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RESUMO 

Os sistemas prediais hidráulicos e sanitários devem estar aptos a serem operados durante toda 

a vida útil da edificação, pois são responsáveis por disponibilizarem diversos insumos, tais 

como água e energia, aos usuários. A qualidade dos mesmos implica não só no adequado 

desempenho, atendendo às necessidades dos usuários, mas também na racionalização do uso 

dos insumos, evitando perdas e desperdícios, minimizando, assim os impactos da ação antrópica 

no meio ambiente. Inserido neste contexto, este trabalho consiste em um levantamento dos 

sistemas prediais hidráulicos de água fria e esgoto durante a operação, em uma amostra 

realizada no Instituto de Ciências Biológicas III da Universidade Federal de Goiás (ICB III). 

São apresentados os resultados do levantamento cadastral das manifestações patológicas e da 

aplicação de questionários aos usuários, além de alternativas de ações, tendo em vista a 

melhoria da qualidade dos sistemas prediais hidráulicos nessa tipologia de edificação. 

A principal conclusão obtida através dos levantamentos no ICB III é a dificuldade 

por parte dos usuários no uso das instalações hidráulicas do edifício, isso ocorre devido à 

quantidade elevada de improvisações na rede e a falta de manutenção periódica do sistema. O 

edifício analisado apesar de ter uma idade avançada mostra um projeto bastante flexível o que 

permitiria adequações no espaço, entretanto as improvisações em excesso descaracterizaram o 

projeto inicial.   

Palavras Chave: desempenho; manifestações patológicas. 
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1. INTRODUÇÃO 

Ao longo dos últimos anos, vem crescendo a preocupação com a qualidade dos 

edifícios construídos e com o consumo consciente de água. Em paralelo, vem sendo ampliado 

o conceito de qualidade do ambiente construído que, além do adequado emprego de materiais 

e técnicas construtivas, deve atender às necessidades dos usuários diretos e indiretos, com o 

menor impacto ambiental possível, já que a qualidade ambiental interfere diretamente na saúde 

e bem estar de toda sociedade. Dentro do conceito de sustentabilidade dos edifícios construídos, 

os sistemas prediais hidráulicos e sanitários assumem posição de destaque, visto que são 

consumidores de diversos insumos, tais como água e energia. Além de ter se tornado uma busca 

constante dos pesquisadores nos dias atuais, compreender os problemas das manifestações 

patológicas do sistema hidráulico-sanitário é uma maneira de desenvolver soluções para os 

problemas e permitir a correta aplicação do conhecimento.  

A indústria da construção civil é, provavelmente, a atividade humana com maior 

impacto sobre o meio ambiente (SILVA, 2000). Ao longo da última década, visando a redução 

dos impactos ambientais de edifícios, vem sendo estimulada a definição de estratégias para a 

minimização do uso dos recursos não renováveis, economia de energia e redução de perdas. 

Mesmo assim a freqüência de incidência e as causas das manifestações patológicas nos sistemas 

prediais hidráulico-sanitários têm sido ainda pouco pesquisadas em âmbito mundial, e, em 

particular, no Brasil. Isto talvez por demandar recursos, longos períodos de observação, ensaios, 

simulações e testes invasivos e/ou destrutivos em escala real em edificações existentes, etc., 

para que os dados resultantes sejam considerados consistentes. 

As falhas dos sistemas prediais hidráulicos e sanitários são observadas em 

praticamente todas as etapas: concepção, projeto, execução, uso e até operação dos mesmos. 

O trabalho consiste basicamente em um levantamento das manifestações 

patológicas de uma edificação que apresenta-se como uma ferramenta para a verificação do 

desempenho do ambiente construído, segundo as expectativas dos usuários, e normas 

relacionadas ao assunto. 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivos Gerais  

Realizar um levantamento sobre as manifestações patológicas dos sistemas prediais 

hidráulicos e sanitários apresentadas no edifício que abriga o Instituto de Ciências Biológicas 

III (ICB-III) da Universidade Federal de Goiás. 

1.1.2. Objetivos específicos 

Os objetivos específicos do trabalho são: 

 Desenvolver um banco de dados adequado para coleta de informações para futuros estudos; 

 Investigar as principais causas das manifestações patológicas hidro-sanitária em algumas 

edificações na universidade e propor melhorias; 

 Conhecer os danos decorrentes das manifestações patológicas; 

 Conhecer o perfil das instalações que apresentam maiores índices de manifestações 

patológicas e propor soluções. 
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2.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A patologia na construção pode ser entendida, analogamente à Ciência Médica, 

como o ramo da engenharia que estuda os sintomas, formas de manifestação, origens e causas 

das doenças ou defeitos que ocorrem nas edificações (CARMO, 2000). Os problemas 

patológicos estão presentes na maioria das edificações, seja com maior ou menor intensidade, 

variando o período de aparição e/ou a forma de manifestação. Segundo Lichtenstein (1985), 

estes problemas podem apresentar-se de forma simples, sendo assim, de diagnóstico e reparo 

evidentes ou então, de maneira complexa, exigindo uma análise individualizada. 

Ao contrário do sistema estrutural que sofre em silêncio a falta de manutenção, 

problemas de projeto, de execução entre outras falhas construtivas, o sistema hidráulico de uma 

edificação apresenta rapidamente para o seu usuário seu mau desempenho. Com isso as 

instalações hidráulicas cada vez mais recebem uma atenção especial. 

As normas de desempenho são uma garantia tanto para o construtor que executa 

seus serviços com um respaldo em normas técnicas elaboradas pelas pessoas mais capacitadas 

em determinado assunto no país, quanto para o usuário já que a norma é elaborada para garantir 

o funcionamento adequado do sistema em uma vida útil mínima. 

O sistema predial hidro-sanitário representa um dos vários sistemas que compõe 

um edifício. Dessa maneira é preciso prever possíveis falhas do sistema, implementando visão 

sistêmica da instalação descrita no item 2.2 – Enfoque sistêmico. 

Outro elemento importante para levantar as características das manifestações 

patológicas são avaliações que são descritas no item 2.3 – Avaliação de Desempenho e no item 

2.4 – Avaliação Pós-Obra. 

2.1. ENFOQUE SISTÊMICO 

O edifício pode ser encarado como sendo o sistema edifício, os vários sub sistemas 

que o compõem (estrutura, sistema prediais, vedações, etc.), bem como os componentes e 

materiais que formam um subsistema. 
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Para fazer frente à crescente complexidade da vida contemporânea, esforços têm 

sido enviados no sentido de haver integração e entendimento entre os vários processos que 

envolvem um sistema, já que, freqüentemente seus vários segmentos carecem de intercâmbio 

de informações. 

“Um sistema retroalimentado de informação é chamado de feedback, e cada 

processo deste é chamado de “ciclo de feedback”. Há o “feedback negativo”, que funciona para 

negar ou cancelar as mudanças, fornecendo ajustes para trazê-lo de volta para o alvo, e o 

“feedback positivo”, no qual cada mudança retroalimenta o sistema para causar mais 

mudanças.” (KAUFFMAN, 1980 apud BARROS, 2004). 

O referido autor destaca que, com o enfoque sistêmico, procura-se identificar os 

ciclos de feedback negativo para se conhecer seu funcionamento e sua vulnerabilidade. Uma 

solução sistêmica pode ser indireta e difícil, mas aumenta a probabilidade de êxito. 

Com frenquência, um sistema está ligado a outros que juntos desempenharão uma 

função, passando a funcionar como um todo. Cada um deles precisa estar funcionando de 

maneira adequada não apenas isoladamente, mas também em conjunto com os demais, de forma 

que o desempenho global seja satisfatório. 

Conforme destaca Graça (1985), um sistema tem determinadas propriedades ou 

certo comportamento que nenhuma das partes ou subsistemas pode ter isoladamente. Para 

exemplificar, um sistema predial tem como propriedade permitir o uso da água para diversas 

finalidades. Assim, a água, o sistema de suprimento, os equipamentos sanitários e o sistema de 

coleta, funcionando de forma integrada, permitem o exercício das funções para as quais o 

sistema hidráulico como um todo, foi projetado. Um lavatório isolado do todo não tem, por si 

só, a propriedade de permitir o uso da água. A existência de um lavatório só se justifica quando 

ele faz parte do subsistema de equipamentos sanitários, que por sua vez, é parte do subsistema 

predial hidráulico o qual constitui um modulo subsistema serviço, que integra o sistema 

edifício. 

O referido autor apresenta as seguintes finalidades para os sistemas prediais 

hidráulicos e sanitários: prover água nos locais de uso; possibilitar o uso da água; e, dar um 

destino à água utilizada, juntamente com os resíduos produzidos na utilização. 
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Propõe, ainda que os sistemas prediais hidráulicos e sanitários sejam subdivididos 

em três outros subsistemas inter-relacionados, segundo as finalidades apontadas: sistema de 

suprimento de água; de equipamento sanitário; e, de coleta de esgoto sanitário. 

Por fim, coloca que a metodologia de abordagem de problemas, tem sofrido, 

historicamente, nas últimas décadas, uma mudança de enfoque: de reducionista (analítico), para 

expansionista (sintético). Entende-se, pelo primeiro, a maneira de abordar problemas a partir 

da subdivisão do todo em partes indivisíveis, ou até que a solução de um problema complexo 

seja a somatória das soluções dos problemas simples obtido  na decomposição. O 

segundo, por sua vez, nada mais é do que um modo sistêmico de abordagem dos problemas, ou 

seja, os subsistemas são focalizados sem serem desmembrados funcionalmente daquele a que 

pertencem. 

Do ponto de vista reducionista, na construção civil, os vários projetos que compõe 

um edifício (projetos arquitetônicos, estrutural, sistemas prediais, etc.) são analisados de 

maneira separada e não há relação entre eles. Porém, vale ressaltar que um sistema pode ser 

dividido física ou estruturalmente, mas não funcionalmente. Já no enfoque expansionista, o 

intercâmbio entre os projetos é considerado. 

Assim, quando se estuda as propriedades e o comportamento de um edifício – que 

é um sistema -, através de uma abordagem expansionista, o enfoque sistêmico para o sistema 

edifício está sendo utilizado de fato. 

2.2. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

A norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) – Desempenho de 

Edifícios Habitacionais de até 5 (cinco) pavimentos, esta dividida em seis partes, sendo a última 

dedicada aos sistemas prediais hidráulicos e sanitários. Esta parte tem como objetivo fixar 

diretrizes para a avaliação de desempenho dos sistemas prediais (água fria e quente, esgoto 

sanitário e ventilação, e de águas pluviais)(Tabela 2.1). A partir das necessidades básicas dos 

usuários, tais como segurança, higiene, economia, entre outros, são estabelecidos para os 

diferentes elementos dos sistemas prediais hidráulicos e sanitários, critérios e métodos de 

avaliação que devem ser obrigatoriamente atendidos para a obtenção de níveis mínimos (M). O 

mesmo acontece para níveis de desempenhos excedentes, representados pelos superiores (S) e 
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elevados (E). A tabela de requisitos e critérios de desempenho dos sistemas prediais esta 

presente no Anexo A. 

Além dos requisitos de desempenho, que traduzem as exigências dos usuários dos 

sistemas prediais hidráulicos e sanitários, o projeto e a execução desses sistemas precisam 

atender às exigências constantes nas normas e regulamentos, as quais são, em sua grande 

maioria, prescritivas. 

 “A utilização dos conceitos de desempenho aplicados aos sistemas prediais 

hidráulicos e sanitários apresenta-se como uma ferramenta de extrema valia para a compreensão 

das reais funções desse sistema – fator fundamental para a concepção e formulação de critérios 

que permitam a realização de projetos e, conseqüentemente, as instalações adequadas” 

(GRAÇA,1985). 

Portanto, conforme o referido autor, quando se fala de um edifício, em verdade, 

trabalha-se com o conceito de projeto ou construção de um sistema físico, cuja finalidade 

principal é o atendimento às exigências do usuário, contrapondo-se ao conceito de que o usuário 

é que deve se adaptar aos sistemas impostos pelos projetistas e construtores. 

Os usuários de um edifício são todos os seus ocupantes, tais como: pessoas que 

usam permanentemente a edificação, visitantes, pessoal de limpeza, pessoal de manutenção. 

Constituem em usuários também alguns que não são ocupantes. Tais como: construtores, 

proprietários, financiadores, administradores, vizinhos, prestadores de serviços de 

fornecimento de energia, de água, de coleta de lixo, entre outros. 

A importância de se definir o programa de necessidades de cada edificação dentro 

do conceito de desempenho justifica-se em função de que um mesmo usuário tem necessidades 

diferentes em cada um dos edifícios que ocupa (residência, hospital, trabalho, escola, etc.). Da 

mesma forma, uma edificação de uma tipologia, com usuários diferentes, teria que atender a 

outras exigências. 

“O desempenho de produtos, dispositivos, sistemas ou serviços pode ser descrito; 

porém, ele será medido pelas exigências e necessidades dos usuários, desconsiderando-se 

combinações particulares de características físicas e químicas, seus projetos ou métodos de 
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criação. Para se desenvolver padrões de desempenho, é necessária a identificação de critérios, 

a fim de se determinar a metodologia de avaliação do produto, os processos e os sistemas.” 

(WYLY e GALOWIN, 1975 apud BARROS, 2004). 

O conceito de desempenho de sistema e de materiais é diferente. Os sistemas estão 

diretamente ligados à compatibilização dos mesmos às necessidades dos usuários, 

independentemente dos materiais usados. Os materiais, por sua vez, estão ligados a sua 

durabilidade e capacidade de exercer sua função e, conseqüentemente, de contribuir para que 

permaneçam em funcionamento adequado durante o período de utilização a ser considerado. 

Quanto se cria um sistema ou subsistema, é fundamental que a interface com os 

demais sistemas seja estabelecida, a fim de que atinja o desempenho idealizado. 

Conforme Graça (1985), a abordagem dos sistemas através da utilização do 

conceito de desempenho consiste em: caracterizar os usuários, definir suas necessidades e 

exigências, identificar as condições de exposição, definir os requisitos e os critérios e 

estabelecer os métodos para avaliação do seu desempenho. 

Segundo esse mesmo autor, empregando o conceito de desempenho, obtêm-se a 

formulação adequada das finalidades, qualidades (requisitos) ou propriedades do sistema; os 

parâmetros quantitativos que representem estas qualidades e os meios para avaliação do sistema 

com relação ao atendimento dos critérios estabelecidos. Assim, esta abordagem conceitual 

poderá ser efetivamente útil para o: 

 Desenvolvimento de metodologia de projeto; 

 Desenvolvimento de novos produtos; 

 Controle de desempenho de sistemas; 

 Estabelecimento de regulamentos e normas. 

Os danos causados à edificação podem ser de origem externa (chuva, vento, calor, 

ruídos, etc.), e o desempenho do edifício deve levar em conta sua capacidade de entrar em 

equilíbrio com o meio ambiente. 
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A partir daí, determina-se quais os tipo de espaço e equipamentos que melhor 

atenderão aos usuários, levando-se em consideração todas as características que esses espaços 

(área necessária e organização espacial) e respectivos equipamentos (ergonomia, função 

facilidade para compra e reposição, flexibilidade ou adaptabilidade às rápidas mudanças 

tecnológicas) devem ter. 

Conhecendo-se as atividades exercidas pelos usuários do edifício e as condições de 

exposição dos sistemas prediais hidráulicos e sanitários, é possível formular os requisitos de 

desempenho que os mesmos devem atender. 

Os requisitos de desempenho dos sistemas prediais hidráulicos e sanitários, e mais 

especificamente, dos sistemas de aparelhos sanitários, podem ser relacionados à utilização e às 

condições de exposição. Esses requisitos estão presentes no Anexo B. 

2.3. AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO 

A Avaliação Pós Ocupação (APO) é definida por Preiser (1989) como um processo 

de avaliação de edifícios de forma sistemática, após o edifício ter sido construído e ocupado. O 

referido autor recorre à clássica divisão: 

 APO Indicativa ou de curto prazo: vistas topo walk-through e entrevistas com 

usuários-chaves, indicando os pontos positivos e negativos do desempenho do 

edifício; 

 APO Investigativa ou de médio prazo: visitas tipo walk-through e entrevistas com 

usuários-chaves, indicando os pontos positivos e negativos do desempenho do 

edifício em nível mais profundo, com o acréscimo da explicitação de critérios de 

desempenho; 

 Diagnóstico ou de longo prazo: idem à anterior, fazendo uso de tecnologia para as 

medições físicas, e relacionando o resultado destas medições com a resposta 

subjetiva dos usuários, fornecendo resultados com um alto índice de credibilidade. 

Assim, Almeida (1994) utiliza os conceitos de usuários chave, critérios de 

desempenho e envolvimento da estrutura organizacional das entidades ocupantes dos edifícios 
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das APO indicativa, investigativa e de diagnóstico para o detalhamento da metodologia da ADO 

cujas etapas são apresentadas a seguir. 

LEVANTAMENTO DOCUMENTAL: esta etapa tem como o objetivo levantar 

todas as informações possíveis relativas à criação e vida do edifício em estudo, as quais são de 

extrema importância para a detecção da origem dos problemas, objeto das etapas de avaliação 

e diagnóstico: 

 projetos executivos: arquitetônico, implantação, sistemas prediais, estruturas, etc; 

 projetos legais: aprovação da prefeitura, proteção e combate a incêndio (corpo de 

bombeiros), projetos de regularização junto a órgãos de controle ambiental, etc; 

 projetos as built; 

 documentos comprobatórios de gastos com insumos prediais, tais como contas de 

água e esgotos, despesas periódicas com manutenção e operação, etc. 

LEVANTAMENTO CADASTRAL: esta etapa deve ser cuidadosamente 

planejada, para evitar retrabalhos e interferir o menos possível na rotina de uso do edifício. Para 

tanto, deve-se realizar uma pré-análise do material obtido na etapa anterior, elaborando um 

croqui dos ambientes a serem visitados, denominados de planta-chave. 

Além disso, é proposta a avaliação de cada um dos sistemas separadamente, visando 

facilitar o trabalho em campo e obter dados que permitam avaliar cada sistema face às 

solicitações específicas, traduzindo-os, sempre que possível, em elementos gráficos. 

É recomendável a elaboração de planilhas, numa fase anterior à ida a campo, assim 

como fluxogramas/diagramas e plantas com a disposição espacial dos aparelhos sanitários e 

outros componentes. Para o cadastramento, deverão ser levados, ainda, equipamentos de 

medição/teste e equipamento fotográfico. Almeida (1994) ressalta que, quanto maior for o 

tempo gasto na organização das atividades, menor será o tempo de levantamento em campo. 

LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SISTEMAS 

PREDIAIS: para o levantamento das necessidades dos usuários, são aplicados questionários, 

que devem ser diferenciados de acordo com a função de cada um deles na edificação. 
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Segundo Almeida (1994), os questionários aplicados aos usuários da atividade-fim 

do edifício devem buscar deficiências dos sistemas prediais; já os questionários para os 

usuários-mantenedores e operadores do sistema devem ser dirigidos para aspectos operacionais, 

tais como: necessidade de manutenção, número de reparos, dificuldades de operação, etc. É 

recomendável que os questionários sejam aplicados em uma amostra piloto, antes da aplicação 

em larga escala, de forma a possibilitar ajustes e melhorias. 

ANÁLISE E DIAGNÓSTICO: com os dados obtidos nas etapas anteriores, é 

analisado cada sistema predial, determinando-se os problemas e deficiências, com suas 

respectivas origens. A análise destes dados pode enfocar um determinado objetivo, como por 

exemplo, origem das manifestações patológicas, possibilidade de economia de insumos, 

satisfação dos usuários, entre outros. 

Durante a análise do levantamento documental, devem ser verificados os critérios 

de cálculos adotados nos projetos executivos dos sistemas prediais, tornando possível a 

detecção de erros conceituais e processuais, e o grau de interação entre os projetos (arquitetura, 

estrutura, sistemas prediais), pois, quanto menor for a interação entre os mesmo, maior o 

número de adequações em obra e, conseqüentemente, maior a possibilidade de surgimento de 

manifestações patológicas. 

A análise dos projetos legais indica como o edifício se comporta frente as 

exigências da legislação vigente na época. 

Segundo Almeida (1994), com a análise do projeto as built, é possível verificar o 

grau de modificações e de intervenções sofridas pelos sistemas prediais, assim como a 

qualidade das mesmas e do material empregado. Já com os documentos comprobatórios de 

gastos, procura-se obter o histórico de consumo do edifício, a fim de detectar eventuais 

vazamentos e/ou perdas e possibilidades de racionalização do uso dos recursos e insumos. 

A análise dos dados obtidos no levantamento cadastral tem como objetivo verificar 

a compatibilidade entre os dados obtidos em campo e nos projetos e documentos, fornecendo 

um perfil do tipo de utilização dos sistemas prediais e sua capacidade de atendimento (infra-

estrutura existente) face às necessidades dos usuários. 
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A análise das necessidades dos usuários tem como finalidade a caracterização das 

manifestações patológicas, a detecção de deficiências na infra-estrutura, na operacionalidade, e 

na manutenção dos sistemas prediais. Almeida (1994) apresenta como roteiro para esta análise 

as seguintes questões: 

 Como as manifestações patológicas/problema interferem nas atividades dos 

usuários? 

 Quando os usuários notaram pela primeira vez as manifestações 

patológicas/problema? 

 O usuário tentou alguma solução? 

 O usuário se recorda de fatos que possam ter favorecido o aparecimento do 

problema? 

Almeida (1994) propõe que nesta etapa os sistemas prediais e suas respectivas 

manifestações patológicas sejam classificados segundo a sua importância para a manutenção 

da atividade-fim do edifício e o atendimento às necessidades dos usuários. Com base nesta 

classificação é possível, então, selecionar ações emergenciais, de adequação e/ou especiais. 

As ações emergenciais são aquelas que buscam evitar que um determinado sistema 

ponha em risco a integridade física dos usuários, do sistema em si e/ou a segurança do edifício. 

Já as ações de adequação são definidas como aquelas que têm como objetivo adaptar os sistemas 

prediais à utilização atual do edifício. Quando as intervenções propostas têm um caráter de 

evolução tecnológica ou diminuição do gasto com insumos prediais, têm-se as ações especiais. 

Em seguida, deve ser realizado o estudo econômico das alternativas, estimando o 

período de retorno dos investimentos, quando houver redução de gastos com insumos. Assim, 

se torna possível a elaboração de um plano de recuperação dos sistemas prediais, para o qual 

dois vetores devem ser considerados: evolução tecnológica (variação ao longo do tempo, das 

condições técnicas de uso e operação do edifício), e o obsolescência/envelhecimento (variação 

ao longo do tempo, do desempenho dos componentes e subsistemas dos edifícios segundo a 

necessidade dos usuários). 

Assim, o programa de recuperação deverá propor atividades a serem realizadas para 

a obtenção de cada nível tecnológico, com os respectivos custos globais envolvidos no 
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processo, tais como aqueles relativos às intervenções de restauração, modernização e/ou 

adequação; dos insumos prediais necessários ao uso e operação e manutenção do edifício.  

Os sistemas prediais devem estar aptos a serem operados durante toda a vida útil da 

edificação e uma vez que estes sistemas são, em primeira instância, consumidores de insumos 

de diferentes tipos. A qualidade dos mesmos implica não só no adequado desempenho, 

atendendo às necessidades dos usuários, mas também na racionalização do uso dos insumos, 

evitando perdas e desperdícios, minimizando, assim, os impactos da ação antrópica no meio 

ambiente. 

Dentre os insumos empregados nos edifícios, a água merece um destaque especial, 

pois é essencial à vida e ao equilíbrio dos ecossistemas, sendo o seu uso racional e sustentando 

fundamental para a sobrevivência dos seres vivos. 

O uso racional da água nos edifícios deve ser planejado desde a fase da concepção 

dos mesmos, com o adequado dimensionamento dos componentes e garantindo-se a 

acessibilidade para as atividades de manutenção. 

Conforme ressalta Oliveira (1999), vazamentos em sistemas de difícil 

acessibilidade propiciam perdas de água que podem durar anos sem serem detectados, causando 

não só desperdícios como também danos estruturais, nos revestimentos e pinturas, entre outros. 

A referida autora define perda de água como toda a água que espaça do sistema 

antes de ser utilizada, como por exemplo, em vazamentos, pelo mau desempenho do sistema 

ou negligência do usuário. Quando, ao realizar alguma atividade, a quantidade de água 

consumida é maior do que a necessária, tem-se o uso excessivo, o que pode ser decorrente de 

procedimentos inadequados do usuário e do mau desempenho do sistema, entre outros. 

O desperdício, que engloba o uso excessivo e a perda de água, é então como toda 

água que foi disponibilizada e, de alguma forma, mal aproveitada ou perdida.  

2.4. INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDRO-SANITÁRIAS 

O conhecimento sobre as instalações prediais de água fria é indispensável para o 

atendimento das mais básicas condições de habitabilidade, higiene e conforto de qualquer 
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projeto de edificação. Este tópico descreve o percurso que a água faz, desde o abastecimento 

até o consumo, através dos diversos equipamentos necessários para o cumprimento dessa 

função. 

2.4.1. Sistemas de distribuição 

Existem diversos tipos de alimentação do sistema de distribuição que podem ser 

projetados para uma edificação. Neste trabalho serão analisados os sistemas de distribuição, 

conforme apresentado a seguir. 

2.4.1.1. Sistema de distribuição direto 

O sistema de distribuição direto faz alimentação do edifício diretamente da rede 

pública de abastecimento. Neste sistema não é usado reservatório, dessa forma deve ser usado 

somente quando houver garantia de sua regularidade de abastecimento pela rede pública com 

vazão e pressão aceitáveis. O sistema dessa forma torna-se mais econômico, mas fica exposto 

as deficiências da rede pública e comprometendo o fornecimento da instalação em caso de falta 

de água. (BOTELHO; RIBEIRO, 1998). 

2.4.1.2. Sistema de distribuição indireto sem bombeamento 

Neste sistema a pressão de rede pública é suficiente e pode-se adotar somente 

reservatório superior interno para garantir o abastecimento. Este sistema é mais utilizado em 

residências com um ou dois pavimentos (BOTELHO; RIBEIRO, 1998). 

2.4.1.3. Sistema de distribuição indireto com bombeamento 

Botelho e Ribeiro (1998) afirmam que no sistema indireto com bombeamento não 

há pressão suficiente da rede pública para abastecer o reservatório superior interno. Dessa 

forma, deve-se adotar reservatório inferior abastecido pela rede pública e, também, um 

reservatório superior que será abastecido pelo inferior através de bombeamento da água. A 

utilização deste sistema em edifícios residenciais e industriais é a mais freqüente. Além disso, 

a NBR 5626 indica que é sempre desejável a utilização de reservatórios tanto sob aspectos 

técnicos como econômicos (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1998). 
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2.4.1.4. Sistema de distribuição misto 

O sistema de distribuição misto é capaz de utilizar mais de um dos sistemas, o 

indireto por gravidade e o direto. Sendo a pressão da rede pública superior a que se obtém do 

reservatório superior, os pontos de utilização ligados à rede pública, geralmente os do andar 

térreo, terão maior pressão no abastecimento. Outra vantagem é a redução do volume de água 

no reservatório superior e também a garantia de consumo nas situações de baixa pressão ou 

descontinuidade do abastecimento. Em função de conveniências técnicas e econômicas este 

sistema é mais utilizado em residências (BOTELHO; RIBEIRO, 1998). 

2.4.2. Componentes e características do sistema predial de água fria 

A instalação predial de água fria é composta de tubulações e equipamentos 

específicos utilizados para abastecer os apartamentos do edifício com água potável para 

consumo. 

2.4.2.1. Ramal predial 

O ramal predial é executado pela concessionária pública que liga a rede pública e a 

instalação predial mediante solicitação do proprietário da edificação, com a instalação de um 

hidrômetro para medir o consumo de água. A concessionária pode colocar um registro de 

passeio na calçada externa para eventualmente interromper o abastecimento à edificação 

(BOTELHO; RIBEIRO, 1998). 

2.4.2.2. Alimentador predial 

O alimentador predial é o ramal interno da edificação. Ele é o trecho de tubulação 

existente entre o ramal predial e a entrada de água no respectivo reservatório de acumulação, 

inferior ou superior. O local exato do final do ramal predial, início do alimentador predial, é 

definido pela concessionária e ele possui uma torneira de bóia com um registro de fechamento 

localizado fora de reservatório, utilizado para facilitar sua operação e manutenção. O ramal 

pode ser enterrado, aparente ou embutido, ficando afastado de fontes poluidoras e acima de 

lençóis freáticos próximos (BOTELHO; RIBEIRO, 1998). 
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Segundo a NBR 5626 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

1998), “[...] recomenda-se que o alimentador predial seja posicionado acima do nível do lençol 

freático para diminuir o risco de contaminação da instalação predial de água fria em uma 

circunstância acidental de não estanqueidade da tubulação e de pressão negativa no alimentador 

predial.”. 

2.4.2.3. Reservatório 

O reservatório é necessário para garantir a regularidade do abastecimento pelo 

sistema indireto, com ou sem bombeamento. Em residências sem bombeamento, o que é mais 

freqüente, é necessário apenas reservatório superior (BOTELHO; RIBEIRO, 1998). 

A NBR 15575-parte 6 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

2008) define reservatório domiciliar de água como “[...] componente do sistema predial de água 

onde fica armazenada a água a ser consumida pelos usuários e, em alguns casos, também a água 

a ser utilizada no combate a incêndio.”. A NBR 5626 ressalta que a localização dos 

reservatórios e das bombas hidráulicas deve considerar o uso mais eficaz da pressão disponível 

para levar em conta a conservação de energia (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 1998). 

 “A reservação total, a ser acumulada nos reservatórios inferiores e superiores, não 

pode ser inferior ao consumo diário, recomendando-se que não ultrapasse a três vezes o 

mesmo.”. Botelho e Ribeiro (1998) destacam elementos complementares referentes aos 

reservatórios: extravasor, automático de bóia, torneira de bóia, tomada de água e limpeza. Ela 

deve estar em um dos cantos do reservatório, com declividade para este, e possuir, também, 

registro de fechamento. 

2.4.2.4. Barrilete 

O barrilete é formado pelas tubulações de saída do reservatório superior destinadas 

a alimentar as colunas de distribuição. Elas estão situadas acima da laje do último pavimento e 

abaixo do reservatório superior. O barrilete é de grande importância para a distribuição de água, 

pois sem ele ocorreriam problemas como: excesso de perfurações no reservatório e seria anti-

econômico em função do excesso de registros, tubulações e serviços. Dessa forma, para 
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eliminar esse inconveniente utilizam-se os barriletes concentrados e os ramificados 

(BOTELHO; RIBEIRO, 1998). 

2.4.2.5. Coluna de distribuição 

A coluna de distribuição é a canalização vertical que parte do barrilete e abastece 

os ramais de distribuição de água. Todas as colunas de distribuição devem conter um registro 

de fechamento posicionado a montante do primeiro ramal (BOTELHO; RIBEIRO, 1998). 

2.4.2.6. Ramais e subramais 

O ramal é a tubulação que deriva da coluna de distribuição tem a função de 

alimentar os subramais. O subramal é a canalização que conecta os ramais aos aparelhos de 

utilização (BOTELHO; RIBEIRO, 1998). 

2.4.2.7. Peças de utilização 

O uso da água nas residências se faz através de dispositivos conectados aos 

subramais. Estes aparelhos devem atender as exigências dos usuários com conforto e segurança, 

além de atenderem aos padrões ergonométricos e de segurança (BOTELHO; RIBEIRO, 1998). 

A NBR 15575-parte 6 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2008) 

também destaca como critério de desempenho os equipamentos mínimos necessários que uma 

residência unifamiliar deve possuir: uma bacia sanitária; um lavatório; um chuveiro; uma pia 

de cozinha; e, um tanque para lavagem de roupa. 

 

2.4.3. Instalações prediais de esgoto sanitário 

Neste tópico serão abordados detalhes do sistema de esgoto sanitário convencional. 

Esta instalação é composta por dois subsistemas distintos interligados e que possuem funções 

diferentes: o de coleta e transporte do esgoto gerado na edificação para um sistema de 

tratamento, como uma fossa séptica, ou para a rede pública de esgoto, e o de ventilação. 
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A NBR 8160 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1999) 

especifica que as instalações prediais de esgoto sanitários devem ser projetadas e executadas de 

modo a: 

 permitir rápido escoamento dos esgotos e facilitar desobstruções; 

 vedar a passagem de gases e animais das tubulações para o interior das edificações; 

 não permitir vazamentos, escape de gases e formação de depósitos no interior das 

tubulações; 

 impedir a poluição da água potável. 

O subsistema de coleta e transporte do esgoto tem um trajeto que pode ser 

simplificado como um processo que se inicia num aparelho sanitário, lavatório e chuveiro, a 

partir daí a água servida passa para a tubulação do ramal de descarga, que sai numa caixa 

sifonada. Esta pode receber outros ramais de descarga e depois de recebido este esgoto é 

desaguado em outra tubulação chamada ramal de esgoto, que deságua numa caixa de inspeção. 

O coletor público se desenvolve a partir desta tubulação (BOTELHO; RIBEIRO, 1998). Ao 

longo desse trajeto, existem dispositivos e conexões apropriadas, que, juntamente com as 

recomendações das normas, constituem o sistema predial de esgotos como será visto a seguir. 

2.4.3.1. Desconectores e caixas 

Botelho e Ribeiro (1998) especificam os desconectores, sifão e caixa sifonada, com 

destinados a vedar a passagem de gases e insetos através do fecho hídrico. A proteção dos 

fechos hídricos dos desconectores é feita com o sistema de ventilação, que evita grandes 

variações de pressão no interior da tubulação. 

A NBR 15575-parte 1 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

2008a) destaca algumas observações sobre os desconectores: No projeto e execução das 

instalações, particularmente nas instalações de esgoto, especial atenção deve ser dedicada aos 

fechos hídricos, à possibilidade de retrossifonagem, retorno de espuma, rejuntamento de tampas 

de caixas de passagem e caixas de gordura, rejuntamentos nas ligações entre aparelhos 

sanitários e pontos de esgoto, altura/posicionamento dos respiros das tubulações de ventilação 

do esgoto, etc. 
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Masini e Gonçalves (1999) afirmam que desconectores “[...] são dispositivos que 

por sua geometria estabelecem barreiras hídricas, denominadas fechos hídricos, que tem a 

finalidade de impedir e retorno de gases existentes nas tubulações de esgoto sanitário para o 

interior dos ambientes da edificação.”. 

Segundo Masini e Gonçalves (1999), para se manter assegurada a integridade dos 

fechos hídricos deve-se limitar as variações das pressões pneumáticas no interior do sistema.  

O rompimento dos fechos hídricos dos sistemas pode ser produzido por fenômenos 

originados pelas condições ambientais e pela utilização do sistema. Os fenômenos atuantes 

sobre os fechos hídricos são classificados conforme a natureza das ações que os produzem e 

são divididos em dois grupos distintos, ou seja, fenômenos das ações: 

a) independentes do escoamento dos aparelhos: dependem somente das condições ambientais. 

Dentre os principais destacam-se a evaporação, a tiragem térmica, a ação do vento, as variações 

de pressão ambiente e a capilaridade; 

b) dependentes da utilização dos aparelhos: estes estão relacionados às oscilações excessivas 

das pressões pneumáticas no interior deste e dependem do escoamento da água produzido pelo 

uso dos equipamentos integrantes do sistema. Estes fenômenos são a autossifonagem, a 

sifonagem induzida e a sobrepressão. 

O fecho hídrico dos desconectores pode ser alterado e ter sua função comprometida. 

Isso ocorre se sua altura for reduzida em função da periodicidade do uso dos respectivos 

aparelhos sanitários e da velocidade de evaporação da água do sifão. Caixas sifonadas com 

pouco uso podem ter a água evaporada em poucas semanas, acarretando no rompimento do 

fecho hídrico da tubulação secundária. O procedimento necessário para que este inconveniente 

não ocorra é colocar água periodicamente na caixa sifonada (BOTELHO; RIBEIRO, 1998). 

2.4.4. Componentes e características do subsistema de ventilação 

O subsistema de ventilação tem a função de permitir a saída dos gases para a 

atmosfera, impedir o retorno dos gases do esgoto para o ambiente interno e garantir a 

integridade dos fechos hídricos. O tubo ventilador e o ramal de ventilação são as tubulações 
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responsáveis para cumprir esta função. São tubulações interligadas entre si e ao subsistema de 

coleta e transporte, garantindo a admissão de ar ao sistema e equilibrando as pressões 

pneumáticas atuantes (MASINI e GONÇALVES, 1999). 

A NBR 8160 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1999) 

define: 

 Subsistema de ventilação: conjunto de tubulações ou dispositivos destinados a 

encaminhar os gases para a atmosfera e evitar que os mesmos se encaminhem para 

os ambientes sanitários. 

 Tubo ventilador: tubo destinado a possibilitar o escoamento de ar da atmosfera para 

a instalação de esgoto e vice-versa ou a circulação de ar no interior da instalação, 

com a finalidade de proteger o fecho hídrico dos desconectores de ruptura por 

aspiração ou compressão e encaminhar os gases emanados do coletor público para 

a atmosfera. 

 Ramal de ventilação: Tubo ventilador que interliga o desconector, ou ramal de 

descarga, ou ramal de esgoto de um ou mais aparelhos sanitários a uma coluna de 

ventilação ou a um tubo ventilador primário. Os subsistemas de ventilação podem 

ser executados de diferentes maneiras. Ele pode ter apenas ventilação primária, ou 

seja, um prolongamento do tubo de queda acima da cobertura do edifício, ou 

apresentar adicionalmente a ventilação secundária, tubos de ventilação ligados ao 

subsistema de coleta e transporte com o objetivo de permitir o ingresso de ar 

necessário para o funcionamento correto do sistema. (MASINI; GONÇALVES, 

1999). 

A NBR 15575-parte 6 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

2008b) apresenta como requisito para a ausência de odores provenientes da instalação de esgoto 

que “Os ambientes sanitários não devem apresentar, durante os períodos de não utilização, 

odores desagradáveis. Os gases liberados pelas tubulações de ventilação não devem retornar ao 

interior da edificação.”. 

Dessa forma, a ventilação é um item obrigatório em qualquer instalação de esgoto 

sanitário, pois é um precioso componente de proteção da instalação. Nas edificações com mais 

de dois pavimentos, os tubos de queda devem ser prolongados até acima da cobertura, ficando 
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o último trecho funcionando como tubo ventilador. Além disso, os desconectores devem possuir 

tubos ventiladores individuais conectados à coluna de ventilação (BOTELHO; RIBEIRO, 

1998). 

O desenvolvimento do sistema predial de esgoto sanitário é obtido através de 

pesquisas de novas tecnologias. As válvulas de admissão de ar são dispositivos do sistema de 

ventilação alternativo. Elas têm a finalidade de minimizar as variações das pressões 

pneumáticas atuantes em um sistema predial de esgotos sanitários, devidas ao escoamento 

gerado pelo uso dos aparelhos nele instalados. As válvulas de admissão de ar são dispositivos 

que em presença de pressões negativas (depressões), se abrem permitindo o ingresso de ar no 

sistema e conduzindo a redução destas pressões pneumáticas. Masini e Gonçalves (1999) 

definem: Basicamente as válvulas de admissão de ar (VAA) atuam abrindo e fechando um 

diafragma, sempre que as pressões negativas aumentam em função do escoamento dos 

aparelhos, permitindo a entrada de ar exterior para o interior do sistema até que as pressões 

sejam reduzidas, de modo a impedir o rompimento dos fechos hídricos quando então retorna à 

posição fechada impedindo que o ar interior alcance o meio ambiente. 

 

 

 

3. METODOLOGIA 

O trabalho se trata de um estudo de caso realizado no edifício do Instituto de 

Ciências Biológicas III da Universidade Federal de Goiás. Esse local foi escolhido devido à 

abertura cedida pela própria UFG, já que em instituições privadas não se obteve a mesma 

concessão do estudo. Outro fator importante foi devido ao grande número de manifestações 

patológicas incidentes no sistema hidro-sanitário do edifício. 

A metodologia empregada no desenvolvimento da presente pesquisa segue os 

preceitos de uma avaliação pós-ocupação (APO) de caráter indicativa, proposta por Preiser 



29 

(1989), tendo como objetivos de estudos os sistemas prediais hidráulicos e sanitários de água 

fria e esgoto. 

O estudo de caso se baseia nos critérios de desempenho estabelecidos pela Norma, 

NBR 15575-6 – Desempenho de edifícios habitacionais de até cinco pavimentos, apesar da 

mesma não estar voltada especificadamente para o caso, foi utilizada por conter definições que 

são aplicáveis às instalações hidro-sanitárias encontradas e pelo fato de não haver outra Norma 

vigente para este tipo de edificação. 

3.1. DELIMITAÇÃO 

O trabalho delimita-se ao estudo das manifestações patológicas das instalações 

hidro-sanitárias de água fria e esgoto da edificação que abriga o Instituto ICB III da 

Universidade Federal de Goiás. 

3.2. LIMITAÇÕES 

O trabalho foi baseado em visitas à faculdade para coletar dados técnicos e 

aplicação de questionários à equipe de professores e funcionários do Instituto. Por não 

possuírem bancos de dados relacionados ao histórico de ocorrências o trabalho fica limitado às 

manifestações patológicas encontradas nas visitas e informações fornecidas pelas respostas aos 

questionários. 

 

3.3. LEVANTAMENTO DOCUMENTAL 

Esta etapa tem como objetivo reunir informações para as etapas de levantamento 

técnico no local. Assim, é de fundamental importância o levantamento e análise do maior 

número de documentos relativos à concepção e à vida do edifício do ICB III, tais como: projetos 

arquitetônicos, projetos dos sistemas prediais hidráulicos e sanitários, as built, entre outros 

documentos. 
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Porém, o Centro de Gestão do Espaço Físico - CEGEF dispõe apenas dos projetos 

originais em papel vegetal e não foi possível retirar esse material para análise, dessa maneira o 

acesso foi restrito a esse material e foi o suficiente para se ter uma noção do que foi concebido 

para a construção do edifício ICB III e escanear algumas plantas e detalhes que estão 

apresentados em seguida nesse estudo de caso (Figura 3.1). 

O Projeto Arquitetônico original já se encontra desatualizado, pois existe uma 

versão digitalizada em arquivo de AutoCAD com a situação real encontrada atualmente no 

edifício do ICB III. Isso significa que o instituto passou por várias alterações, entretanto essas 

mesmas foram locais e não tiveram nenhuma concepção projetiva, o que quer dizer que foram 

realizadas de acordo com as necessidades urgentes de seus usuários. Os projetos arquitetônicos 

eram alterados apenas com o intuito de mantê-los atualizados com a situação real do edifício. 

Outra questão é que não foi possível encontrar o Projeto de Instalações Prediais de 

Água fria e de Esgoto. Portanto o trabalho fica limitado sem avaliar o projeto com relação a sua 

eficiência.  
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Figura 3.1 – Planta baixa do pavimento 

térreo do Instituto de Ciências 

Biológicas 3. Fonte: Projeto 

Arquitetônico ICB 3, CEGEF. 
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3.4. LEVANTAMENTO CADASTRAL 

3.4.1. Elaboração do questionário 

Os usuários do ICB III são alunos, professores, técnicos e funcionários de limpeza. 

A amostragem escolhida para representar os resultados dos questionários foram os professores 

e funcionários da limpeza, pois ambos utilizam o edifício a um maior tempo comparado aos 

alunos e no caso específico dos funcionários da limpeza, os mesmos possuem necessidades 

diferentes dos outros usuários. Essa amostragem tem caráter qualitativo e não quantitativo, 

portanto não será feita uma análise estática com as informações coletadas. 

Foram elaborados dois questionários para serem aplicados aos professores e aos 

funcionários do instituto, com o objetivo de identificar a adequação dos pontos de consumo de 

água às necessidades do usuário e à satisfação dos mesmos com os sistemas prediais de água e 

de aparelhos sanitários.  

Dependendo do tipo de usuário e da atividade realizada com o emprego da água, 

foram aplicados questionários diferenciados. Assim, no caso da equipe de limpeza dos 

ambientes sanitários, foram aplicados questionários referente a forma de higienização desse e 

dos demais ambientes do instituto. Já aos professores foram aplicados questionários referentes 

à forma de uso e satisfação com os aparelhos/equipamentos sanitários. O modelo dos 

questionários está presentes no Apêndice A. 

3.4.2. Elaboração da planilha para levantamento técnico 

A elaboração das planilhas para o levantamento em campo buscou abranger os 

critérios de desempenho e as exigências constantes descritos em nossa revisão bibliográfica. 

Consiste basicamente no levantamento quantitativo e qualitativo dos 

aparelhos/equipamentos hidro-sanitários, paralelamente ao levantamento quantitativo das 

manifestações patológicas identificadas. Também foram caracterizados os materiais dos 

aparelhos/equipamentos e condições de operação. O modelo das planilhas está presente no 

Apêndice B. 
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3.4.3. Levantamento em campo 

O levantamento em campo consiste na inspeção visual e na realização de alguns 

testes para a avaliação dos sistemas prediais e dos aparelhos/equipamentos sanitários 

(preenchimento das planilhas), além da aplicação dos questionários. 

A verificação do estado de conservação e a condição de operação da maioria dos 

pontos de consumo e respectivos aparelhos/equipamentos sanitários foi feita visualmente, 

sendo as manifestações patológicas, registradas nas planilhas de levantamento e material 

fotográfico. 
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4. RESULTADOS E ANÁLISES 

Tendo em vista a grande quantidade de dados a serem analisados, foram 

desenvolvidos dois bancos de dados eletrônicos, um para o cadastramento das informações 

constantes nas planilhas de levantamento e outra para as informações relacionadas aos hábitos 

dos usuários, constantes nos questionários. 

As análises apresentadas nesse capítulo estão estruturadas da seguinte forma: 

informações levantadas através das visitas técnicas; índice de manifestações patológicas dos 

aparelhos/equipamentos sanitários; planilhas; opinião dos usuários e análises. 

4.1. IDADE DO INSTITUTO ICB III  

O ICB III foi um projeto do Arquiteto Raul Filó, construído na década de 1970. Foi 

uma etapa de construção em conjunto aos outros institutos do Campus Samambaia, sendo que 

o ICB III e o IV foram os únicos que fugiam do padrão arquitetônico devido a sua finalidade, 

o estudo da anatomia humana e animal. A diferença entre os projetos consiste basicamente no 

pé direito do pavimento térreo, que são mais altos. 

As edificações do ICB foram as unidades que mais sofreram alterações e reformas 

dentro da UFG, pois trabalham com pesquisa e dessa maneira recebem muitos equipamentos 

com instalações prediais específicas. A reforma mais significativa em termos de quantidade de 

área foi quando a Reitoria, que funcionava lá, nos pavimentos superiores do ICB III e IV, saiu 

para seu novo edifício. Essa mudança se estabeleceu entre 2004 e 2005.  

4.2. RESPONSABILIDADE PELA MANUTENÇÃO 

O Centro de Gestão do Espaço Físico (CEGEF) é o órgão responsável pela 

manutenção e alterações que foram realizadas desde a sua construção. 

4.3. SISTEMA PREDIAL DE SUPRIMENTO DE ÁGUA FRIA 

 Abastecimento: Todo o Campus Samambaia é abastecido pela rede pública de água 

SANEAGO. 
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 Hidrômetro: O Instituto ICB III não possui hidrômetro medidor da água consumida 

no edifício. 

 Reservação: O Instituto ICB III não é dotado de um sistema de reservação, nem 

inferior, nem superior. Isso implica na falta de água quando existem problemas no 

abastecimento fornecido pela rede pública. 

4.4. SISTEMA PREDIAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

 Coleta e Disposição do Esgoto: Todo o esgoto do Campus Samambaia tem 

disposição adequada que é a Estação de Tratamento Dr. Hélio Seixo de Britto. 

 Interligação com o Sistema Predial de Águas Pluviais: O sistema de esgoto do 

Instituto ICB III é caracterizado como separador absoluto, onde as vazões de águas 

pluviais e esgoto não operam em conjunto num mesmo conduto. 

4.5. SISTEMA PREDIAL DE ÁGUA PLUVIAL 

 Calhas: O telhado do edifício do ICB III é composto por duas águas sem calhas, a 

água proveniente da chuva cai diretamente em uma caixa de brita que se estende 

por toda lateral do edifício com o intuito de captar essa água e drená-la para o solo. 

 Rufos: Os rufos do edifício encontravam-se em condição aceitável de fixamento e 

vedação. 

 Disposição das Águas Pluviais: As águas pluviais escoam livremente para as áreas 

permeáveis do terreno depois de captadas pela caixa de brita, conforme Figura 4.1. 
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4.6. RESULTADO DAS PLANILHAS 

Os levantamentos em campo foram realizados nos dias: 11/05/2011 e 27/05/2011 e 

as tabelas utilizadas em campo para levantamento foram digitalizadas e utilizadas para leitura 

geral das manifestações patológicas. 

Nas análises efetuadas, foram consideradas as seguintes definições: 

 Estado de conservação: referente à aparência do aparelho/equipamento sanitário em 

questão (por exemplo: enferrujando, quebrado ou mal encaixado); 

 Condição de operação: correspondente ao funcionamento, podendo o 

aparelho/equipamento sanitário apresentar vazamentos, não fechar, estar em 

desuso, entupido, etc. 

 

Ambos parâmetros foram avaliados conforme os critérios da NBR 15575-6 – 

Desempenho de edifícios habitacionais de até cinco pavimentos. 

a) Bacia Sanitária:  

Foram encontradas 12 bacias sanitárias com válvula de descarga, todas são tipo 

adulto. Destas bacias aproximadamente 33,3% encontraram-se em situação insatisfatória, pois 

Figura 4.1 – Caixa de brita 

na lateral do edifício.  
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estavam ou sem tampa de acionamento na válvula de descarga, ou sem a própria válvula de 

descarga, ou com a bacia entupida (Figuras 4.2 e 4.3). 

 

b) Chuveiro:  

Foram avaliados 4 chuveiros elétricos e foi possível concluir que todos estavam em 

situação satisfatória, já que apresentavam fixação e condição de operação adequada. 

c) Lavatório (Torneira/Pia/Sifão): 

Foram observados 77 lavatórios, que constituem um conjunto composto pela 

torneira, pia e sifão, das quais cerca de 64,9% encontravam-se em situação inadequada. As 

causas são bem variadas e as mais incidentes são instalações externas sem fixação e a falta 

peças ou aparelho quebrado (Figuras 4.4 e 4.5).   

Figura 4.2 – Válvula de 

acionamento sem tampa. 

Fonte: Os autores. 

 

Figura 4.3 – Bacia sanitária 

entupida. 

 

67%

17%

8%

8%

Bacia Sanitária

Adequadas

Sem tampa de acionamento da
válvula de descarga

Vaso sanitário entupido

Sem a válvula de descarga

Gráfico 4.1 – Porcentual em relação às bacias sanitárias e 

suas manifestações patológicas 
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d) Mictório Individual:  

Foram encontrados 6 mictórios e foi possível concluir que todos estavam em 

situação satisfatória, já que apresentavam fixação e condição de operação adequada. 

e) Ducha Higiênica: 

Figura 4.4 – Instalações 

externas, lavatório em forma de 

“calha” em concreto sem 

inclinação e ausência de sifões. 

 

Figura 4.5 – 

Torneiras 

quebradas e 

lavatório em 

forma de “calha” 

em concreto. 

 

35%

8%

4%

6%

3%

24%

3% 10%

7%

Conjunto Torneira/Sifão/Pia

Adequadas

Torneira Automática com desligamento
instântaneo
Sifão com queda invertida

Vazamento na torneira

Conexão do sifão com tubulação
inadequada
Ausência de sifão

Torneira alta

Cuba de material inadequado (concreto)

Peça da torneira danificada fisicamente

Gráfico 4.2 – Porcentual do conjunto torneira/ sifão/ pia e 

suas manifestações patológicas 
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Foram avaliadas 12 duchas higiênicas (Figura 4.6), das quais 5 encontram-se em 

inconformidade, pois estavam com vazamentos, mal fixadas, estragadas ou mesmo sem o 

aparelho no ponto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Ralos: 

Figura 4.6 – Equipamento 

sem mangueira da ducha. 

 

 

 

 

 

 

58%25%

17%

Ducha Higiênica

Adequadas

Falta o equipamento

Ducha com vazamento

Gráfico 4.3 – Porcentagem de duchas higiênicas e suas 

manifestações patológicas 
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Foram encontrados 52 ralos (Figuras 4.7 e 4.8), em que 38,5% destes encontram-

se fora dos padrões de qualidade e desempenho. As incompatibilidades variam e foram 

ralos enferrujados, com tampa estragada, sem tampa, quebrados ou entupidos.  

 

 

 

 

 

 

g) Bebedouros: 

Figura 4.7 – Ralo 

sem tampa. 

Figura 4.8 – Ralo com 

tampa avariada. 

62%

4%

15%

13%

6%

Ralos

Adequados

Enferrujados

Tampa avariada

Sem tampa

Entupido

Gráfico 4.4 – Porcentagem de ralos em relação as 

suas manifestações patológicas 
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Foram analisados 2 bebedouros e os 2 encontram-se em situação insatisfatória, pois 

além de terem suas instalações externas os mesmos apresentam uma água com gosto 

característico (Figuras 4.9 e 4.10). 

 

 

h) Tubulação:  

Foram localizados pontualmente 8 pontos em que a tubulação da rede de água fria 

e de esgoto em que as conexões foram feitas com aquecimento do tubo, formação de desvio na 

tubulação “barriga”, braçadeiras frouxas, ausentes ou simplesmente inadequadas. 

i) Caso específico das Cubas ICB III:  

Figura 4.9 e 4.10 – Bebedouros com instalações 

externas. 

 

Figura 4.11 – Conexão realizada 

com aquecimento dos tubos e de 

materiais diferentes.  

 

Figura 4.12 – Ausência de 

fixação. 
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As cubas (Figuras 4.13 e 4.14) são elementos de aço inoxidável que possuem a 

finalidade de armazenar os restos humanos embebidos de glicerina, portanto devem ser 

elementos bem vedados e estanques. 

De acordo com informações coletadas em campo e que mais tarde foram 

confirmadas com o projeto original em papel vegetal, as cubas não possuem qualquer sistema 

de drenagem interna, o que significa que toda a manutenção de limpeza é feita periodicamente 

com a utilização de baldes para esvaziar e limpar as mesmas. 

Para esse caso específico do ICB III, a solução mais adequada seria a implantação de 

um sistema de drenagem desse esgoto para facilitar a manutenção das cubas. Nas Figuras 4.15 

e 4.16 apresentam partes do projeto escaneado do original em papel vegetal fornecido pelo 

CEGEF e nele são caracterizados os detalhes das cubas para sua execução.        

 

 

                 

Figura 4.15 – Detalhe da cuba corte vista 

lateral. Fonte: Projeto arquitetônico – 

Detalhes, CEGEF. 

Figura 4.13 e 4.14 – Cubas de armazenamento de corpos 

embebidos em glicerina. 
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j) Caso específico dos Coletores e Mesas ICB III:  

Para os estudos de anatomia realizados no Instituto de Ciências Biológicas, os 

alunos e professores utilizam um sistema de mesas que servem para apoiar os corpos durante o 

aprendizado. Essas mesas são de aço inoxidável e possuem calhas que servem para drenar toda 

glicerina que escorre dos materiais de estudo. 

Já os coletores são furos no chão com uma tubulação embutida, de 40 mm de diâmetro, 

que serve para dar um destino ao esgoto drenado pelas mesas (Figura 4.17). 

Conforme fomos capazes de observar esse sistema não funciona de maneira satisfatória 

devido a vários motivos, entre eles os mais significativos são:  

 As mesas são móveis e as instalações ligadas aos furos do chão não são capazes de 

absorver possíveis movimentações, dessa maneira o sistema é considerado frágil e 

Figura 4.16 – Detalhe da cuba em planta. 

Fonte: Projeto arquitetônico – detalhes, 

CEGEF. 



44 

com grande potencial de gerar manifestações patológicas como vazamentos, 

entupimentos, etc (Figura 4.18). 

 O esgoto é constituído basicamente por glicerina, que é um líquido viscoso e 

apresenta certa dificuldade para escoar dentro da tubulação. Isso gera uma 

manutenção semanal em que as funcionárias da limpeza utilizam mangueiras e 

produtos solventes para limpar a tubulação. 

 Para esse caso específico do ICB III, a solução mais adequada, e que já vem 

sendo utilizada, seria a utilização de baldes pendurados abaixo dos drenos das mesas, conforme 

Figura 4.19, que coletaria esse esgoto e que quando cheio pudesse ser descartado manualmente. 

Com essa alternativa a rede não precisa ser superestimada para o escoamento da glicerina e a 

mesma pode ser reaproveitada. 

Figura 4.17 – Mesa 

de mármore ligada ao 

furo. 

Figure 4.18 – 

Ligação com cano  

obstruído. 

Figura 4.19 – Balde 

pendurado à mesa. 
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4.7. RESUMO DAS PLANILHAS: 

 

Tabela 4.1 – Totais de itens conformes e não conformes. 

Tabela 4.2 – Detalhes de equipamentos e porcentagem sem adequação. 

 

 

 

 

4.8. ANÁLISES 

Quantidade de elementos 242 100%

Conforme 83 34%

Não conforme 158 65%

Total

APARELHO TOTAL SEM ADEQUAÇÃO %

Torneiras 77 50 64,9

Vasos sanitários 12 4 33,3

Mictórios 6 0 0,0

Duchas higiênicas 12 5 41,7

Chuveiros 4 0 0,0

Ralos 52 20 38,5

Bebedouros 2 2 100,0

Coletor para mesas 73 73 100,0

Conexões 4 4 100,0

TOTAL 242 158 65%
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Foi possível observar tanto na planta original do projeto arquitetônico, como nas 

visitas técnicas, que a concepção do projeto é caracterizada por uma flexibilidade muito grande 

com relação às possíveis alterações da rede no local. Isso se dá por uma série de fatores e os 

mais determinantes são: 

 Todas instalações hidro-sanitárias são aparentes, o que garante uma fácil 

manutenção ou qualquer alteração, pois o acesso é direto. 

 Existem vários pontos de espera, com vedação, que são pontos de fornecimento de 

água em potencial para qualquer alteração se necessária. 

 A maioria das vedações do edifício são em divisórias navais o que permite qualquer 

alteração do layout e das instalações com muita facilidade. 

A maioria das manifestações patológicas são devidas a uma ausência de 

manutenção do sistema como um todo, ou simplesmente a não adequação do mesmo em relação 

ao desempenho exigido pela Norma Brasileira de Desempenho de Edifícios Habitacionais de 

até 5 pavimentos. Além disso, outro fator que deve ser considerado é o grande número de 

elementos do sistema hidro-sanitário em situação improvisada. Nesse caso a necessidade dos 

usuários do edifício acaba impondo o nível de improvisação, entretanto deve-se exigir e manter 

um padrão mínimo de adequação dos sistemas hidro-sanitários à normalização.  

No caso específico do ICB III encontram-se duas situações emergenciais que é caso 

das cubas de armazenamento e das mesas de apoio, uma vez que colocam em risco o nível de 

contaminação do ambiente. Além de, no estado que se encontram atualmente, dificultarem 

muito a manutenção, a limpeza e o dia a dia dos usuários do edifício. Já o esgoto gerado pelo 

ICB III tem uma característica particular que é a grande quantidade de glicerina a ser descartada 

na rede. A glicerina é um álcool alifático trivalente e se trata de um líquido viscoso, dessa 

maneira possui certa dificuldade em escoar na rede de esgoto, entretanto é solúvel em água e 

esse problema pode ser facilmente contornado com uma descarga de água juntamente com esse 

esgoto. 

Assim, é aconselhável que, nas futuras alterações e projetos:  

 Manutenção completa com o intuito de concertar todos aparelhos/equipamentos e 

pontos da rede que se encontram com defeitos. 
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 Definir uma padronização de todas as improvisações criadas na rede, com o intuito 

de gerar um ambiente esteticamente mais agradável, um sistema hidro-sanitário que 

contemple os requisitos de desempenho da Norma já citada. 

 No caso específico das cubas, implantar um sistema de dreno para coletar o material 

quando o mesmo tiver que ser trocado. 

 No caso específico das mesas de apoio, utilizar baldes acoplados às mesas para 

coleta e não utilizar a rede instalada.    

 Criar um sistema de armazenamento e de descarga para esse esgoto constituído 

basicamente por glicerina. Analisar a possibilidade de reaproveitamento do material 

ou outra finalidade.  

4.9.     OPINIÃO DOS USUÁRIOS 

Conforme o índice em porcentagem das respostas dadas aos questionários pode-se 

fazer as seguintes análises: 

 O odor desagradável no banheiro, em períodos de não utilização, e a presença de 

insetos e roedores nos ambientes revelam um possível mau dimensionamento da 

rede. Isso pode ocorrer quando o fecho hídrico não é garantido, permitindo a volta 

de gases e insetos pelas tubulações.  

 Os transtornos causados pela chuva revelam um mau funcionamento do sistema de 

águas pluviais, onde o telhado pode estar avariado e conter furos, ou a água que cai 

do mesmo pode estar entrando na edificação pela ausência de calhas e condutos 

verticais. 

 A qualidade da água fornecida esta comprometida e contém ferrugem, pois a rede 

instalada é muito antiga e é de ferro. Isso indica o incrustamento da ferrugem na 

parte interna da tubulação.  

 As interrupções no fornecimento de água revelam a carência do sistema com relação 

a um reservatório, tornando o sistema totalmente dependente do regime de 

abastecimento da rede pública. 

 O caimento e quantidade de ralos, em algumas salas são insuficientes para 

execução, correta, da limpeza. 
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5. CONCLUSÃO: 
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No presente trabalho foram analisadas as principais fontes bibliográficas 

relacionadas com o enfoque sistêmico, avaliação de desempenho, avaliação pós-obra e 

definições básicas relacionadas às instalações prediais hidráulicas e sanitárias, onde é 

evidenciada a grande incidência de manifestações patológicas. 

A partir da revisão bibliográfica, foi desenvolvida uma avaliação do sistema predial 

hidráulico e sanitário do Instituto de Ciências Biológicas III da Universidade Federal de Goiás, 

que é destinado ao ensino de anatomia humana. A investigação realizada consistiu no 

levantamento cadastral e de manifestações patológicas dos sistemas prediais hidráulicos de 

água fria e esgoto, com a aplicação de questionários aos usuários. 

Da análise do levantamento realizado em campo, devem ser destacados os seguintes 

aspectos: 

 O valor médio do índice de manifestações patológicas no estado de conservação e 

operação dos componentes dos aparelhos/equipamentos sanitários é algo próximo 

a 65%. 

 Dentre os problemas encontrados nos componentes dos sistemas prediais de esgoto 

sanitários, destaca-se dois casos específicos do ICB III em situação emergencial de 

adequação, as cubas de armazenamento e as mesas de apoio. 

A partir da análise dos dados levantados em campo, foram propostas diferentes 

alternativas de ações para a recuperação e adequação dos sistemas prediais avaliados, dentro as 

quais se destacam: 

 Manutenção completa da rede e aparelhos/equipamentos. 

 Implantar sistema de drenos nas cubas de armazenamento. 

 Utilizar baldes acoplados para coleta do esgoto das mesas de apoio. 

Verifica-se, ainda, que não existe nenhuma padronização com relação aos materiais 

usualmente empregados nos sistemas prediais hidráulicos e sanitários, isso implica na baixa 

qualidade e inadequação de alguns elementos resultando na elevada incidência de 

manifestações patológicas e inconformidades nos aparelhos/equipamentos. 
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O sistema predial hidráulico e sanitário, como um todo, carece de manutenção 

completa e as alterações e intervenções no sistema devem ser feitas com um mínimo de 

concepção, para que os requisitos de adequação e desempenho sejam satisfeitos. 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho mostrou-se 

adequada, possibilitando atingir os objetivos propostos. Porém a inexistência dos projetos dos 

sistemas prediais hidráulicos e sanitários impossibilitou a análise mais aprofundada das causas 

das manifestações patológicas encontradas e a fase do empreendimento em que as mesas foram 

geradas. Vale ressaltar a importância de se registrar/arquivar todas as intervenções realizadas 

nos sistemas prediais de forma a possibilitar o mapeamento das causas das manifestações 

patológicas e a retroalimentação das informações de projeto e execução, importantes para o 

adequado desempenho destes sistemas. 

Esse trabalho pode ser utilizado como uma ferramenta importante para o 

conhecimento das manifestações patológicas encontradas e da realidade do sistema hidro-

sanitário do instituto. É essencial para implementar um projeto de intervenção e realizar a 

manutenção correta. Outro aspecto que deve ser considerado como sugestão é a 

descentralização do poder de decisão e ação do CEGEF relacionado às interferências e 

manutenções da UFG, sendo que cada faculdade e instituto possuem sua própria realidade e 

muitas vezes o órgão responsável trabalha com acúmulo muito grande de serviços a serem 

executados. 

Para o desenvolvimento de trabalhos futuros, recomenda-se: formulação de 

diretrizes para planos de intervenção e recuperação dos sistemas prediais no instituto estudado; 

extensão do trabalho realizado para outras tipologias de edificação; formulação de indicadores 

para avaliação do potencial de consumo de água; estudos de planos de manutenção corretiva e 

preventiva. 
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APÊNDICE A - Questionário Aplicado aos Professores 
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Prezado (a) professor (a) 

 Este questionário tem o objetivo de coletar informações a respeito do 

comportamento do sistema de água e esgoto do instituto. Isso servirá como base para 

um trabalho de conclusão de curso. Meu nome é Henrique Ducatti de Pina e estou 

cursando Engenharia Civil, aqui mesmo na UFG e o preenchimento deste questionário 

será de grande importância e respaldo para meu trabalho. 

 

Com relação aos banheiros do ICBIII 

Os banheiros são limpos adequadamente?  

Existe odor desagradável no banheiro em períodos de não utilização? 

Presença de insetos e roedores? 

Transtornos causados pelas chuvas? (goteiras, entrada de água na edificação) 

Existem infiltrações ou vazamentos aparentes? 

Como é a qualidade da água fornecida neste ambiente? 

Há interrupções no fornecimento de água devido problemas nas instalações? 

 

Com relação às salas e laboratórios do ICBIII 

As salas são limpas adequadamente? 

Presença de insetos e roedores? 

Transtornos causados pelas chuvas? (goteiras, entrada de água na edificação) 

Existem infiltrações ou vazamentos aparentes? 

Como é a qualidade da água fornecida neste ambiente? 

Há interrupções no fornecimento de água devido problemas nas instalações? 
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APÊNDICE B - Questionário Aplicado aos Funcionários da 

Limpeza 
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Prezado (a) funcionário (a) 

 Este questionário tem o objetivo de coletar informações a respeito do 

comportamento do sistema de água e esgoto do instituto. Isso servirá como base para 

um trabalho de conclusão de curso. Meu nome é Henrique Ducatti de Pina e estou 

cursando Engenharia Civil, aqui mesmo na UFG e o preenchimento deste questionário 

será de grande importância e respaldo para meu trabalho. 

 

Com relação aos banheiros do ICBIII 

O escoamento das águas ao lavar o piso é adequado e facilita a limpeza do chão? 

Existem ralos suficientes para execução dessa limpeza? 

Existem infiltrações ou vazamentos aparentes? 

Como é a qualidade da água fornecida neste ambiente? 

Há interrupções no fornecimento de água devido problemas nas instalações? 

 

Com relação às salas e laboratórios do ICBIII 

O escoamento das águas ao lavar o piso é adequado e facilita a limpeza do chão? 

Existem ralos suficientes para execução dessa limpeza? 

Existem infiltrações ou vazamentos aparentes? 

Como é a qualidade da água fornecida neste ambiente? 

Há interrupções no fornecimento de água devido problemas nas instalações? 
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APENDICE C - Planilha de levantamento Pavimento Superior 
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Local: ICB 3

Data:

Local Elemento Quantidade Conforme Não conforme Descrição dos problemas

Torneira de bancada 

(com fechamento 

automático)

Vaso sanitário

Mictório

Ducha Higiênica

Chuveiro

Torneira de limpeza

Ralo (Alumínio)

Torneira de bancada 

(com fechamento 

automático)

Vaso sanitário

Mictório

Ducha Higiênica

Chuveiro

Torneira de limpeza

Ralo (Alumínio)

Torneira de bancada 

(com fechamento 

automático)

Vaso sanitário

Ducha Higiênica

Chuveiro

Torneira de limpeza

Ralo (Alumínio)

Torneira de bancada 

(com fechamento 

automático)

Vaso sanitário

Ducha Higiênica

Chuveiro

Torneira de limpeza

Ralo (Alumínio)

Corredor 

Superior
Bebedouro

Corredor 

Inferior
Bebedouro

Esgoto

Água fria

Torneira

Esgoto

Sala 30 a Torneiras

Sala 30 b Torneiras

Sala 31 Torneiras

Sala 32 a Torneira

Sala 32 b Torneira

Sala 33 Torneira

Sala 34 Torneiras com 2 cubas

Esgoto 

Superior
Conexões

Banheiro 

Masculino 

Superior

Banheiro 

Masculino 

Inferior

Banheiro 

Feminino 

Inferior

Banheiro 

Feminino 

Superior

Museu

Sala 13
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APENDICE D- Planilha de levantamento Pavimento Inferior 
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Local: ICB 3

Data:

Local Elemento Quantidade Conforme Não conforme Descrição dos problemas

Nº de furos (ralos 

sem tampa)

Nº de mesas

Torneiras

Torneira de limpeza

Ralos

Nº de furos (ralos 

sem tampa)

Nº de mesas

Torneiras

Torneira de limpeza

Ralos

Nº de furos (ralos 

sem tampa)

Nº de mesas

Torneiras

Torneira de limpeza

Ralos

Nº de furos (ralos 

sem tampa)

Nº de mesas

Torneiras

Torneira de limpeza

Ralos

Nº de furos (ralos 

sem tampa)

Nº de mesas

Torneiras

Torneira de limpeza

Ralos

Nº de furos (ralos 

sem tampa)

Nº de mesas

Torneiras

Torneira de limpeza

Ralos

Nº de furos (ralos 

sem tampa)

Nº de mesas

Torneiras

Torneira de limpeza

Ralos

Nº de furos (ralos 

sem tampa)

Nº de mesas

Torneiras

Torneira de limpeza

Ralos

Nº de furos (ralos 

sem tampa)

Nº de mesas

Torneiras

Torneira de limpeza

Ralos

Nº de furos (ralos 

sem tampa)

Nº de mesas

Torneiras

Torneira de limpeza

Ralos

Nº de furos (ralos 

sem tampa)

Nº de mesas

Torneiras

Torneira de limpeza

Ralos

Nº de furos (ralos 

sem tampa)

Nº de mesas

Torneiras

Torneira de limpeza

Ralos

Sala 

Funcionário

Sala 

Anatomia 

Comparativa

Sala 02

Sala Grande

Sala 03

Corredor

Sala dos 

esqueletos

Sala dos 

Técnicos

Sala de aula

Almoxerif.

Sala 01

Sala das 

cubas
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ANEXO A - Requisitos e critérios de desempenho dos sistemas 

prediais 
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Requisitos Descrição Critérios 
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1.1 Os sistemas hidro-sanitários devem resistir às 

cargas mecânicas durante o uso.                                

 

 

- Os fixadores ou suportes das tubulações horizontais aparentes, assim 

como as próprias tubulações, não devem entrar em colapso quando 

sujeitos às seguintes cargas: 5 vezes o peso próprio da tubulação mais 2 

vezes a carga de serviço para tubulações fixas no teto, 2 vezes o peso 

próprio da tubulações mais 2 vezes a carga de serviço para tubulações 

fixas em outros elementos estruturais; 

- Os aparelhos sanitários, as peças de utilização e os respectivos 

componentes de suporte devem resistir às cargas de utilização sem 

apresentar fissuras, ou qualquer outra avaria que possa comprometer seu 

funcionamento e às cargas limites, sem atingir o estado de ruína; 

- As tubulações verticais aparentes, fixadas até 1,5m acima do piso, 

devem resistir aos impactos que porventura possam ocorrer durante a 

sua vida útil, sem sofrerem perda de funcionalidade (impacto de 

utilização) ou ruína ( impacto limite). 

 

1.2 Os componentes utilizados nos sistemas hidro-

sanitários não devem provocar golpes e vibrações 

que impliquem em risco sua estabilidade estrutural. 

- As válvulas sanitárias não devem provocar sobrepressões no 

fechamento maiores que 0,2 MPa. 

  

 

 

2.1 Os sistemas hidro-sanitários devem ser seguros 

às pessoas que os utilizam. 

- As peças de utilização e demais componentes dos sistemas hidro-

sanitários que frequentemente são manipulados pelos usuários não 

devem possuir cantos vivos ou superfícies ásperas; 

-Verificação por inspeção visual das partes aparentes dos sistemas, 

inclusive nas partes cobertas por canoplas que são passíveis de contato 

quando da manutenção ou troca de componente; 

- A temperatura superficial das peças de utilização nos sistemas que 

conduzem água quente deve ser no máximo a 55˚C para superfícies 

metálicas e 65˚C para superfícies não metálica. 
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3.1 Os sistemas hidro-sanitários devem ser 

estanques quando sujeitos às pressões que ocorrem 

no uso normal. 

- As tubulações do sistema predial de água não devem apresentar 

vazamento quando submetidas à pressão hidrostática de, no mínimo, 1,5 

vezes o valor da pressão prevista em projeto para ocorrer nessa mesma 

seção, em condições estáticas (sem escoamento), e em nenhum caso 

inferior a 1,00 KPa; 

- As peças de utilização e o reservatório domiciliar não devem 

apresentar vazamento quando submetidas à pressão hidrostática normal 

de uso; 

- As tubulações dos sistemas prediais de esgoto sanitário e de águas 

pluviais não devem apresentar vazamento quando submetidas à pressão 

estática de 60KPa, durante 15 minutos se o teste for feito com água ou 

de 35KPa, durante o mesmo período de tempo se o teste for feito com 

ar; 

- Os desconectores utilizados nos sistemas prediais de esgoto devem 

apresentar fecho hídrico com altura mínima de 0,05 metro; 

- As juntas das calhas do sistema predial de águas pluviais devem ser 

estanques. 
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4.1 Os sistemas hidro-sanitários não devem 

provocar nas habitações ruídos desagradáveis aos 

seus usuários. 

- A velocidade de escoamento da água nas tubulações dos sistemas 

prediais de água não deve ser superior ao valor especificado pela NBR 

5626. 
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- O sistema hidro-sanitário deve ser separado fisicamente de qualquer 

outra instalação que conduza água não potável ou fluido de qualidade 

insatisfatória, desconhecida ou questionável; 
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5.1 Nenhuns material ou componente que possa 

introduzir substâncias tóxicas ou impurezas na água 

potável em quantidade suficiente para causar 

doenças deve ser utilizado 

- Nas juntas das tubulações de água não deve ser utilizado zarcão ou 

outro material de vedação que possa contaminar a água; 

 

- Os tubos de PVC utilizados na instalação predial de água fria devem 

obedecer ao disposto na NBR 5648 no que diz respeito a contaminação 

por metais pesados. 

 

5.2. Nenhum material ou componente que possa 

permitir o desenvolvimento de bactérias ou outras 

atividades biológicas que provoquem doenças deve 

ser utilizado na instalação de água potável. 

- Todo componente  de instalação aparente deve ser fabricado de 

material lavável e impermeável para evitar a impregnação de sujeira ou 

desenvolvimento de bactérias ou atividades biológicas; 

 

- Os componentes da instalação hidráulica não devem permitir o 

empoçamento de água que possa ser foco de desenvolvimento de 

atividades biológicas. 

 

 

 

 

5.3 As tubulações ou reservatórios da instalação 

predial de água potável não devem ser passíveis de 

contaminação por qualquer fonte de poluição. 

- As tubulações enterradas devem distar horizontalmente 3,0 m de 

qualquer fonte potencialmente poluidora, tais como tubulações 

enterradas de esgoto, fossas sépticas, sumidouros, valas de infiltração, 

etc; 

 

- Quando houver necessidade do cruzamento de tubulações enterradas 

de água e esgoto, o fundo da tubulação de água deve ficar 0,30m acima 

da geratriz superior da tubulação de esgoto; 

 

- Os reservatórios de água devem ser fechados com tampas que 

permitam inspeção e limpeza. A tampa ou a superfície superior externa 

deve ser dotada de declividade mínima de 1:300 no sentido das bordas, 

para evitar o acumulo de água. 

 

5.4 A instalação de água potável não deve permitir o 

refluxo ou retrossifonagem. 

- A separação atmosférica mínima deve atender às exigências da NBR 

– 5626. As banheiras com torneiras afogadas, duchas portáteis, 

lavadoras de prato e roupa, bidês, torneiras com possibilidade de 

conexão para mangueiras, etc. exigem dispositivo quebrador de vácuo, 

sendo que esta exigência aplica-se também às caixas de descarga e aos 

reservatórios domiciliares com alimentação afogada.  

5.5 A instalação de água, inclusive o reservatório, 

deve ser protegida contra a entrada de animais ou 

corpos estranhos, bem como de líquidos que possam 

contaminar a água potável. 

- Os reservatórios devem ser protegidos com tampa que impeça a 

entrada de animais corpos estranhos e líquidos que não a água potável; 

 

- As extremidades do extravasar e das tubulações de ventilação devem 

ser dotadas de um crivo de tela com malha fina. 

5.6 Os despejos provenientes do uso da água para 

fins higiênicos devem ser coletados e afastados da 

edificação até a rede pública ou sistema de 

tratamento e disposição privado, nas vazões com que 

normalmente são descarregados os aparelhos, sem 

que haja transbordamento, acúmulo na instalação ou 

retorno a aparelhos não utilizados. 

- O sistema predial de esgoto sanitário deve ser projetado de acordo com 

a NBR 8160, observando-se as declividades mínimas recomendadas 

para as tubulações horizontais, o adequado dimensionamento de todos 

os seus componentes e a garantia do não rompimento dos fechos 

hídricos dos desconectores provocados por ações dependentes ou não 

do escoamento. 

5.7 Os gases liberados pelas tubulações de 

ventilação não devem retornar ao interior da 

edificação. 

- As extremidades dos tubos ventilados situados na cobertura do edifício 

devem guardar distância da própria cobertura, de janelas e portas, de 

acordo com o previsto na NBR - 8160 

5.8 Os ambientes sanitários não devem apresentar, 

durante os períodos de não utilização, odores 

desagradáveis. 

- A altura do fecha hídrico (h) dos desconectores (sifões) de todos os 

aparelhos sanitários, incorporados ou independentes, antes após a 

descarga, deve ser igual ou superior a 50mm. 
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6.1 O sistema predial de água deve fornecer água na 

pressão, vazão e volume compatíveis com o uso 

associado a cada ponto de utilização, considerando a 

possibilidade de uso imultâneo. 

- O dimensionamento das tubulações do sistema predial de água deve 

ser feito de acordo com a NBR 5626 tomando como base às vazões de 

projeto ali indicadas e respeitando as pressões mínimas fixadas para os 

diversos pontos de utilização; 

 

- As caixas e válvulas de descarga devem obedecer ao disposto nas 

normas NBR 11852 e NBR 12904 no que diz respeito à vazão e volume 

de descarga. 14.1.1.4 Método de Avaliação Verificação do volume de 

descarga de acordo com os métodos de ensaio estabelecidos nas normas 

NBR 12096 e NBR 12905.  
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6.2 As peças de utilização devem fornecer água com 

dispersão adequada do jato. 

- A dispersão do jato de uma torneira (cozinha, tanque o jardim) 

totalmente aberta à pressão de 100 KPa deve atender as exigências da 

NBR 10281.14 

6.3 Caso o fornecimento público de água seja 

passível de descontinuidade deve haver reservatório 

com capacidade compatível com o número de 

usuários da edificação e com o tempo de interrupção 

do fornecimento. 

- Deverá ser previsto um reservatório com capacidade para 

fornecimento de água por pelo menos um dia, caso haja descontinuidade 

no fornecimento. 

6.4 As calhas e condutores do sistema predial de 

águas pluviais devem ser capazes de conduzir água 

de chuva na vazão igual à vazão de projeto, 

calculada a partir da intensidade de chuva adotada 

para a localidade para um certo período de retorno. 

- As calhas e condutores devem ser dimensionados conforme a NBR 

10844. 
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7.1 As instalações hidro-sanitárias devem prover 

para que as manobras para sua utilização sejam 

feitas de forma confortável. 

- As peças de utilização inclusive registros de manobra devem possuir 

volantes com formato e dimensões adequadas ao específico uso. 
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8.1 Os componentes dos sistemas hidro-sanitários 

devem ser fabricados com materiais duráveis, livre 

de defeitos e capazes de se manterem em condições 

de serviço satisfatórias durante sua vida útil, em 

condições normais. 

- Todos os componentes e equipamentos empregados nos sistemas 

hidro-sanitários devem atender às especificações constantes das 

respectivas normas prescritivas (tubos, torneiras, etc.) Os componentes 

e equipamentos devem ser projetados e fabricados de forma a atender a 

vida útil de projeto estipulada no texto NBR 15575 – Desempenho de 

Edifícios Habitacionais de até 5 Pavimentos – Parte 1: Requisitos 

Gerais. 

8.2 A qualidade do projeto e da execução dos 

sistemas hidro-sanitários deve garantir a 

durabilidade das mesmas no que se refere à 

manutenção das suas funções essenciais, durante sua 

vida útil, em condições normais de uso e operação. 

- O projeto e a execução dos sistemas hidro-sanitários devem seguir as 

recomendações das seguintes normas: NBR 5626, NBR 8160, NBR 

7198 e NBR 10844.16.2.1.1 
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9.1 Os sistemas prediais de esgoto sanitáro e de 

águas pluviais devem ser inspecionáveis em 

qualquer parte da instalação, sem que para isso seja 

necessário quebrar ou desmontar partes da 

instalação. 

- Critério nas tubulações aparentes devem ser previstos dispositivos de 

inspeção para que qualquer ponto da tubulação possa ser atingido por 

uma haste flexível, de acordo com a NBR 8160.17.1.1.1; 

 

- Nas tubulações enterradas devem ser previstas caixas de inspeção nas 

distâncias mínimas estabelecidas na NBR 8160, para que quaqluer ponto 

da tubulação possa ser atingido por meio de haste flexível. 
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10.1 Considerando a questão do uso racional da 

água, as instalações hidro-sanitárias devem 

privilegiar a adoção de soluções que minimizem o 

consumo de água em equipamentos domésticos, 

reduzindo, dessa forma, a demanda da água da rede 

pública de abastecimento e o volume de esgoto 

conduzido para tratamento, sem com isso reduzir a 

satisfação do usuário ou aumentar a probabilidade 

de ocorrência de doenças. 

- As bacias sanitárias utilizadas devem ser de volume de descarga 

reduzido, de acordo com as especificações da NBR 6452; 

 

- As torneiras do lavatório o da pia devem ser dotadas de arejadores. 

 

 

10.2 As águas servidas provenientes dos sistemas 

hidro-sanitários não devem ser motivo de 

contaminação do ambiente local. 

- Os sistemas prediais de esgoto sanitário devem estar ligados à rede 

pública de esgoto ou a um sistema localizado de tratamento e disposição 

de efluentes. 
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Fonte: Adaptado: NBR 8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e Execução; NBR 15575-6 – 

Desempenho de edifícios habitacionais de até cinco pavimentos – Parte 6: Sistemas Hidro-sanitários; NBR 

10844 – Instalações prediais de águas pluviais; NBR 5626 – Instalação predial de água fria. 
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ANEXO B - Requisitos de desempenho dos sistemas prediais 

hidráulicos e sanitários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme Graça e Gonçalves (1986), os requisitos de desempenho dos sistemas 

prediais hidráulicos e sanitários são: 

 Sistema predial de água: 
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o Qualidade da água: possibilitar que seja entregue no ponto de utilização com boa 

qualidade; 

o Quantidade de água: possibilitar que seja entregue no ponto de utilização em 

quantidade suficiente; 

o Disponibilidade de água: possibilitar que seja entregue no ponto de utilização 

quando necessário; 

o Adaptabilidade do uso da água: suprir o ponto de utilização de forma conveniente; 

o Controle de quantidade de água: possibilitar que a quantidade disponível no ponto 

de utilização seja controlável; 

o Temperatura da água: possibilitar que seja entregue no ponto de utilização em 

temperatura adequada ao uso. 

 Sistema predial de equipamentos/aparelhos sanitários: 

o Qualidade da água: ter aparelhos sanitários que não permitam sua contaminação; 

o Quantidade: ter aparelhos sanitários suficientes para atender a todos os usuários; 

o Acessibilidade: permitir o acesso ao local de utilização a garantir a existência de 

espaços suficientes e adequados para a movimentação do usuário; 

o Flexibilidade: permitir modificações e adaptações dos aparelhos sanitários 

decorrentes de alterações das exigências dos usuários ao longo do tempo; 

o Controle de água para o uso: os aparelhos sanitários que permitem o acúmulo de 

água em seu interior (de acordo com a necessidade do usuário) devem prover a 

quantidade necessária à sua utilização; 

o Adaptabilidade: os aparelhos sanitários devem ter dimensões em conformidade 

com as características ergonômicas dos usuários; 

o Forma e cor: os aparelhos sanitários devem ter normas e cores adequadas às suas 

utilizações e devem agradar aos usuários: 

o Condução de despejos: os aparelhos sanitários devem conduzir rapidamente a água 

e os despejos resultantes de seu uso; 

o Proteção do sistema de coleta dos esgotos: os aparelhos sanitários devem ser 

providos de dispositivos que não permitam o ingresso de objetos que possam 

prejudicar o funcionamento da instalação de esgoto sanitário; 

o Capacidade de suporte: os aparelhos sanitários devem ser agrupados de modo a 

suportar adequadamente a utilização seqüencial; 
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o Segurança contra extravasamento: ter aparelhos sanitários capazes de conduzir o 

excesso de água, de forma a garantir o não extravasamento em condições normais 

de utilização; 

o Funcionalidade: os aparelhos sanitários devem ser agrupados de forma a permitir 

a utilização seqüencial de maneira funcional; 

o Acessórios do sistema: deve-se destinar locais para a colocação de objetos 

utilizados como acessórios de complementos das atividades pertinentes a cada tipo 

de aparelho sanitário(lixeira, saboneteiras, papeleiras, toalheiros, etc.). 

 Sistema de coleta de esgoto sanitário (quanto à água utilizada e aos despejos 

produzidos durante sua utilização): 

o Qualidade da água: evitar a contaminação dos sistemas de suprimentos e de 

equipamento sanitário, de forma a garantir a sua qualidade; 

o Quantidade de água: possibilitar que sejam conduzidos a destino adequado, nas 

quantidades produzidas pelos equipamentos sanitários; 

o Disponibilidade: possibilitar que sejam conduzidos a destino adequado, quando 

necessário; 

o Adaptabilidade: permitir que escoem de forma conveniente, até o destino 

adequado; 

o Temperatura da água: possibilitar que seja conduzida a destino adequado, na 

temperatura conseqüente dessa utilização no sistema de equipamento sanitário. 

Os requisitos de desempenho relacionados com as condições de exposição são: 

 Ruído: restringir a níveis aceitáveis os produzidos pelo funcionamento dos 

sistemas; 

 Vibração: restringir a ocorrência de vibração dos equipamentos do sistema, de 

maneira a não causar desconforto nem danos materiais; 

 Odores: restringir o retorno dos provenientes da instalação, em seu todo ou em 

partes; 

 Calor, frio e temperatura: permitir a utilização do sistema, de forma adequada, sem 

que as influências do calor, do frio e das variações de temperatura prejudiquem o 

seu funcionamento; 
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 Resistência mecânica: suportar a ação de cargas estáticas e dinâmicas, provenientes 

de agentes internos e externos dos sistemas; 

 Resistência dos elementos da construção: assegurar a não diminuição da resistência 

dos elementos estruturais que constituem o edifício; 

 Desgaste, fissuramento e corrosão:resistir às ações utilizados devem resistir às 

ações cotidianas, ao uso inadequado e às suas propriedades; 

 Danos devido ao uso: os componentes a serem utilizados devem resistir às ações 

cotidianas, ao uso inadequado e às falhas de fabricação, não devendo acarretar 

danos aos usuários e às suas propriedades; 

 Condensação: operar sem que os efeitos da condensação prejudiquem o 

funcionamento do sistema nem o meio ambiente; 

 Luz: ser à prova de penetração de luz para que a água não tenha sua qualidade 

prejudicada; 

 Ataque biológico: assegurar a não proliferação de bactérias, fungos, etc., que 

ataquem os elementos que constituem os sistemas e representem riscos à saúde dos 

usuários; 

 Explosão: assegurar que os elementos dos sistemas sejam resistentes à explosão; 

 Incêndio: minimizar a propagação do incêndio, quando da eventualidade de sua 

ocorrência; 

 Preservação da natureza: destinar as águas servidas e despejos, de forma a assegurar 

a manutenção do equilíbrio ecológico; 

 Aparência: manter a aparência dos elementos constituintes do sistema, não 

permitindo a ocorrência de manchas, o depósito de resíduos e a descoloração dos 

equipamentos e dispositivos; 

 Limpeza: permitir o acesso a todos os elementos do sistema, de forma a propiciar 

sua limpeza; 

 Manutenção e reposição: permitir a manutenção de todos os elementos do sistema, 

possibilitando a fácil reposição de qualquer um desses elementos; 

 Operação: facilitar a identificação dos elementos do sistema, possibilitando, assim, 

uma adequada operação destes elementos e do sistema como um todo. 
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