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INSTALAÇÕES PREDIAS

As instalações prediais constituem
subsistemas que devem ser integrados
ao sistema construtivo proposto pela
arquitetura, de forma harmônica,
racional e tecnicamente correta.

INSTALAÇÕES PREDIAS

Quando não há coordenação e/ou
entrosamento entre o projeto de arquitetura e
os profissionais contratados para a
elaboração dos projetos complementares,
pode ocorrer uma incompatibilização entre os
projetos, o que, certamente, aparecerá
depois ou durante a execução da obra,
gerando inúmeras improvisações para
solucionar os problemas surgidos visando
finalizar a execução das instalações.

INSTALAÇÕES PREDIAS

Uma instalação predial de água fria
(temperatura ambiente) constitui-se no
conjunto de tubulações, equipamentos,
reservatórios e dispositivos, destinados ao
abastecimento dos aparelhos e pontos de
utilização de água da edificação, em
quantidade suficiente, mantendo a qualidade
da água fornecida pelo sistema de
abastecimento.

INSTALAÇÕES PREDIAS

Ser separado fisicamente de quaisquer
outras instalações que não conduzam água
potável, como para reúso ou de qualidade
insatisfatória, desconhecida ou questionável.
Não podem transmitir substâncias tóxicas à
água ou contaminar a água por meio de
metais pesados.

NBR 5626/98 - Instalação predial de água fria

NORMATIZAÇÃO

Atendam aos seguintes requisitos:
 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 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 às demais
exigências do usuário.

INSTALAÇÕES PREDIAS

Uma instalação predial de água fria pode ser
alimentada de duas formas: pela rede
pública de abastecimento ou por um sistema
privado, quando a primeira não estiver
disponível.

POÇOS ARTESIANOS

Bomba centrífuga com a
tubulação de sucção e
respectiva válvula de pé
no interior do poço.

10 metros. Devido a
perdas nas tubulações,
o valor máximo se situa
na faixa de 7 a 8 metros.

Bomba de eixo
prolongado.
Motor na
superfície com
eixo central
Até 300 metros.

INSTALAÇÕES PREDIAS

Todo sistema público que fornece água exige
a colocação de um medidor de consumo,
chamado “hidrômetro”.
Esse dispositivo é instalado na alvenaria, juntamente
com um registro de gaveta, e a canalização ali
existente é chamada de “cavalete”. A canalização que
liga o cavalete ao reservatório interno (alimentador
predial), geralmente, é da mesma bitola (diâmetro) do
ramal predial (interliga a rede pública à instalação
predial).

INSTALAÇÕES
PREDIAS
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MEDIÇÃO DE ÁGUA INDIVIDUALIZADA
Redução do desperdício de água e,
consequentemente, do volume efluente de esgotos;
economia de energia elétrica devido à redução do
volume bombeado para o reservatório superior;
redução do índice de inadimplência; identificação de
vazamentos de difícil percepção.
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MEDIÇÃO DE ÁGUA INDIVIDUALIZADA
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MEDIÇÃO DE ÁGUA INDIVIDUALIZADA

SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO

Esse sistema tem baixo custo de instalação,
porém, se houver qualquer problema que
ocasione a interrupção no fornecimento de
água no sistema público, certamente faltará
água na edificação.

SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO

Esse sistema é adotado quando a pressão na
rede pública é suficiente para alimentar o
reservatório superior. Normalmente pode
utilizado em edificações de até três
pavimentos (9 m de altura total até o
reservatório).

SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO

Esse sistema, normalmente, é utilizado
quando a pressão da rede pública não é
suficiente para alimentar diretamente o
reservatório superior – como, por exemplo,
em edificações com mais de três pavimentos
(acima de 9 m de altura).

SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO

Requer um equipamento para pressurização da água
a partir de um reservatório inferior. Ele é adotado
sempre que há necessidade de pressão em
determinado ponto da rede, que não pode ser obtida
pelo sistema indireto por gravidade, ou quando, por
razões técnicas e econômicas, se deixa de construir
um reservatório elevado.

SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO

Além do custo adicional, exige manutenção
periódica. Além disso, caso falte energia
elétrica na edificação, ele fica inoperante,
necessitando de gerador alternativo para
funcionar.

SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO

No SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MISTA, parte
da alimentação da rede de distribuição
predial é feita diretamente pela rede pública
de abastecimento e parte pelo reservatório
superior.

RESERVATÓRIOS

Europa e nos Estados Unidos, o
abastecimento de água é feito diretamente
pela rede pública

a altura do reservatório com
relação à via pública não
deve ser superior a 9 m

As edificações brasileiras, normalmente,
utilizam um reservatório superior, o que faz
com que as instalações hidráulicas
funcionem sob baixa pressão.
Devido às falhas existentes no sistema de
abastecimento e na rede de distribuição.

RESERVATÓRIO
SUPERIOR

Nos projetos devem ser especificadas informações
importantes sobre os reservatórios, como: localização,
altura, tipo, capacidade etc.
Reservatórios de maior capacidade devem ser divididos em
dois ou mais compartimentos (interligados por meio de um
barrilete), para permitir operações de manutenção sem
interrupção na distribuição de água.

RESERVATÓRIO
SUPERIOR
Localiza-se
habitualmente
na cobertura, em
uma posição o
mais próxima
possível dos
pontos de
consumo, devido
a dois fatores:
perda de carga e
economia.

RESERVATÓRIOS

✓ Nas residências de pequeno e médio porte,
os reservatórios, normalmente, localizam-se
sob o telhado, embora possam também
localizar-se sobre ele.

✓ Quando a reserva de água for considerável
(acima de 2000 litros), o reservatório
deverá ser projetado sobre o telhado, com
estrutura adequada de suporte.
Normalmente, nesse tipo de residência,
utiliza-se estrutura de madeira ou de
concreto.
✓ Nos prédios com mais de três pavimentos, o
reservatório superior é locado, geralmente,
sobre a caixa de escada, em função da
proximidade de seus pilares.

RESERVATÓRIO
INFERIOR

O reservatório inferior se faz necessário em
prédios com mais de três pavimentos (acima
de 9 m de altura), pois, geralmente, até esse
limite, a pressão na rede pública é suficiente
para abastecimento do reservatório elevado.
Nesses casos, há necessidade de dois
reservatórios: um na parte inferior e outro na
superior da edificação, o que também evitará
a sobrecarga nas estruturas.
Deve ser instalado em locais de fácil acesso, de forma
isolada, e afastado de tubulações de esgoto, para
evitar eventuais vazamentos ou contaminações pelas
paredes. Quando localizados no subsolo, as tampas
deverão ser elevadas pelo menos 10 cm em relação
ao piso acabado, e nunca rentes a ele, para evitar a
contaminação pela infiltração de água.

SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO

Prever um espaço físico para localização do
sistema elevatório, denominado “casa de
bombas”, suficiente para a instalação de dois
conjuntos de bomba, ficando um de reserva,
para atender a eventuais emergências.
Dois tipos básicos de disposição, com relação ao nível
de água do poço de sucção: acima do reservatório; em
posição inferior, no nível do piso do reservatório
(bomba afogada). A disposição mais comumente
utilizada é em nível mais elevado, que permite
melhores condições de manutenção do sistema e de
seu próprio abrigo.

RESERVAÇÃO DE ÁGUA

De acordo com NBR 5626, a capacidade dos
reservatórios deve ser estabelecida levandose em consideração o padrão de consumo de
água no edifício e, onde for possível obter
informações, a frequência e duração de
interrupções do abastecimento.
CONSUMO DE ÁGUA
Uma pessoa no Brasil gasta de 50 litros a
200 litros de água.
Portanto, com 200 litros/dia utilizados de
forma racional, vive-se confortavelmente.

RESERVAÇÃO DE ÁGUA

CONSUMO DIÁRIO NAS EDIFICAÇÕES
Utilizam-se tabelas apropriadas: verifica-se a taxa de
ocupação de acordo com o tipo de uso do edifício e o
consumo per capita (por pessoa). O consumo diário
(Cd) pode ser calculado pela seguinte fórmula:

Cd = P × q
Onde:

Cd = consumo diário (litros/dia);
P = população que ocupará a edificação e
q = consumo per capita (litros/dia).
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CAPACIDADE DOS RESERVATÓRIOS
Tendo em vista a intermitência do abastecimento da
rede pública, e na falta de informações, é
recomendável dimensionar reservatórios com
capacidade suficiente para dois dias de consumo.
Essa capacidade é calculada em função da população
e da natureza da edificação. Então, a quantidade total
de água a ser armazenada será:

CR = 2 × Cd
Onde:

CR = capacidade total do reservatório (litros)
Cd = consumo diário (litros/dia)

Para os casos comuns de reservatórios domiciliares,
recomenda-se a seguinte distribuição, a partir da
reservação total (CR):
– Reservatório inferior: 60% CR;
– Reservatório superior: 40% CR.

RESERVAÇÃO DE ÁGUA

Exemplo de dimensionamento
Calcular a capacidade dos reservatórios de
um edifício residencial de 10 pavimentos,
com 2 apartamentos por pavimento, sendo
que cada apartamento possui 2 quartos e
uma dependência de empregada. Adotar
reserva de incêndio de 10 000 litros, prevista
para ser armazenada no reservatório
superior.
Cd = P × q

CR = 2 × Cd

TIPOS DE
RESERVATÓRIO

RESERVATÓRIOS MOLDADOS IN LOCO
Executados na própria obra. Podem ser de concreto
armado, alvenaria etc. São utilizados, geralmente,
para grandes reservas e são construídos
conjuntamente com a estrutura da edificação,
seguindo o projeto específico. São encontrados em
dois formatos: o cilíndrico e o de paralelepípedo.
NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento.
Cuidados com a impermeabilização também são importantes.

RESERVAÇÃO DE ÁGUA

Para o dimensionamento dos reservatórios moldados
in loco, utiliza-se a fórmula:

V=A×h
Onde:

V = volume = capacidade do reservatório (m³)
A = área do reservatório (m²)

h = altura do reservatório (m)

Exemplo de dimensionamento

Calcular o volume em “litros” de um
reservatório moldado in loco, cuja área é de
6,0 m² e altura de lâmina d’água é 1,5 m.

RESERVAÇÃO DE ÁGUA

EXERCÍCIO

Qual deve ser a altura da lâmina d’água de
um reservatório de 7.200 litros cujas
dimensões em planta são 2,0 × 3,0 m.
Solução:

V = 7.200 litros = 7,2 m3
V=A×h
7,2 = (2,0 × 3,0) × h

h = 7,2 / 6,0
h = 1,2 m

TIPOS DE
RESERVATÓRIO

RESERVATÓRIOS INDUSTRIALIZADOS
são construídos basicamente de fibrocimento, metal,
polietileno ou fibra de vidro. Normalmente, são usados
para pequenas e médias reservas (capacidade
máxima em torno de 1 000 litros a 2 000 litros). Em
casos extraordinários, podem ser fabricados sob
encomenda para grandes reservas (principalmente os
reservatórios de aço).

TIPOS DE
RESERVATÓRIO

▪ Deve ser instalada em local ventilado e de
fácil acesso para inspeção e limpeza.

▪ Recomenda-se um espaço mínimo em
torno da caixa de 60 cm, podendo chegar
a 45 cm para caixas de até 1 000 litros.
▪ Deve ser instalado sobre uma base
estável, capaz de resistir aos esforços
sobre ela atuantes. A base,
preferencialmente de concreto, deve ter a
superfície plana, rígida e nivelada sem a
presença de pedriscos pontiagudos
capazes de danificar a caixa;
▪ A furação também é importante: além de
ferramentas apropriadas, o instalador
deve verificar os locais indicados pelo
fabricante antes de começar o
procedimento.

▪ A altura do reservatório é determinante no cálculo
das pressões dinâmicas nos pontos de consumo.

ALTURA DO
RESERVATÓRIO

▪ Deve-se posicioná-lo a uma determinada altura,
para que as peças de utilização tenham um
funcionamento perfeito.
▪ A altura do barrilete deve ser calculada pelo
engenheiro.
▪ É importante lembrar que a pressão não depende
do volume de água contido no reservatório, e sim da
altura.

LOCALIZAÇÃO DO
RESERVATÓRIO

▪ Além da altura, a localização inadequada do
reservatório no projeto arquitetônico também pode
interferir na pressão da água nos pontos de
utilização.
▪ Quanto maior a perda de carga em uma
canalização, menor a pressão dinâmica nos pontos
de utilização. Dessa maneira, deve-se diminuir o
número de conexões, além de encurtar o
comprimento das canalizações sempre que
possível, caso se pretenda aumentar a pressão no
início das colunas e nos pontos de utilização.
▪ O reservatório deve ser localizado o mais próximo
possível dos pontos de consumo, para que não
ocorra perda de cargas exagerada nas
canalizações, o que acarretaria uma diminuição da
pressão nos pontos de utilização.

LOCALIZAÇÃO DO
RESERVATÓRIO

▪ O reservatório e seus equipamentos também devem
ser localizados de modo adequado em função de
suas características funcionais, tais como: espaço,
iluminação, ventilação, proteção sanitária, operação
e manutenção.

INFLUÊNCIA DOS RESERVATÓRIOS NAQUALIDADE DA ÁGUA

LOCALIZAÇÃO DO
RESERVATÓRIO

▪ Todo reservatório deve ser construído com material
adequado, para não comprometer a potabilidade da água.
▪ É extremamente importante a limpeza periódica do
reservatório (pelo menos duas vezes ao ano), para
garantir a potabilidade da água

LOCALIZAÇÃO DO
RESERVATÓRIO

EXERCÍCIO 01
 Para economizar em suas contas mensais de água,
uma família de 10 pessoas deseja construir um
reservatório para armazenar a água captada das
chuvas, que tenha capacidade suficiente para
abastecer a família por 20 dias. Cada pessoa da
família consome, diariamente, 0,08 m³ de água.
 Para que os objetivos da família sejam atingidos,
qual a capacidade mínima, em litros, do reservatório
a ser construído deve ser?
 E qual a altura da lâmina de água para um
reservatório com diâmetro de 1,5m?

LOCALIZAÇÃO DO
RESERVATÓRIO

EXERCÍCIO 02
 Um edifício de apartamentos possui 3 pavimentos,
com 2 apartamentos por pavimento. Cada
apartamento tem 3 quartos e 1 quarto de
empregada. Como será o sistema de reservação de
água de consumo?
EXERCÍCIO 03
 Calcular as capacidades dos reservatórios inferior
(RI) e superior (RS) para um prédio de apartamentos
com 10 andares, sendo 4 apartamentos por andar e
3 dormitórios por apartamento. A área total
construída do prédio é de 8.000m².
EXERCÍCIO 04
 Calcular a capacidade de um reservatório para uma
casa com 5 pessoas.

EXERCÍCIO 05

LOCALIZAÇÃO DO
RESERVATÓRIO

 Calcular as capacidades dos reservatórios de um prédio
de escritórios com 15 andares, sendo 5 escritórios por
andar e cada escritório tem área de 48 m².

