utiliza deve ser inferior ou igual a 6,00m ou previsão de 

recirculação com automação ou ponto de controle próximo ao ponto de consumo 

numa unidade habitacional de um nível só (item 5.3.2.2);  

Quanto ao desperdício de água quente pelo resfriamento devido à distância entre a 

produção e o ponto de consumo, a solução é a instalação de uma bomba entre as instalações 

de água quente e água fria, podendo ser acoplada ao lado das válvulas de pressão da ducha. 

Esse dispositivo fecha um anel de recirculação no qual a água resfriada da instalação de água 

quente é enviada pela instalação de água fria até a entrada de água fria do reservatório 

térmico. Há essa possibilidade, pois a tubulação que sai da caixa d’água para consumo de 

água fria tem uma ramificação para abastecimento do reservatório térmico. A bomba é 

acionada manualmente antes da utilização da ducha. 

 Garantir economia de água potável nas unidades habitacionais: determinação 

do consumo de referência de água potável nas unidades habitacionais para efeito 

comparativo e indicar redução de consumo de água potável a partir das medidas 

minimizadoras adotadas (item 5.1.4); 

Adotadas todas as modificações que atendessem às exigências de nível Excelente, 

juntamente com as medidas minimizadoras de consumo originais de projeto, resultou-se em 

uma nova redução de consumo previsto de água potável.  
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As reduções de vazão por restritor, arejador e regulador foram adotadas para 

atender o item 5.1.2.4, sendo esses equipamentos instalados nas duchas, lavatórios, tanques, e 

nas torneiras de jardim.  

Os 89% de redução do consumo de referência de bacia sanitária estão 

relacionados com a utilização de bacia de caixa acoplada dual flush, oferecendo redução de 

47% do consumo de referência (item 5.1.2.1), e aproveitamento de água das chuvas (item 

5.2.3). O consumo das bacias sanitárias dual flush (32887 litros/ano) é abastecido por água 

pluvial em 25835 litros/ano e 7052 litros/ano são provenientes de água potável.  

Os 94% de redução da irrigação estão relacionados ao sistema de irrigação com 

programação (itens 5.1.2.8 e 5.1.2.9) e aproveitamento de água das chuvas (item 5.2.3). O 

sistema de irrigação é regulado para 316 litros/rega em 90 regas/ano (28440 litros/ano), 

reduzindo em 73% do consumo de referência, e a água captada das chuvas abastece 22341 

litros/ano dos 28440 litros/ano de irrigação. 

Por fim, as bombas elétricas para circulação de água quente economizam 100% do 

desperdício previsto (item 5.3.2.1).  

A exigência 5.1.4 determina para nível Excelente que o consumo de água potável 

previsto deve ser menor que 60% do consumo de referência. Assim, considerando as 

modificações e especificações originais do projeto em estudo, conseguiu-se redução de 

51,16% e, consequentemente, nível Excelente para o item 5.1.4. Os resultados estão expostos 

na Tabela 4.13. 
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Tabela 4.13 – Consumo de água potável a partir do cumprimento de todas as exigências em nível Excelente 

Equipamento 
Consumo/ano 
de referência 

(litros) 

Equipamento 
 economizador 

% redução 
Consumo/ano 

reduzido 

(litros) 

Ducha 166440,00 Restritor de vazão 32% 113179,20 

Bacia Sanitária 62050,00 Bacia VDR + água pluvial 88% 7052,19 

Lavatório 62962,50 Arejador 57% 27073,88 

Ducha Higiênica 474,50 - 0% 474,50 

Pia 20148,00 Arejador 57% 8663,64 

MLL 29200,00 - 0% 29200,00 

Tanque 28470,00 Regulador de vazão 50% 14235,00 

MLR 49275,00 - 0% 49275,00 

Piscina 9210,17 - 0% 9210,17 

Torneira de Jardim 1 57024,00 Regulador de vazão 50% 28512,00 

Torneira de Jardim 2 106920,00 
Sistema de irrigação + 

água pluvial 
94% 6098,68 

Desperdício Água Quente 7701,50 Bomba de recirculação 100% 0,00 

TOTAL 599875,67 - 51,16% 292974,25 

 

Ao incorporar as modificações apresentadas nesse subcapítulo ao projeto original 

da residência, caracterizar-se-ia, portanto, como um projeto Excelente na Categoria 5 – Gestão 

da Água do referencial técnico AQUA. Assim, a próxima etapa irá iniciar o estudo da 

viabilidade econômica das medidas adotadas para atendimento das exigências da AQUA, 

levantado os custos necessários para a implantação dos novos equipamentos e sistemas. 

4.5 LEVANTAMENTO DOS CUSTOS DE MODIFICAÇÃO 

A partir da definição dos novos sistemas e especificações que adequam o projeto 

da residência às determinações da Categoria 5 do referencial técnico, é possível desenvolver o 

levantamento dos custos acarretados por essas mudanças. Os custos são diferenciados em 

inicial e de operação, sendo que os novos custos são positivos e os custos substituídos são 

negativos. 

Os valores dos restritores e reguladores de vazão foram consultados no mercado 

local de Goiânia de materiais de construção. A bomba de circulação tem em seu custo inicial 

40% de mão de obra para instalação. O sistema de aproveitamento de água pluvial é um 

sistema completo de bomba, reservatório inferior, acessórios e conexões. Esse sistema mais 

um reservatório superior de 1 m³ tem preço de aproximadamente R$ 7340,00 nas lojas de 
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construção locais e considerou-se R$ 1000,00 de escavação e instalação do sistema. Para o 

sistema de irrigação consultou-se uma projetista especializada de Goiânia. O custo unitário/m² 

do piso drenante considera material e mão de obra, sendo esse dado informado pelo 

fabricante. E o custo unitário/m² do piso externo substituído pelo drenante (custo negativo por 

se tratar de uma substituição), considerando material e mão de obra do revestimento e 

substrato, foi retirado do orçamento do projeto da residência. Assim, os custos iniciais estão 

retratados na Tabela 4.14. 

Tabela 4.14 – Custos iniciais da adequação do projeto (coleta de preços em Junho de 2014) 

Elemento Quantidade Custo unitário Custo total 

Restritor de vazão - Ducha 5,00 un  R$        62,90   R$      314,50  

Regulador de vazão - Tanque 2,00 un  R$        24,77   R$        49,54  

Regulador de vazão - Torneira Jardim 6,00 un  R$        34,90   R$      209,40  

Bomba de circulação 5,00 un  R$      181,72   R$      908,60  

Sistema de aproveitamento de águas pluviais 1,00 un  R$    8.340,00   R$    8.340,00  

Sistema de irrigação com programação 1,00 un  R$    3.640,00   R$    3.640,00  

Piso drenante 173,00 m²  R$      169,00   R$  29.237,00  

Piso externo substituído 173,00 m²  R$      165,18  -R$  28.576,14  

  

TOTAL R$  14.122,90 

Durante o período de operação dos sistemas da residência citados, considera-se, 

como custo pertinente, os serviços de manutenção. Estima-se o custo de limpeza de filtro e 

manutenção geral (limpeza de reservatório, calhas e verificação de bomba) em R$ 47,80/mês, 

conforme a fórmula 0,08 V + 46,92, em que V é volume do reservatório em m³ (CAMPOS, 

2012).  A energia elétrica demandada pelas bombas de circulação e bomba de recalque do 

sistema de aproveitamento de água pluvial é irrisória e desconsiderada como custo de 

operação. 

 O consumo previsto de água baseado no referencial técnico da AQUA e nas 

medidas economizadoras originalmente adotadas é de 523339 litros/ano (43,6 m³/mês). Para 

uma faixa de consumo mensal entre 42 e 50 m³/mês a Saneago (Junho de 2014) cobra tarifa 

de água e esgoto por R$ 10,68/m³. Após a adequação do projeto às exigências da AQUA de 

gestão da água, alcançou-se um consumo previsto de 292974 litros/ano (24,4 m³/mês). Já para 

a faixa de consumo entre 21 e 25 m³/mês, a tarifa é de R$ 7,34/mês. A Tabela 4.15 expõe a 

economia média mensal de água potável resultante do novo projeto. 
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Tabela 4.15 – Economia média mensal de água potável 

Projeto Consumo/ano (litros) Consumo/mês (litros) Tarifa Custo/mês 

Original 523339,18 43611,60 10,68 R$/m³ R$  465,77 

Modificado 292974,25 24414,52 7,34 R$/m³ R$  179,20 

   
DIFERENÇA R$  286,57 

Como o consumo de água potável é variado ao longo do ano e a tarifa da Saneago 

é diferente para certas faixas de consumo mensal, as médias de custo da Tabela 4.15 não são 

condizentes com a prática. Assim, o custo mensal é relatado na Tabela 4.16 para o consumo 

do projeto original e na Tabela 4.17 o consumo após adequação do projeto à AQUA. Os 

consumos das colunas 2, 3 e 4 da Tabela 4.17 são referentes à bacia sanitária e sistema de 

irrigação.  

Tabela 4.16 – Custo mensal previsto para o projeto original 

Mês 

Consumo de água 

potável total da 

residência (litros) 

Tarifa 

Saneago 

Custo mensal de 

água potável 

Janeiro 34702  R$     9,46   R$        328,28  

Fevereiro 34702  R$     9,46   R$        328,28  

Março 34702  R$     9,46   R$        328,28  

Abril 52522  R$   12,18   R$        639,71  

Maio 52522  R$   12,18   R$        639,71  

Junho 52522  R$   12,18   R$        639,71  

Julho 52522  R$   12,18   R$        639,71  

Agosto 52522  R$   12,18   R$        639,71  

Setembro 52522  R$   12,18   R$        639,71  

Outubro 34702  R$     9,46   R$        328,28  

Novembro 34702  R$     9,46   R$        328,28  

Dezembro 34702  R$     9,46   R$        328,28  

 

Tabela 4.17 – Custo mensal previsto de água potável após adequação à AQUA 

Mês 

Consumo de 

água  

(litros) 

Consumo de 

água pluvial 

(litros) 

Consumo de 

água potável 

(litros) 

Consumo de água 

potável total da 

residência (litros) 

Tarifa 

Saneago 

por m³ 

Custo mensal de 

água potável 

Janeiro 2741 2741 0 23319  R$   7,34   R$         171,16  

Fevereiro 2741 2741 0 23319  R$   7,34   R$         171,16  

Março 2741 2741 0 23319  R$   7,34   R$         171,16  

Abril 7481 7481 0 23319  R$   7,34   R$         171,16  

Maio 7481 7481 0 23319  R$   7,34   R$         171,16  

Junho 7481 7481 0 23319  R$   7,34   R$         171,16  

Julho 7481 1699 5782 29101  R$   8,30   R$         241,53  

Agosto 7481 690 6790 30109  R$   8,30   R$         249,90  

Setembro 7481 6902 579 23897  R$   7,34   R$         175,40  

Outubro 2741 2741 0 23319  R$   7,34   R$         171,16  

Novembro 2741 2741 0 23319  R$   7,34   R$         171,16  

Dezembro 2741 2741 0 23319  R$   7,34   R$         171,16  
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Para melhor ilustrar as diferenças de regimes e custos mensais de água potável, 

expostos nas duas últimas tabelas, entre o projeto original e o modificado, traçou-se o gráfico 

da Figura 4.3. 

Figura 4.3 – Comparação do custo mensal de água potável antes e depois da adequação à AQUA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Deste modo, os custos pertinentes que envolvem os novos materiais e sistemas 

previstos para certificação em Excelente na Categoria 5 AQUA da residência em estudo estão 

detalhados. A próxima etapa desenvolve a análise do retorno econômico desse investimento e 

fluxo de caixa. 

4.6 AVALIAÇÃO ECONÔMICA 

Os benefícios das diretrizes sustentáveis no âmbito da construção civil abrangem 

o tripé meio ambiente, economia e sociedade. A gestão sustentável da água tratada neste 

trabalho provoca redução do consumo de água potável e o consequente retorno econômico 

dos custos iniciais de implantação e dos custos posteriores de operação. Porém, 

A seguir é detalhado o período de retorno dos investimentos necessários para 

cumprimento das determinações de nível Excelente da AQUA para gestão da água. Para isso, 

aplicou-se payback descontado como ferramenta de análise da qualidade dos investimentos.  
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A taxa de desconto adotada para determinar os VPL’s (valores presentes líquidos) 

deste presente trabalho é a taxa de atratividade mínima do setor de investimentos em imóveis. 

Segundo Campos (2012), essa taxa mínima de atratividade adequada é de 0,83% a.m. Para as 

receitas mensais componentes da avaliação econômica, utilizou-se a diferença entre os custos 

de consumo das tabelas 4.15 e 4.16. O custo inicial de R$ 14122,90 na data zero (adotado 

como Janeiro) é o exposto pela Tabela 4.13 e o custo de manutenção é R$ 47,80/mês, como 

anteriormente calculado.  

Portanto, por meio das considerações anteriormente citadas, obteve-se um prazo 

de início de recuperação do investimento avaliado em 73 meses (6,1 anos), como indicado 

pela Figura 4.4.  

Figura 4.4 – Payback descontado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo-se em vista a permanência do proprietário na residência por volta de 10 

anos, ele gozaria de um valor presente líquido de R$ 7382,67 e um IL (índice de 

lucratividade: relação do VP de receitas com VP de despesas) de 1,42 para o fluxo de caixa e 

investimento aplicados no gráfico da Figura 4.4. Assim, pode-se concluir pelo VLP > 0 e IL > 

1, como critérios de aceitação do investimento, que o investimento é aceitável.  
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4.7 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A análise de viabilidade econômica e técnica foram feitas para cada exigência 

aplicada ao projeto do referencial técnico – categoria 5 da certificação AQUA para edifícios 

residenciais. Ao final desta etapa os custos necessários para atingir cada nível da categoria 5 

são distinguidos e esclarecidos. 

 Limitar as vazões de utilização (item 5.1.1): para edificações em que o desnível entre 

o reservatório e algum ponto de consumo é menor que 30 m, desconsiderando as 

perdas de cargas eventuais, o desempenho de pressão de consumo ≤ 300 kPa é 

atingido. Logo, qualquer edificação unifamiliar atenderá este requisito 

confortavelmente sem nenhum gasto ou modificação de projeto. 

 

 Instalação de sistemas economizadores – Bacia Sanitária (itens 5.1.2.1 e 5.1.2.2): 

são simples de serem alcançadas, pois mais de 95% dos fabricantes participantes do 

respectivo Programa Setorial da Qualidade estão em conformidade com a norma 

ABNT atribuídas a esse produto (Ministério das Cidades, 2014). A economia de água 

pela bacia dual flush foi de 29 mil litros/ano em relação ao consumo de referencia. 

Porém, essa economia na prática não ocorre similarmente, pois há, eventualmente, há 

necessidade de segunda descarga devido à falta de limpeza adequada da superfície da 

bacia e isso compromete a veracidade dos resultados obtidos. 

 

 Instalação de sistemas economizadores – Metais Sanitários (item 5.1.2.3): para o 

presente projeto acarretou um custo financeiro de R$573,44 para a aquisição de 

restritores de vazão e reguladores de vazão que equipassem todas as possibilidades de 

projeto. Assim, essa exigência é acessível pelo baixo custo de implantação e ótimo 

retorno econômico. Esses equipamentos promoveram economia de 143 mil litros em 

relação ao consumo de referência e 47 mil em relação ao projeto original. A redução 

imposta por esses equipamentos é plausível na prática, pois os pontos de consumo 

onde há esses dispositivos visam o tempo de uso da água corrente e não o volume 

consumido. 
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 Instalação de sistemas economizadores – Metais Sanitários (item 5.1.2.4): mais de 

88% dos fabricantes de aparelhos economizadores estão em conformidade com as 

normas técnicas da ABNT e com o respectivo Programa Setorial da Qualidade 

(Ministério das Cidades, 2014), portanto, se trata em adquiri metal sanitário 

correspondente à exigência. 

 

 Instalação de medidores de água (item 5.1.2.7): praticamente todas as edificações 

unifamiliares novas possuem medidor individual classe B que é fornecido e instalado 

pela concessionária local. Segundo o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 

(2012) do Rio Grande do Sul, a classe B de hidrômetros é a mais usual a nível 

nacional. 

 

  Posto de irrigação coletiva (itens 5.1.2.8, 5.1.2.9 e 5.1.2.11): são exigências 

laboriosas, pois acarreta um custo alto de implantação e, dependendo da configuração, 

da distribuição e das espécies componentes das áreas verdes, pode haver conflitos com 

outras instalações e/ou soluções não convencionais. Normalmente, há falta de 

informação das vantagens de um sistema com programação para esta finalidade. Para 

atendê-las, consultou-se uma projetista local especializada em sistemas de irrigação 

que forneceu o valor de R$ 3640,00 para a área verde e espécies vegetais de projeto. 

 

 Previsão do consumo anual de água potável (item 5.1.3) e Garantir economia de 

água potável nas unidades habitacionais (item 5.1.4): para ambas as exigências 

utiliza-se as notas da categoria 5 para calcular os consumos de referência de todas as 

atividades de que envolvam gastos pertinentes de água potável. A previsão de 

consumo anual de água potável é uma ferramenta de controle do consumo para o 

período de ocupação do edifício, onde é transmitida esta informação aos futuros 

usuários pelo Manual do Proprietário. Já a economia de água potável é garantida pela 

previsão de consumo a partir das medidas economizadoras de projeto e aplicada em 

auditorias para certificação de desempenho para fase de operação do edifício. Porém, 

as variações de consumo podem ocorrer devido à cultura dos usuários. 
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 Gestão da retenção (item 5.2.1) e Gestão da infiltração (item 5.2.2): para o projeto 

da residência necessitou-se somente a substituição de piso e substrato externo por piso 

drenante para atingir Excelente em ambas as exigência. Contudo, isso foi possível 

pelas condições geográficas e configurações de projeto em razão da ausência de 

regulamentação local que impusesse vazão de escoamento ou volume mínimo de 

retenção, além de considerável área externa da residência, contribuindo para a 

infiltração de águas pluviais. Soluções alternativas como sistemas de drenagem e 

poços de infiltração têm execuções e concepções práticas e poderiam ser aplicadas na 

residência em estudo. Porém, optou-se pela substituição do piso externo visando 

economia financeira (custo de R$ 660,86 para substituir), visto que poços de 

infiltração e sistemas de drenagem causariam de custos de implantação e não de 

substituição. Não é atrativa ao empreendedor esta exigência, pois não trará economia 

no consumo de água potável e, consequentemente, retorno econômico.  

 

 Aproveitamento das águas pluviais (item 5.2.3): as principais preocupações do 

referencial técnico quanto ao cumprimento dessa exigência envolvem o desenho e 

disposição adequada do sistema de aproveitamento de água de chuva. Ou seja, exige-

se a separação completa do sistema de aproveitamento de água pluvial das instalações 

de alimentação e distribuição de água potável, além do atendimento a normas 

referentes a utilização de coberturas em áreas urbanas para captação de água para fins 

não potáveis. Desta maneira, auditorias realizadas para a avaliação do atendimento 

dessa exigência consultaria, primeiramente, a capacitação e registros da empresa 

responsável pelo desenho e instalação do sistema. 

 

 Dimensionamento do sistema de produção de água quente (item 5.3.1): nessa 

exigência procura-se avaliar o adequado dimensionamento dos diversos elementos do 

sistema de aquecimento de água. O referencial técnico define parâmetros específicos 

que o auditor deve avaliar para considerar a adequação do sistema com aquecedor a 

gás e aquecedor de acumulação elétrico, destacando a caracterização do consumo de 

água quente e dimensões do boiler. Enquanto para o sistema de aquecimento solar 

individual, deve-se atentar pelo atendimento à norma NBR 15569 (ABNT, 2008). Para 

a produção de água quente por aquecimento solar a nível coletivo, o referencial 

técnico exige que o empreendedor forneça um estudo técnico detalhado da instalação e 
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uma descrição técnica dos equipamentos. Portanto, pelo projeto de aquecimento solar 

individual da residência ter sido elaborado por empresa certificada com Selo 

QUALISOL garante o cumprimento com a norma, simplificando a avaliação do 

desempenho desta exigência. 

 

 Configuração e disposição das instalações de água quente (item 5.3.2.2): essa 

exigência procura reduzir ou eliminar o desperdício de água resfriada remanescente na 

tubulação de águas quente. Assim, o referencial técnico oferece três alternativas 

resolutivas: distância entre a produção e ponto de alimentação inferior ou igual a 6 m, 

instalação de sistema de recirculação ou ponto de controle próximo ao ponto de 

consumo. Todos os pontos de consumo de água quente da residência são acima de 6 m 

de comprimento de tubulação, sendo que nenhuma disposição de boiler e tubulação 

diferenciada diminuiria esta distância para todos os pontos simultaneamente. Desta 

maneira, optou-se pela instalação de bombas elétricas de recirculação com custo total 

de material e instalação de R$ 908,60. Para edifícios multipavimentos e de grande 

extensão horizontal, a recirculação automatizada é a única opção viável. 

Tabela 4.18 – Custo necessário para atingir cada nível de desempenho 

Preocupação Exigência 
Custo para nível 

Bom 
Custo para nível 

Superior  
Custo para nível 

Excelente 
5.1 Redução do consumo de 

água 
5.1.1   R$                -     R$                    -     R$                  -    
5.1.2.1   R$                -     R$                    -     R$                  -    
5.1.2.2   R$                -     R$                    -     R$                  -    
5.1.2.3  R$                -     R$           573,44   R$         573,44  
5.1.2.4  R$                -     R$                    -     R$                  -    
5.1.2.7  R$                -     R$                    -     R$                  -    
5.1.2.8 

 R$                -     R$       3.640,00   R$     3.640,00  
5.1.2.9 
5.1.2.11  R$                -     R$                    -     R$                  -    
5.1.3.1  R$                -     R$                    -     R$                  -    
5.1.3.3  R$                -     R$                    -     R$                  -    
5.1.4  R$                -     R$                    -     R$                  -    

5.2 Gestão de águas pluviais 5.2.1 
 R$                -     R$                    -     R$         660,86  

5.2.2 
5.2.3  R$                -     R$                    -     R$     8.340,00  

5.3 Dimensionamento do 

sistema de aquecimento de 

água 

5.3.1  R$                -     R$                    -     R$                  -    
5.3.2.2 

 R$                -     R$                    -     R$         908,60  

Total  R$                -     R$       4.213,44   R$   14.122,90  
Porcentagem do custo do projeto (CUB) 0% 0,77% 2,58% 
Redução prevista do consumo anual de 

água potável do projeto original 
0% 33% 44% 
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O certificado AQUA somente é emitido após a comprovação do desempenho 

mínimo ambiental da edificação. Como já mencionado no capítulo de revisão bibliográfica, o 

desempenho mínimo consiste em 7 categorias das 14 correspondendo ao nível Superior, 

sendo que dentre elas 3 respondendo ao nível Excelente. O restante das categorias, no máximo 

7, deverão atender às exigências do nível Bom. 

O presente trabalho explorou os diferentes aspectos de somente uma categoria da 

AQUA. Em termos de certificação, o projeto em estudo atingiria nível Bom para a categoria 5 

sem custos adicionais, portanto, se desenvolvesse processo de certificação para a residência e 

dependendo dos níveis de prioridade e aproveitamento do empreendedor sobre as outras 

categorias, não teria necessidade em alterar o projeto para a gestão da água. 

Dentre os benefícios de uma certificação ambiental para construções civil, o 

benefício financeiro pela economia de água foi o foco deste trabalho. Deste modo, direcionou-

se a análise do projeto para que fosse classificado como Excelente em gestão da água e, assim, 

estudar o consequente retorno financeiro do investimento para essa adequação. Os custos 

necessários para modificação do projeto para que atingisse cada nível de desempenho na 

categoria 5 estão detalhados na Tabela 4.18, demonstrando a grande diferença causada pelo 

sistema de aproveitamento de água pluvial e sistema de irrigação.  Lembrando que para níveis 

Bom e Superior não é obrigatório obter exigências opcionais (itens 5.2.3 e 5.3.2.2). 
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5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Este trabalho propôs a análise da viabilidade técnica e econômica em atender 

requisitos no âmbito da gestão da água para edificações residenciais por meio da aplicação do 

referencial técnico da certificação AQUA.  

A análise técnica demonstrou que várias exigências são de simples resolução e 

podem ser realizados em qualquer tipo de edificação residencial, por outro lado, algumas são 

voltadas para áreas comuns de residências multifamiliares. Outra constatação é o aumento de 

níveis de exigência e atenção dos projetistas para edifícios de grandes proporções, como 

conjuntos habitacionais, onde sistemas de retenção, infiltração e aquecimento de água solar 

coletivo são mais elaborados e cobrados pelo referencial técnico AQUA. 

 A análise econômica desenvolvida pelo levantamento de custos para obtenção de 

nível Excelente em gestão da água e mediante cálculo do payback ressaltou a aceitabilidade 

dos investimentos inicial e das consequentes receitas futuras.  

Os resultados obtidos com as análises técnica e econômica provam que uma 

edificação residencial não está distante do nível mínimo de desempenho previsto pela 

certificação ambiental AQUA e pode-se até atingir tal desempenho por especificações 

convencionais de projeto. As principais divergências entre projetos convencionais e um 

projeto certificado, quanto à gestão da água, são itens que tanto proprietários como 

empreendedores da construção civil não dão importância pelo desconhecimento real do 

investimento inicial e dos benefícios econômicos e ambientais consequentes.  

As práticas e hábitos de consumo de água descritos e aplicados neste trabalho 

foram baseados no referencial técnico da AQUA. O gap entre resultados teóricos e práticos é 

diminuído pelo controle desenvolvido por auditorias de certificação e de constatação de 

desempenho, ou seja, os resultados obtidos neste trabalho teriam veracidade se aplicados a 

uma residência em processo de certificação. 

Há de considerar, contudo, que os resultados obtidos neste trabalho correspondem 

a aplicação do referencial AQUA em um projeto de edifício unifamiliar localizado em 

condomínio de alto padrão na cidade de Goiânia e, portanto, não devem ser generalizados. 

Existem diferentes regimes pluviométricos, estruturas tarifárias de cada concessionária e 



Análise da viabilidade técnica e econômica dos critérios relacionados à gestão da água...  

 

66 

  G. L. Vitali, H. V. Assis   

disponibilidade de materiais de construção na região que influenciariam em aplicações 

distorcida dos resultados.  

Nota-se que as influencias dos novos conceitos ambientais e das ações das 

organizações voltadas para o desenvolvimento industrial sustentável afetaram várias camadas 

econômicas e sociais. Isto pode ser constatado pelo aumento de certificações pelo mundo e o 

desenvolvimento de produtos direcionados para a sustentabilidade na construção civil, como 

pisos drenantes e sistema de aproveitamento de água pluvial completo no mercado. 

Portanto, as atuais condições do cenário local do mercado e da tecnologia 

indicaram a viabilidade da aplicação das exigências da categoria 5 do referencial técnico 

AQUA para edifícios residenciais em projetos de alto padrão unifamiliar. E contando com o 

desenvolvimento do conceito sustentável na construção civil, se espera maiores facilidades 

técnicas e econômicas para a adequação a certificações ambientais.  

O potencial da economia de água de edifícios residenciais está em função de sua 

tipologia e sua localização geográfica, ou seja, fatores que influenciam nas condições 

propícias de aplicação de medidas minimizadoras e na facilidade em adquirir serviços e 

produtos específicos. O retorno econômico proveniente da economia de água é promovido, 

além pela redução de consumo de água potável, pela tarifa de água e esgoto adotada pelas 

concessionárias de saneamento, que são diversificadas a nível nacional. Por isso, trabalhos 

futuros podem aplicar a mesma metodologia empregada neste trabalho para outros tipos de 

edificação como comerciais ou em cidades com mercado da construção, tarifas e climas 

diferenciados.  

Estudos futuros podem ser feitos para outras categorias do referencial técnico 

AQUA. Para a difusão da certificação ambiental e seu conhecimento no âmbito acadêmico é 

necessária a verificação da viabilidade técnica e econômica de outras categorias, além da 

categoria de gestão da água. 
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APÊNDICE A – Categoria 5 do Referencial Técnico AQUA para Edifícios 

Residenciais 

Avaliação da Categoria 5  

Bom Superior Excelente E (opcional) 

Todos os itens  das colunas B,S e E devem ser 

atendidos e ao menos dois itens da coluna 

E(opcional) também; 

5.1 - Redução do consumo de 

água potável 
5.1.1 - Limitar as vazões de utilização, 

com pressão máxima resultante nos 

pontos de consumo <= 300kpa obtida 

por uma das seguintes alternativas: 
5.1.1.1 - Instalação de Redutores de Pressão na rede 

conforme exigência regulamentar 

● ● ●   

5.1.1.2 - Instalação de restritores de pressão e/ou 

reguladores de vazão diretamente nos pontos de 

consumo, caso seja adequado ao uso final 
5.1.1.3 - Dimensionamento do próprio projeto de 

modo a garantir as zonas de pressão limitadas em 

300kpa 

5.1.2 - Instalação de sistemas 

economizadores: B S E E (opcional) 

5.1.2 - Bacia Sanitária 

5.1.2.1 - Caixa de descarga com capacidade 

nominal menor ou igual a 6 litros, dispondo de 

mecanismo de duplo acionamento ou outro 

mecanismo de interrupção de descarga 

● ● ●   

5.1.2.2 - O conjunto de bacia sanitária, caixa 

acoplada, mecanismo de acionamento da descarga 

deve estar em conformidade com as normas da 

ABNT e o fabricante deve participar do respectivo 

PSQ do PBPQ-H 

● ● ●   

5.1.2 - Metais Sanitários B S E E (opcional) 

5.1.2.3 - Presença de componentes economizadores 

que assegurem um percentual de redução do 

consumo de água potavel justificado 
  ● ●   

5.1.2.4 - Para todos aparelhos sanitários com água 

quente, instalar misturadores que estejam em 

conformidade com as normas técnicas da ABNT e 

fabricante com participação do respectivo PSQ do 

PBQP-H 

● ● ●   

5.1.2.5 - As torneiras em áreas comuns externas 

apenas devem ser utilizadas para alimentar 

atividades relacionadas à conservação dessas áreas 

(dotadas de chave ou de acesso restrito e situadas 

em áreas técnicas) 

  ● ●   
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APÊNDICE A – Categoria 5 do Referencial Técnico AQUA para Edifícios 

Residenciais (cont.) 

5.1.2 - Metais Sanitários B S E E (opcional) 

5.1.2.6 - Se necessário, realizar tratamento anti-

incrustação a fim de prolongar a vida util dos 

metais. 
      O 

5.1.2 - Instalação de medidores de 

água 
B S E E (opcional) 

5.1.2.7 - Instalar medidor individual (hidrômetro) , 

no mínimo classe B, na posição horizontal e em 

local de facil acesso no ramal de alimentação de 

agua fria de cada unidade habitacional e no ramal 

de alimentação de água quente, quando for o caso 

de aquecimento central, permitindo  a detecção de 

pequenos vazamentos: Na área comum para os 

condomínios verticais ou na área externa para 

casas. 

      O 

5.1.2 - Posto de irrigação coletiva B S E E (opcional) 

5.1.2.8 - Na existência de um sistema de irrigação 

destinado às áreas verdes que necessitem de 

irrigação regular, deve-se prever uma programação 

para seu uso. 

  ● ●   

5.1.2.9 - Na existência de áreas verdes contendo 

espécies que necessitem de irrigação diferenciada, 

deve-se adotar um sistema de irrigação localizado 

por gotejamento ou aspersão. 

  ● ●   

5.1.2.10 -Deve-se adotar um sistema de irrigação 

com programação, setorizando as áreas verdes em 

zonas de irrigação distintas, de acordo com as 

necessidades de cada tipo de vegetação. 

      O Ou um sistema de irrigação com programação e 

mini estacão meteológica prevendo a ocorrência de 

chuva ou detectores de umidade. 

Ou um sistema de gestão centralizado de irrigação 

de uma ou várias operações. 

5.1.2.11 - Seleção de espécies vegetais com baixa 

demanda de irrigação, sem abrir mão de serviços 

ambientais, tais como promovover habitar natural, 

melhora da temperatura e umidade local, retenção 

de água pluvial. 

  ● ●   

5.1.3 - Previsão de consumo anual de 

água potavel 
B S E E (opcional) 

5.1.3.1 - Estimar o consumo anual de água potável 

em m³/ano por unidade habitacional  e transmitir 

esta informação aos futuros usuários no Manual do 

Proprietário e de áreas comuns. 

● ● ●   
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APÊNDICE A – Categoria 5 do Referencial Técnico AQUA para Edifícios 

Residenciais (cont.) 

5.1.3 - Previsão de consumo anual de 

água potavel 
B S E E (opcional) 

5.1.3.2 - Estimar o consumo anual de água potável 

em m³/ano para as áreas comuns. 
● ● ●   

5.1.3.3 - Identificação do consumo total de água 

não potavel em m³/ano, se houver, e seus pontos de 

consumo nas unidade habitacionais e nas áreas 

comuns. 

● ● ●   

5.1.4 - Garantir economia de água 

potável nas unidades habitacionais: 

B S E E (opcional) 
5.1.4.1 - Determinação do consumo de referência 

de água potável nas unidades habitacionais para 

efeito comparativo e indicar a redução no consumo 

de água potável a partir das medidas minimizadores 

adotadas: 

C UH previsto <= C UH referência ● ● ●   

C UH previsto <=  0,70 * C UH referência   ● ●   

C UH previsto <= 0,60 * C UH referência     ●   

C UH previsto <=0,50 * C UH referência       O 

5.1.5 - Garantir economia de água 

potável nas áreas comuns 

B S E E (opcional) 

5.1.5.1 - Determinação do consumo de referência 

de água potável nas áreas comuns para efeito 

comparativo e indicar a redução no consumo de 

água potável a partir das medidas minimizadores 

adotadas nos pontos de consumo e sistemas 

disponiveis nas áreas comuns, especialmente para 

irrigação, piscinas, vestiários, torneiras de serviço e 

outros: 

C AC previsto <= C AC referência ● ● ●   

C AC previsto <=  0,70 * C AC referência   ● ●   

C AC previsto <= 0,60 * C AC referência     ●   

C AC previsto <=0,50 * C AC referência       O 
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APÊNDICE A – Categoria 5 do Referencial Técnico AQUA para Edifícios 

Residenciais (cont.) 

5.2 - Gestão de águas pluviais 

B S E E (opcional) 

5.2.1 - Gestão da retenção: Vazão de 

escoamento após a implantação do sistema 

projetado / Reflexão otimizada sobre a 

retenção e disposições tomadas para 

favorecer ao máximo a retenção das águas 

após chuvas e tempestadades, de modo a 

favorecer o descarte gradual da água, seja 

no meio natural ou na rede publica; 
1) Se uma vazão de escoamento do terreno ou 

volume mínimo de retenção são impostos: 

Respeitar esta exigência (geralmente avaliada 

considerando uma intensidade pluviométrica com 

período de retorno de 10 anos) 
● ● ●   

Manter esta vazão, mas como uma hipótese de 

cálculo da intensidade pluviométrica centenária ou 

garantia de direcionamento destas aguas para o 

aproveitamento em pontos de consumo do 

empreendimento. 

      O 

2) Se nenhuma vazão de escoamento do terreno ou 

volume minimo de retenção são impostos, o 

empreendedor calcula a vazão de escoamento do 

terreno considerando o coeficiente de 

impermeabilização após a implementação do 

sistema projetado e, a partir da reflexão acima, a 

vazão de escoamento obtida após a implantação do 

edificio devera ser: 

B  S E E (opcional) 

Inferior ou igual à vazão inicial, ou inferior ou igual 

à vazão de escoamento imposta pela 

regulamentação local. 
● ● ●   

Inferior a 50% da vazão de escoamento inicial ou 

da vazão de escoamento imposta pela 

regulamentação local. 
    ●   

Inferior aquela correspondente à impermeabilização 

de 30% da superficie do terreno em condominios 

verticais e de 20% no caso de casas. 
      O 
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APÊNDICE A – Categoria 5 do Referencial Técnico AQUA para Edifícios 

Residenciais (cont.) 

5.2.2 - Gestão da infiltração: Coeficiente de 

impermeabilização / Reflexão otimizada 

sobre a infiltração, e medidas tomadas para 

favorecer ao máximo a percolação das águas 

de chuva no solo a fim de manter o máximo 

possível o ciclo natural da água. 
B S E E (opcional) 

Para os locais pouco urbanizados ou terrenos 

naturais (originais), o coeficiente de 

impermeabilização após a implantação do sistema 

projetado é de : 

70 a 80% ● ● ●   

60 a 70%   ● ●   

< 60%     ●   

Para os locais fortemente urbanizados, porcentagem 

de melhoria do coeficiente de impermeabilização 

em relação ao coeficiente do estado existente é de: 
B S E E (opcional) 

Pelo menos 2% ● ● ●   

2 a 10%   ● ●   

> 10%     ●   

5.2.3 - Aproveitamento de águas 

pluviais 
B S E E (opcional) 

5.2.3.1 - Prever sistema de aproveitamento das 

águas pluviais coletadas de telhados e coberturas, 

para utilização no exterior da unidade habitacional, 

para usos não potáveis (irrigação dos jardins, 

espaços verdes, lavagem de ferramentas, piso e 

limpeza de automoveis). 

      O 
 Considerando: Os dispositivos de coleta, 

armazenamento, transporte e utilização devem ser 

totalmente separados das instalações de alimentação 

e distribuição de água potável da unidade 

habitacional. 
Os sistemas de aproveitamento de água pluvial 

devem estar conforme às exigências previstas no 

anexo 1. 
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APÊNDICE A – Categoria 5 do Referencial Técnico AQUA para Edifícios 

Residenciais (cont.) 

5.2.3 - Aproveitamento de águas 

pluviais 
B S E E (opcional) 

Deve ser realizado estudo técnico prévio por uma 

empresa especializada e os sistemas de coleta, 

armazenamento e utilização de água pluvial devem 

ser projetados de forma a limitar os riscos de 

refluxo, conexão cruzada e à saude humana. 

   
O 

5.3 - Dimensionamento do 

sistema de aquecimento de água 
B S E E (opcional) 

5.3.1 - A produção de água quente 

respeita os dimensionamentos 

apresentados no anexo apresentado 

após as notas da categoria 5. 

● ● ●   

5.3.2 - Ponto de alimentação B S E E (opcional) 

5.3.2.1 - A distância entre a produção de água 

quente ( aquecedor de acumulação, de passagem ou 

sistema conjugado) e cada equipamento que a 

utilizada deve ser inferior ou igual a 10 m ou deve 

existir previsão de recirculação com automação ou 

ponto de controle próximo ao ponto de cosnumo 

numa unidade habitacional de um só nivel. 

    ●   

5.3.2.2 - A distância entre a produção de água 

quente ( aquecedor de acumulação, de passagem ou 

sistema conjugado) e cada equipamento que a 

utilizada deve ser inferior ou igual a 6 m ou deve 

existir previsão de recirculação com automação ou 

ponto de controle próximo ao ponto de cosnumo 

numa unidade habitacional de um só nivel. 

      O 
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ANEXO A – Notas da Categoria 5 do Referencial Técnico AQUA para 

Edifícios Residenciais 
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ANEXO A – Notas da Categoria 5 do Referencial Técnico AQUA para 

Edifícios Residenciais (cont.) 
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ANEXO A – Notas da Categoria 5 do Referencial Técnico AQUA para 

Edifícios Residenciais (cont.) 
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ANEXO A – Notas da Categoria 5 do Referencial Técnico AQUA para 

Edifícios Residenciais (cont.) 
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ANEXO A – Notas da Categoria 5 do Referencial Técnico AQUA para 

Edifícios Residenciais (cont.) 
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ANEXO A – Notas da Categoria 5 do Referencial Técnico AQUA para 

Edifícios Residenciais (cont.) 

 


