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RESUMO 

O crescimento econômico da indústria da construção civil evidencia um cenário de 

mudanças no setor. O consumidor, outrora leigo e desamparado reaparece agora munido de 

informações e resguardado pelo Código de Defesa do Consumidor e pela nova Norma de 

Desempenho. Neste contexto, surge a preocupação das construtoras em se adequar às novas 

exigências impostas, necessitando de meios práticos para a melhoria de seus processos. Assim, 

o departamento de assistência técnica passa a ser uma ferramenta essencial, permitindo a 

avaliação da qualidade dos serviços realizados, por meio do seu banco de dados e a 

retroalimentação do sistema produtivo. Estudos com base em dados de manifestações 

patológicas em obras residenciais verticais já existentes apontam que por volta de 30% dos 

defeitos construtivos constatados no pós-obra estão diretamente associados a vazamentos, 

entupimentos, falhas de manutenção e defeitos em componentes dos Sistemas Prediais 

Hidráulicos e Sanitário (SPHS). Partindo da necessidade de aprofundar o estudo desses defeitos 

construtivos, o presente trabalho visa ao desenvolvimento de um método para a identificação 

dos fatores intrínsecos ao surgimento das principais manifestações patológicas nos SPHS 

verificados no pós-obra em edifícios residenciais. A metodologia deste trabalho consiste na 

análise das solicitações de assistência técnica pertinentes aos SPHS e posterior classificação 

das possíveis causas das recorrentes manifestações patológicas detectadas, partindo de 

atribuições percentuais de acordo com a probabilidade de estarem relacionadas a falhas em 

projetos, execução, materiais ou uso. Em um segundo momento foram realizadas visitas aos 

canteiros de obra e análise de projetos para que se pudesse confirmar a classificação realizada, 

ou caso essa estivesse errada, realizar uma nova classificação. Os resultados evidenciaram que 

o processo executivo, englobando desde a qualificação da mão-de-obra até os procedimentos e 

formas de controle, se encaixa como principal causa do surgimento das manifestações 

patológicas nos SPHS, contabilizando uma porcentagem significativa dos dados. Dentre as 

manifestações patológicas analisadas, lideram as reclamações quanto a infiltração no teto, 

entupimentos e vazamentos. Por meio da identificação da origem das manifestações 

patológicas, é possível que a priori a construtora repense e invista na melhoria desses serviços 

e, por consequência, minimize as despesas com assistências técnicas, evite transtornos para os 

consumidores e reduza etapas que não agregam valor ao produto final.     

Palavras-chave: Assistência Técnica, Sistemas Prediais Hidráulicos e Sanitários, 

Manifestações Patológicas. 



 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 2.1 - Prolongamento do tubo de queda ou coluna de ventilação ................................. 23 

Figura 2.2 - Modelo de um SGQ baseado na abordagem de processos .................................. 31 

Figura 2.3 - Origem das manifestações patológicas .............................................................. 33 

Figura 2.4 - Origem das manifestações patológicas por serviços ........................................... 34 

Figura 2.5 -  Utilização de kits hidráulicos como prevenção a patologias decorrentes da 

execução .............................................................................................................................. 37 

Figura 2.6 - Fluxo representativo da reutilização não sistemática do conhecimento na empresa 

estudada a partir das atividades de assistência técnica .......................................................... 41 

Figura 2.7 - Gráfico de Pareto das Assistências Técnicas procedentes – Empresa A ............. 42 

Figura 2.8 - Gráfico de Pareto das Assistências Técnicas procedentes – Empresa D ............. 42 

Figura 3.1 - Fluxograma da estrutura do trabalho ................................................................. 45 

Figura 4.1 - Provável Origem das Manifestações Patológicas dos SPHS Relatadas ............... 50 

Figura 4.2 - Principais solicitações relatadas referentes aos SPHS ........................................ 52 

Figura 4.3 - Check list para verificação da classificação realizada ........................................ 54 

Figura 4.4 - Procedimento executivo da tubulação de teto .................................................... 55 

Figura 4.5 - Orientação para passagem de tubo PVC por estrutura ........................................ 56 

Figura 4.6 - Material lubrificante colocado de forma não uniforme ...................................... 56 

Figura 4.7 - Procedimento executivo da tubulação de parede ................................................ 57 

Figura 4.8 - Montagem dos kits hidráulicos .......................................................................... 58 

Figura 4.9 - Classificação das principais manifestações patológicas nos SPHS ..................... 58 

Figura 4.10 - Falha na ligação entre tubulação e conexão de água fria .................................. 59 



 

Figura 4.11 - Exemplo de contradeclividade ......................................................................... 60 

Figura 4.12 - Tubulações e conexões desprotegidas e com entulho ....................................... 61 

Figura 4.13 - Tubos armazenados expostos ao sol ................................................................ 63 

Figura 4.14: Sanitário no térreo com tubulações desviadas a 90°. ......................................... 65 

Figura 4.15: Sanitários no térreo com tubulações desviadas a 90°......................................... 66 

Figura 4.16: Área gourmet e sanitários no térreo com inúmeros desvios a 90°. ..................... 66 

Figura 4.17: Desvio a 90° do ramal de descarga da bacia sanitária........................................ 67 

Figura 4.18: Corte indicando a ligação da saída da caixa sifonada ao tubo de queda. ............ 68 

Figura 4.19: Indicação em planta da Figura 15, evidenciando o distanciamento entre saída da 

caixa sifonada e tubo de queda ............................................................................................. 69 

Figura 4.20: Planta baixa de ramal de ventilação com ligação no mesmo nível do subcoletor.

 ............................................................................................................................................ 71 

Figura 4.21: Planta baixa de ramais de ventilação com ligações no mesmo nível do subcoletor.

 ............................................................................................................................................ 71 

Figura 4.22: Planta baixa de ramal de ventilação com ligação no mesmo nível do subcoletor.

 ............................................................................................................................................ 72 

Figura 4.23: Corte indicando ramal de ventilação com ligação no mesmo nível do subcoletor.

 ............................................................................................................................................ 72 

Figura 4.24: Ramal de ventilação com ligação no mesmo nível do subcoletor. ..................... 73 

Figura 4.25: Ramal de ventilação com ligação no mesmo nível do subcoletor. ..................... 73 

Figura 4.26: Ramal de ventilação com ligação no mesmo nível do subcoletor. ..................... 74 

Figura 4.27: Ligação de ramal de ventilação à coluna de ventilação conforme NBR 8160 

(ABNT,1999). ...................................................................................................................... 75 

Figura 4.28: Tê utilizado para ligar sub-ramais de ventilação à coluna de ventilação ............ 75 



 

Figura 4.29: Traçado e com falha nos ramais e coluna de ventilação .................................... 76 

Figura 4.30: Aproximação da Figura 4.29, mostrando falha na utilização da conexão em Tê. 77 

Figura 4.31: Esquema indicado na NBR 8160 (ABNT, 1999) indicando Ligação de ramal de 

ventilação quando da impossibilidade de ventilação do ramal de descarga da bacia sanitária.77 

Figura 4.32: Corte detalhando ligação direta da coluna de ventilação ao tubo de queda. ....... 78 

Figura 4.33: Ralo localizado na parte central do box. ........................................................... 79 

Figura 4.34: Tê invertido interligando ramais de esgoto ....................................................... 80 

Figura 4.35: Concepção do traçado ...................................................................................... 81 

Figura 4.36: Especificação de caixa sifonada gira fácil. ........................................................ 81 

Figura 4.37 - Origem das Manifestações Patológicas Relatadas Após Reclassificação .......... 82 

Figura 4.38 - Fluxograma ..................................................................................................... 87 

 

  



 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 4.1 - Dados dos empreendimentos analisados............................................................ 49 

Tabela 4.2 - Planilha para organização das solicitações. ....................................................... 88 

Tabela 4.3 - Ficha para visita técnica .................................................................................... 89 

Tabela 4.4 - Contabilização das manifestações recorrentes ................................................... 90 

Tabela 4.5: Lista das possíveis causas. ................................................................................. 91 

Tabela 4.6: Atribuição das causas mais prováveis para as manifestações recorrentes ............ 92 

Tabela 4.7: Auxílio para atribuição das probabilidades. ........................................................ 93 

 

  



 

LISTA DE ABREVIATURA E SIGLAS 

 

PBQP-h – Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat  

SGQ – Sistema de Gestão da Qualidade 

SPHS – Sistemas Prediais Hidráulicos e Sanitários 

  



 

SUMÁRIO 

CAPÍTULO 1 ...................................................................................................................... 14 

1.1 CONTEXTO E JUSTIFICATIVA .............................................................................. 14 

1.2 OBJETIVOS  .............................................................................................................. 16 

1.3 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA ............................................................................... 16 

1.4 RESUMO DO MÉTODO DE PESQUISA .................................................................. 16 

1.5 ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO ........................................................................ 17 

CAPÍTULO 2 ...................................................................................................................... 19 

2.1 NORMAS  .............................................................................................................. 19 

2.1.1 Normas Prescritivas Específicas ......................................................................... 19 

2.1.1.1 Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário..................................................... 20 

2.1.1.2 Sistemas Prediais de Água Pluvial .......................................................... 23 

2.1.1.3 Sistemas Prediais de Água Fria............................................................... 24 

2.1.1.4 Sistemas Prediais de Água Quente .......................................................... 27 

2.1.2 Norma De Desempenho ..................................................................................... 28 

2.2 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE .............................................................. 30 

2.3 MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS ........................................................................ 32 

2.3.1 Origem de problemas patológicos nos SPHS ...................................................... 32 

2.3.2 Manifestações patológicas relacionadas a falhas de projetos............................... 34 

2.3.3 Manifestações patológicas relacionadas a falhas de execução ............................. 35 

2.3.4 Manifestações patológicas relacionadas a falhas de materiais ............................. 37 



 

2.3.5 Manifestações patológicas relacionadas a falhas de uso ...................................... 38 

2.4 ASSISTÊNCIA TÉCNICA ......................................................................................... 40 

CAPÍTULO 3 ...................................................................................................................... 44 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA ........................................................................... 44 

3.2 LEVANTAMENTO DE DADOS ............................................................................... 46 

3.3 CLASSIFICAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES ................................................................ 46 

3.4 ANÁLISE DOS PROJETOS....................................................................................... 47 

3.5 ANÁLISE DA EXECUÇÃO ...................................................................................... 47 

3.6 ANÁLISE DOS MATERIAIS .................................................................................... 47 

3.7 ANÁLISE DE RESULTADOS ................................................................................... 48 

CAPÍTULO 4 ...................................................................................................................... 49 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA ....................................................................... 49 

4.2 CLASSIFICAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ............... 49 

4.3 ACOMPANHAMENTO DA FASE DE EXECUÇÃO ................................................ 53 

4.3.1 Infiltração no teto ................................................................................................. 59 

4.3.2 Ralos e Pias Entupidos ....................................................................................... 60 

4.3.3 Defeito descarga caixa acoplada......................................................................... 62 

4.3.4 Mau cheiro......................................................................................................... 62 

4.3.5 Vazamento na torneira.......................................................................................... 62 

4.3.6 Vazamento no sifão .............................................................................................. 63 

4.4 ANÁLISE DE PROJETOS ......................................................................................... 63 



 

4.4.1 Entupimento de ralos e pias .................................................................................. 64 

4.4.2 Mau cheiro ........................................................................................................... 69 

4.4.3 Vazamento em torneiras, defeito na descarga da caixa acoplada, vazamento no sifão 

e Infiltração no teto ....................................................................................................... 78 

4.4.4 Itens conformes, porém não indicados .................................................................. 79 

4.5 ANÁLISE DOS RESULTADOS QUANTO À ORIGEM DAS MANIFESTAÇÕES 

PATOLÓGICAS .............................................................................................................. 82 

4.5.1 Infiltração no teto ................................................................................................. 83 

4.5.2 Ralos/Pias Entupidos ............................................................................................ 84 

4.5.3 Defeito descarga caixa acoplada ........................................................................... 84 

4.5.4 Mau cheiro ........................................................................................................... 85 

4.5.5 Vazamento na torneira.......................................................................................... 85 

4.5.6 Vazamento no sifão .............................................................................................. 85 

4.6 ELABORAÇÃO DE DIRETRIZES PARA AUXÍLIO E CONTROLE DOS SPHS .... 86 

CAPÍTULO 5 ...................................................................................................................... 97 

REFERÊNCIAS .................................................................................................................. 98 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

O presente capítulo irá contextualizar o tema de manifestações patológicas 

relacionadas às instalações hidrossanitárias prediais diante do atual cenário de crescimento da 

construção civil, onde se vê uma crescente exigência dos clientes e, principalmente, a 

preocupação das construtoras em se adequar à nova norma de desempenho.  

1.1 CONTEXTO E JUSTIFICATIVA 

A intensificação da globalização nos últimos anos proporcionou ao setor da 

construção civil no Brasil alterações substanciais, marcadas essencialmente pelo aumento da 

competitividade das empresas. A abertura do mercado da construção civil às novas tecnologias, 

a demanda por bens mais modernos e a reduzida quantidade de mão-de-obra qualificada, 

destacou a necessidade das empresas em se adequar ao novo contexto técnico e econômico 

presente (MATOS, 2010; FANTINATTI, 2008). 

Juntamente com as mudanças ocasionadas no setor da construção, aumentou-se o 

nível de exigência dos clientes, que se tornaram mais esclarecidos no que diz respeito aos seus 

direitos em relação à qualidade dos produtos e serviços. Além disso, a legislação entrou para 

amparar os clientes nesses quesitos. O Novo Código Civil Brasileiro em seu Capítulo VIII, 

Artigo 618 (BRASIL, 2005), estabelece um prazo de garantia de cinco anos pelos vícios 

construtivos ocultos que ponham em risco a solidez e segurança da edificação, uma vez que 

considera que os vícios na construção civil são ocultos. Aliado a ele, o Código de Defesa do 

Consumidor, instituído pela lei 8078/90, define os direitos e obrigações de consumidores e 

fornecedores, bem como de empresas construtoras e/ou incorporadoras.  

Além das leis criadas para amparar o consumidor, em julho de 2013 entrou em vigor 

a nova Norma de Desempenho NBR 15575 (ABNT, 2013), que aborda exigências antes não 

definidas, como a durabilidade dos sistemas, a manutenibilidade da edificação e o conforto tátil 

e antropodinâmico dos usuários (CUPERTINO, 2013).
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Diante da nova situação, as empresas constataram a inevitabilidade de buscar 

técnicas e implantar sistemas que proporcionem uma melhoria contínua em seus processos, de 

forma a alcançar a satisfação máxima de seus clientes e, consequentemente, garantir a sua 

permanência no mercado. 

Como forma de analisar a eficácia de seus processos e verificar possíveis soluções 

para as deficiências constatadas nos mesmos, os processos de manutenção de assistência técnica 

e os métodos de Avaliação Pós-Ocupação (APO) constituem ferramentas essenciais na 

avaliação da qualidade do ambiente construído (CORREA; COSTA, 2007; CUPERTINO, 

2013). 

Outra ferramenta conveniente para a melhoria dos processos é o Sistema de Gestão 

da Qualidade, que dispõe de ferramentas que podem detectar os agentes causadores de 

manifestações patológicas e padronizar processos para o controle das atividades das empresas 

(MARTINS; HERNANDEZ; AMORIM, 2003). 

Por meio de pesquisas realizadas no banco de dados de departamentos de 

assistência técnica, constata-se que os Sistemas Prediais Hidráulicos e Sanitários (SPHS) são 

apontados como um dos principais causadores de manifestações patológicas pós-ocupação, 

sendo essas decorrentes de falhas de uso, execução, material, planejamento e projeto. Um 

estudo realizado por Cupertino (2013) em duas construtoras de empreendimentos residenciais 

verticais, apontou que o percentual das solicitações de assistência técnica procedentes 

diretamente associadas a vazamentos, entupimentos, falhas de manutenção e defeitos em 

componentes dos SPHS foi de 28% do total de solicitações, em uma das empresas, e de 20% 

na outra. 

Os novos requisitos preocupam cada vez mais as construtoras, que atualmente já 

contam com uma grande quantidade de solicitações, e diante das novas exigências precisam se 

adequar e investir em um controle rígido no que se refere não só aos SPHS, mas também em 

relação aos sistemas estruturais, sistemas de pisos, sistemas de vedações verticais internas e 

externas e sistemas de cobertura. 

Diante das falhas detectadas, é importante realizar uma análise dos principais 

requisitos a que esses sistemas devem atender, para que posteriormente seja possível verificar 

a procedência das solicitações dos clientes e então investigar a causa da manifestação 

patológica. 
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Os dados de manifestações patológicas em obras residenciais verticais já existentes, 

exemplificados por pesquisas como a realizada por Cupertino (2013), mostram a amplitude das 

reclamações referentes aos SPHS. Aliado a esse fato, as novas exigências de desempenho 

mínimo definidas pelas normas e a mudança da mentalidade das construtoras, que se preocupam 

cada vez mais com a opinião e satisfação de seus clientes, justificam a necessidade de se fazer 

uma análise sobre todo o processo produtivo das empresas, a fim de auxiliá-las a evitar riscos, 

aumento dos custos do empreendimento e insatisfação dos usuários, por meio de um melhor 

controle de seus processos. 

1.2 OBJETIVOS 

Este trabalho visa propor diretrizes para a melhoria do controle dos SPHS por meio da 

análise das falhas relativas aos projetos, materiais e execução destes sistemas. 

1.3 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

Os resultados obtidos por meio desta pesquisa não devem ser utilizados de forma 

genérica, pois advêm de características particulares da empresa que forneceu os dados para 

estudo, como métodos executivos, planejamento, tipos de materiais utilizados, bem como mão 

de obra e elaboração dos projetos. 

Este trabalho conta com a colaboração de uma empresa localizada na cidade de 

Goiânia, no estado de Goiás, a qual disponibilizou para análise o projeto de instalações 

hidrossanitárias e os documentos das entradas da assistência técnica, além de permitirem o 

estudo dos canteiros no que tange à execução desse sistema. 

Os dados coletados do departamento de pós-obra das empresas estão 

compreendidos entre janeiro e setembro do ano de 2013. Essa delimitação temporal deu-se 

devido à disponibilidade dos documentos e a dificuldade para o processamento e detalhamento 

dos mesmos. 

1.4 RESUMO DO MÉTODO DE PESQUISA 

O primeiro passo para a elaboração deste trabalho foi o estudo das bibliografias 

referentes a uma série de normatizações que envolvem os SPHS, principalmente no que tange 
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aos procedimentos de elaboração de projetos, especificação de materiais e procedimentos 

executivos, conectadas com a Norma de Desempenho NBR 15575 (ABNT, 2013), que entrou 

em vigor recentemente. Além das normatizações foi importante o conhecimento das principais 

manifestações patológicas que envolvem os sistemas construtivos na região em estudo, bem 

como da natureza e utilização dos dados de assistência técnica. Todos esses itens serão 

abordados no que se refere ao Sistema de Gestão da Qualidade, ponto bastante importante para 

o correto desenvolvimento de projetos na Construção Civil. 

Após todo um embasamento teórico foram coletados os dados de assistência técnica 

disponibilizados por uma construtora local. Os dados consistem em solicitações dos clientes 

devido às falhas detectadas após a entrega da unidade, os quais foram filtrados, resultando nas 

reclamações referentes a todo o sistema hidrossanitário.  

Após a verificação de todas as solicitações de SPHS, foram realizadas visitas aos 

canteiros de obra da construtora que forneceu os dados de assistência, a fim de conhecer os 

procedimentos executivos padrões dos tipos de empreendimentos que resultaram nas falhas do 

sistema em estudo. Além das visitas, foram realizadas análises criteriosas do projeto 

hidrossanitário a fim de encontrar possíveis falhas, conforme especificações normativas. 

Após esclarecer os pontos críticos de implantação dos SPHS, foram elaboradas 

diretrizes para a investigação e consequente redução das manifestações patológicas no sistema 

em estudo. 

1.5 ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 

Este trabalho está estruturado em 5 capítulos.  

O capítulo 1 consiste na introdução do assunto e define a relevância do estudo 

detalhado dos processos que envolvem os SPHS, principalmente no que se refere ao estudo das 

causas de falhas recorrentes nos mesmos. Esse capítulo trata ainda da formulação de objetivos 

que se pretende alcançar em torno do tema proposto, da delimitação temporal e espacial da 

pesquisa, da forma com que se pretende alcançar os objetivos estipulados e da estrutura lógica 

do trabalho. 
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O capítulo 2 consiste na revisão bibliográfica. O fundamento teórico tem como 

ponto de partida as normatizações que cercam os Sistemas Prediais Hidráulicos e Sanitários e 

o desempenho das obras construtivas como um todo. 

O Sistema de Gestão da Qualidade é outro item que compõe o capítulo 2, 

fornecendo informações necessárias para verificação das exigências e formas de controle que 

existem ou não nas construtoras quanto à eficiência dos sistemas construtivos, inclusive para 

constatar se há ou não subordinação dos serviços às especificações das Normas vigentes. 

Após ter ciencia das formas corretas de planejamento e execução dos SPHS em uma 

obra por meio das especificações normativas e Gestão da Qualidade, é feito um levantamento 

sobre as principais manifestações patológicas que atingem não somente o sistema local, mas a 

construção como um todo. Este capítulo é finalizado com um apanhado geral sobre a atuação 

da assistência técnica. 

O capítulo 3 aborda o método adotado para desenvolver este trabalho, da coleta de 

dados ao estudo de campo e análise dos projetos. Ambos relacionados com o estudo das 

normatizações e especificações vigentes. 

O capítulo 4 deste trabalho consiste na análise dos resultados e identificação de um 

prognóstico, a fim de finalizar o trabalho com a implementação de medidas para sanar ou pelo 

menos reduzir o número e intensidade das falhas no sistema estudado, apresentando as diretrizes 

para auxílio e controle das instalações, tanto relacionadas aos projetos, quanto aos materiais e 

à execução.  

E por fim o último capítulo deste trabalho abordará uma conclusão da pesquisa, a 

partir de um apanhado geral sobre os resultados obtidos, objetivos alcançados e expectativa 

quanto à melhora dos Sistemas Prediais Hidrossanitários. 
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O presente capítulo aborda uma revisão bibliográfica da temática em estudo. Nele 

serão abordadas as normas que envolvem os SPHS, seguido de uma abordagem referente ao 

SGQ. Posteriormente será apresentado um estudo das manifestações patológicas que acometem 

o sistema em questão e, por fim, será realizada uma análise da importância do departamento de 

assistência técnica em uma empresa. 

2.1 NORMAS 

Segundo a NBR 13531 (ABNT, 1995), as instalações prediais consistem no 

“Produto constituído por conjunto de componentes construtivos definidos em conformidade 

com princípios e técnicas específicos da arquitetura e da engenharia para, ao integrar a 

edificação, desempenhar, em níveis adequados, determinadas funções (ou serviços) de 

condução de energia, gases, líquidos e sólidos.” 

As instalações hidráulicas e sanitárias em estudo compreendem os Sistemas 

Prediais de coleta de esgoto, suprimento de água fria e quente e coleta de águas pluviais. Para 

cada um desses sistemas há uma série de normatizações que regulam tanto a concepção dos 

projetos, quanto as especificações de materiais, aparelhos e procedimentos executivos. 

Para todas as Normas citadas aplicam-se as edições mais recentes do referido 

documento (incluindo emendas).  

2.1.1 Normas Prescritivas Específicas 

As normas prescritivas específicas estão relacionadas com orientações próprias para 

cada sistema, de acordo com suas características particulares e as funções de cada um. A seguir 

serão detalhas as principais normas que abordam as instalações prediais hidráulicas e sanitárias 

em estudo.
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2.1.1.1  Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário 

As diversas normas relacionadas aos Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário estão 

citadas no Anexo A. Dentre elas, a que define os requisitos básicos para o projeto e execução 

do Sistema é a NBR 8160 (ABNT, 1999).  

Segundo esta norma, o Sistema Predial de Esgoto Sanitário (SPES) é um “conjunto 

de tubulações e acessórios destinado a coletar e conduzir o esgoto sanitário a uma rede pública 

de coleta ou sistema particular de tratamento”. Além desta função básica, o SPES deve 

contemplar os seguintes requisitos gerais: 

 Garantir a qualidade da água de consumo; 

 Permitir o rápido escoamento da água utilizada e dos despejos introduzidos, evitando a 

ocorrência de vazamentos e a formação de depósitos no interior das tubulações; 

 Impedir que os gases provenientes do interior do SPES atinjam áreas de utilização; 

 Prever a separação absoluta em relação ao sistema predial de águas pluviais; 

 Permitir que os seus componentes sejam facilmente inspecionáveis; 

 Impossibilitar o acesso de esgoto ao subsistema de ventilação; 

 Impossibilitar o acesso de corpos estranhos ao interior do sistema; 

 O efluente do coletor predial deve ser feito ou em rede pública de coleta de esgoto 

sanitário, quando esta existir, ou em sistema particular de tratamento; 

 Deve ser evitada a passagem das tubulações de esgoto em paredes, rebaixos, forros 

falsos e afins de ambientes de permanência prolongada, ou devem ser adotadas medidas 

para atenuar a transmissão de ruído para esses ambientes. 

Os componentes principais dos SPES são os aparelhos sanitários, os desconectores, 

os ramais de descarga e de esgoto, os tubos de queda, os subcoletores e coletor predial, os 

dispositivos complementares, a instalação de recalque e o subsistema de ventilação. Em seguida 

serão descritos, sinteticamente, os requisitos para esses componentes. 

Os aparelhos sanitários, segundo a NBR 8160 (ABNT, 1999), “aparelhos ligados à 

instalação predial e destinados ao uso de água para fins higiênicos ou a receber dejetos ou águas 

servidas”, devem atender aos requisitos gerais, impedindo a ocorrência de retrossifonagem e 

conexão cruzada; conter dispositivos de visita e oferecer ao usuário um conforto adequado à 

finalidade de utilização. 
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Quanto aos dispositivos providos de fecho hídrico, estes devem proteger todos os 

aparelhos sanitários, sendo que podem atender a um aparelho ou a um conjunto de aparelhos de 

uma mesma unidade autônoma; podem ser utilizadas caixas sifonadas para a coleta dos despejos 

de conjuntos de aparelhos sanitários e águas provenientes de lavagem de pisos de uma mesma 

unidade autônoma; as caixas sifonadas que coletam despejos de mictórios devem ter tampas 

cegas e não podem receber contribuições de outros aparelhos sanitários; os despejos 

provenientes de máquinas de lavar roupas ou tanques situados em pavimentos sobrepostos 

podem ser descarregados em tubos de queda exclusivos, com caixa sifonada especial instalada 

no seu final; e deve ser assegurada a manutenção do fecho hídrico dos desconectores mediante 

as solicitações impostas pelo ambiente (evaporação, tiragem térmica e ação do vento, variações 

de pressão no ambiente) e pelo uso propriamente dito (sucção e sobrepressão). 

Com relação às declividades das tubulações, todos os trechos horizontais devem 

possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade; os trechos horizontais devem ter 

declividade constante, sendo o mínimo de 2% para tubulações com diâmetro nominal (DN) de 

até 75 e 1% para DN maior que 100; e a declividade máxima permitida é de 5%. 

Para os ramais de descarga e de esgoto, não devem ser feitas ligações através das 

inspeções existentes em curvas ou joelhos; os desvios horizontais devem ser realizados com 

ângulos de no máximo 45°; e os desvios verticais-horizontais podem ser realizados com ângulos 

de no máximo 90°. 

Quanto aos tubos de queda, os desvios devem ser feitos preferencialmente com 

curvas de raio longo ou duas curvas de 45°, nunca excedendo 90°; em edifícios de dois ou mais 

andares, com o intuito de evitar o retorno de espuma, deve-se impedir a ligação de tubulações 

em região de sobrepressão nos tubos que recebem efluentes que possam conter detergentes; e 

os tubos de queda que recolhem despejo de pias e máquinas de lavar louças devem descarregar 

em uma caixa de gordura. 

Para os subcoletores e coletores prediais, devem ser utilizados desvios com ângulos 

de no máximo 45°, acompanhados de elementos que permitam a inspeção; e a interligação das 

tubulações, quando enterradas, deve acontecer através de caixa de inspeção ou poço de visita, 

se aparentes, a interligação deve ocorrer através de junções de 45°. 
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Os dispositivos complementares, de acordo com NBR 8160 (ABNT, 1999), são as 

caixas de gordura, poços de visita e caixas de inspeção. Ambos devem ser perfeitamente 

impermeabilizados, providos de dispositivos adequados para inspeção, possuir tampa de fecho 

hermético, ser devidamente ventilados e constituídos de materiais não atacáveis pelo esgoto. 

As caixas de gordura devem ser coletivas, sendo impedido o uso de caixa de gordura individual 

por andar; a distância entre dois dispositivos de inspeção não deve ser superior a 25,00 m; a 

distância entre a ligação do coletor predial com o público e o dispositivo de inspeção mais 

próximo não deve ser superior a 15,00 m; os comprimentos dos trechos dos ramais de descarga 

e de esgoto de bacias sanitárias, caixas de gordura e caixas sifonadas, medidos entre os mesmos 

e os dispositivos de inspeção, não devem ser superiores a 10,00 m; em prédios com mais de 

dois pavimentos, as caixas de inspeção não devem ser instaladas a menos de 2,00 m de distância 

dos tubos de queda que contribuem para elas. 

Quanto às instalações de recalque, os efluentes devem ser descarregados em uma 

ou mais caixas de inspeção, ligadas por gravidade a uma caixa coletora. A partir dessa caixa, 

por meio de bombas, o ramal de esgoto deve ser recalcado para uma caixa de inspeção (ou poço 

de visita) no nível do logradouro, sendo ligado por gravidade ao coletor predial. Para o caso 

dos efluentes provenientes apenas de lavagem de pisos ou automóveis, deve haver apenas caixa 

sifonada de diâmetro mínimo de 0,40m, ligada diretamente a uma caixa coletora. 

O sistema de esgoto sanitário deve prever os subsistemas de ventilação, que tem 

por função direcionar os gases para a atmosfera e evitar que os mesmos se encaminhem para os 

ambientes sanitários. Estes subsistemas podem ser de ventilação primária e secundária ou 

somente primária.  

Com relação a tubulação de ventilação primária, esta não deve estar situada a menos 

de 4,00 m de qualquer janela, porta ou vão de ventilação, salvo se elevada pelo menos 1,00 m 

das vergas dos respectivos vãos; deve situar-se a uma altura mínima igual a 2,00 m acima da 

cobertura, no caso de laje utilizada para outros fins além de cobertura; caso contrário, esta altura 

deve ser no mínimo igual a 0,30 m como mostrado na Figura 2.1; deve ser devidamente 

protegida nos trechos aparentes contra choques ou acidentes que possam danificá-la; deve ser 

provida de terminal tipo chaminé, tê ou outro dispositivo que impeça a entrada das águas 

pluviais diretamente ao tubo de ventilação; e as mudanças de direção não devem ser priorizadas, 

mas quando necessárias devem obedecer o aclive mínimo de 1% e o ângulo central não superior 

a 90°. 
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Figura 2.1 - Prolongamento do tubo de queda ou coluna de ventilação 

 

Além dos componentes descritos anteriormente, do memorial descritivo e 

especificações dos quantitativos e orçamento, um item importante para a correta execução do 

sistema é a existência de toda a documentação básica do projeto, que são a planta baixa da 

cobertura, pavimentos tipo, térreo, subsolos, com a indicação dos tubos de queda, ramais e 

desvios, colunas de ventilação e dispositivos em geral; planta baixa do pavimento inferior, com 

traçados e localização dos subcoletores, coletor predial, dispositivos de inspeção, local de 

lançamento do esgoto sanitário e suas respectivas cotas; esquema vertical apresentado em 

separado ou em conjunto com o sistema predial de águas pluviais, sem escala, indicando os 

componentes do sistema e suas interligações; plantas, em escala conveniente, dos ambientes 

sanitários, com a indicação do encaminhamento das tubulações; e por fim, detalhes (cortes, 

perspectivas, etc.) que forem necessários para melhor compreensão do sistema; 

2.1.1.2 Sistemas Prediais de Água Pluvial 

Para as instalações de drenagem de águas pluviais não há um número significativo 

de normalizações. A principal norma deste sistema é a NBR 10844 (ABNT:1995), as demais 

normas estão citadas na Tabela 2 do anexo A. 

Segundo a NBR 10844 (ABNT, 1995), as seguintes exigências são atribuídas a 

essas instalações: 

 Devem recolher e conduzir a vazão de projeto até locais permitidos pelos dispositivos 

legais; 

 Ser estanques; 

 Permitir a limpeza e desobstrução de qualquer ponto no interior da instalação; 

 Não provocar ruídos excessivos; 
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 As águas pluviais não devem ser lançadas em redes de esgoto; 

 Devem ser protegidas contra o acesso de gases em seu interior; 

 As superfícies horizontais de laje e calha devem ter declividade mínima de 0,5%; 

 Os condutores verticais devem ter diâmetro mínimo de 70mm, devem ser previstos em 

uma só prumada e quando necessário, realizar desvios com angulo de 90° de raio longo 

ou curvas de 45°; 

 Os condutores horizontais devem ter declividade uniforme sempre que possível, de pelo 

menos 0,5%; 

 Nas tubulações aparentes, devem ser previstas inspeções sempre que houver conexões 

com outra tubulação, mudança de declividade, mudança de direção e ainda a cada trecho 

de 20m nos percursos retilíneos; 

 Nas tubulações enterradas, devem ser previstas caixas de areia sempre que houver 

conexões com outra tubulação, mudança de declividade, mudança de direção e ainda a 

cada trecho de 20m nos percursos retilíneos; 

 A ligação entre os condutores verticais e horizontais é sempre feita por curva de raio 

longo, com inspeção ou caixa de areia, estando o condutor horizontal aparente ou 

enterrado. 

2.1.1.3 Sistemas Prediais de Água Fria 

A norma que preconiza a elaboração do projeto, execução e manutenção da 

instalação predial de água fria é a NBR 5626 (ABNT: 1998). 

Apesar de ser esta a principal norma deste sistema, há uma série de normalizações 

pertinentes ao adequado funcionamento das instalações em questão. Todas essas normas estão 

listadas na tabela 3 do anexo A. 

De acordo com as especificações designadas por essa norma, os materiais 

utilizados, contanto que obedeçam as recomendações normativas específicas de cada material, 

podem ser o aço-carbono galvanizado (zincado por imersão a quente), cobre, ferro fundido 

galvanizado, liga de cobre ou PVC rígido, para tubulações e conexões; polipropileno, para 

cavaletes; e poliéster reforçado com fibra de vidro, concreto ou fibrocimento, para 

reservatórios. 

As instalações prediais de água fria devem atender os seguinte requisitos gerais 

durante sua vida útil: 
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 Preservar a potabilidade da água; 

 Garantir o fornecimento de água de forma contínua, em quantidade adequada e com 

pressões e velocidades compatíveis com o perfeito funcionamento dos aparelhos 

sanitários, peças de utilização e demais componentes; 

 Promover economia de água e de energia; 

 Possibilitar manutenção fácil e econômica; 

 Evitar níveis de ruído inadequados à ocupação do ambiente; 

 Proporcionar conforto aos usuários, prevendo peças de utilização adequadamente 

localizadas, de fácil operação, com vazões satisfatórias e atendendo as demais 

exigências do usuário. 

Este sistema é composto pelo alimentador predial, pelos reservatórios, pela 

instalação elevatória e pela rede predial de distribuição. 

Com relação ao projeto é recomendado que o alimentador predial, no caso de ser 

enterrado, esteja a uma distância mínima horizontal de 3,0m de qualquer fonte potencialmente 

poluidora, como fossas negras, sumidouros e valas de infiltração; no caso de ser instalado na 

mesma vala que tubulações enterradas de esgoto, o alimentador predial deve estar a uma 

distância de 30 cm acima das tubulações de esgoto. 

Além disso, os reservatórios devem, sempre que possível, ser projetados de forma 

que não haja contato com o solo. Para isso pode ser previsto um compartimento próprio, que 

permita operações de inspeção e manutenção, de forma que a face do reservatório esteja a pelo 

menos 60 cm da face do compartimento. Esse compartimento deve ser dotado de drenagem 

própria, por gravidade ou bombeamento. 

Na entrada da tubulação de sucção deve ser previsto crivo simples ou válvula de pé 

com crivo e quanto as tubulações que abastecem os reservatórios, estas devem ser munidas de 

dispositivos que controlem a entrada da água, a fim de manter o nível desejado e devem conter 

um registro, externamente ao reservatório para possível interrupção do fluxo de água. Devem 

ser previstas ainda, tubulações de aviso, extravasão e limpeza nos reservatórios, e 

abastecimento exclusivo para bacias sanitárias com válvula de descarga. 

As unidades elevatórias devem possuir ao menos duas unidades de elevação de 

pressão e as tubulações horizontais, quando possível, devem ser instaladas com certa 
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declividade, sendo que a pressão não deve ser inferior a 10 kPa, com exceção do ponto da caixa 

de descarga onde a pressão pode ser menor do que este valor, até um mínimo de 5 kPa, e do 

ponto da válvula de descarga para bacia sanitária onde a pressão não deve ser inferior a 15 kPa. 

Registros de fechamento devem ser previstos no barrilete, na coluna de distribuição 

e no ramal, para o caso de manutenção e limpeza do sistema. Além disso o sistema deve ser 

inspecionável, ou seja, deve permitir a manutenção de uma forma facilitada de seus 

componentes. 

A norma prevê ainda, uma série de recomendações relacionadas à economia de água 

e conservação de energia como a redução das pressões excessivas, cuidado com o local da 

extravasão da água para que seja perceptível, impermeabilização bem feita para evitar 

vazamentos, uso de bacias sanitárias com menor consumo, limpeza dos mictórios regulada de 

acordo com a frequência de uso, utilização de arejadores para torneiras, pois dão ao usuário a 

sensação de uma vazão maior do que a real.  

As alterações durante a execução devem ser aprovadas pelo projetista e os ensaios, 

preconizados pela referida norma, devem ser realizados para verificar a conformidade da 

execução da instalação, tanto durante a execução quanto ao seu término. As inspeções devem 

se atentar quanto ao tipo, o material, as dimensões e o posicionamento das tubulações. Todos 

os itens devem ser verificados, a fim de confirmar ou não o que está especificado em projeto. 

Um dos ensaios a serem realizados é o ensaio de estanqueidade, que deve ser 

realizado enquanto as tubulações ainda estão aparentes. Todas as peças de utilização devem 

estar fechadas e mantidas sob carga, durante o período de 1 h. Os registros de fechamento 

devem estar todos abertos e os reservatórios domiciliares devem estar preenchidos até o nível 

de operação. 

Segundo a NBR 5626 (ABNT, 1998), a instalação predial de água fria deve ser 

identificada de forma adequada, a fim de permitir a sua eventual modificação garantir a sua 

operação e manutenção. 

Para a entrega da instalação predial, a mesma deve passar por limpeza e desinfecção 

também estabelecidas nessa norma. Uma das possibilidades é a utilização de cloro livre, através 

da dissolução de hipoclorito de sódio na água a ser desinfetada. 
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Outros itens que devem ser previsto no projeto são o planejamento da manutenção 

e a elaboração dos procedimentos correspondentes, constituindo documento específico. 

2.1.1.4 Sistemas Prediais de Água Quente 

As instalações de água quente são normalizadas pela NBR 7198 (ABNT, 1993), 

dentre outras normas que recomendam quanto aos materiais que devem ser utilizados, as quais 

estão listadas na tabela 4 do anexo A. 

Para auxiliar quanto à conformidade dessas instalações a norma trata de algumas 

condições gerais e específicos do sistema, como projeto, execução, isolamento térmico e 

preservação da potabilidade da água, aquecedores, temperatura da água, pressões, tubulações, 

dilatação térmica e itens para o dimensionamento. 

As principais exigências são: 

 A garantia do fornecimento seguro de água suficiente e de boa qualidade para o 

consumo humano, com as características adequadas de velocidade e pressão, havendo 

ainda o perfeito funcionamento das tubulações e aparelhos sanitários; 

 A garantia da potabilidade da água; 

 Permitir a racionalização de água e energia; 

 Garantir níveis de conforto ao usuário. 

Os aquecedores podem ser instantâneos ou de acumulação e devem ser alimentados 

ou por sistema pressurizado ou pelo reservatório superior, sem que seja permitido seu 

esvaziamento. Além disso, esses aquecedores devem ser dotados de dreno e de uma válvula de 

segurança que permita o controle da temperatura da água. 

Os misturadores devem ser previstos sempre que houver a possibilidade da 

temperatura da água no ponto de consumo ultrapassar 40°C, sendo vedada a inversão de água 

quente no sistema frio. 

A máxima pressão permitida nos pontos de utilização é de 400kPa e a mínima 

pressão nas tubulações é de 5kPa, de forma que seja assegurado o conforto do usuário e 

racionalização da água. 
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As tubulações e conexões, quando prevista dilatação, devem estar livres para se 

movimentar. Quando não for permitida essa dilatação, devem ser ancoradas. 

Além disso é recomendada a inspeção após e durante a execução, verificando os 

materiais, componentes e juntas em todas as fases do serviço, para que sejam cumpridas as 

prescrições do projetista. Quaisquer alterações durante a execução só podem ocorrer com aval 

do projetista e quando confirmada falha na execução, o executor deve refazer o trabalho e 

submetê-lo a nova verificação. 

2.1.2 Norma de Desempenho 

A Norma de Desempenho NBR 15575 (ABNT, 2013), em vigor desde 19 de julho 

de 2013, define o nível de desempenho mínimo ao longo de uma vida útil para os elementos 

principais (como estrutura, vedações, instalações elétricas e hidrossanitárias, pisos, fachada e 

cobertura) de toda e qualquer edificação habitacional. Sua primeira versão foi publicada em 

2008 para edificações de até 5 pavimentos. No entanto, a dificuldade para adequação dos 

construtores, dos projetistas e da indústria de materiais às suas exigências, fez com que fosse 

estendido o prazo de exigibilidade. 

Com essa norma, os consumidores de imóveis terão uma ferramenta legal para 

exigir, das construtoras, que os sistemas de instalações hidrossanitárias atendam 

obrigatoriamente a requisitos mínimos de desempenho ao longo de uma determinada vida útil, 

a qual deverá ser estimada pelo projetista. Os consumidores estão cada vez mais bem 

informados e terão um instrumento amparado pela Lei de Defesa do Consumidor, para exigir 

desempenho dos imóveis cujos projetos foram protocolados a partir da data em que vigora  a 

norma. Além disso, de acordo com os artigos 615 e 616 do Código Civil Brasileiro, o comprador 

pode rejeitar a obra ou exigir abatimento no preço caso o empreiteiro tenha se afastado das 

normas técnicas. Dessa forma o atendimento aos requisitos da NBR 15.575 (ABNT, 2013) pode 

evitar acusações infundadas e servir como ferramenta de defesa em caso de conflitos judiciais 

com clientes, pois orienta a decisão e fornece critérios objetivos de desempate. Para empresas 

que insistirem em imóveis não conformes, pode significar desgaste e prejuízo financeiro. 

Ao fixar exigências de desempenho que afetarão diretamente o consumidor final e 

poderão ser facilmente colocadas à prova, a NBR 15.575 (ABNT, 2013) estabelece pela 

primeira vez no país um patamar mínimo de qualidade abaixo do qual se considera a empresa 
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executora inabilitada à obra. Sendo assim, a Norma de Desempenho cria barreiras técnicas para 

construtoras que utilizam procedimentos inadequados e fornecem produtos com qualidade 

reduzida, motivando uma depuração e concentração do mercado. 

A NBR 15.575-6 (ABNT, 2013),  Edificações Habitacionais — Desempenho Parte 

6: Sistemas Hidrossanitários, trata exclusivamente dos requisitos para os sistemas prediais em 

estudo. O texto explora conceitos como a durabilidade dos sistemas, a previsão e antecipação 

de critérios para a manutenção da edificação e suas partes, bem como o funcionamento dos 

sistemas hidrossanitários. Segundo a própria Norma: 

As instalações hidrossanitárias são responsáveis diretas pelas condições de saúde e 

higiene requeridas para  a habitação, além de apoiarem todas as funções humanas nela 

desenvolvidas (cocção de alimentos, higiene pessoal, condução de esgotos e águas 

servidas etc.). As instalações devem ser incorporadas à construção,  de forma a 

garantir a segurança dos usuários, sem riscos de queimaduras (instalações de água 

quente), ou outros acidentes. Devem  ainda harmonizar-se com a deformabilidade das 

estruturas, interações com o solo e características físico-químicas dos demais 

materiais de construção. (NBR 15575-6, 2013, p3). 

O texto também traz considerações sobre a separação física dos sistemas de água 

fria potável e não potável, buscando uma visão sustentável do sistema, conforme as tendências 

atuais de reuso de água. 

A análise dos projetos deverá prever que o sistema hidrossanitário e seus 

componentes consigam atender aos critérios de desempenho e de durabilidade. Para isso as 

construtoras deverão recorrer a uma serie de ensaios que contemplem as principais questões 

levantadas pela Norma de Desempenho. Um dos ensaios é o de deformação sob a ação da água. 

Nele, submete-se um reservatório poliolefínico a uma temperatura de 50ºC durante 48 horas. 

Com isso, verifica-se se houve deformação do corpo do reservatório, o que pode gerar tensões, 

rupturas e problemas de encaixe da tampa ao corpo. 

Será necessário, também, que no manual do usuário da edificação constem 

orientações para substituição dos componentes dos sistemas, previsão das manutenções 

periódicas e a forma como elas serão feitas. 

Quanto a aquisição dos produtos que compõem os sistemas, devem ser utilizados 

aqueles que comprovadamente atendem às normas prescritivas específicas, que já existiam 
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antes da exigibilidade da norma de desempenho. Uma das alternativas para checar essa 

conformidade e definir os fornecedores com base em sua qualificação é por meio da consulta 

no site do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H). Critérios 

como avaliação da durabilidade de PVC exposto à radiação solar, por exemplo, já constam na 

norma de produtos, pois foram discutidos nos programas setoriais e, portanto, já estão de acordo 

com as normas internacionais e com a norma de desempenho. 

Há dois aspectos relacionados aos produtos hidrossanitarios que nao eram 

considerados nas normas prescritivas e que são abrangidos pela Norma de Desempenho. Um 

deles é a vida útil e o outro, o desempenho acústico. O atendimento à vida útil é indicado, na 

verdade, na primeira parte da Norma de Desempenho. Essa vida útil pode atender a requisitos 

mínimos ou superiores, conforme estipulados pela norma. Tubulações e demais componentes 

(como registros e válvulas) para instalações hidrossanitárias e de águas pluviais devem ter vida 

útil de projeto (VUP) mínima de 20 anos - ou 30 anos para padrão superior. Reservatórios de 

água que não sejam facilmente substituíveis devem ter VUP mínima de 13 anos (20 anos no 

padrão superior) e aqueles facilmente substituíveis, aparentes, devem ter vida útil de 8 anos, no 

mínimo (ou 12 anos no padrão superior). 

A vida útil do sistema hidrossanitário é menor do que a do sistema estrutural e das 

vedações verticais externas e, por isso, é passível de substituição em número maior de vezes. 

Quanto à acústica dos sistemas em estudo, são indicadas formas de medir os 

impactos sonoros do funcionamento dos equipamentos hidráulicos (como bombas, sistemas de 

descarga, torneiras), mas não há exigibilidade específica de desempenho acústico. 

Existe ainda, uma abordagem de cunho sustentável nesta Norma, por meio de 

recomendação, como o uso de aparelhos economizadores de água (torneiras com crivos ou com 

fechamento automático, por exemplo). Também se recomenda que as instalações 

hidrossanitárias privilegiem soluções que minimizem o consumo de água e possibilitem o seu 

reúso, reduzindo a demanda e minimizando o volume de esgoto. 

2.2 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

A International Organization for Standardization, ou Organização Internacional 

para Padronização, em português (ISO), estabeleceu uma série de normas que constituem o 
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Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), que tem como objetivo normatizar empresas e produtos 

por meio de técnicas e estratégias de administração desenvolvidas com o intuito final de 

aumentar a satisfação do cliente, a partir da implementação do conceito de qualidade em todos 

os processos empresariais. 

As normas de SGQ mais conhecidas são a ABNT NBR ISO 9000, ABNT NBR ISO 

9001, que estão voltadas para instruções de aplicação interna; e a ABNT NBR ISO 14001 e a 

ABNT NBR ISO 14064, que são de cunho ambiental. 

Segundo a ABNT NBR ISO 9001 (ABNT,2008),  para um melhor entendimento 

dos fundamentos do SGQ é utilizada uma abordagem de processos (Figura 2.2) que permite o 

controle contínuo tanto das interações entre os procesos quanto da análise individual de cada 

um. Dessa forma, introduzida no contexto de sistema de gestão da qualidade, é possivel 

evidenciar a importância da melhoria contínua dos processos, da necessidade de considerá-los 

em termos de valor agregado, do atendimento dos requisitos e da obtenção de resultados de 

desempenho. 

Um fator relevante e fundamental nessa abordagem é a participação do cliente na 

definição dos requisitos das entradas. Logo, a percepção dos clientes sobre o atendimento  da 

organização aos requisitos exigidos é essencial para o monitoramento de sua satisfação. 

Figura 2.2 - Modelo de um SGQ baseado na abordagem de processos 

 

Fonte: NBR ISO 9001 (ABNT, 2008) 
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As organizações que implantaram ou que pretendem implantar o SGQ devem 

conceber, implementar, documentar, manter e prever uma melhoria contínua desse sistema, 

conforme sua realidade e particularidades de operação. Deve existir uma série de documentos 

que comprovem e assegurem a implantação e implementação desse sistema, como um manual 

da qualidade; declarações que informem sobre a política da qualidade adotada pela empresa, 

bem como os objetivos almejados; procedimentos e registros requeridos por norma; 

documentos e registros julgados necessários para assegurar o planejamento, operação e controle 

eficazes para os processos da organização. 

Dentro do cenário da construção civil, o SGQ está diretamente relacionado a 

ambientes como o departamento de assistencia técnica, tema que será abordado adiante. Como 

este departamento lida diretamente com o cliente e com as falhas detectadas no produto, tem-

se aí uma grande fonte para o estudo da melhoria continua e a busca para atender de uma forma 

mais satisfatória os clientes posteriores. 

2.3 MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS 

Neste item será abordada uma revisão bibliográfica das manifestações patológicas 

referentes aos SPHS. As falhas do sistema em questão serão conceituadas, classificadas e 

analisadas quanto à sua origem e, por meio de normas existentes e estudos realizados, serão 

ainda definidas orientações para a prevenção das manifestações. 

2.3.1 Origem de problemas patológicos nos SPHS 

A Norma de Inspeção Predial (IBAPE-SP,2011) classifica a origem das patologias 

em endógena, exógena, natural ou funcional. Endógenas são as falhas inerentes à própria 

edificação, como falhas de projeto, execução e gerenciamento, decorrentes da não observância 

às normas técnicas, emprego de mão-de-obra não qualificada, de produtos não certificados e 

também ausência de metodologia para a execução dos serviços. Exógenas são aquelas 

originárias de fatores externos à edificação, provocados por terceiros. As naturais são 

originárias de fenômenos da natureza, e por último, as funcionais, que ocorrem devido à 

utilização das instalações pelo usuário de forma inadequada, tanto por falta de leitura do Manual 

do Usuário, que geralmente é fornecido pela empresa responsável pela construção, quanto pela 
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falta de informações presentes neste documento. Muitas vezes as manifestações ocorrem ainda 

devido a um conjunto de fatores e não somente a uma causa isolada. 

Determinar a origem das patologias construtivas, segundo Gnipper (2010), tem sido 

objeto de grande preocupação de pesquisadores em diversos países nas últimas quatro décadas, 

com o intuito de retroalimentar os processos com informações consistentes, contribuindo tanto 

para a sua prevenção quanto para a melhoria da qualidade do ciclo da construção civil. Diante 

dessa preocupação, várias pesquisas foram realizadas em todo o mundo para se detectar a 

origem das manifestações patológicas. 

Cupertino (2013), ao realizar uma análise do banco de dados da assistência técnica 

de duas construtoras da cidade de Goiânia, constatou que a média das manifestações patológicas 

detectadas no pós-obra tem maior origem na execução dos serviços, com 44%, 22% estão 

relacionadas ao material empregado, 10% ao planejamento, 9% ao projeto e 15% ao uso, 

conforme mostra a Figura 2.3. 

Figura 2.3 - Origem das manifestações patológicas 

 

Fonte: Cupertino (2013) 

Outro gráfico contendo os resultados agrupados por categoria também foi 

elaborado, retratado na Figura 2.4, no qual é possível constatar que, no caso das instalações 

hidráulicas, 39% são referentes à execução, 22% referente ao uso, 21% aos materiais, 12% ao 

projeto e apenas 6% ao planejamento. 
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Figura 2.4 - Origem das manifestações patológicas por serviços 

 

Fonte: Cupertino (2013) 

Em todas as pesquisas realizadas, pode-se observar que a maior parte das 

manifestações patológicas detectadas no pós-obra tem origem na fase de execução. Essa 

constatação tem demonstrado cada vez mais a necessidade de se realizar um estudo consistente 

que permita a realização do controle da qualidade nos empreendimentos, com uma ênfase ainda 

maior nessa etapa. 

Para que se possa detectar a causa das falhas no objeto que será estudo de caso, e 

então realizar o controle da qualidade, é necessário o conhecimento das possíveis manifestações 

patológicas referentes às instalações hidrossanitárias e as orientações para a eliminação ou 

diminuição dessas manifestações. 

2.3.2 Manifestações patológicas relacionadas a falhas de projetos 

Conforme exemplificados nas pesquisas citadas anteriormente, as falhas de projeto 

representam um percentual considerável nos SPHS. Segundo Gnipper (2010), com relação a 

fase de projeto, anomalias posteriores podem surgir por falhas de concepção sistêmica, erros de 

dimensionamento, ausência ou incorreções de especificações de materiais e serviços, 
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insuficiência ou inexistência de detalhes construtivos, falta de mão de obra especializada, dentre 

outros fatores. 

O projeto permite desenvolver não só a forma do produto final, mas também define 

uma série de aspectos da edificação que tem grande influência na produtividade e qualidade do 

processo. A partir da definição da forma geométrica da edificação e sua localização no terreno, 

das soluções estruturais, dos materiais, do padrão de acabamento e do detalhamento, dentre 

outros itens, são definidas as principais condições de execução (ALMEIDA, 2008). 

De acordo com Martins, Hernandez e Amorim (2003), na etapa de projeto podem 

ocorrer falhas de dimensionamento, falta de especificações, falta de comunicação entre os 

projetistas, falta de compatibilização com os diversos subsistemas da edificação e falta de 

detalhes, gerando interpretações dúbias pelos executores. 

Antoniazzi (2008) cita entre as possíveis falhas decorrentes dessa fase os projetos 

mal elaborados e/ou incompletos, a baixa qualidade dos materiais especificados, falta de projeto 

As Built com as modificações que existiram no decorrer da obra, erros de compatibilidade entre 

projetos, gerando dúvidas e podendo acarretar erros graves na hora da execução, presença de 

informações incorretas ou insuficientes, entre outras. 

Martins, Hernandez e Amorim (2003), estabelecem as seguintes orientações para a 

prevenção das falhas em SPHS decorrentes da etapa de projeto: 

 Definir, desde o início, o desempenho que se deseja obter deste subsistema; 

 Realizar reuniões periódicas de compatibilização de projetos, com registro das 

decisões em atas de reuniões e com agendamento dos prazos de entrega; 

 Padronizar as soluções de projeto e as formas de comunicação; 

 Ao contratar os projetistas, deve-se estipular valores para o acompanhamento da 

fase de execução do empreendimento; 

 Retroalimentação dos projetistas nas fases de execução e pós-ocupação, para 

aperfeiçoamento dos próximos projetos. 

2.3.3 Manifestações patológicas relacionadas a falhas de execução 

No setor da construção civil, diferentemente dos outros setores, o produto fabricado 

fica no local de fabricação e a indústria sai, caracterizando o caráter dinâmico desse segmento. 
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Seus processos não podem ser simplesmente determinados e seguidos com perfeita exatidão, 

no setor há uma série de fatores externos que podem interferir nos processos produtivos, como 

por exemplo fatores climáticos da região em que se está construindo, rotatividade da mão-de-

obra, condições do solo, disponibilidade de materiais, entre outros. (MATOS, 2006). 

Por envolver uma grande quantidade de profissionais e diversas condições de 

produção, é na fase de execução onde grande parte das manifestações patológicas são 

ocasionadas. Os problemas constatados nesta fase são referentes à inexistência ou erros de 

marcação das travessias das tubulações em elementos estruturais, gerando retrabalhos e 

interferindo em outros subsistemas, ausência de planejamento e programação da sequência de 

execução, alteração de percurso e de diâmetro em relação ao previsto em projeto, improvisações 

e vandalismo por parte dos operários, deficiência de gestão ou treinamento, emprego de mão 

de obra não especializada, entre outros. (GNIPPER, 2008; MARTINS; HERNANDES; 

AMORIM, 2003). 

Para a adequação do processo de produção, Martins, Hernandes e Amorim (2003) 

estabelecem as seguintes orientações: 

 Adoção de kits hidráulicos (pré-montados), para homogeneizar a produção; 

 Obediência às recomendações dos fabricantes e ao projeto de instalações; 

 Encaminhamento das alterações efetuadas na obra para a elaboração do projeto “as 

built”. 

Os kits hidráulicos, Figura 2.5, são tubos e conexões já montados para serem 

instalados na obra. Esse tipo de solução construtiva possui grandes vantagens nos quesitos de 

evitar desperdício e favorecer a produtividade. Apesar de requererem mão-de-obra altamente 

capacitada e uma logística bem planejada, se executados de forma correta, contribuem muito 

para a prevenção de falhas, podendo apresentar desempenho altamente eficaz em edifícios com 

alta repetitividade (CONSTRUÇÃO MERCADO, 2013). 
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Figura 2.5 -  Utilização de kits hidráulicos como prevenção a patologias decorrentes da execução 

 

Fonte: Construção Mercado (2013) 

2.3.4 Manifestações patológicas relacionadas a falhas de materiais 

A escolha dos materiais a serem utilizados nos SPHS em uma obra é de fundamental 

importância na prevenção de manifestações patológicas construtivas. Muitas vezes, na hora da 

compra do material, a escolha é feita com base apenas no preço, deixando de lado fatores como 

qualidade e durabilidade do produto (TAGUCHI, 2010).  

Para se evitar a compra de produtos não conformes, é necessário que seja realizado 

uma fiscalização efetiva do controle de recebimento e do controle tecnológico dos materiais, 

juntamente com a retroalimentação ao setor de suprimentos, para que haja uma melhoria 

contínua dos produtos (FONTANINI; PICHI, 2007; ANTONIAZZI, 2008; CUPERTINO, 

2013). 

 Além da qualidade do material comprado do fornecedor, podem ocorrer 

manifestações patológicas em consequência de processos inadequados de aquisição, 

recebimento e armazenamento. São exemplos a falta de especificações adequadas no momento 
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da compra, insuficiência de conhecimento técnico para a aquisição e transporte e 

armazenamento dos materiais de forma inadequada.  

Uma das empresas líderes de mercado, que atua no mercado comercializando 

produtos relacionados a instalações, disponibiliza em seu site um manual técnico com 

orientações técnicas sobre instalações hidráulicas prediais. Neste manual são abordadas, além 

de orientações para o dimensionamento e instruções para a montagem das instalações, 

instruções para a estocagem das tubulações. Orienta-se que os tubos sejam estocados em locais 

sombreados, livres da ação direta ou de exposição contínua ao sol. Deve-se proteger o material 

estocado com cobertura formada por uma grade de ripas ou estrutura de cobertura de simples 

desmontagem. Os tubos devem ser empilhados com as pontas e bolsas alternadas e o 

empilhamento deve ter altura máxima de 1,50 m, independente da bitola ou espessura dos tubos. 

Para o processo de transporte, o manual técnico de outra empresa, também entre as 

líderes de mercado, estabelece algumas orientações. Os tubos devem ser carregados e nunca 

arrastados sobre o solo, para evitar avarias nas pontas e bolsas. O local de armazenamento deve 

ser plano e bem nivelado, para evitar deformações permanentes nos tubos. No transporte de 

tubos deve ser evitado o manuseio violento, grandes flechas, colocação dos tubos em balanço, 

contato dos tubos com peças metálicas e salientes. No descarregamento deve ser evitado quedas 

ao solo. 

Procedimentos inadequados de armazenamento e transporte, diminuem a vida útil 

dos mesmos e a capacidade de suporte às pressões hidráulicas, ficando muito mais suscetíveis 

a vazamentos do que se forem acondicionados de forma adequada. (GNIPPER, 2008). 

2.3.5 Manifestações patológicas relacionadas a falhas de uso 

As falhas relacionadas à etapa de utilização, conforme apresentado na pesquisa 

realizada por Cupertino (2013), estão em torno de 22% na categoria de instalações hidráulicas. 

Para evitar este tipo de ocorrência, em 1990 o artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor 

(BRASIL, 1990) tornou obrigatório o fornecimento de um Manual de Operação, Uso e 

Manutenção, por parte do empreendedor, visto que as falhas neste quesito representavam um 

percentual relativamente alto. 
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Para auxiliar o incorporador ou construtor na elaboração desses manuais, 

recentemente duas normas foram elaboradas com diretrizes para a execução do processo, a NBR 

14037 (ABNT, 2011) e NBR 5674 (ABNT, 2012).  

A norma NBR 14037 (ABNT, 2011) estabelece diretrizes para elaboração de 

manuais de uso, operação e manutenção das edificações, contendo os requisitos para elaboração 

e apresentação dos conteúdos. A norma apresenta, de forma sistematizada, todo o conteúdo que 

as construtoras devem abordar em seus manuais, para auxiliar no desenvolvimento de uma 

interface eficiente entre projeto e edificação constituída e programas de manutenção. 

Ainda para a elaboração dos manuais de uso e operação, as empresas devem se 

atentar à necessidade de elaborar um programa de manutenção das edificações, abordado na 

NBR 5674 (ABNT, 2012), para auxiliar os proprietários no que diz respeito ao intervalo de 

tempo necessário para se efetuar a manutenção de cada sistema em seus imóveis. A norma 

estabelece requisitos para a gestão do sistema de manutenção de edificações, incluindo meios 

para preservar as características originais da edificação e prevenir a perda de desempenho 

decorrente da degradação dos seus sistemas, elementos ou componentes. A norma também 

ressalta que a observação e o cumprimento do programa de manutenção fornecem subsídios 

para o bom funcionamento da edificação, atendendo às condições de saúde, segurança e 

salubridade do usuário. 

No que diz respeito aos SPHS, o manual fornecido pelo empreendedor, já 

atendendo às normas citadas, deve conter, de forma detalhada, os procedimentos que os 

usuários devem adotar para que o sistema possa operar de forma adequada e atingir a sua vida 

útil com pleno funcionamento. São itens destes manuais: 

 Projetos de instalações hidráulicas; 

 Desenhos esquemáticos (com dimensões cotadas), que representem a posição das 

tubulações, indicando ao usuário os locais que não podem ser perfurados; 

 Tabelas com os prazos de manutenção de cada equipamento; 

 Recomendações para situações de emergência, em caso de falhas de instalações e 

equipamentos julgados críticos ao funcionamento da edificação; 

 Instruções de uso das instalações, visto que a reparação, inspeção e limpeza destes 

sistemas são de fundamental importância para garantir um melhor desempenho.  
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Algumas empresas fornecedoras dos materiais das instalações hidrossanitárias 

disponibilizam a ficha técnica dos equipamentos, com orientações para a manutenção 

preventiva e corretiva e a NBR 8160 (ABNT, 1999), em seu anexo F, aborda os procedimentos 

e cuidados a serem tomados na manutenção dos sistemas prediais de esgoto sanitário. Para a 

elaboração dos manuais de uso, operação e manutenção, é recomendável que o construtor 

acrescente as informações relevantes contidas nas fontes citadas, para instruir o usuário sobre 

como operar cada equipamento dos SPHS. 

O fornecimento dos manuais em questão, além de evitar a ocorrência de 

manifestações patológicas, pode aumentar o desempenho dos sistemas, de forma que eles 

atinjam a sua vida útil, e ainda diminuir os custos relativos aos reparos, representando desta 

forma uma grande vantagem ao construtor. 

2.4 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

As novas exigências do mercado aliado às preocupações crescentes dos 

construtores atribuíram uma grande importância ao departamento de Assistência Técnica. 

Autores como Fantinatti (2008) e Resende, Melhado e Medeiros (2002) veem os processos de 

manutenção como uma das grandes fases do ciclo de vida de um empreendimento na 

construção.  

Ramos e Filho (2007) ressaltam a importância de que as empresas tenham um 

departamento específico de assistência técnica, e que este possua procedimentos padronizados, 

como a entrega da unidade ao cliente, o auxílio ao usuário para melhor utilização e maior 

durabilidade do imóvel, a análise da solicitação do cliente, a programação e realização do 

serviço, o levantamento dos custos envolvidos no reparo, a definição de ações preventivas, a 

retroalimentação do sistema e, por último, o levantamento da satisfação do cliente quanto aos 

serviços prestados. 

Fantinatti (2008) propôs um fluxograma retratando todo o processo que envolve o 

departamento de Assistência Técnica, conforme mostra a Figura 2.6. De acordo com o autor, o 

fluxo do conhecimento propicia a eliminação da recorrência dos vícios de construção. 
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Figura 2.6 - Fluxo representativo da reutilização não sistemática do conhecimento na empresa 

estudada a partir das atividades de assistência técnica 

 

Fonte: Fantinatti (2008) 

A norma ISO 9001 (ABNT, 2008) estabelece que as empresas detentoras deste 

certificado devem gerar um banco de dados específicos das unidades, com todas as solicitações 

dos clientes. As informações devem ser agrupadas e utilizadas para a realização de estudos por 

meio de gráficos de tendência, gráficos de Pareto, histogramas, dentre outros, que irão auxiliar 

na identificação dos serviços com maior índice de solicitações e com maiores custos para 

execução dos serviços de assistência técnica. (RAMOS e FILHO, 2007; SOUZA e ABIKO, 

1997; CUPERTINO, 2013). 

Cupertino (2013) apresentou em seus estudos a análise do banco de dados da 

assistência técnica de duas construtoras de empreendimentos residenciais verticais: empresas 

A e D. Por meio do levantamento de todas as incidências de solicitações procedentes, foi 

constatado, conforme as Figuras 2.7 e 2.8 retratam, que os Sistemas de Instalações 

Hidrossanitárias representam, respectivamente, 28% e 20% do total das solicitações.  
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Figura 2.7 - Gráfico de Pareto das Assistências Técnicas procedentes – Empresa A 

,  

Fonte: Cupertino (2013) 

Figura 2.8 - Gráfico de Pareto das Assistências Técnicas procedentes – Empresa D 

 

Fonte: Cupertino (2013)  

Além das solicitações procedentes, Cupertino (2013) também tabulou as 

solicitações improcedentes, constatando-se que a quantidade de solicitações improcedentes 
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referentes às instalações hidrossanitárias é de 46% do total de improcedentes, na empresa A, e 

de 37% na empresa D. Segundo o autor, a análise do banco de dados possibilita a análise em 

relação à origem das manifestações patológicas provenientes da fase de projetos, planejamento, 

material, execução e uso. Assim, o estudo das solicitações da assistência técnica se torna uma 

forma válida e eficaz para a retroalimentação do sistema produtivo e para a busca da melhoria 

do produto final. 

Souza e Abiko (1997) enfatizam a ideia da necessidade de utilização do processo 

de assistência técnica para a retroalimentação do sistema da qualidade, com informações 

essenciais para o seu aperfeiçoamento contínuo. Segundo os autores, a rastreabilidade dos 

processos fornece subsídios para a tomada de ações preventivas. Para a tomada de decisões, 

recomendam que semestralmente seja elaborado um Relatório de Assistência Técnica, 

levantando-se os custos com os serviços de assistência técnica e analisando as solicitações de 

acordo com cada categoria. A partir da análise deste relatório, destacam os seguintes pontos 

para aplicar aos próximos empreendimentos: (SOUZA e ABIKO, 1997): 

 Alterações de detalhes de projeto e especificações de materiais; 

 Exclusão de fabricantes de materiais que tenham apresentado muitos problemas; 

 Alteração em procedimentos de execução de serviços, cuja incidência de falhas tenha 

sido constante; 

 Não contratação de profissionais cujos serviços tenham sido objeto de atividades da 

assistência técnica; 

 Complementação de informações do Manual de operação, uso e manutenção do 

edifício. 

Segundo Fantinatti (2008), a Gestão do Conhecimento aplicada às atividades de 

assistência técnica pode diminuir e até mesmo evitar os custos despendidos nessa fase da 

construção, por meio da reutilização do conhecimento adquirido para agir na causa dos 

problemas e, consequentemente, diminuindo a recorrência de retrabalhos, melhorando a 

qualidade do empreendimento e diminuindo os custos em cada etapa de produção.  
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CAPÍTULO 3 

MÉTODO 

Com o objetivo de se detectar as possíveis causas das manifestações patológicas 

nos SPHS para posterior elaboração de diretrizes para o auxílio e controle do sistema, elaborou-

se um método de pesquisa constituído de quatro etapas fundamentais e sequenciais: revisão 

bibliográfica, levantamento de dados, estudo de caso e finalizando, as discussões e conclusões. 

Para exemplificar o método proposto, a Figura 3.1 retrata o fluxograma com as etapas adotadas 

durante o trabalho. 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

Para a realização da investigação proposta, utilizou-se inicialmente as solicitações 

de assistência técnica do banco de dados de apenas uma empresa construtora. É importante 

ressaltar que o estudo de caso foi direcionado de acordo com a possibilidade de acesso às 

informações necessárias ao trabalho, como banco de dados da assistência técnica, projetos e 

acesso às obras. 

Após o estudo das solicitações, foi realizada a seleção das reclamações dos clientes 

referentes aos SPHS e da classificação dessas solicitações de acordo com a provável causa que 

tenha originado a manifestação patológica relatada. Posteriormente, foram realizadas visitas 

aos canteiros de obras da empresa, juntamente com a análise dos projetos oportunos e a 

verificação da qualidade dos materiais adquiridos pela empresa, para que então se pudesse 

averiguar se a classificação realizada inicialmente estava correta. Por fim, a quarta etapa é 

referente à análise dos resultados encontrados e reclassificação das solicitações, fatores 

utilizados como sustentação para a elaboração das diretrizes propostas pelo trabalho. 
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Figura 3.1 - Fluxograma da estrutura do trabalho 
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3.2 LEVANTAMENTO DE DADOS 

O primeiro passo para o início da etapa de levantamento de dados foi a possibilidade 

de acesso aos dados do departamento de pós obra, uma vez que as empresas, em sua maioria, 

não se sentem à vontade para os disponibilizar, pois são justamente esses dados que refletem as 

reais condições de planejamento, controle e qualidade dos projetos, materiais e sistemas 

construtivos adotados. 

 Os dados de assistência técnica consistem em solicitações dos clientes devido às 

falhas detectadas após a entrega da unidade. O departamento responsável, através do contato 

feito pelo cliente, abre uma solicitação relatando a manifestação patológica detectada. Com 

base na descrição contida nessas solicitações, foram filtradas aquelas que refletiam falhas nos 

SPHS, como vazamentos, mau cheiro, retorno de espuma, entre  outros. 

A análise das solicitações de assistência técnica referentes aos SPHS foi feita com 

todas as solicitações enviadas pelos clientes, sem a distinção entre procedentes e improcedentes, 

visto que as solicitações disponibilizadas pela empresa não continham esta informação. 

A empresa A forneceu dados do período de janeiro a setembro de 2013, 

contabilizando um total de aproximadamente 600 solocitações, todas referentes a 

empreendimentos residenciais, padrão de médio a alto. 

3.3 CLASSIFICAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES 

Após a realização do levantamento de dados na empresa A, foi realizado um estudo 

aprofundado das solicitações de assistência técnica com o intuito de se levantar as principais e 

mais recorrentes solicitações referentes aos SPHS e classificar a provável origem das 

manifestações patológicas relatadas nessas solicitações.  

Para a classificação dos dados foi elaborada uma planilha eletrônica no programa 

Microsoft Office Excel com as solicitações levantadas, e para cada solicitação se atribuiu uma 

porcentagem para as prováveis causas que tenham originado a manifestação patológica relatada. 

As causas atribuídas às manifestações na classificação foram o projeto, a execução, os materiais 

ou o uso durante a ocupação do imóvel. 
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A atribuição de porcentagens foi realizada de forma empírica, com base nos estudo 

realizados sobre as possibilidades das origens das manifestações e também sob orientação de 

profissionais que atuam há tempo na área da construção civil. 

Além do banco de dados da assistência técnica, a empresa utilizada para o estudo 

de caso também forneceu os projetos, procedimentos executivos e especificação de materiais. 

Por meio do direcionamento fornecido pela etapa de classificação das solicitações, foi realizado 

o estudo do material disponibilizado pelas empresas.  A seguir é apresentada a forma utilizada 

para a análise de cada um dos itens. 

3.4 ANÁLISE DOS PROJETOS 

Para a análise e comprovação das causas das manifestações patológicas, foram 

disponibilizados os projetos hidrossanitários dos empreendimentos já entregues, cujas 

solicitações de assistência técnica se incluem no banco de dados levantado. Inicialmente 

verificou-se quais solicitações da assistência técnica tinham suas causas atribuídas à problemas 

de projeto, e então, se utilizou as informações apresentadas na revisão bibliográfica, referentes 

às normas dos SPHS e à norma de desempenho, para verificar se os projetistas atenderam à 

todos os critérios exigidos pela normatização, ou se a manifestação patológica pode ter sido 

originária de uma falha desse projeto. 

3.5 ANÁLISE DA EXECUÇÃO 

Para as solicitações de assistência técnica com causa atribuída à execução, 

direcionou-se o estudo para os procedimentos executivos da empresa, com o objetivo de se 

detectar alguma falha na execução que pudesse levar à manifestação patológica detectada. 

O estudo da etapa de execução foi realizado por meio de visitas aos canteiros de 

obra de empreendimentos com características semelhantes àqueles cujas solicitações de 

assistência técnica foram coletadas, a fim de conhecer os procedimentos executivos padrões 

dos tipos de empreendimentos que resultaram nas falhas do sistema em estudo. 
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3.6 ANÁLISE DOS MATERIAIS 

Na etapa de análise dos materiais utilizados, avaliou-se tanto as especificações dos 

materiais, verificando se as empresas fornecedoras possuem certificado de qualidade, quanto as 

condições de transporte e armazenamento de materiais na obra, que também podem ocasionar 

a diminuição da vida útil dos materiais. 

Para a verificação do certificado de qualidade das empresas fornecedoras, utilizou-

se de uma ferramenta fundamental, abordada no capítulo 2. O Programa Brasileiro de Qualidade 

e Produtividade do Habitat (PBQP-H), programa cuja meta é organizar o setor da construção 

civil em torno da melhoria da qualidade do habitat e da modernização produtiva, disponibiliza 

em seu site um indicador de conformidade para vários materiais utilizados na construção civil 

e a classificação das empresas produtoras desses materiais, indicando quais são qualificadas e 

quais não são. A partir dos dados disponibilizados, foi possível verificar se as empresas que 

fornecem os materiais de SPHS para a empresa A atendem aos critérios para a qualificação 

julgados necessários pelas entidades setoriais de fabricantes. 

3.7 ANÁLISE DE RESULTADOS 

Em um segundo momento da pesquisa, após o tratamento dos dados e o estudo dos 

materiais disponibilizados pelas empresas, buscou-se a confirmação da causa atribuída à 

manifestação patológica na classificação dos dados, verificando se foi atribuída de forma 

correta e, caso não tenha sido, detectou-se a real causa. 

Após a constatação das causas que originaram as manifestações relatadas, foi 

realizada uma nova classificação das solicitações, para se detectar quais foram os 

procedimentos que levaram a uma maior quantidade de falhas. 

O estudo do material disponibilizado pelas empresas, com o objetivo da detecção 

de falhas, aliado ao estudo abordado na revisão bibliográfica deste trabalho, possibilitou a 

verificação dos procedimentos responsáveis pelas não conformidades detectadas nas 

solicitações de assistência técnica. A partir da análise desses procedimentos, elaborou-se 

diretrizes para auxílio e controle dos SPHS, com o intuito de diminuir ou até mesmo eliminar 

as manifestações patológicas do sistema em questão. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

 Este capítulo versa sobre os resultados obtidos por meio do estudo de caso 

realizado. Primeiramente foi feita a caracterização da empresa construtora participante do 

estudo, com as respectivas certificações que a empresa possui, seguido da coleta e classificação 

dos dados de assistência técnica referente aos SPHS. Após esta etapa, são apresentadas as 

informações obtidas sobre o procedimento executivo da empresa, juntamente com a análise dos 

projetos. Por fim, é apresentada uma análise dos resultados obtidos e a partir destes foram 

definidas diretrizes para o auxílio e controle do sistema em questão. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

A empresa utilizada para a coleta de dados atua exclusivamente no estado de Goiás 

já há 27 anos, possui a Certificação de Qualidade ISO 9001 e o nível A do Programa Brasileiro 

de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), atua na construção de empreendimentos 

residenciais verticais e comerciais e possui mais de 40 empreendimentos entregues. 

4.2 CLASSIFICAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES DE ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA 

Realizou-se a coleta das solicitações do banco de dados da assistência técnica de 

três empreendimentos, com as respectivas quantidades de unidades, datas de entrega e períodos 

de coleta apresentados na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 - Dados dos empreendimentos analisados 

Empreendimento 
Quantidade de 

unidades 
Data do início da 

entrega 

Período das 
solicitações 

coletadas 

Padrão 
Área Construída 

(m²) 

A 300 Fevereiro/2012 
31/01/2013 - 

25/09/2013 
médio 41.480,77 

B 228 Abril/2013 
15/05/2013 - 

22/09/2013 
médio 49.081,07 

C 272 Outubro/2012 
31/01/2013 - 

25/09/2013 
médio 27.197,24 
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Conforme a metodologia descrita no capítulo anterior, separou-se as solicitações de 

assistência técnica referentes aos SPHS, totalizando 194 solicitações, as quais foram analisadas 

quanto à provável origem e então classificadas por meio da atribuição de porcentagens às 

possíveis causas, dentre execução, material, projeto ou uso. O resultado obtido está retratado 

na Figura 4.1. A lista completa está no Apêndice A. 

Figura 4.1 - Provável Origem das Manifestações Patológicas dos SPHS Relatadas 

 

Nos três empreendimentos analisados, constatou-se que a principal causa das 

manifestações patológicas relatadas nas solicitações foi a falha no processo de execução, com 

uma média de 54%, seguido de falhas no material, com 30%, falhas no projeto, com 11% e por 

fim, 6% devido à má utilização por parte do usuário. 

O gráfico da Figura 4.1 obtido com a origem das manifestações patológicas foi 

similar ao retratado na Figura 2.3, no capítulo 2, proveniente do estudo realizado por Cupertino 

(2013), no qual constatou-se que execução apresenta a maior porcentagem, com 44%, seguida 

de material, com 22%, uso, com 15%, planejamento, com 10% e por fim o projeto, com 9%. 

Dentre as inúmeras solicitações de assistência técnica, até então estudadas e 

contabilizadas, foram identificadas as seguintes manifestações patológicas: infiltração no teto, 

entupimento de ralos e pias, vazamento em torneiras, mau cheiro, defeito na descarga da caixa 

acoplada, vazamento no sifão, vazamento na tubulação de água fria da bacia sanitária, pressão 

insuficiente nos pontos de abastecimento, gotejamento constante em chuveiros, infiltração na 

parede, ausência de algum material, entupimento na bacia sanitária, vazamento em hidrômetro, 

válvulas que giram infinitamente, ausência de pontos de água, escoamento demorado da água 
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pelas torneiras, rachadura no sifão, caixa de gordura inadequada, pontos de água posicionados 

no interior das paredes, defeito na bomba de água, tubulação do chuveiro mal posicionada, 

elevado ruído proveniente da descarga, ausência de ralo e ausência constante de água. 

Para facilitar a análise, as solicitações foram agrupadas de acordo com a 

manifestação patológica relatada, e verificou-se, como é possível ver na Figura 4.2, que as seis 

primeiras manifestações citadas (infiltração no teto, entupimento de ralos e pias, vazamento em 

torneiras, mau cheiro, defeito na descarga da caixa acoplada e vazamento no sifão) são 

responsáveis por cerca de 70% do total de reclamações dos usuários. Sendo assim, o estudo 

mostrado a seguir tentou flagrar alguma falha que poderia ter ocasionado, direta ou 

indiretamente, alguma dessas manifestações, sem no entanto desprezar as demais. Todas as 

falhas encontradas foram contabilizadas e estão detalhadas a seguir. 
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Figura 4.2 - Principais solicitações relatadas referentes aos SPHS 
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4.3 ACOMPANHAMENTO DA FASE DE EXECUÇÃO 

A partir da classificação das solicitações quanto a sua origem e do agrupamento das 

solicitações de acordo com a manifestação, verificou-se quais são as principais manifestações 

patológicas que acometem os SPHS e quais as suas prováveis causas. Foi elaborado então, 

primeiramente, um check-list com os devidos procedimentos executivos que deveriam ser 

acompanhados, os projetos a serem verificados e as indagações a serem feitas ao engenheiro e 

ao encarregado de instalações hidrossanitárias, para que fosse possível verificar se a 

classificação foi realizada de forma correta e, caso não tenha, determinar a real causa. 

O check-list, Figura 4.3, foi aplicado a uma obra da mesma empresa construtora, 

com características semelhantes às dos empreendimentos cujas solicitações de assistência 

técnica foram apresentadas e analisadas. 

Elaborou-se o check-list com base nas seis principais manifestações, responsáveis 

por 70% das solicitações. Foram listadas as possíveis causas destes problemas e então listados 

os itens que deveriam ser verificados na obra para a constatação de sua origem. 
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Figura 4.3 - Check list para verificação da classificação realizada 

Manifestação 

Patológica 
Possíveis causas O que verificar na obra 

Infiltração no 

teto 

- Inadequada ligação das 

conexões e tubulações 

- Verificar se são realizados testes nas 

tubulações após a finalização dos 

serviços 

- Rompimento de tubulação por 

falha do material 

- Acompanhar a execução da ligação 

das tubulações e conexões 

- Falta de impermeabilização 
- Verificar se é realizado 

impermeabilização na região do box 
- Má utilização por parte dos 

usuários 

Ralo ou pia 

entupidos 

- Entupidos devido a entulho de 

obra 

- Verificar o cuidado tomado para que 

não entre entulho nas tubulações e 

conexões  

- Declividade inadequada na 

execução 

- Verificar como é realizado o controle 

da declividade  

- Declividade inadequada 

especificada em projeto 
- Verificar a declividade especificada 

em projeto - Entupidos devido à má 

utilização do aparelho sanitário 

pelo usuário 

Defeito 

descarga da 

caixa acoplada 

- Material de baixa qualidade 
- Verificar a marca do material 

utilizado  

- Execução inadequada 

- Acompanhar a execução para 

verificar se esta é realizada 

adequadamente 

Mau cheiro 

- Utilização de dois ralos secos e 

nenhum com sifão, no banheiro 

- Observar na execução se é colocado 

ao menos 1 ralo/caixa sifonado  

 - Projeto inadequado em relação 

ao sistema de ventilação 
- Verificar o projeto hidrossanitário 

Vazamento na 

torneira 

- Material de baixa qualidade 
- Verificar a marca do material 

utilizado  

- Execução inadequada - Acompanhar a execução para 

verificar se esta é realizada 

adequadamente - Má utilização por parte do 

usuário 

Vazamento no 

sifão 

 

- Material de baixa qualidade 

- Verificar a marca do material 

utilizado 

- Execução inadequada 

- Acompanhar a execução para 

verificar se esta é realizada 

adequadamente 
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A empresa disponibilizou também, para o acompanhamento dos principais serviços 

que possam ter originado as manifestações patológicas, os procedimentos executivos, 

constantes em seu sistema de gestão da qualidade. Na Figura 4.4, está retratado o procedimento 

executivo da tubulação de teto, que pode ter ocasionado as manifestações de infiltração no teto 

e ralo e pia entupidos. Na obra, os procedimentos ficam fixados em painel no pavimento térreo 

de cada torre. 

Figura 4.4 - Procedimento executivo da empresa para o serviço de tubulação de teto 

- Desobstruir e ajustar as passagens na laje de concreto; 

- Instalar tubulação, fixando-a nos prolongamentos chumbados na laje e amarrando-a 

no teto nos pontos onde for necessário; 

- Montar as tubulações obedecendo o sentido de escoamento de esgoto; 

- Preencher com concreto a região da estrutura atravessada pela tubulação; 

- Fazer o fechamento com prumadas; 

- Fazer a limpeza no local, ao final de cada dia e após o término total do serviço. 

Por meio da análise do procedimento executivo de tubulação de teto da empresa, 

percebe-se que o mesmo não fornece as informações quanto ao processo de execução com 

especificidade. Um quesito que deveria ser abordado de forma mais clara, por exemplo, é a 

declividade das tubulações. Se orienta apenas que se monte as tubulações obedecendo o sentido 

de escoamento de esgoto, sem um procedimento específico. O projeto determina a declividade 

correta, que é de 2% para as tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75 mm, 

atendendo às recomendações da NBR 8160 (ABNT, 1999). Porém, na execução, não há um 

procedimento que controle que a declividade especificada em projeto seja atendida com 

exatidão. 

Ainda no que diz respeito ao procedimento executivo, verificou-se um item que 

contradiz às recomendações do fabricante. O procedimento especifica que se deve preencher 

com concreto a região da estrutura atravessada pela tubulação. De acordo com o Manual 

Técnico Tigre (2013), recomenda-se que a tubulação não fique solidária à estrutura da 

construção e que haja folga ao redor dos tubos nas travessias de estruturas ou de paredes, 

conforme Figura 4.5, para se evitar danos à tubulação. 
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Figura 4.5 - Orientação para passagem de tubo PVC por estrutura 

 

Fonte: Manual Técnico Tigre (2013) 

No procedimento também não consta nenhuma orientação quanto à execução da 

ligação entre tubulações e conexões, e este é um processo que representa um ponto crítico, pois 

pode levar a um vazamento e consequente infiltração no teto.  

O sistema realizado para a ligação é o de junta elástica, que pode garantir 

estanqueidade tal como o sistema soldável, se bem executado. Porém, durante a execução, 

observou-se que o material lubrificante não é colocado de forma uniforme, conforme mostra a 

Figura 4.6, podendo comprometer a vedação da ligação. 

Figura 4.6 - Material lubrificante colocado de forma não uniforme 

 

 Em relação ao serviço de tubulação de parede, também referente aos SPHS, foram 

detectadas poucas solicitações de assistência técnica cuja causa possa estar na execução deste 

serviço. No gráfico de pareto, Figura 4.2, verifica-se que essas solicitações são referentes à 
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infiltração na parede, conta de água alta, pontos de água para dentro da parede, dentre outros. 

Porém, são solicitações com uma incidência muito pequena se comparada a todas encontradas. 

Ao se fazer a análise do procedimento executivo de tubulação de parede, Figura 

4.7, constata-se que este também não relata com especificidade a execução do serviço, 

apresentando igualmente uma orientação que contradiz à NBR 5626 (ABNT, 1998), no que diz 

respeito à concretagem da região de passagem da tubulação na laje. A norma, no tópico de 

interação com elementos estruturais, especifica que a tubulação não deve ser embutida ou 

solidarizada aos elementos estruturais do edifício, para que não seja prejudicada pela 

movimentação destes. 

 Figura 4.7 - Procedimento executivo da empresa para o serviço de tubulação de parede 

- Desobstruir e ajustar as passagens na laje de concreto; 

- Recortar nas paredes o veio por onde passará o eletroduto embutido; 

- Instalar a tubulação de PVC na canaleta deixada na alvenaria, fixando com 

argamassa de assentamento, e ajustando os pontos conforme projeto e taliscamento; 

- Tampar os pontos hidrossanitários com plugs, tampas de PVC ou papel amassado, e 

os registros com tampas plásticas fornecidas pelo fabricante; 

- Concretar a região de passagem de tubulação na laje, fixando e ajustando-a na 

posição correta, conforme taliscamento; 

- Fazer a ligação da tubulação à prumada e chumbar os registros na parede; 

- Fazer a limpeza no local, ao final de cada dia e após o término total do serviço. 

Ainda referente ao procedimento documentado do SGQ, referente à execução da 

tubulação de água fria que passa pela parede, encontrou-se outro item que não atende à NBR 

5626 (ABNT, 1998), no que se refere a realização de ensaios. A norma exige a realização de 

ensaios para a verificação da estanqueidade durante o processo de montagem, quando as 

tubulações ainda estão totalmente expostas e, portanto, sujeitas a inspeção visual e eventuais 

reparos, porém na obra os ensaios não são realizados. 

Apesar das falhas detectadas no procedimento executivo, durante o 

acompanhamento da execução do serviço, verificou-se que o mesmo é realizado com bastante 

cautela, por meio da montagem de kits hidráulicos para a colocação da tubulação já pronta após 

o recorte na alvenaria. Esta recomendação foi apresentada no capítulo 2 como orientação para 

a adequação do processo de produção, com o objetivo de evitar o desperdício, favorecer a 

produtividade e prevenir falhas. O processo racionalizado adotado na execução do serviço pode 

ser um dos motivos que levaram a uma incidência pequena de solicitações referentes à falha 

nessa etapa. A Figura 4.8 retrata o processo de montagem dos kits citados. 



 

Diretrizes para auxílio e controle de instalações hidrossanitárias  58  

L. C. Moreira; R. F. Paula 

 

Figura 4.8 - Montagem dos kits hidráulicos 

 

Após a análise dos procedimentos executivos, iniciou-se o estudo das manifestações 

patológicas, para verificar quais as possíveis falhas no procedimento documentado ou no 

processo de execução, que podem ter levado à manifestação detectada. Para tanto, foi realizada 

a classificação mostrada na Figura 4.9, e identificou-se as possíveis causas, apresentadas no 

check-list. 

Figura 4.9 - Classificação das principais manifestações patológicas nos SPHS 

Manifestação 

Patológica 

Classificação 

Execução Material Projeto Uso 

Infiltração no teto 85 10 0 5 

Ralo ou pia entupidos 60 0 20 20 

Defeito descarga da 

caixa acoplada 5 95 0 0 

Mau cheiro 25 25 50 0 

Vazamento na 

torneira 20 75 0 5 

Vazamento no sifão 70 30 0 0 
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4.3.1 Infiltração no teto 

Para o estudo da manifestação patológica de infiltração no teto, verificou-se na obra 

se são realizados testes nas tubulações de teto após a finalização do serviço e antes da execução 

do forro de gesso, para que se possa detectar alguma eventual falha nas conexões ou nas 

tubulações. Por meio de entrevista realizada com o engenheiro da obra, o mesmo informou que 

não é realizado nenhum teste. A NBR 8160 (ABNT, 1999), no tópico de qualidade, define 

responsabilidades dos intervenientes do processo, e uma das atribuições do executor é a de 

realizar os ensaios de recebimento do sistema, resultando então em uma falha no processo. 

Outra possível causa desta manifestação patológica está relacionada à falta de 

especificações no procedimento executivo sobre a execução da ligação entre tubulações e 

conexões, como foi apresentado anteriormente, e também por possível falta de treinamento dos 

funcionários sobre como executar corretamente o serviço. 

A infiltração no teto pode ocorrer também por falha na ligação das tubulações e 

conexões de água fria, porém não há um procedimento específico documentado para a execução 

desta tubulação que passa pelo teto. A Figura 4.10, tirada em um apartamento entregue pela 

empresa, retrata a falha citada. 

Figura 4.10 - Falha na ligação entre tubulação e conexão de água fria 

 

Além do apresentado, uma infiltração no teto também poderia ocorrer devido à falta 

de impermeabilização na região do box, no banheiro. No local, constatou-se que a 

impermeabilização é realizada, portanto, os problemas de infiltração no teto provavelmente são 

devidos apenas a falhas nos SPHS. 
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4.3.2 Ralos e Pias Entupidos  

Em relação aos ralos e pias entupidos, relatados nas solicitações de assistência 

técnica, constatou-se, na visita, vários procedimentos executados de maneira inadequada que 

podem ocasionar entupimentos, como a execução e o controle da declividade das tubulações, 

relatados na análise do procedimento executivo. Como o procedimento apenas orienta que se 

monte as tubulações obedecendo o sentido de escoamento de esgoto, foram poucos os casos 

verificados na prática que apresentam a declividade correta, especificada em projeto, sendo que 

em alguns casos foram encontradas até contradeclividades, como pode-se ver na Figura 4.11. 

Na saída da caixa sifonada, a tubulação estava a uma distância de 12 cm do teto, enquanto que 

na chegada da conexão, próxima ao tubo de queda, essa distância era de apenas 10 cm. 

Figura 4.11 - Exemplo de contradeclividade 
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A NBR 8160 (ABNT, 1999) especifica que deve ser tomado todo cuidado para 

proteger as tubulações e aparelhos sanitários durante a execução da obra, salientando que todas 

as aberturas devem ser devidamente protegidas por peças ou meios adequados durante todo o 

período de execução da obra. Na obra verificou-se que não é tomado o devido cuidado para que 

o entulho não entre nas tubulações. Em alguns casos as tubulações são protegidas com pedaços 

de mdf ou papelão, mas detectou-se inúmeras situações em que não havia proteção e as 

tubulações estavam com uma grande quantidade de entulho, como mostra a Figura 4.12.  

Figura 4.12 - Tubulações e conexões desprotegidas e com entulho 

 

O engenheiro relatou também que no momento do check-list final para a entrega do 

apartamento, muitas vezes a tubulação ainda não se encontra entupida, apenas apresenta uma 

vazão um pouco mais lenta, que não é constatada durante a vistoria. Porém, após a entrega do 

apartamento, rapidamente a tubulação se entope, e então o problema é relatado em uma 

solicitação de assistência técnica. 
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4.3.3 Defeito descarga caixa acoplada 

Para a análise da manifestação patológica detectada na descarga da caixa acoplada, 

verificou-se a qualidade do material utilizado pela empresa. Foi realizada uma pesquisa no site 

do PBQP-h para verificar a certificação da empresa fornecedora de louças sanitárias no 

programa setorial da qualidade e constatou-se que a empresa é classificada como qualificada 

Portanto, a probabilidade de que tenha sido uma falha de material é pequena. 

Outra possível causa proposta para tal manifestação seria uma execução 

inadequada. Não foi possível acompanhar a execução do serviço na obra visitada, porém o 

engenheiro informou que grande parte dos defeitos na descarga da caixa acoplada ocorre devido 

à sujeira localizada dentro da caixa de descarga, tanto por restos de entulho, quanto por falta de 

limpeza pelo cliente. 

4.3.4 Mau cheiro 

Para o problema de mau cheiro, relatado nas solicitações de assistência técnica, 

levantou-se como prováveis causas a falha no projeto hidrossanitário, tanto no que se refere a 

especificação de ao menos um ralo ou caixa com sifão, quanto a apresentação de um correto 

sistema de ventilação, e também falhas na execução em relação à efetiva obediência ao que é 

especificado no projeto.  

A análise do projeto em questão será apresentada no próximo tópico, já a análise 

do processo de execução foi realizado por meio do acompanhamento da execução da tubulação 

de esgoto. Durante o procedimento, verificou-se que os sifões são colocados após a instalação 

da caixa sifonada, pouco antes da entrega do edifício, fato que pode contribuir para que algumas 

caixas sifonadas fiquem sem o sifão, devido ao esquecimento da colocação posterior. 

4.3.5 Vazamento na torneira 

Para a análise de vazamento na torneira, também não foi possível acompanhar o 

procedimento executivo, porém verificou-se a classificação das empresas fornecedoras de 

registros de gaveta, registros de pressão e torneiras de pressão no programa setorial da qualidade 

de metais sanitários e constatou-se que são qualificadas, reduzindo assim as chances de causa 
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por falha de material fornecido e aumentando as chances de falha no processo executivo dos 

mesmos. 

4.3.6 Vazamento no sifão 

As empresas fornecedoras dos sifões são as mesmas fornecedoras das tubulações 

de esgoto e água fria, e também são classificadas como qualificadas, portanto, a manifestação 

patológica de vazamento no sifão tem a sua provável causa no processo executivo. 

Apesar de todas as empresas fornecedoras serem qualificadas no programa setorial 

da qualidade, a qualidade de uma tubulação vai além do processo de escolha e aquisição de um 

produto em conformidade. Deve-se atentar para corretos procedimentos de recebimento e 

armazenamento, de acordo com o manual técnico disponibilizado pelas empresas fornecedoras, 

para que o material atinja a vida útil para a qual foi projetado. 

A Figura 4.13, tirada em visita a um dos canteiros de obra da empresa, retrata o 

armazenamento de tubos expostos ao sol, em desacordo com o manual técnico citado acima, 

contribuindo assim para a degradação do material. 

Figura 4.13 - Tubos armazenados expostos ao sol 

 

4.4 ANÁLISE DE PROJETOS 

A segunda etapa de análise dos SPHS consistiu na verificação dos projetos dos 

empreendimentos que constam no estudo de caso. Dessa forma foi possível detectar eventuais 

falhas que poderiam ter ocasionado, direta ou indiretamente, as manifestações patológicas mais 
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recorrentes, conforme já contabilizadas na primeira classificação realizada e são elas: 

entupimento de ralos e pias, mau cheiro, vazamento em torneiras, defeito na descarga da caixa 

acoplada, vazamento no sifão e Infiltração no teto.  

As não conformidades foram identificadas tomando como parâmetro as 

normalizações acerca dos SPHS. Além disso foram relatados ainda itens conformes do ponto 

de vista normativo, porém não indicados do ponto de vista prático ou de usabilidade. Todas as 

falhas identificadas foram contabilizadas e estão detalhadas a seguir. 

4.4.1 Entupimento de ralos e pias 

O entupimento de ralos e pias, item bastante recorrente nas solicitações de 

assistência técnica, não são provocados somente por entulho de obra durante a construção ou 

por mau uso, como pode ser suposto. Um dos grandes fatores que pode levar à dificuldade de 

escoamento das aguas servidas, geralmente detectado como “entupimento”, atua 

silenciosamente. Trata-se das conexões utilizadas nos desvios das tubulações e da declividade 

prescrita. 

Segundo orientação da NBR 8160 (ABNT, 1999), quando forem necessários os 

desvios dos subcoletores e coletores prediais, estes devem ser realizados com peças com ângulo 

central igual ou inferior a 45°, acompanhados de elementos que permitam a inspeção. Tratando-

se dos ramais de descarga e de esgoto a norma deixa bem claro que as mudanças de direção nos 

trechos horizontais também devem ser feitas com peças com ângulo central igual ou inferior a 

45°. 

Sabe-se ainda, por determinação normativa, que todos os trechos horizontais 

previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto sanitário devem possibilitar o escoamento 

dos efluentes por gravidade. Sendo assim, quando a concepção do traçado apresenta desvios a 

90°, o efluente enfrenta uma grande perda de carga, fazendo com que haja dificuldade no 

escoamento, tornando-o lento e dando a impressão de que há entupimento do sistema. As 

declividades utilizadas também influem diretamente no escoamento, estando inclusive 

relacionadas com os diâmetros utilizados. 

Os projetos apresentam conformidade no que se refere às especificações de 

declividade das tubulações de esgoto, no entanto quanto ao traçado os projetos encontram-se 



 

Diretrizes para auxílio e controle de instalações hidrossanitárias  65  

L. C. Moreira; R. F. Paula 

 

não conformes. As Figura 4.14 a 4.19 são apenas alguns dos modelos selecionados dos projetos 

dos empreendimentos A, B e C da empresa A, analisados para exemplificar a recorrência da 

utilização de joelhos e curvas de 90° para realizar o desvio das tubulações horizontais.  

A Figura 4.14 mostra a visão em planta de um sanitário no pavimento térreo, na 

qual a tubulação que sai do ralo sofre um desvio a 90° em direção ao ramal de descarga da bacia 

sanitária. Na Figura 4.15 pode ser verificado este mesmo erro, agora em três locais distintos, 

sendo dois no mesmo ambiente. As tubulações estão passando por dois sanitários do térreo e a 

ligação dos ramais de descarga das bacias sanitárias no subcoletor é feita com a utilização de 

uma curva a 45° acoplada a uma junção de 45°, formando assim 90°. Na parte mais inferior 

desta mesma figura há uma tubulação de 40mm de diâmetro que sofre também um desvio a 90° 

seguindo para o ramal de descarga de um dos lavatórios. Já na Figura 4.16 consta parte da planta 

baixa do térreo, onde está localizada a área gourmet da edificação com seus sanitários. Nesta 

imagem fica clara a opção do traçado utilizando as curvas de 90° em larga escala, pois 

praticamente todos os desvios são assim realizados. 

Figura 4.14 - Sanitário no térreo com tubulações desviadas a 90°. 
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Figura 4.15 - Sanitários no térreo com tubulações desviadas a 90°. 

 

 

Figura 4.16 - Área gourmet e sanitários no térreo com inúmeros desvios a 90°. 
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A Figura 4.17 também evidencia o desvio de trecho horizontal da tubulação de 

esgoto a 90°, no entanto este caso parece mais agravante, pois trata-se do ramal de descarga da 

bacia sanitária e segundo consta no projeto este é o traçado do sanitário que se repete do 2° ao 

25° pavimento tipo. 

Figura 4.17 - Desvio a 90° do ramal de descarga da bacia sanitária. 

 

Uma outra situação bastante encontrada nos projetos trata-se da utilização de um tê 

conectado ao tubo de queda para receber a água servida proveniente de caixa sifonada, como 

pode ser verificado na Figura 4.18.  A priori não tratou-se este item como desconforme, pois é 

permitido por norma a utilização de ângulos de até 90° para realizar a ligação de trechos 
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horizontais ao tubo de queda. No entanto, a NBR 8160 (ABNT, 1999) pressupõe que o SPHS 

deve permitir o rápido escoamento da água utilizada e dos despejos introduzidos, o que pode 

ser não atendido no item estudado, pois de acordo com a Figura 4.19, que representa a situação 

em planta baixa, a distância entre a descarga da caixa sifonada e o lançamento no tubo de queda 

é de apenas 25cm. Sendo assim, existe a grande possibilidade de retorno de esgoto pela grelha 

da caixa sifonada até o ambiente de utilização, pois o esgoto que desce pelo tubo de queda ao 

passar pelo tê instalado não encontra barreiras na direção do ramal de descarga da caixa. Isso 

poderia ser evitado facilmente substituindo a utilização do tê por uma junção com ângulo de 

45° no tubo de queda. 

Figura 4.18 - Corte indicando a ligação da saída da caixa sifonada ao tubo de queda. 
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Figura 4.19 - Indicação em planta da Figura , evidenciando o distanciamento entre saída da caixa 

sifonada e tubo de queda 

 

4.4.2 Mau cheiro 

Ao se tratar de mau cheiro, geralmente os projetos são vistos como os grandes 

vilões, tanto é que existe uma série de prescrições normativas, que devem ser atendidas, acerca 

dos ramais e sub-ramais de ventilação. Para não classificar a manifestação patológica de “mau 

cheiro” como advinda de falha de projeto, restaria classificar como falha na execução por não 

ter atendido as especificações corretas do projeto. Uma vez analisados os projetos, foi 

constatado que há uma grande possibilidade de serem eles mesmos os grandes vilões, pois 

várias falhas foram encontradas. 

Segundo prescrições da NBR 8160 (ABNT, 1999), o SPHS deve ser projetado de 

forma a impossibilitar o acesso de esgoto ao subsistema de ventilação, a não ser em casos 

esporádicos, quando mesmo assim, é indicado que toda tubulação de ventilação seja instalada 

com aclive mínimo de 1%, de modo que qualquer líquido que porventura nela venha a ingressar 

possa escoar totalmente por gravidade para dentro do ramal de descarga ou de esgoto em que o 

ventilador tenha origem. Além disso fica bem claro ao ler a norma que as ligações da coluna de 

ventilação aos demais componentes do sistema de ventilação ou do sistema de esgoto sanitário, 
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quando feitas em uma tubulação vertical, devem ser executadas por meio de junção a 45°; ou 

quando realizadas em uma tubulação horizontal, devem ser executadas acima do eixo da 

tubulação, elevando-se o tubo ventilador de uma distância de até 0,15 m, ou mais, acima do 

nível de transbordamento da água do mais elevado dos aparelhos sanitários por ele ventilados, 

antes de ligar-se a outro tubo ventilador. Quando não houver possibilidade de atender este item, 

devido a insuficiência de espaço vertical, a norma determina que podem ser adotados ângulos 

menores, com o tubo ventilador ligado somente por junção 45° ao respectivo ramal de esgoto e 

com seu trecho inicial instalado em aclive mínimo de 2%. 

Tem-se ainda, segundo item 4.3.14 dessa mesma norma, que toda coluna de 

ventilação deve ter a extremidade inferior ligada a um subcoletor ou a um tubo de queda, em 

ponto situado abaixo da ligação do primeiro ramal de esgoto ou de descarga, ou neste ramal de 

esgoto ou de descarga. Nas Figuras 4.20 a 4.32 verifica-se uma sequência de casos em que 

nenhum desses itens foram respeitados, comprometendo assim a vedação do mau cheiro. 

As Figuras 4.20 e 4.24 retratam a planta baixa de ramais e subcoletores no 

pavimento térreo de diferentes projetos, constatando a utilização de uma junção 100x75 mm 

em um trecho do subcoletor, que segue de um dos tubos de queda, para realizar a ligação do 

ramal de ventilação que segue para a coluna de ventilação. Fica bem claro neste caso que o 

ramal de ventilação está no mesmo nível da tubulação de esgoto. Da mesma forma essa falha 

pode ser verificada na Figura 4.21, que também retrata subcoletores no térreo de um dos 

projetos, no entanto neste caso há a utilização de um tê 100x100mm além de uma junção 100x75 

mm. Nas Figuras 4.22 e 4.23 estão representados planta e corte, respectivamente, da mesma 

não conformidade já descrita. A Figura 4.25 retrata essa falha nos ramais de descarga e de 

esgoto de um dos sanitários do projeto. 

Por fim, a Figura 4.26 mostra um corte em que pode ser visualizada a ligação de 

um tê no ramal vertical de descarga da caixa sifonada, sendo então com saída na horizontal para 

o ramal de ventilação. Neste caso, há também grande possibilidade de acesso do esgoto ao 

subsistema de ventilação. 
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Figura 4.20 - Planta baixa de ramal de ventilação com ligação no mesmo nível do subcoletor.  

 

Figura 4.21 - Planta baixa de ramais de ventilação com ligações no mesmo nível do subcoletor. 
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Figura 4.22 - Planta baixa de ramal de ventilação com ligação no mesmo nível do subcoletor. 

 

 

Figura 4.23 - Corte indicando ramal de ventilação com ligação no mesmo nível do subcoletor. 
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Figura 4.24 - Ramal de ventilação com ligação no mesmo nível do subcoletor. 

 

 

Figura 4.25 - Ramal de ventilação com ligação no mesmo nível do subcoletor. 

 

 



 

Diretrizes para auxílio e controle de instalações hidrossanitárias  74  

L. C. Moreira; R. F. Paula 

 

 

Figura 4.26 - Ramal de ventilação com ligação no mesmo nível do subcoletor. 

 

Um outro caso bastante recorrente nos projetos analisados, no que concerne a 

concepção do subsistema de ventilação, é a utilização de tê para ligar os sub-ramais à coluna 

de ventilação, conforme esquema da Figura 4.28. Ao utilizar esta opção para iniciar a coluna 

de ventilação não é respeitada a altura de transbordamento da água do mais elevado dos 

aparelhos sanitários por ele ventilados, antes de ligar-se a outro tubo ventilador, conforme item 

da normalização vigente, exemplificada na Figura 4.27. 
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Figura 4.27 - Ligação de ramal de ventilação à coluna de ventilação conforme NBR 8160 (ABNT,1999). 

 

 

Figura 4.28 - Tê utilizado para ligar sub-ramais de ventilação à coluna de ventilação 
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As Figuras 4.29 e 4.30 reforçam a recorreência dos itens anteriormente relatados. 

Neste caso, há a utilização de tê tanto para o início da coluna de ventilação, quanto para o início 

dos ramais de ventilação, no entanto estes permitem a comunicação direta com o esgoto 

proveniente dos ramais de descarga das caixas sifonadas. 

Figura 4.29 - Traçado e com falha nos ramais e coluna de ventilação 
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Figura 4.30 - Aproximação da Figura , mostrando falha na utilização da conexão em Tê. 

 

A Figura 4.32 retrata a utilização de uma ligação direta do tubo de queda à coluna 

de ventilação, dispensando assim um ramal de ventilação. Segundo a NBR 8160 (ABNT, 1999), 

quando não for possível ventilar o ramal de descarga da bacia sanitária ligada diretamente ao 

tubo de queda, o tubo de queda deve ser ventilado imediatamente abaixo da ligação do ramal 

da bacia sanitária, como exemplificado na Figura 4.31. No entanto, isso não ocorre, a ventilação 

é realizada a metros de distância abaixo dessa ligação, por volta de 2,1 m. 

Figura 4.31 - Esquema indicado na NBR 8160 (ABNT, 1999) indicando Ligação de ramal de ventilação 

quando da impossibilidade de ventilação do ramal de descarga da bacia sanitária. 
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Figura 4.32 - Corte detalhando ligação direta da coluna de ventilação ao tubo de queda. 

 

 4.4.3 Vazamento em torneiras, defeito na descarga da caixa acoplada, 

vazamento no sifão e Infiltração no teto 

Os demais itens mais recorrentes nas solicitações só estão relacionados aos projetos 

no que tange à especificação dos materiais a serem utilizados. Como já foi verificada a 

procedência dos materiais é possível descartar a possibilidade de falha quanto aos projetos. 
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4.4.4 Itens conformes, porém não indicados 

Além dos itens não conformes, foram verificados alguns itens conformes, no 

entanto não indicados por questões de usabilidade, dificuldade na execução ou brechas para a 

má execução. 

Ao posicionar o ralo no centro do box, como indicado na Figura 4.33, há uma 

redução da vida útil do mesmo, pois pode ser quebrado devido ao peso do usuário sobre ele. 

Além disso não é confortável para o usuário ficar sobre o ralo, já que a água servida, durante o 

banho, é escoada para o mesmo. Outro problema encontrado neste item foi a não informação 

da declividade do piso no sentido do ralo, o que pode levar a falhas durante a execução. 

Figura 4.33 - Ralo localizado na parte central do box, sem indicação da declividade. 

 

Na Figura 4.34 está representada a utilização de um tê invertido interligando os 

ramais de descarga dos ralos localizados no box. Neste caso há um encontro de esgotos 

proveniente de locais opostos. Já na Figura 4.35, é possível notar que a tubulação destacada em 

azul completam quase 360° desde o primeiro ponto de coleta do esgoto até a ligação ao ramal 
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de descarga do último ponto de coleta. A concepção do traçado poderia então ser melhor 

trabalhada para evitar um número desnecessário de voltas. 

Por último há uma ressalva a ser feita devido a utilização em larga escala das caixas 

sifonadas gira fácil (Figura 4.36). O uso em si não causa problema, o problema é caso seja 

especificada e não utilizada (devido ao seu custo maior), poderá provocar problemas nas 

angulações mínimas das tubulações, podendo indicar a falta de cuidado em avaliar o traçado 

existente. 

Figura 4.34 - Tê invertido interligando ramais de esgoto 
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Figura 4.35 - Concepção do traçado 

 

Figura 4.36 - Especificação de caixa sifonada girafácil. 
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4.5 ANÁLISE DOS RESULTADOS QUANTO À ORIGEM DAS 

MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS 

Por meio da visita à obra, análise dos materiais utilizados e análise dos projetos dos 

empreendimentos já entregues, foi possível detectar processos realizados de forma inadequada, 

que podem originar manifestações patológicas semelhantes às relatadas nas solicitações de 

assistência técnica verificadas no estudo de caso. 

A seguir será apresentada a classificação inicial atribuída às seis manifestações mais 

recorrentes, seguido da análise dessa classificação de acordo com os resultados obtidos e uma 

posterior reclassificação da manifestação tratada. A Figura 4.37 retrata o resultado final obtido 

após a reclassificação de todas as solicitações. A reclassificação completa de todas as 

manifestações se encontra no Apêndice B. 

Figura 4.37 - Origem das Manifestações Patológicas Relatadas Após Reclassificação 

 

Por meio da análise do gráfico apresentado, conclui-se que o processo de execução 

é o responsável por grande parte das manifestações apresentadas, com uma média de 74%, 

seguido de projeto com 21%, material com 3% e uso, com 2%. As etapas que mais tiveram 

alteração com a nova classificação foram a de materiais e a de projeto. Inicialmente, a média 

das classificações registrou o valor de 30% devido a fase de material e apenas 11% da fase de 

projetos. Tais etapas apresentaram valores tão diferentes após a nova classificação devido à 

verificação da especificação do material utilizado e à constatação de falhas nas etapas de 

execução e projeto.  
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Como não foi possível realizar uma análise da fase de uso para investigar se as 

causas atribuídas à má utilização do usuário estavam corretas, alterou-se a porcentagem 

atribuída ao uso apenas nas seguintes situações: nos casos em que foram encontradas graves 

evidências de falha na execução ou no projeto, onde a probabilidade de falhas na utilização 

tenha se mostrado muito pequenas diante da dimensão das falhas encontradas nas outras fases 

do processo analisadas, ou também nos casos em que não foram encontradas falhas 

significativas no processo executivo ou nos projetos, levando à suspeita de que a falha 

realmente tenha sido na etapa de utilização do sistema pelo usuário. 

4.5.1 Infiltração no teto 

A manifestação patológica de infiltração no teto, inicialmente foi classificada com 

85% de probabilidade de ter sido ocasionada por problemas no processo de execução, 10% por 

falha no material e 5% pela má utilização do usuário. 

Dentre as possíveis causas levantadas a princípio, após o estudo de caso, verificou-

se que a possibilidade de falha no material utilizado é mínima, visto que a empresa fornecedora 

do material é qualificada pelo PBQP-h, mas ainda existe a possibilidade de que as condições de 

armazenamento não tenham sido adequadas. 

Ao se analisar o processo de execução, várias falhas foram encontradas. A falta de 

realização de ensaios de recebimento de serviço, por exemplo, representa um ponto crítico, 

visto que se a vedação da tubulação não estiver bem realizada, este fato só será detectado pelo 

cliente, durante a fase de uso. Outro ponto é a falta de especificações acerca da execução da 

ligação entre as tubulações, que não é especificada de forma clara no procedimento executivo. 

E por fim, tem-se a execução do sistema de junta elástica, que é realizado de forma não 

satisfatória, uma vez que foram encontrados vários pontos sem a pasta lubrificante, o que 

compromete a vedação e pode originar um vazamento posteriormente. 

Quanto à etapa de projetos, foi constatado que a concepção do traçado do sistema 

pode ter prejudicado no sentido de dificultar o procedimento executivo, contribuindo de forma 

indireta para a ocorrência da manifestação. 

Diante do identificado, é possível realizar uma nova classificação, com a atribuição 

de 90% de probabilidade ao processo de execução, devido à gravidade das falhas encontradas, 
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5% ao material, por armazenamento inadequado, e de 5% ao projeto, devido a possibilidade de 

que a sua concepção tenha complicado o processo executivo. 

4.5.2 Ralos/Pias Entupidos 

Aos ralos e/ou pias entupidos, atribuiu-se 60% de probabilidade à etapa de 

execução, 20% ao projeto e 20% ao uso. 

Na fase de execução foram constatadas duas principais irregularidades: a falta de 

controle da declividade da tubulação, com a detecção de casos de contradeclividades, e também 

a falta de proteção das tubulações contra entrada de entulho de obra, tendo se encontrado 

inúmeras situações em que não havia proteção e a tubulação se encontrada cheia de entulhos, 

como copos plásticos, argamassa e outros. 

Na fase de projeto, porém, também foram detectadas situações inadequadas, 

passíveis de ocasionar essa manifestação patológica. Conforme apresentado, foram verificadas 

várias situações de ligação horizontal a 90º, fator que contraria à norma, uma vez que pode 

prejudicar o escoamento. Além dos itens referentes às normas, foram encontradas situações não 

recomendadas pela boa prática, como o posicionamento de ralo sifonados no meio do box, fator 

que pode acarretar na quebra do ralo, prejudicando a retenção de resíduos para dentro da 

tubulação. 

A gravidade de falhas em ambos os processos analisados, levou à alteração da 

classificação de forma que a porcentagem atribuída ao uso fosse diminuída, visto que existem 

demasiadas chances de que o processo executivo ou o projeto tenham ocasionado a 

manifestação. Portanto, atribuiu-se 50% ao processo executivo, 45% ao projeto e apenas 5% à 

falha na utilização pelo usuário, pois o tempo de uso da edificação é relativamente baixo. 

4.5.3 Defeito descarga caixa acoplada 

Inicialmente, a principal causa de defeito na descarga da caixa acoplada levantada 

foi de falha do material utilizado, ou seja, a má qualidade do mesmo. Por ser um serviço de 

fácil execução, estimou-se apenas 5% de probabilidade de que uma falha no processo executivo 

tivesse levado a manifestação. Porém, a constatação da certificação do material utilizado e o 

depoimento do engenheiro, informando que grande parte dos defeitos nesse material ocorre 
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devido à sujeira localizada em seu interior, levou ao descarte da hipótese de falha no material, 

e à atribuição integral de probabilidade de falha na execução. 

4.5.4 Mau cheiro 

Para a manifestação patológica de mau cheiro, foram atribuídos 25% ao processo 

de execução, 25% ao material e 50% ao projeto. 

Durante a análise, no processo executivo constatou-se uma pequena probabilidade 

de que o mau cheiro seja ocasionado por esquecimento da colocação do sifão, visto que este 

não é colocado juntamente com a instalação da caixa sifonada. Já no estudo do projeto, foram 

detectados vários itens passíveis de ocasionar o problema relatado. Dentre os itens estão: ramal 

de ventilação ligado por conexão no mesmo nível do ramal de esgoto, permitindo a entrada de 

resíduos no sistema de ventilação e tê utilizado para ligar sub-ramais de ventilação à coluna de 

ventilação, em contrário à norma que especifica que essa ligação deve ser feita por meio de 

junção a 45º. 

Neste caso também descarta-se as possíveis falhas no material, visto que a empresa 

fornecedora é certificada e que os sifões são materiais de fácil armazenamento, não havendo a 

possibilidade de degradação do material em estoque. Portanto, classifica-se novamente 

atribuindo 20% ao processo de execução e 80% ao processo de projeto. 

4.5.5 Vazamento na torneira 

Ao se tratar de vazamento na torneira, a classificação atribuída inicialmente era de 

20% à execução, 75% ao material e 5% ao uso. Diante do descarte da possibilidade de material, 

pelos motivos citados no item anterior, foi atribuído ao processo executivo 95% e ao uso 

manteve-se 5%. 

4.5.6 Vazamento no sifão 

Quanto ao vazamento no sifão, a classificação inicialmente feita de 70% na 

execução e 30% nos materiais foi alterada. Neste caso também foi descartada a possibilidade 

de falha no material, e então atribuiu-se 100% de probabilidade de falhas no processo executivo. 
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4.6 ELABORAÇÃO DE DIRETRIZES PARA AUXÍLIO E 

CONTROLE DOS SPHS 

O procedimento que poderia ser utilizado pelas construtoras para auxílio e controle 

das Instalações hidrossanitárias vão desde a organização das solicitações recebidas na 

assistência técnica até a análise final das possíveis causas das manifestações patológicas 

constatadas, tanto pelo cliente quanto pelo profissional habilitado para realizar o reparo. É 

importante ressaltar a importância da retroalimentação do departamento de assistência técnica 

com as análises e reparos realizados, a fim de promover a melhoria contínua dos processos 

utilizados pela empresa. O fluxograma que consta na Figura 4.38 representa o passo a passo a 

ser implementado por cada empresa construtora, de acordo com suas particularidades e 

procedimentos já existentes. 

Inicialmente é importante cuidar do departamento de assistência técnica. Ao receber 

as solicitações dos clientes via e-mail, devem ser elaboradas planilhas, conforme a Tabela 4.2, 

para que essas solicitações possam ser contabilizadas e analisadas. Neste momento é realizada 

uma análise inicial a respeito do subsistema em que há a manifestação patológica, como por 

exemplo: instalações hidrossanitárias, revestimento de parede, esquadrias, revestimento de 

piso, instalações elétricas, revestimento de teto, pintura, forro de gesso, persianas, telhado, 

impermeabilização, vidros, limpeza, instalações especiais, pedra granito, armários, 

revestimento piscina. 

Para cada subsistema afetado existe uma lista de manifestações já pre estabelecidas 

e que pode ser implementada de acordo com as ocorrências futuras, podendo constar 

previamente os seguintes itens: entupimento na bacia sanitária, entupimento no lavatório, 

entupimento no ralo mau cheiro, torneira com defeito, válvula da descarga com defeito, válvula 

de pressão do chuveiro com defeito, vazamento no flexível da bs, vazamento no sifão da pia, 

vazamento no sifão do lavatório, infiltração no teto, pontos de abastecimento, vazamento em 

torneiras, pressão insuficiente nos pontos de abastecimento, ausência de algum material, 

vazamento em hidrômetro, ausência de pontos de água, pontos de água posicionados no interior 

das paredes, defeito na bomba de água, elevado ruído proveniente da descarga. 
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Figura 4.38 – Fluxograma 
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Além disso há uma lista dos ambientes que constam nas unidades dos 

empreendimentos, para que o local exato da manifestação seja indicado. Por fim, uma coluna 

indicando qual a possível causa da manifestação, dentre os itens projeto, execução, material e 

uso, deverá ser preenchida após parecer técnico. Outros dados como data, torre, apartamento, 

empreendimento e data de entrega também são fundamentais para futuras análises das 

manifestações patológicas recorrentes. 

Importante salientar que com esta pre análise já é possível ter uma noção geral dos 

principais problemas enfrentados pela empresa no pós obra. 

Tabela 4.2 - Planilha para organização das solicitações. 

 

A solicitação, após registrada, será validada por profissional habilitado, que 

realizará uma visita à unidade de ocorrência da manifestação. Assim haverá a constatação de 

responsabilidade da empresa ou não frente a reclamação do cliente e inclusive será verificado 

qual exatamente é a manifestação patológica existente. Neste momento é imprescindível cuidar 

para que o responsável pela visita técnica preencha uma ficha com os dados pertinentes à 

solicitação, que pode inclusive ser gerada a partir da planilha de pre analise descrita 

anteriormente. Essas fichas poderão ter o modelo que segue (Tabela 4.3) e deverão ser 

arquivadas pela empresa. 
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Tabela 4.3 - Ficha para visita técnica 

,  

Os dados da ficha devem ser digitalizados na planilha de pre analise da solicitação, 

havendo o preenchimento da possível causa e deve ser confirmado ou corrigido o subsistema 

afetado que fora indicado a priori. 

 Uma vez com a planilha de solicitações corretamente preenchida, é possível 

verificar a recorrência das manifestações. Isso pode ser feito com a derivação de uma planilha 

que lista todos os itens referentes a cada subsistema e contabiliza as solicitações de assistência 

técnica, conforme pode ser verificado na Tabela 4.4. Devido ao tema do trabalho, os exemplos 

foram apresentados em relação ao SPHS, no entanto isso pode ser adotado também para os 

demais subsistemas envolvidos. 

Tendo em mãos o dado importantíssimo que é a recorrência das manifestações, ou 

seja, os problemas com maior número de repetições nos empreendimentos entregues, o próximo 

passo consiste na verificação da causa de cada uma delas. Para cada manifestação patológica 

existe uma lista de possíveis causas, que também pode ser implementada com o 

amadurecimento do procedimento particular de análise de cada empresa. Essas listas, 

exemplificadas na Tabela 4.5, tem o objetivo de direcionar a busca pela causa da manifestação 

identificada, fornecendo assim um maior foco no estudo dos projetos, procedimentos 

executivos, qualificação dos materiais utilizados e suporte indicativo dos deveres quanto a 

utilização dos sistemas pelos clientes. As principais recorrências devem então ser estudas a 

fundo, na tentativa de chegar o mais próximo possível da causa.  
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 Tabela 4.4 - Contabilização das manifestações recorrentes por período ou empreendimento. 

Recorrência das manifestações nas instalações hidrossanitárias 

Manifestação pontual Quantidade (%) 

Ausência de algum material 0 0,00% 

Ausência de pontos de água 0 0,00% 

Ausência de ralo 0 0,00% 

Defeito na bomba de água 0 0,00% 

Elevado ruído proveniente da descarga 0 0,00% 

Entupimento na bs 1 14,29% 

Entupimento no lavatório 2 28,57% 

Entupimento no ralo  0 0,00% 

Infiltração no teto 1 14,29% 

Mau cheiro 1 14,29% 

Pontos de abastecimento 0 0,00% 

Pontos de água posicionados no interior das 

paredes 
0 0,00% 

Pressão insuficiente nos pontos de 

abastecimento 
0 0,00% 

Torneira com defeito 1 14,29% 

Válvula da descarga com defeito 1 14,29% 

Válvula de pressão do chuveiro com defeito 0 0,00% 

Vazamento em hidrômetro 0 0,00% 

Vazamento em torneiras 0 0,00% 

Vazamento no flexível da bs 0 0,00% 

Vazamento no sifão da pia 0 0,00% 

Vazamento no sifão do lavatório 0 0,00% 

Total 7 100,00% 
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Tabela 4.5: Lista das possíveis causas. 

 

 

 

 

Ausência de sub ramais de ventilação

Ligações dos ramais de ventilação a coluna de ventilação sem obedecer altura máxima de transbordo

Ligação do ramal de descarga do mictório a caixa sifonada com grelha

Ramais de ventilação passiveis de receber efluente, sem declividade adequada

Execução Não seguiu o projeto

Má qualidade

Recebimento inadequado

Ausência de material especificado em projeto

Estocagem inadequada

Procedimento inadequado

Transporte e manuseio inadequado

Má qualidade

Recebimento inadequado

Ausência de material especificado em projeto

Estocagem inadequada

Procedimento inadequado

Transporte e manuseio inadequado

Má qualidade

Recebimento inadequado

Ausência de material especificado em projeto

Estocagem inadequada

Procedimento inadequado

Transporte e manuseio inadequado

Limpeza não realizada

Excesso de desvios horizontais a 90°

 Declividade não especificada ou errada

Entulho de obra na tubulação

Não realização de ensaios nas tubulaçõs

Falta de manutenção

Utilização dos aparelhos sanitários como destino para resíduos que não o esgoto

Má qualidade

Recebimento inadequado

Ausência de material especificado em projeto

Estocagem inadequada

Procedimento inadequado

Transporte e manuseio inadequado

Uso

Vazamento na torneira

Material

Execução

Material

Execução

 Entupimento

Projeto

Execução

Infiltração no teto do banheiro

Material

Execução

 Válvula da descarga com defeito

Projeto

 Mau cheiro no sanitário 

Material

 Vazamento no sifão 

Execução
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Partindo do estudo dos projetos, execução, materiais e utilização, podem ser 

atribuídas porcentagens que refletem a probabilidade da causa para cada manifestação 

patológica estudada. Essa atribuição deve ser realizada por profissional habilitado, pois 

quanto maior a experiência e conhecimento técnico, maior a possibilidade de aproximação 

quanto a causa real das manifestações. As Tabela 4.6 e a Tabela 4.7 indicam como pode ser 

realizada essa atribuição de percentuais, sendo que a Tabela 4.7 consiste na relação entre 

faixas de percentuais e as possibilidades como sendo improvável, pouco provável, provável, 

muito provável e com certeza, de forma a auxiliar o responsável pelas classificações. 

Tabela 4.6: Atribuição das causas mais prováveis para as manifestações recorrentes 

 

Com este resultado a disposição há uma suficiência de dados para tomadas 

de decisão como: 

 Reavaliar a empresa responsável pelos projetos hidrossanitários; 

 Verificar se os materiais estão dentro dos padrões normativos; 

 Reavaliar procedimento executivo; 

 Reavaliar mão-de-obra dos subsistemas. 
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Tabela 4.7: Auxílio para atribuição das probabilidades. 

 

Projeto Execução Material Uso Probabilidade

0 0 0 0 Improvável

5 5 5 5

10 10 10 10

15 15 15 15

20 20 20 20

25 25 25 25

30 30 30 30

35 35 35 35

40 40 40 40

45 45 45 45

50 50 50 50

55 55 55 55

60 60 60 60

65 65 65 65

70 70 70 70

75 75 75 75

80 80 80 80

85 85 85 85

90 90 90 90

95 95 95 95

100 100 100 100 Com certeza

Muito Provável

Provável

Pouco Provável
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÕES 

O presente trabalho apresentou um estudo de caso sobre as manifestações 

patológicas que acometem os Sistemas Prediais Hidráulicos e Sanitários, caracterizado por ser 

o subsistema afetado com maior incidência nas solicitações de assistência técnica, com o intuito 

de se detectar possíveis falhas nos processos adotados pelas empresas, para que então fosse 

possível a elaboração de diretrizes para o auxílio e controle desse sistema. 

O estudo das normas referentes aos SPHS e à gestão da qualidade, juntamente com 

a análise das manifestações patológicas usualmente detectadas no sistema e um estudo da 

importância do departamento de assistência técnica, forneceu o embasamento necessário para 

a análise da adequação das etapas de projeto, execução e materiais, para se detectar o que estava 

sendo realizado de forma inadequada. 

Foi possível, por meio da coleta das solicitações de assistência técnica referentes 

aos SPHS e da posterior elaboração de um gráfico de Pareto, verificar quais são as principais 

reclamações dos clientes quanto ao desempenho desse subsistema. São elas: entupimento de 

ralos e pias, mau cheiro, vazamento em torneiras, defeito na descarga da caixa acoplada, 

vazamento no sifão e infiltração no teto.  

Inicialmente realizou-se uma classificação preliminar com as prováveis causas das 

manifestações patológicas, constatando-se que a fase de execução era a principal responsável 

por originar as manifestações, com 54%, seguida de material, com 30%, projeto, com 11% e 

uso com 6%. Após a análise dos procedimentos, projetos e especificações de materiais e 

posterior reclassificação, verificou-se que realmente é no processo executivo que se originam a 

maior parte dos problemas detectados pelos clientes após a entrega dos apartamentos, com uma 

média de 74%, mas a segunda causa mais recorrente é na fase de projetos, com 21%. Sendo que 

para falha de material foi encontrada uma porcentagem de apenas 3% e para uso, 2%. 

Durante o estudo de todo o processo referente ao sistema em questão, pode-se 

constatar graves falhas que poderiam acarretar as manifestações relatadas. A grande quantidade 

de falhas na etapa de execução são decorrentes, principalmente, do emprego de mão-de-obra 
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não qualificada, ausência ou insuficiência de instruções de trabalho, falta de detalhamento no 

projeto, que muitas vezes dificulta a execução, e por fim, a não observância às normas técnicas. 

Além da origem das falhas detectadas, também foi possível constatar boas práticas capazes de 

auxiliar no planejamento, controle e execução de uma instalação conforme a normatização e 

adequada ao uso. 

A metodologia proposta para a realização do trabalho, apresentando um resultado 

eficaz quanto à determinação das causas das manifestações referentes aos SPHS, possibilitou a 

elaboração de diretrizes para o auxílio e controle desse sistema, com a elaboração de planilhas 

eletrônicas capazes de auxiliar no controle do processo e informando as prováveis causas das 

principais manifestações, classificando-as de acordo com sua probabilidade de ser referente a 

projeto, execução, material ou uso. 

As diretrizes elaboradas podem ser utilizadas não somente para os SPHS, mas 

também para os diversos subsistemas. O encadeamento de procedimentos que foi proposto 

consiste em tarefas a serem seguidas por todas as pessoas que executam atividades que afetam 

a conformidade do produto que será entregue ao cliente, além da elaboração de métodos a serem 

implementados pela alta direção para possibilitar e auxiliar o controle do processo.  

Dentre as pessoas participantes desse processo, na fase inicial estão os responsáveis 

por receber a solicitação de assistência técnica, possuindo função essencial no que diz respeito 

à coleta das informações necessárias a posterior análise, e os funcionários encarregados de 

realizar a visita ao apartamento do cliente para constatar a real causa, que deve receber um 

treinamento adequado tanto em relação às técnicas de investigação de manifestações 

patológicas, quanto no que diz respeito ao tratamento do cliente. Após a etapa de detecção da 

causa, é imprescindível que haja uma pessoa responsável por digitalizar os dados provenientes 

da visita realizada e então analisar as manifestações patológicas quanto a provável causa, para 

que possa então retroalimentar os projetistas, os responsáveis por elaborar os procedimentos 

executivos constantes no Sistema de Gestão da Qualidade, e por fim, os engenheiros que atuam 

nas obras, uma vez que estes são incumbidos de fiscalizar o que está sendo executado, sendo 

assim essencial que eles saibam quais são as manifestações patológicas com maior incidência, 

para direcionar a sua fiscalização.  

Conforme abordado durante o trabalho, no tópico de Sistema de Gestão da 

Qualidade, é de fundamental importância que a empresas que implementaram esse sistema de 
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gestão possuam procedimentos claramente definidos não somente em relação ao departamento 

de assistência técnica, mas durante todo o processo, para evitar que haja uma manifestação 

patológica e esta seja relatada na solicitação do cliente. 

 Ressalta-se a importância das seguintes etapas: realizar de uma análise crítica de 

projeto, para que se possa avaliar o seu atendimento às normas existentes e aos requisitos do 

usuário, identificar possíveis problemas e propor as ações necessárias; assegurar que o produto 

adquirido esteja conforme os requisitos especificados, com a existência de critérios para 

aquisição, recebimento, transporte e armazenamento, além dos critérios para avaliação da 

qualificação das empresas fornecedoras; e também assegurar que haja um planejamento da 

realização do serviço e do controle durante a sua execução, com procedimentos executivos que 

forneçam instruções de trabalho claras e específicas, apontando os corretos equipamentos a se 

utilizar e os testes e inspeções necessários, além da necessidade de implementação de atividades 

de liberação de serviço. 

Além do exposto, é imprescindível também que haja rastreabilidade de todos os 

processos, para que se possa identificar uma equipe que realizou serviços de forma inadequada, 

materiais que não apresentaram o desempenho requisitado ou até mesmo os projetistas que 

forneceram projetos em desacordo com as normas. 

Levando-se em consideração as diretrizes elaboradas, juntamente com as 

observações realizadas quanto ao processo construtivo, é possível concluir a dimensão da 

necessidade de se investir no controle desse processo, com maior atenção às normatizações 

existentes e às recomendações de boas práticas, uma vez que isso evitará transtornos para os 

consumidores, aumentando assim a sua satisfação, além de possibilitar à empresa a redução de 

etapas que não agregam valor ao produto final e a uma consequente racionalização de seus 

processos.  

Durante o desenvolvimento do trabalho, uma das dificuldades encontradas foi em 

relação à falta de estudos no ramo. Poucos foram os trabalhos encontrados no que se refere às 

manifestações patológicas dos SPHS, dificultando assim a elaboração de um método de 

pesquisa que permitisse a detecção das causas das manifestações. Outra dificuldade foi devido 

à resistência das empresas em fornecer os seus dados. Inicialmente pretendia-se realizar o 

estudo de caso com duas construtoras da cidade de Goiânia, para se comparar os resultados 

encontrados nas duas empresas, porém, foi possível obter os dados apenas de uma das empresas. 
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Para trabalhos futuros, sugere-se: 

 Comparação entre os custos gastos no departamento de assistência técnica com os 

reparos das manifestações patológicas referentes aos SPHS e os custos com a 

implementação das diretrizes propostas, para que se comprove a efetiva viabilidade da 

implantação do processo; 

 Aplicação do método de estudo aos outros subsistemas, para verificar a sua eficácia; 

 Avaliação do impacto que o detalhamento do projeto tem na fase de execução, para 

verificar o quanto um projeto bem detalhado pode facilitar o processo executivo; 

 Aplicação do mesmo procedimento proposto em outras construtoras, com processos 

construtivos diferentes, para se analisar se as manifestações encontradas se mostram 

recorrentes em outras empresas também, ou se as manifestações divergem bastante de 

acordo com o método construtivo escolhido. 
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ANEXO A – Normas prescritivas relacionadas aos SPHS 

Tabela 1: Normas Prescritivas Específicas para SPES 

PROJETO E EXECUÇÃO 

Nome ABNT NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e exec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ução 

Nome ABNT NBR 9648, Estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário 

Nome ABNT NBR 7229, Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos 

MATERIAIS 

Nome ABNT NBR 12450, Pia monolítica de material plástico - Dimensões - Padronização 

Nome ABNT NBR 12451, Cuba de material plástico para pia - Dimensões -Padronização 

Nome ABNT NBR 13969,  Tanques sépticos  - Unidades de tratamento complementar e 
disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e operação 

Nome ABNT NBR 5688,  Tubos e conexões de PVC-U para sistemas prediais de água pluvial, 
esgoto sanitário e ventilação – Requisitos 

Nome ABNT NBR 15097-1, Aparelhos sanitários de material cerâmico - Parte 1: Requisitos e 
métodos de ensaios 

Nome ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitários de material cerâmico – Parte 2: 
Procedimento para instalação 

Nome ABNT NBR 15491, Caixa de descarga para limpeza de bacias sanitárias – Requisitos e 
métodos de ensaio 

Nome ABNT NBR 15423, Válvulas de escoamento – Requisitos e métodos de ensaio 

Nome ABNT NBR 15857, Válvula de descarga para limpeza de bacias sanitárias — Requisitos 
e métodos de ensaio 

Nome ABNT NBR 14162, Aparelhos sanitários – Sifão – Requisitos e métodos de 
ensaio 

 

Tabela 2: Normas Prescritivas Específicas para SPAP 

PROJETO E EXECUÇÃO 

Nome ABNT NBR 10844, Instalações prediais de águas pluviais – Procedimento 

MATERIAIS 

Nome ABNT NBR 5688,  Tubos e conexões de PVC-U para sistemas prediais de água pluvial, 

esgoto sanitário e ventilação – Requisitos 
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Tabela 3: Normas Prescritivas Específicas para SPAF 

PROJETO E EXECUÇÃO 

Nome ABNT NBR 5626, Instalação predial de água fria 

MATERIAIS 

Nome ABNT NBR 14162, Aparelhos sanitários – Sifão – Requisitos e métodos de ensaio 

Nome ABNT NBR 5648,  Tubos e conexões de PVC-U com junta soldável para sistemas 
prediais de água fria  — Requisitos  

Nome ABNT NBR 5649, Reservatório de fibrocimento para água potável – Requisitos 

Nome ABNT NBR 7542, Tubo de cobre médio e pesado, sem costura, para condução de água 

Nome ABNT NBR 8220, Reservatório de poliéster, reforçado com fibra de vidro, para água 
potável para abastecimento de comunidades de pequeno porte Especificação 

Nome ABNT NBR 10281, Torneira de pressão – Requisitos e métodos de ensaio 

Nome ABNT NBR 10283, Revestimentos Eletrolíticos de Metais e Plásticos Sanitários - 
Requisitos e métodos de ensaio 

Nome ABNT NBR 11535, Misturadores para pia de cozinha tipo mesa – Especificação  

Nome ABNT NBR 11778, Aparelhos sanitários de material plástico – Especificação  

Nome ABNT NBR 11815, Misturadores para pia de cozinha tipo parede – 
Especificação 

Nome ABNT NBR 12090, Chuveiros elétricos – Determinação da corrente de fuga – Método 
de ensaio 

Nome ABNT NBR 12483, Chuveiros elétricos – Padronização 

  



 

Diretrizes para auxílio e controle de instalações hidrossanitárias  102  

 

L. C. Moreira; R. F. Paula 

 

Tabela 3: Normas Prescritivas Específicas para SPAF 

MATERIAIS 

Nome ABNT NBR 13210,  Reservatório de poliéster reforçado com fibra de vidro para água 
potável  –  Requisitos e métodos de ensaio 

Nome ABNT NBR 13466, Registro do tipo ferrule em ligas de cobre para ramal predial 

Nome ABNT NBR 13713,  Instalações hidráulicas prediais  -  Aparelhos automáticos acionados 
mecanicamente e com ciclo de fechamento automático - Requisitos e métodos de 
ensaio 

Nome ABNT NBR 14121, Ramal predial – Registro tipo macho em liga de cobre – Requisitos 

Nome ABNT NBR 14534, Torneira de bóia para reservatórios prediais de água potável - 
Requisitos e métodos de ensaio 

Nome ABNT NBR 14799, Reservatório com corpo em polietileno, com tampa em polietileno 
ou em polipropileno, para água potável, de volume nominal até 2 000 L (inclusive) — 
Requisitos e métodos de ensaio  

Nome ABNT NBR 14800, Reservatório com corpo em polietileno, com tampa em polietileno 
ou em polipropileno, para água potável, de volume nominal até 2 000 L (inclusive) — 
Instalação em obra  

Nome ABNT NBR 14863, Reservatório de aço inoxidável para água potável 

Nome ABNT NBR 14877, Ducha higiênica – Requisitos e métodos de ensaio 

Nome ABNT NBR 14878, Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários – Requisitos 
e métodos de ensaio 

Nome ABNT NBR 15206, Instalações hidráulicas prediais – Chuveiros ou duchas – Requisitos 
e métodos de ensaio 

Nome ABNT NBR 15704-1, Registro – Requisitos e Métodos de Ensaio – Parte 1: Registros de 
Pressão  

Nome ABNT NBR 15705, Instalações hidráulicas prediais - Registros de gaveta – 
Requisitos e Métodos de Ensaio  

Nome ABNT NBR 15813 – 1, Sistemas de tubulações plásticas para instalações 
prediais de água quente e fria Parte 1: Tubos de polipropileno copolimero 
random (PP-R) tipo 3 – Requisitos  

Nome ABNT NBR 15813 – 2, Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de 

água quente e fria Parte 2: Conexões de polipropileno copolímero random (PP-R) tipo 

3 – Requisitos   
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Tabela 3: Normas Prescritivas Específicas para SPAF 

MATERIAIS 

Nome ABNT NBR 15813 – 3, Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de água 

quente e fria Parte 3: Tubos e conexões de poliprolieno copolímero random (PP-R) tipo 3  - 

Montagem, instalação, armazenamento e manuseio 

Nome ABNT NBR 15884-1,  Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de água 

quente  e fria  – Policloreto de vinila clorado (CPVC) Parte 1: Tubos – Requisitos  

Nome ABNT NBR 15884-2,  Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de água 

quente e fria  – Policloreto de vinila clorado (CPVC) Parte 2: Conexões – Requisitos  

Nome ABNT NBR 15884-3,  Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de água 

quente e fria  – Policloreto de vinila clorado (CPVC) Parte 3: Montagem, instalação, 

armazenamento e manuseio  

Nome ABNT NBR 15939-1,  Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de água 

quente e fria  — Polietileno reticulado (PE-X) - Parte 1: Requisitos e métodos de ensaio  

Nome ABNT NBR 15939-2,  Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de água 

quente e fria  — Polietileno reticulado (PE-X) -Parte 2: Procedimentos para projeto 

Nome ABNT NBR 15939-3,  Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de água 

quente e fria  — Polietileno reticulado (PE-X) - Parte 3: Procedimentos para instalação 

Nome ABNT NBR 14580,  Instalações em saneamento  –  Registro de gaveta PN 16 em liga de cobre  

–  Requisitos e métodos de ensaio  
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Tabela 4: Normas Prescritivas Específicas para SPAQ 

PROJETO E EXECUÇÃO 

Nome ABNT NBR 7198, Projeto e execução de instalações prediais de água quente 

MATERIAIS 

Nome ABNT NBR 10540, Aquecedores de água a gás tipo acumulação – Terminologia 

Nome ABNT NBR 13206, Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura, para condução 

de fluidos – Requisitos 

Nome ABNT NBR 14011, Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas – Requisitos  

Nome ABNT NBR 14016, Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas – 

Determinação da corrente de fuga – Método de ensaio 

Nome ABNT NBR 14390, Misturador para lavatório – Requisitos e métodos de ensaio 

Nome ABNT NBR 14580,  Instalações em saneamento  –  Registro de gaveta PN 16 em liga de 

cobre  –  Requisitos e métodos de ensaio  

Nome ABNT NBR 15267,  Instalações hidráulicas prediais  –  Misturador monocomando para 

lavatório  –  Requisitos e métodos de ensaio 

Nome ABNT NBR 15813 – 1, Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de 

água quente e fria Parte 1: Tubos de polipropileno copolimero random (PP-R) tipo 3 – 

Requisitos  

Nome ABNT NBR 15813 – 2, Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de 

água quente e fria Parte 2: Conexões de polipropileno copolímero random (PP-R) tipo 

3 – Requisitos   

Nome ABNT NBR 15813 – 3, Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de 

água quente e fria Parte 3: Tubos e conexões de poliprolieno copolímero random (PP-

R) tipo 3  - Montagem, instalação, armazenamento e manuseio 

Nome ABNT NBR 15884-1,  Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de 

água quente  e fria  – Policloreto de vinila clorado (CPVC) Parte 1: Tubos – Requisitos  
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Tabela 4: Normas Prescritivas Específicas para SPAQ 

MATERIAIS 

Nome ABNT NBR 15884-2,  Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de 

água quente e fria  – Policloreto de vinila clorado (CPVC) Parte 2: Conexões – 

Requisitos  

Nome ABNT NBR 15884-3,  Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de 

água quente e fria  – Policloreto de vinila clorado (CPVC) Parte 3: Montagem, 

instalação, armazenamento e manuseio  

Nome ABNT NBR 15939-1,  Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de 

água quente e fria  — Polietileno reticulado (PE-X) - Parte 1: Requisitos e métodos de 

ensaio  

Nome ABNT NBR 15939-2,  Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de 

água quente e fria  — Polietileno reticulado (PE-X) -Parte 2: Procedimentos para 

projeto 

Nome ABNT NBR 15939-3,  Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de 

água quente e fria  — Polietileno reticulado (PE-X) - Parte 3: Procedimentos para 

instalação 

 

Demais Normas para Edificações 

PROJETOS 

Nome ABNT NBR 13531, Elaboração de projetos de edificações - Atividades técnicas 

 

 


