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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo elucidar as relações entre a sustentabilidade e o desempenho 

nas edificações referentes às instalações prediais.  

Serão apresentados brevemente os conceitos de sustentabilidade e desempenho aplicados ao 

contexto do trabalho, estabelecendo base para as questões levantadas na revisão bibliográfica 

e aos estudos de caso. 

A sustentabilidade das instalações prediais será analisada a partir das diretrizes das certificações 

ambientais mais reconhecidas no mercado, sendo elas o LEED, o selo Casa Azul e o AQUA. 

O desempenho das edificações será analisado sob a ótica da norma de desempenho em vigor, 

ABNT NBR 15.575, dando ênfase às partes 1 – Requisitos gerais e 6 – Requisitos para os 

sistemas hidrossanitários. 

Os estudos de casos serão direcionados aos temas sustentabilidade e desempenho nas 

instalações hidrossanitárias e prediais, com o objetivo de ilustrar com exemplos práticos os 

pontos levantados na revisão bibliográfica e análises realizados. 

Ao fim do trabalho, será realizada análise dos pontos em comum e em conflito encontrados entre 

os dois conceitos estudados. 
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Abstract 

This paper aims to elucidate the relations between sustainability and performance when referred 

to buildings and their water and sanitary systems. 

The concepts of performance and sustainability will be briefly introduced, applied to the context 

of this paper, establishing a base for points raised in the bibliographic review and in the case 

studies. 

The sustainability in the water and sanitary systems will be analysed from the perspective of the 

most accepted environmental certifications inthe Market, those being LEED, the Casa Azul 

certification and AQUA. 

The performance of buildings will be analysed from the perspective of the norm in force today, 

that being the ABNT NBR 15.575, emphasizing the parts 1 – General requirements and 6 – Water 

and sanitary systems requirements. 

The case studies will be focused in the sustainability and performance in the water and sanitary 

systems, aiming to illustrate with practical examples the points raised in the bibliographic review 

and analysis. 

At the end of the paper, the alligned and conflicting points found between performance and 

sustainability will be analysed 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Em julho de 2013 entrou em vigor a norma de desempenho para edificações habitacionais 

da Associação Brasileira de Normas técnicas (NBR 15.575) e com a sua implantação a 

construção civil começou a dar mais importância para as visões incentivadas pela norma. A 

construção civil, que até então não possuía grande foco na experiência do comprador, cliente, 

usuário da edificação, passa a tê-lo, com força de norma. 

Muito mudou de lá até o dia de hoje e, certamente, muito ainda irá mudar; porém o foco na 

satisfação do cliente deverá ser amplamente adotada no futuro. Com esta mudança de 

paradigma é natural que o cliente exija qualidade superior do produto que está comprando. 

Além de um requisito normativo, o desempenho se apresenta também como uma grande 

oportunidade. A imagem de uma empresa acaba sendo pautada pelos produtos que desenvolve 

e pela maneira como este produto é desenvolvido. 

Desempenho, no entanto, possui custos. É intuitivo pensar que sistemas que possuem 

melhor desempenho acarretam maiores custos de desenvolvimento e produção. Além disso, 

esses sistemas podem influenciar no aspecto ambiental da sustentabilidade. 

A construção civil é e sempre foi um dos maiores consumidores de recursos naturais do 

planeta. A água é o material mais consumido do mundo e grande parte deste consumo ocorre 

por intermédio do sistema predial, projetado pelos engenheiros civis.  

Fica clara a grande influência que a construção civil exerce no meio ambiente e no dia-a-

dia da população e do planeta. 

A norma de desempenho NBR 15.575 citada anteriormente aborda os critérios de 

desempenho sem fixar métodos para alcançar um índice de desempenho mínimo. O fato de a 

NBR 15.575 não abordar métodos tem como vantagem abrir diversas possibilidades para 

desenvolvimento de novas tecnologias. Porém estas novas tecnologias devem ser 

cuidadosamente analisadas para não comprometer outros aspectos tais como aqueles 

relacionados à sustentabilidade. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

O equilíbrio entre um projeto que possui desempenho superior ao padrão da indústria e 

um projeto sustentável se mostra um tema complexo. É importante identificar as interfaces entre 
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o desempenho e a sustentabilidade, a fim de que ambas se apresentem de forma harmônica, 

sem afetar negativamente nenhum dos dois aspectos. 

Ao mesmo tempo em que o cliente não aceitará um produto de desempenho aquém do 

esperado, a sociedade não aceitará produtos que não apresentem suas responsabilidades com 

ela própria (a sociedade) e com o meio ambiente. Além disso, uma empresa não pode se permitir 

que seus empreendimentos não sejam economicamente vantajosos para si. 

É então que se mostra claramente a interação entre o chamado tripé da sustentabilidade 

(simplificado por economia, sociedade e meio ambiente) e os interesses de desempenho 

exigidos pelos clientes dos escritórios de projeto. 

Como o mercado apresenta preocupação com o desempenho e com a sustentabilidade 

dos empreendimentos que são realizados, é necessário que haja um equilíbrio entre esses dois 

aspectos. Com esta mentalidade é natural que sejam tomadas medidas para que o desempenho 

e a sustentabilidade sejam atendidos simultaneamente, sem que nenhum deles seja 

comprometido. 

O desempenho e a sustentabilidade têm grande influência nos projetos de construção civil. 

Neste contexto, as instalações hidrossanitárias e prediais representam sistemas que tanto 

exercem como sofrem influência dessas diretrizes. Portanto, se faz necessário tomar ações 

amplamente planejadas, de forma que o projeto de instalações prediais possa atender aos seus 

objetivos de forma eficiente. 

 

1.3 OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho é investigar as interfaces entre desempenho e sustentabilidade, 

visto que algumas ações que visem o desempenho de uma edificação podem afetar a 

sustentabilidade e vice-versa. 

Identificar as interações entre a sustentabilidade e o desempenho pode levar a uma maior 

eficiência de projeto, visto que algumas ações podem impactar os edifícios negativamente e 

outras levar a uma maior sinergia entre as duas propostas. 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

Este trabalho se iniciará apresentando brevemente os conceitos de desempenho e 

sustentabilidade sobre os quais está fundamentado para que então, a partir de revisão 

bibliográfica possa discorrer sobre as interações entre os conceitos de desempenho e 

sustentabilidade nos projetos de instalações prediais utilizando como base as certificações 
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ambientais mais adotadas pelo mercado da construção para a aplicação do conceito da 

sustentabilidade e utilizando como referência para o desempenho, a norma da ABNT NBR 

15.575. 

Ao fim da revisão bibliográfica, serão realizados estudos de caso pontuais a fim de analisar 

soluções adotadas e solucionar problemas de desempenho e/ou sustentabilidade e, finalmente 

concluir o estudo com as principais interfaces encontradas.  
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2 OS CONCEITOS DE DESEMPENHO E 

SUSTENTABILIDADE 
 

2.1 O DESEMPENHO E SUA INSERÇÃO NO CONTEXTO DO TRABALHO 

 

O desempenho possui conceito extremamente simples: é o “comportamento em uso de 

uma edificação e de seus sistemas. ” (THOMAZ, E. 2014), porém não pode ser resumido 

simplesmente a uma definição. 

Cada sistema projetado possuirá seus aspectos e requisitos de desempenho, apontados 

pela NBR 15.575 em seis partes, sendo estas, respectivamente: Requisitos gerais; Sistemas 

estruturais; Sistemas de pisos; Sistemas de vedações verticais internas e externas; sistemas de 

coberturas; e Sistemas hidrossanitários. 

Neste trabalho, o foco estará na sexta e última parte (NBR 15.575-6: Sistemas 

Hidrossanitários). Os sistemas hidrossanitários compreendidos pela norma são enumerados pela 

NBR 15.575 como segue: Sistemas prediais de água fria e de água quente; sistemas prediais de 

esgoto sanitário e ventilação; e sistemas prediais de águas pluviais. 

Segundo a norma, cada um desses sistemas tem de atender a diversos aspectos, sendo 

estes: Segurança estrutural; Segurança contra incêndio; Segurança no uso e operação; 

Estanqueidade; Desempenho acústico; Durabilidade e manutenibilidade; Saúde, higiene e 

qualidade do ar; Funcionalidade e acessibilidade; Conforto tátil e antropodinâmico; e Adequação 

ambiental. 

Dentro destes aspectos, ainda há diversos requisitos a serem atendidos, porém estes 

serão estudados mais adiante, a fim de analisar cada um deles às vistas da sustentabilidade, 

com a finalidade de analisar suas interações. 

 

2.2 O CONCEITO DE SUSTENTABILIDADE E SUA APLICAÇÃO NOS SISTEMAS 

PREDIAIS 

 

O conceito de sustentabilidade como conhecido atualmente foi inicialmente estabelecido 

no ano de 1987, pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (ONU), por 

meio do Relatório de Brundtland como: “Desenvolvimento econômico e social que atenda às 

necessidades da geração atual sem comprometer a habilidade das gerações futuras atenderem 

a suas próprias necessidades”. 

Esta definição é bastante ampla, permite a inserção da sustentabilidade em quaisquer 

contextos ou áreas em que se a deseje inserir, por isso, para a construção civil (entre outras 
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áreas), é adotado uma interpretação do mesmo conceito, conhecido como tripé da 

sustentabilidade, ou triple bottom line. 

“O Triple Bottom Line [...] incorpora três dimensões de desempenho: social, ambiental e 

econômica.” (Slaper Timothy F., 2011). Neste conceito, portanto, não é possível se atingir o 

desenvolvimento sustentável sem que quaisquer uma destas trêsdimensões sejam atendidas. 

Segundo Coral, 2002, O aspecto econômico aborda: 

 Vantagem competitiva 

 Qualidade e custo 

 Foco 

 Mercado 

 Resultado 

 Estratégias de negócios 

O aspecto ambiental: 

 Tecnologias limpas 

 Reciclagem 

 Utilização sustentável de recursos naturais 

 Atendimento à legislação 

 Tratamento de efluentes e resíduos 

 Produtos ecologicamente corretos 

 Impactos ambientais 

O aspecto social: 

 Assumir responsabilidade social 

 Suporte ao crescimento da comunidade 

 Compromisso com o desenvolvimento dos RH 

 Promoção e participação em projetos de cunho social 

Logo, um projeto deve ser executado dentro das boas condutas de cada um destes três 

termos para que o mesmo seja classificado como sustentável. Para que a sustentabilidade seja 

alcançada no termo social, há que se tratar principalmente de questões legais, éticas e 

trabalhistas. Como este trabalho tem cunho técnico aplicado ao curso de Engenharia Civil, serão 

abordados mais profundamente os termos ambiental e econômico. 

Na construção civil em específico, ficou proposto pelo Relatório de Bruntdland as 

seguintes diretrizes: Uso de novos materiais na construção civil; Reciclagem dos materiais em 

que isso pode ser feito; Reestruturação e redistribuição de zonas residenciais e industriais; 

Utilização de fontes de energia alternativas, como solar, eólica e geotérmica; e o Uso racional da 

água. 
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No âmbito dos projetos de instalações hidrossanitárias e prediais, podemos destacar a 

utilização de materiais sustentáveis, o uso racional de energia e principalmente o uso racional 

da água. 

No mercado da construção civil, a sustentabilidade é utilizada também como recurso de 

marketing, conhecido como marketing verde, muitas vezes associada com a qualidade da 

construção e da empresa que a realiza. Este recurso de marketing se dá, muitas vezes sob a luz 

de selos, sendo o mais conhecido deles o LEED, do Green Building Council. 

 

2.3 OS SELOS DE CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Os selos de certificação ambiental para a construção civil são ótimas peças de promoção 

de um empreendimento, muitas vezes, aferindo ao edifício status de “bom edifício”, por isso, esse 

estudo aborda a sustentabilidade sob a ótica das certificações, já que, diante do senso comum, 

há forte relação entre os selos ambientais e o desempenho; tendo o objetivo de aferir as reais 

interações entre os selos e o desempenho. 

Como o objetivo do trabalho é encontrar as interferências entre o desempenho e a 

sustentabilidade para os sistemas prediais, a análise realizada das certificações será focada nos 

tópicos em que elas levantam pontos associados aos sistemas hidrossanitários e os sistemas de 

aproveitamento e reuso de água. 

2.3.1 LEED 

 

LEED, em inglês, Leadership in Energy and Environmental Design ou Liderança em 

Energia e Projetos Ambientais, é um sistema desenvolvido pela Organização Não-

Governamental Green Building Council (GBC) e gerenciado no Brasil pela GBC Brasil 

“desenvolvido para orientação e certificação de construções sustentáveis. É a ferramenta mais 

reconhecida e a que mais cresce no mundo. ” (Fujihara, M. 2012) 

O sistema LEED avalia diversas dimensões do empreendimento, sendo elas: 

1. Localização 

2. Uso racional da água 

3. Eficiência energética 

4. Qualidade ambiental interna 

5. Materiais e recursos 

6. Inovação e processo 

7. Créditos regionais 
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O Brasil é um dos países que possuem mais processos certificados no mundo, possuindo 

991 projetos no total, ficando atrás apenas de Estados Unidos da América, Canadá, China e 

Índia segundo dados do ano de 2015. 

Segundo o GBC, o custo de implantação da certificação LEED se traduz em 

aproximadamente R$ 1,00/m² ou 0,01% do custo total da obra, levando em consideração apenas 

os critérios obrigatórios a serem cumpridos. 

O sistema de pontuação adotado pelo LEED é baseado nas categorias pré-estabelecidas 

pelo USGBC, e os pontos a serem atribuídos aos projetos são divididos entre as categorias como 

pré-requisitos (pontos de obtenção obrigatória) e pontos possíveis. 

Os critérios avaliados pelo LEED são: 

Espaço sustentável – Avalia impactos sociais e ambientais da edificação sobre o seu 

entorno e sua integração com a sociedade; 

Eficiência do uso da água – Avalia a quantidade de água potável utilizada pela edificação 

e a quantidade de água descartada; 

Energia e atmosfera – Avalia lançamento de gases poluentes e a eficiência energética da 

edificação; 

Materiais e recursos – Avalia uso de materiais renováveis, reciclados, geração de 

resíduos, etc; 

Qualidade ambiental interna – Avalia desempenho térmico, luminoso e o conforto geral da 

edificação; 

Inovação e processos – Avalia amplamente novos processos sustentáveis utilizados na 

construção da edificação. 

As categorias abordadas na certificação LEED que envolvem os sistemas hidrossanitários, 

de aproveitamento e reuso de água e suas respectivas pontuações estão descritas no Quadro 

1. 

Quadro 1 - Pontos por categorias (Fonte: USGBC) 

CATEGORIA PRÉ-REQUISITOS PONTOS POSSÍVEIS 

SUSTENTABILIDADE DO ESPAÇO 1 26 

RACIONALIZAÇÃO DO USO DA ÁGUA 1 10 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 3 35 

QUALIDADE AMBIENTAL INTERNA 2 15 

MATERIAIS E RECURSOS 1 14 

INOVAÇÃO DE PROCESSOS DE PROJETO 0 6 

CRÉDITOS REGIONAIS 0 4 

TOTAL 8 110 
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A obtenção dos pontos resulta em diferentes níveis de classificação para a certificação 

LEED. As categorias possíveis e seus respectivos níveis de pontuação estão descritas no 

Quadro 2 e ilustradas na Figura 1. 

 

Quadro 2 - Níveis de certificação LEED (Fonte: USGBC) 

NÍVEIS DE CERTIFICAÇÃO 

CERTIFICADO (CERTIFIED) DE 40 A 49 PONTOS 

PRATA (SILVER) DE 50 A 59 PONTOS 

OURO (GOLD) DE 60 A 79 PONTOS 

PLATINA (PLATINUM) DE 80 A 110 PONTOS 
 

 

Figura 1 - Selos LEED por níveis de certificação (Fonte: USGBC) 

 

A distribuição dos pontos, na íntegra, pode ser consultada nas figuras A1 a A8, conforme 

o instituto GBC Brasil, presentes, na íntegra no Anexo A. 

A fim de ilustrar a importância dos sistemas prediais, os critérios que podem ser 

influenciados pelos projetos em questão foram reproduzidos no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Pontos relacionados às instalações hidrossanitárias, de aproveitamento e 
reuso de água (Fonte: Fujihara, M. 2012, adaptação realizada pelo autor) 

NÚMERO CRITÉRIO PONTOS 
  SUSTENTABILIDADE DO ESPAÇO 26 
CRÉDITO 6.1 CONTROLE DA ENXURRADA, CONTROLE DA QUANTIDADE 1 
CRÉDITO 6.2 CONTROLE DA ENXURRADA, CONTROLE DA QUALIDADE 2 
  USO RACIONAL DA ÁGUA 10 
PRÉ-REQUISITO 1 REDUÇÃO DO USO DA ÁGUA EM 20% REQUISITO 
CRÉDITO 1 USO EFICIENTE DA ÁGUA NO PAISAGISMO 2 A 4 
  REDUÇÃO DE 50% 2 
  USO DE ÁGUA NÃO POTÁVEL OU SEM IRRIGAÇÃO 4 
CRÉDITO 2 TECNOLOGIAS INOVADORAS PARA ÁGUAS SERVIDAS 2 
CRÉDITO 3 REDUÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA 2 A 4 
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  30% DE REDUÇÃO 2 
  35% DE REDUÇÃO 3 
  40% DE REDUÇÃO 4 
  ENERGIA E ATMOSFERA 35 
CRÉDITO 1 OTIMIZAÇÃO DO DESEMPENHO NO USO DA ENERGIA 1 A 19 
  MATERIAIS E RECURSOS 14 
CRÉDITO 4 CONTEÚDO RECICLADO 1 A 2 
  NO MÍNIMO 10% (PÓS CONSUMO + 1/2 PRÉ CONSUMO) 1 
  NO MÍNIMO 20% (PÓS CONSUMO + 1/2 PRÉ CONSUMO) 2 
  INOVAÇÃO E PROCESSO DO PROOJETO 6 
CRÉDITO 1 INOVAÇÃO NO PROJETO 1 A 5 
  CRÉDITOS REGIONAIS PARA O BRASIL 4 
ÁGUA REDUÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA, MEDIÇÃO SETORIZADA 1 
ENERGIA AQUECIMENTO SOLAR 1 

 

 O GBC promete ainda apresentar uma nova versão da certificação, denominada V4, 

dando ênfase às interfaces entre os sistemas da edificação, adequando o selo às exigências do 

mercado e ainda dando maior foco à performance da edificação. 

Faz parte da proposta do Green Building Council que os diversos profissionais envolvidos 

na construção de um edifício interajam entre si para desenvolver um projeto sustentável e que 

se comporte bem durante seu uso. Este objetivo, segundo o conselho, só pode ser alcançado 

quando estes profissionais projetarem os seus respectivos sistemas em conjunto, a fim de 

culminar num edifício que, apesar de possuir diferentes sistemas, se comporte de maneira 

unificada. 

A integração entre os sistemas mostra a sua importância quando se analisa a distribuição 

de pontos e requisitos apresentados anteriormente. Os sistemas hidrossanitários, de 

aproveitamento e reuso podem interferir positiva ou negativamente em todos os campos 

aplicados pela certificação. 

No critério “Sustentabilidade do espaço” sua maior influência é no controle de enxurradas, 

visto que sistemas mal projetados podem atender a necessidade de esgotar as águas pluviais 

para a rede externa de maneira eficiente, porém grandes terrenos com áreas consideravelmente 

impermeáveis tendem a escoar grandes volumes de chuva à rede pública, comprometendo 

assim o controle de enxurradas. 

No critério “Uso racional da água” a influência dos sistemas hidrossanitários é direta. Um 

sistema hidrossanitário mal projetado pode gerar vários desperdícios de grandes volumes de 

água e sistemas de uso de água não potável podem diminuir esses desperdícios. Neste trabalho 

serão expostas algumas medidas que podem evitar este desperdício, em seção específica. 

Sistemas hidrossanitários mal projetados podem ainda prejudicar o empreendimento a 

alcançar patamares elevados no critério “Energia e atmosfera” principalmente em grandes 
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edifícios, onde as demandas de água podem ser elevadas e os reservatórios podem estar 

localizados sobre pavimentos elevados, por exemplo com o uso de grandes estações elevatórias. 

Neste caso até mesmo sistemas de reuso devem ser estudados a fim de que o equilíbrio entre 

os critérios apresentados na própria certificação seja atendido. 

A utilização de materiais recicláveis nos sistemas prediais podem ainda impactar 

positivamente o critério “Materiais e recursos” da certificação, enquanto o uso de materiais que 

não sejam recicláveis e que possuam grande impacto ao meio ambiente no momento do descarte 

podem impactá-lo negativamente. 

O critério “Inovação e processo do projeto” pode ser aplicado a qualquer área de projeto 

de uma edificação, visto que este não pode fixar quais são as inovações a serem realizadas. 

Além disso, este critério se apresenta muito próximo ao conceito de desempenho, em qualquer 

uma de suas áreas. 

Os “Créditos regionais para o Brasil” são critérios para diversas áreas de projeto, onde o 

desempenho dos projetos hidrossanitários é aplicado principalmente na redução do consumo de 

água pela medição individualizada para cada unidade habitacional, além de ser também 

influenciado nos quesitos “Plano do impacto ambiental do empreendimento” e “Aquecimento 

solar”. 

 

2.3.2 CASA AZUL 

 

“O Selo Casa Azul CAIXA é um instrumento de classificação socioambiental de projetos 

de empreendimentos habitacionais, que busca reconhecer os empreendimentos que adotam 

soluções mais eficientes aplicadas à construção, ao uso, à ocupação e à manutenção das 

edificações, objetivando incentivar o uso racional de recursos naturais e a melhoria da qualidade 

da habitação e de seu entorno. O Selo se aplica a todos os tipos de projetos de empreendimentos 

habitacionais apresentados à CAIXA para financiamento ou nos programas de repasse. ” (CAIXA 

Econômica Federal) 

“O método utilizado pela CAIXA para a concessão do Selo consiste em verificar, durante 

a análise de viabilidade técnica do empreendimento, o atendimento aos critérios estabelecidos 

pelo instrumento, que estimula a adoção de práticas voltadas à sustentabilidade dos 

empreendimentos habitacionais. ” (CAIXA Econômica Federal) 

Para melhorar os aspectos de sustentabilidade e desempenho, o banco criou o selo, que 

é extenso em sua bibliografia e em seus requisitos, detalhado e bem fundamentado. 

O selo Casa Azul, como muitos outros selos ambientais para a construção civil 

disponíveis no mercado, possui um sistema de pontuação que classifica a construção conforme 

critérios previamente estabelecidos. Há um sistema de pré-requisitos a serem atendidos para 
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uma classificação mínima do selo, que é denominado Bronze. Sendo atendidos os pré-requisitos 

para a classificação Bronze, pode-se ainda atingir níveis superiores. O nível Prata consiste no 

atendimento dos pré-requisitos do nível Bronze mais o atendimento de seis itens de livre escolha 

da lista fornecida pela Caixa Econômica Federal. O nível Ouro consiste em atender todos os pré-

requisitos do nível Bronze mais doze itens de livre escolha da lista fornecida pelo banco. 

Os critérios a serem atendidos para a classificação do projeto pelo selo da Caixa são: 

Qualidade Urbana, Projeto e Conforto, Eficiência Energética, Conservação dos Recursos 

Materiais, Gestão da Água e Práticas Sociais. São, no total, de 18 a 19 critérios de cumprimento 

obrigatório e mais 35 critérios de livre escolha. Dentre os critérios obrigatórios, três deles estão 

inseridos na categoria “Gestão da água”, portanto imprescindíveis para a obtenção do selo. Entre 

os 35 critérios de livre escolha, 5 são pertencentes à categoria “Gestão da água”, podendo então 

ser parte fundamental para a obtenção dos níveis prata e ouro. 

O Quadro 4 foi adaptado do material fornecido pela CAIXA Econômica Federal, 

enumerando os critérios relacionados aos sistemas hidrossanitários presentes no material. Os 

critérios podem ser examinados, na íntegra, nas figuras B1 e B2, no Anexo B. 

 

Quadro 4 - Critérios Selo Casa Azul caixa relacionados às instalações hidrossanitárias 
(Fonte: CAIXA Econômica Federal, Adaptado pelo autor) 

GESTÃO DA ÁGUA 
CRITÉRIOS OBRIGATÓRIOS 
MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA - ÁGUA 
DISPOSITIVOS ECONOMIZADORES - SISTEMA DE DESCARGA 
ÁREAS PERMEÁVEIS 
CRITÉRIOS DE LIVRE ESCOLHA 
DISPOSITIVOS ECONOMIZADORES - AREJADORES 
DISPOSITIVOS ECONOMIZADORES - REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO 
APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
RETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 

O Selo classifica como obrigatórios os itens “Medição individualizada – água”, 

“Dispositivos economizadores – bacias sanitárias” e “Áreas permeáveis”. A instalação de 

medidores individualizada permite ao morador o gerenciamento dos gastos, potencialmente 

diminuindo o consumo de água da residência. A instalação de bacias sanitárias é importante 

para a redução tanto do consumo de água como na geração de esgotos sanitários, podendo ser 

substituídos por outros dispositivos economizadores da mesma função, desde que comprovada 

sua efetividade, viabilidade técnica e consumo inferior às bacias sanitárias. 

O item “Áreas permeáveis” estabelece que o coeficiente de permeabilidade da edificação 

seja superior em 10% ao índice estabelecido pela legislação local. Caso não haja na legislação 
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o estabelecimento de coeficiente de permeabilidade mínimo, o índice adotado deve ser de, pelo 

menos 20% considerando índices de referências estabelecidos pelo selo. Este item objetiva a 

manutenção da integridade dos lençóis freáticos, evitar alagamentos e ainda evitar a poluição 

que pode ser trazida pelos alagamentos. 

Há ainda critérios opcionais a serem atendidos, sendo eles “Dispositivos 

economizadores – arejadores”, “Dispositivos economizadores – registros reguladores de vazão”, 

“Aproveitamento de águas pluviais”, “Retenção de águas pluviais”, “Infiltração de águas pluviais”. 

Os dispositivos economizadores têm como objetivo diminuir o consumo de água, 

segundo a Caixa Econômica Federal, além de reduzir a geração de esgotos sanitários. A 

retenção de águas pluviais e a infiltração das mesmas objetivam, segundo o material do selo, 

”permitir o escoamento das águas pluviais de modo controlado, com vistas a prevenir o risco de 

inundações em regiões com alta impermeabilização do solo e desonerar as redes públicas de 

drenagem.”. Todos os critérios indicam restrições e aplicações a cada critério apresentado. 

 

2.3.3 AQUA 

 

A certificação AQUA é um processo de gestão, desenvolvido pela Associação HQE, que 

visa a qualidade ambiental de um empreendimento de construção. 

Segundo a Fundação Vanzolini, instituição representante da certificação no Brasil, “O 

processo de certificação traz exigências de um Sistema de Gestão do Empreendimento (SGE) 

que permitem o planejamento, a operacionalização e o controle de todas as etapas de seu 

desenvolvimento, partindo do comprometimento com um padrão de desempenho definido e 

traduzido na forma de um perfil de Qualidade Ambiental do Edifício (QAE).” 

Em seu site, a fundação ainda esclarece “Além do estabelecimento de um sistema de 

gestão específico para o empreendimento, o empreendedor deve realizar a avaliação da 

qualidade ambiental do edifício em pelo menos três fases (construção nova e renovações): Pré-

projeto, Projeto e Execução; e na fase pré-projeto da Operação e Uso e fases Operação e Uso 

periódicas (edifício em operação e uso).” 

A AQUA dispõe, de extenso material expondo e fundamentando todos os pontos a serem 

considerados pelo empreendedor realizador do projeto em questão. 

O selo AQUA estrutura a qualidade ambiental do edifício em 14 categorias, que são 

analisadas ponto a ponto em seu documento de referência, com orientações e apontamento de 

documentos de referência que auxiliam a alcançar o nível de desempenho esperado pela 

Associação. As categorias associadas aos sistemas hidrossanitários, de aproveitamento e reuso 

de água presentes no selo estão enumeradas no Quadro 5. 
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Quadro 5 - Categorias relacionadas às instalações hidrossanitárias, de aproveitamento e 
reuso do selo AQUA (Fonte: Fundação Vanzolini) 

CATEGORIAS - SELO AQUA 

SÍTIO E CONSTRUÇÃO 

1 - RELAÇÃO DO EDIFÍCIO COM O SEU ENTORNO 
2 - ESCOLHA INTEGRADA DE PRODUTOS, SISTEMAS E PROCESSOS 
CONSTRUTIVOS 

3 - CANTEIROS DE OBRAS COM BAIXO IMPACTO AMBIENTAL 

GESTÃO 

4 - GESTÃO DA ENERGIA 

5 - GESTÃO DA ÁGUA 

6 - GESTÃO DOS RESÍDUOS DE USO E OPERAÇÃO DO EDIFÍCIO 

7 - MANUTENÇÃO - PERMANÊNCIA DO DESEMPENHO AMBIENTAL 

CONFORTO 

8 - CONFORTO HIGROTÉRMICO 

9 - CONFORTO ACÚSTICO 

10 - CONFORTO VISUAL 

11 - CONFORTO OLFATIVO 

SAÚDE 

12 - QUALIDADE SANITÁRIA DO AMBIENTE 

13 - QUALIDADE SANITÁRIA DO AR 

14 - QUALIDADE SANITÁRIA DA ÁGUA 
 

Estas categorias enumeram diversos aspectos que influenciam não só na 

sustentabilidade da edificação, como também no seu desempenho e de seus sistemas, como a 

sua manutenibilidade, produção de odores, condições sanitárias da água, etc. 

O selo AQUA não possui sistema de pontuação convencional e sim de performance em 

cada categoria, atribuindo aos quesitos níveis diferentes de pontuação, sendo estes Bom, 

Superior ou Excelente. 

Os critérios expostos pela certificação possuem relações diretas com os sistemas 

hidrossanitários, de aproveitamento e reuso nas categorias nº 1: Relação do edifício com o seu 

entorno, nº 4: Gestão da energia, nº 5: Gestão da água, nº 7: Gestão da manutenção, nº 11: 

Conforto olfativo, na categoria nº 12: Qualidade sanitária dos ambientes, categoria nº 13: 

Qualidade sanitária do ar e na categoria nº 14: Qualidade sanitária da água. 

O critério nº 1 enumera a necessidade de planejamento das medidas a serem tomadas, 

de acordo com a situação atual do entorno para as questões relacionadas ao sistema de águas 

pluviais, identificando possíveis problemas com relação a águas escoadas e sua necessidade 

ou não de tratamento e taxas de impermeabilização do terreno que possam ser nocivas ao 

ambiente externo pré-estabelecido. 
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O critério nº 4 exige avaliação da viabilidade de instalações de energia renováveis e, 

caso viável, indicada a cobertura das necessidades do edifício por meio destas energias 

renováveis, citando o sistema de aquecimento de água no texto. Para alcançar o nível superior 

nesta categoria, o empreendedor deve cumprir esta exigência. O empreendedor deve ainda 

utilizar a etiquetagem de eficiência energética do Inmetro ENCE como referência na escolha de 

equipamentos como bombas centrífugas, componentes em potencial dos sistemas de água fria, 

quente, esgoto e águas pluviais, aproveitamento de águas pluviais e reuso de águas cinzas. 

Deve ainda ser realizado o controle de gastos de energia e a medição do desempenho dos 

sistemas de aquecimento de água do edifício, evitando as perdas de calor e os desperdícios dos 

subcomponentes do sistema. 

A categoria nº 5: Gestão da água é a mais intimamente relacionada com os sistemas 

hidrossanitários em geral. O sistema AQUA exige que diversos requisitos de normas sejam 

atendidos, como por exemplo a limitação de pressões em pontos de consumo a no máximo 

300kPa, além de ainda prever medidas para prevenir gastos excessivos que não estão previstos 

em norma, como a utilização de dispositivos economizadores de água e a realização da previsão 

de gastos das unidades habitacionais e áreas comuns a fim de determinar a economia relativa 

das mesmas. As águas pluviais também são objeto de exigências pelo sistema AQUA, sendo 

necessário realizar estudo de necessidade de retenção de águas pluviais do empreendimento e 

manutenção da taxa de impermeabilização do terreno abaixo dos limites estabelecidos pela 

legislação local e normas de referência, além de apontar como critério optativo o aproveitamento 

de águas pluviais. 

Para o atendimento do critério nº 7: Gestão da manutenção, é necessário que os 

sistemas hidrossanitários respeitem os critérios referentes à facilidade de manutenção desses 

sistemas, como a medição individualizada para áreas privativas e comuns, folga para as 

instalações PEX embutidas em laje, de forma a facilitar sua retirada em eventuais reparos, e a 

existência de registros de fácil acesso para fechamento de sistemas para eventuais consertos. 

Ainda é sugerido que sejam projetados sistemas de automação no monitoramento de consumo 

de água a fim de que estes possam identificar possíveis falhas no sistema sem que o usuário 

precise atentar para possíveis vazamentos. 

Para que o critério nº 11 seja atendido, é necessário que o sistema de esgotos sanitários 

seja projetado de forma que não haja geração de gases fétidos que possam ingressar no interior 

do sistema e atingir as áreas de utilização. 

Finalmente, para que o critério nº 14 seja atendido, é necessário que a qualidade da 

água seja mantida em todo os sistemas prediais, de acordo com a qualidade adequada para 

cada sistema. Para isso, as tubulações devem ser isoladas, a distribuição deve permitir 

manutenção, deve ser prevista a limpeza das tubulações ao fim da obra e a qualidade da água 

deve ser monitorada ao fim da execução da obra. As temperaturas da água quente devem ser 

adequadas, a fim de evitar queimaduras nos usuários. O sistema de águas pluviais também deve 

ser monitorado, acessível a manutenções, e a qualidade das águas também deve ser adequada. 
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3 A NORMA DE DESEMPENHO ABNT NBR 15.575 
 

Em julho de 2013, Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) publicou a NBR 

15.575 – Desempenho de Edificações Habitacionais com o intuito de satisfazer exigências dos 

usuários das edificações a fim de melhorar a qualidade das construções brasileiras. 

A norma é estruturada em seis partes distintas: a primeira referente a requisitos gerais do 

projeto ou obra e mais cinco partes, cada uma referente a um conjunto de sistemas componente 

da edificação. 

Neste trabalho, serão abordadas as partes 1 (Requisitos gerais) e 6 (Sistemas 

hidrossanitários) da norma de desempenho, visto que somente elas fixam requisitos mínimos de 

desempenho relacionados aos sistemas hidrossanitários das edificações. 

“O conjunto normativo NBR 15.575 – Edificações Habitacionais – Desempenho, traz como 

novidade o conceito de comportamento em uso dos componentes e sistemas das edificações, 

sendo que a construção habitacional deve atender e cumprir as exigências dos usuários ao longo 

dos anos, promovendo o amadurecimento e melhoria da relação de consumo no mercado 

imobiliário, na medida em que todos os partícipes da produção habitacional são incumbidos de 

suas responsabilidades; projetistas, fornecedores de material, componente e/ou sistema, 

construtor, incorporador e usuário.” (Guia orientativo para atendimento da norma ABNT NBR 

15.575//2013, CBIC) 

A NBR 15.575 estabelece alguns novos conceitos que serão expostos a seguir, visto que o 

entendimento deles é primordial para a aplicação dos requisitos normativos expostos no corpo 

da norma de desempenho. 

 

3.1 VIDA ÚTIL, VIDA ÚTIL DE PROJETO E MANUTENÇÃO 

 

A ABNT define vida útil como “Período de tempo durante o qual o edifício, ou seus 

sistemas mantém o desempenho esperado, quando submetidos apenas às atividades de 

manutenção pré-definidas em projeto. ” O conceito de vida útil de projeto (VUP) é definido pela 

ABNT como “Período estimado de tempo, em que um sistema é projetado para atender aos 

requisitos de desempenho estabelecido nesta Norma [NBR 15.575], desde que cumprido o 

programa de manutenção previsto no manual de operação, uso e manutenção (3.19). Vida útil 

requerida para o edifício ou para seus sistemas, pré-estabelecida na etapa de projeto. ” 

A norma discorre sobre o conceito de manutenção da seguinte maneira: “Conjunto de 

atividades a serem realizadas para conservar ou recuperar a capacidade funcional da edificação 

e de seus sistemas constituintes de atender as necessidades e segurança dos seus usuários. ” 
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Os conceitos de vida útil e vida útil de projeto são importantes, pois expõe as obrigações 

de projetistas, construtoras e usuários das edificações no que se refere à manutenção dos 

sistemas e seu desempenho ao longo do tempo. O comportamento em uso de uma edificação 

ao longo do tempo esperado pode ser representado pela figura 2. 

 

 

Figura 2 - Vida útil de uma edificação (Fonte: ABNT NBR 15.575) 

 

O desempenho mínimo apresentado pela norma deve ser atendido durante toda a vida útil 

da edificação. A vida útil pode ser prolongada por manutenções programadas ou emergenciais, 

desde que elas aumentem o nível de desempenho da edificação a, pelo menos o nível mínimo, 

garantindo o aumento de sua vida útil. 

 

3.2 NBR 15.575 – PARTE 1 – REQUISITOS GERAIS 

 

A parte 1 da norma de desempenho das edificações habitacionais se refere aos requisitos 

gerais das edificações, apresentando-se em todos os subsistemas da obra a fim de que se possa 

observar as interações desses subsistemas entre si. 

“A NBR 15575 estabelece que, para edificações ou conjuntos habitacionais com local de 

implantação definido, os projetos devem ser desenvolvidos com base nas características 

geomorfológicas do local, avaliando-se convenientemente os riscos de deslizamentos, 

enchentes, erosões e outros.” (Guia orientativo CBIC) 
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Para o atendimento da norma, segundo a mesma, a edificação projetada deve atender às 

condições mínimas de qualidade do ar e salubridade ambiental definidas pelo código sanitário 

estadual ou municipal do local da implantação da obra, devendo ser observado neste caso, 

principalmente a manutenção qualidade da água, a correta disposição de esgotos sanitários e 

caimentos adequados para superfícies de áreas molhadas ou laváveis. 

O sistema de esgotos pode se tornar um vetor de doenças e um facilitador da entrada de 

insetos nas unidades habitacionais ou áreas habitáveis da construção, portanto a norma de 

desempenho exige que a norma NBR 8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e 

execução seja respeitada, frisando o dimensionamento de sifões e ralos sifonados, além de exigir 

que elementos de inspeção como caixas de gordura e caixas de inspeção sejam hermeticamente 

fechados, sem que se inviabilize a inspeção e manutenção do sistema. 

Há diversos critérios que devem ser seguidos na NBR 15.575 a fim de que a qualidade da 

água fria seja preservada no sistema. Essencialmente, a norma de desempenho enumera 

diversas outras normas ABNT como por exemplo as NBR 5626, 7198, 8160 e 10844 a fim de 

garantir a separação física da instalação de água fria a qualquer outra instalação que transporte 

fluidos, evitar contaminação proveniente dos tubos condutores do sistema de água fria, evitar a 

contaminação da água por bactérias ou quaisquer outros agentes externos, evitar o 

empoçamento de água em componentes dos sistemas prediais como tanques ou pias, e garantir 

que não haja risco de retrossifonagem principalmente em reservatórios domiciliares. A NBR 

5626, utilizada como referência à NBR 15.575, adiciona ainda que, a fim de evitar 

contaminações, o alimentador predial deve ser instalado com sua geratriz inferior, pelo menos a 

30 cm da geratriz superior da tubulação de esgoto sanitário. 

A norma de desempenho expõe em seu item número 18, da parte 1 que as instalações 

previstas no empreendimento devem ser ambientalmente adequadas ao meio onde será 

inserido, respeitando as legislações ambientais locais, observando que “os empreendimentos e 

sua infraestrutura (arruamento, drenagem, rede de água, gás, esgoto, telefonia, energia) devem 

ser projetados, construídos e mantidos de forma a minimizar as alterações no ambiente”. 

Ainda em sua primeira parte, a norma encoraja o reuso e expõe condições de utilização e 

reuso de águas servidas para utilizações não potáveis. A norma recomenda que as águas sejam 

reutilizadas, a fim de diminuir a demanda por água potável e a geração de esgotos sanitários, 

diminuindo assim o impacto ambiental do empreendimento. O reuso de água é limitado a águas 

que possuam índices máximos de coliformes fecais aceitáveis, turbidez, etc, conforme exposto 

no Quadro 6. 
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Quadro 6 - Parâmetros de potabilidade para aproveitamento de águas servidas (Fonte: 
ABNT NBR 15.575) 

Parâmetro Valor 
Coliformes totais Ausência em 100mL 

Coliformes termotolerantes Ausência em 100mL 
Cloro residual livre ¹ 0,5 mg/L a 3,0 mg/L 

Turbidez < 2,0 uT ², para usos menos 
restritivos < 5,0 uT 

Cor aparente (caso não seja utilizado nenhum 
corante, ou antes da sua utilização) < 15 uH ³ 

Deve prever ajuste de pH para proteção das 
redes de distribuição, caso necessário 

pH de 6,0 a 8,0 no caso da 
tubulação de aço carbono ou 

galvanizado 

NOTA: Podem ser utilizados outros processos de desinfecção além do cloro, como a 
aplicação de raio ultravioleta e aplicação de ozônio 
¹ No caso de serem utilizados compostos de cloro para desinfecção. 
² uT é a unidade de turbidez 
³ uH é a unidade de Hazen 

 

3.3 NBR 15.575 – PARTE 6 – SISTEMAS HIDROSSANITÁRIOS 

 

A parte 6 da NBR 15.575 é a que se refere especificamente aos requisitos e exigências, 

conforme demandas dos usuários, dos sistemas hidrossanitários. A norma, ao citar os sistemas 

hidrossanitários, se refere aos seguintes sistemas: 

a) Sistemas prediais de água fria e de água quente; 

b) Sistemas prediais de esgoto e ventilação; e 

c) Sistemas prediais de águas pluviais. 

A ABNT ressalta que a norma de desempenho trabalha em conjunto com as demais 

normas prescritivas (segundo lista de referências normativas presente no corpo do documento), 

visto que a NBR 15.575 expõe os critérios de avaliação do produto projeto e edificação, enquanto 

fixa os critérios de desempenho mínimos, intermediários e superiores da edificação em uso, sem 

expor parâmetros de cálculo ou métodos executivos. 

Dentro da parte 6 da norma de desempenho, o texto volta a explorar os critérios de 

desempenho estabelecidos ainda na parte 1, porém aplicando quando conveniente aos sistemas 

hidrossanitários em questão. Os critérios utilizados serão enumerados a seguir, expondo de 

maneira sucinta a sua relação com a sustentabilidade, conforme estudado no capítulo 3 deste 

trabalho, sob a luz das certificações ambientais mais comumente adotadas no Brasil. 
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3.3.1 SEGURANÇA ESTRUTURAL 

 

O desempenho, como já foi explicado anteriormente, pode ser definido como o 

comportamento da edificação quando em uso. Sendo assim, as tubulações, quando em uso, 

estão sujeitas a esforços provenientes do fluxo de água presente em seu interior. 

É necessário que cada trecho de tubulação tenha condições de suportar tanto os 

esforços estáticos quanto dinâmicos, e por isso a norma enumera este critério, visto que, caso a 

tubulação não tenha condições de suportar estes esforços, esta poderá se romper, causando 

diversos prejuízos para a edificação como um todo e a outros subsistemas componentes. 

As tubulações podem estar suspensas por fixadores, enterradas ou embutidas em 

elementos de vedação. 

Quando as tubulações estiverem suspensas, a norma prevê que os fixadores, além das 

tubulações, devem suportar os esforços aos quais as tubulações estão expostas e, para isso, 

determina que as fixações devem suportar cinco vezes o peso próprio da tubulação e ainda 

estarem espaçadas de forma que as tubulações não apresentem deformações maiores do que 

0,5% do vão. 

Para as tubulações enterradas, a norma exige que elas mantenham sua integridade, 

apenas fixando que sejam previstos dispositivos que as protejam de quaisquer esforços que 

possam a levar ao rompimento (por exemplo, o envelopamento de tubulações enterradas onde 

houver necessidade). 

Tubulações embutidas estão expostas às deformações dos elementos aos quais estas 

estão agregadas, portanto a norma informa que deve haver elementos que não permitam que 

estes esforços sejam transmitidos às tubulações, de forma que elas não corram risco de 

rompimento frente a deformações de interfaces como estrutura x alvenaria por exemplo. 

As solicitações dinâmicas às quais as tubulações estão sujeitas são as pressões de 

equipamentos essenciais ao funcionamento do sistema hidrossanitário, como por exemplo 

válvulas de descarga, bombas de recalque, etc. Esses esforços devem ser levados em 

consideração na especificação do material utilizado para as tubulações. A forma de avaliação de 

resistência de cada material é o ensaio de cada norma de referência citada na NBR 15.575. 

 

3.3.2 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 

 

Item importante para a segurança do usuário, a segurança contra incêndio é 

imprescindível para qualquer sistema componente de uma edificação. Os sistemas 

hidrossanitários são sistemas que em caso de incêndio serão expostos às chamas e ao mesmo 
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tempo fazem parte do combate ao incêndio, portanto há uma preocupação especial à forma como 

ele se comporta frente a esta ameaça. 

A norma de desempenho, assim como diversas outras normas como a NBR 5626, chama 

atenção para a reserva técnica de incêndio (RTI). Os edifícios devem dispor de reserva técnica 

sempre que for observada a necessidade, segundo a legislação vigente ou, em caso de 

ausência, a NBR 13.714. 

Ainda no critério de segurança contra incêndio, a norma enumera o critério de combate 

a incêndio com extintores, frisando sua presença, posicionamento e tipo de extintores presentes 

na edificação adequados conforme a legislação ou NBR 13.714.  

A última preocupação da NBR 15.575 quanto ao critério de segurança contra incêndio é 

de que as tubulações não sejam um caminho de alastramento das chamas entre pavimentos. 

Para isso, a norma exige que o material em que as tubulações são executadas não seja capaz 

de propagar chamas. A maioria dos materiais presentes no mercado, como o PVC, PEX, etc não 

propagam chama, logo tubulações convencionalmente utilizadas no Brasil comumente tendem a 

não ferir este critério da norma de desempenho. 

 

3.3.3 SEGURANÇA NO USO E OPERAÇÃO 

 

O uso dos sistemas presentes nas edificações é o aspecto mais primordial da edificação 

no que se refere ao desempenho, sendo assim, é no momento do uso em que o usuário está 

mais exposto a possíveis falhas do sistema. 

Entende-se que o projetista deve prever possíveis falhas do sistema que possam 

comprometer a segurança do usuário e as evite. 

A norma enumera como riscos mais acentuados para os usuários, referentes aos 

sistemas hidrossanitários são: risco de choques elétricos e queimaduras em sistemas de 

aquecimento de água, risco de explosão, queimaduras ou intoxicação por gás, risco de 

ferimentos causados por objetos contundentes componentes do sistema e risco de queimaduras 

devido a altas temperaturas da água. 

Os critérios expostos podem ser consultados na norma 15.575, visto que cada um deles 

enumera diversas exigências, anexadas a outras normas de referência, que não constituem 

material relacionado ao tema abordado neste trabalho. 
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3.3.4 ESTANQUEIDADE 

 

Segundo a ABNT, na norma 15.575, o sistema projetado deve ser capaz de se manter 

estanque quando for submetido às pressões previstas em projeto. Para que a estanqueidade 

seja garantida, devem ser realizados ensaios submetendo as tubulações a pressões de 1,5 vezes 

a pressão máxima calculada em projeto, sendo esta maior do que 100 kPa, durante 1h, segundo 

previsto nas normas NBR 5626, NBR 7198 e NBR 8160. 

A estanqueidade deve ser verificada tanto nos sistemas de água fria e água quente e 

seus componentes, quanto nos sistemas de esgotos sanitários e águas pluviais, visto que estes 

também estão expostos a pressões de água, sendo então sujeitos a vazamentos. 

 

3.3.5 DESEMPENHO ACÚSTICO 

 

O desempenho acústico dos sistemas hidrossanitários são uma grande preocupação 

para o consumidor da indústria da construção civil, logo a norma de desempenho propõe uma 

série de ensaios a serem realizados para a avaliação do nível de desempenho dos sistemas 

hidrossanitários das edificações. 

Há, na norma, um anexo (B), informativo sobre os ensaios e níveis de desempenho 

aferidos a cada resultado dos ensaios. Os sistemas componentes de um cômodo (1) não devem 

gerar ruídos indesejados em outro cômodo (2), sejam os componentes do sistema, tubulações 

ou pontos de utilização. 

Este critério é dependente não somente dos sistemas hidrossanitários, como também do 

sistema de vedações. Este é o primeiro exemplo claro de interdisciplinaridade apresentado neste 

trabalho, ao qual a norma tanto se refere. 

 

3.3.6 DURABILIDADE E MANUTENIBILIDADE 

 

A durabilidade de um edifício é definida como a capacidade de um edifício de manter sua 

funcionalidade ao longo de uma vida útil de projeto pré-estabelecida, atendendo pelo menos à 

vida útil de projeto apresentada na NBR 15.575, em sua parte 1, tabela 14.1 e ainda em seus 

anexos, onde cada parte do sistema hidrossanitário tem sua vida útil de projeto mínima 

discriminada. 

A durabilidade e a manutenibilidade são dois conceitos altamente relacionados, já que a 

durabilidade pode ser condicionada à capacidade de realização de manutenção do sistema. 

Sistemas não acessíveis, como tubulações embutidas têm sua manutenibilidade restrita à quebra 



22 
 

dos elementos de vedação, logo a manutenibilidade é limitada, então, segundo a NBR 15.575 

estes elementos têm vida útil de projeto mínima de 20 anos (a mesma vida útil mínima dos 

sistemas hidrossanitários como um todo), sendo então elemento condicionante da vida útil do 

sistema. 

Elementos acessíveis, como por exemplo, tubulações aparentes ou de fácil acesso 

possuem vida útil de projeto mínima de 4 anos, mostrando que a capacidade de fácil realização 

de manutenções programadas ou emergenciais pode ser fator determinante para a obtenção de 

desempenho da edificação. 

A NBR 15.575 propõe ainda o conceito de vida útil superior, a fim de encorajar a indústria 

a atingi-la. A vida útil superior proposta pela norma para os sistemas hidrossanitários como um 

todo é de 30 anos. 

O modo de avaliar a vida útil de um empreendimento é específico para cada subsistema 

do mesmo. Alguns métodos incluem a realização de testes de desgaste acelerado ou até mesmo 

a utilização de modelos estatísticos com base em pesquisas com usuários de edificações 

similares às que serão realizadas segundo projeto. 

Para que seja garantido que os subsistemas da edificação alcançarão a vida útil de 

projeto especificada é necessário que o plano de manutenção do edifício seja cumprido. O plano 

de manutenção deve ser elaborado pelo projetista conforme a NBR 5674. 

 

3.3.7 SAÚDE, HIGIENE E QUALIDADE DO AR 

 

A qualidade do sistema hidrossanitário de água fria é primordial para a saúde do usuário. 

Contaminações nesse sistema podem provocar graves enfermidades aos usuários, então a 

responsabilidade dos engenheiros envolvidos para com os usuários é grande. 

Segundo o Guia Orientativo da norma 15.575, do CBIC, “O sistema de água fria deve 

ser preservado contra o risco de contaminações, observando-se os seguintes cuidados: 

a) Deve haver total separação física de qualquer outra instalação que conduza fluídos; 

b) Tubos e componentes da instalação do sistema de água fria não podem transmitir 

substâncias tóxicas à água ou contaminá-la por meio de metais pesados; 

c) Tubos e componentes de instalação aparente devem ser fabricados com material lavável 

e impermeável para evitar a impregnação de sujeira ou desenvolvimento de bactérias ou 

atividades biológicas; 

d) Tanques de lavar roupa, pias de cozinha, lavatórios, válvulas de escoamento e outros 

não devem permitir a estagnação / empoçamento de água; 

e) Tubos e componentes enterrados devem ser protegidos contra a ação de roedores e 

entrada de insetos, corpos estranhos e líquidos que possam contaminar a água potável; 
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f) Não pode haver risco de refluxo ou retrossifonagem de água encaminhada para as peças 

sanitárias, nem risco de retrossifonagem da água de reservatórios domiciliares para a 

rede pública.” 

A NBR 15.575 em seu requisito 15.1, estabelece que haja separação física entre os 

sistemas de águas potáveis e não potáveis. A NBR se preocupa ainda com possíveis 

contaminações provenientes dos componentes das instalações hidrossanitárias, que podem 

gerar contaminações por substâncias tóxicas ou metais pesados. 

Os sistemas não devem permitir que a água potável seja contaminada por agentes 

biológicos e ainda devem garantir que não haja empoçamento de água no sistema. Os sistemas 

hidrossanitários devem garantir que não haja contaminação por refluxo de esgotos. 

A norma elucida ainda que os sistemas hidrossanitários não devem permitir que haja 

contaminação do ar, seja por odores desagradáveis que podem ser provenientes do sistema de 

esgotos sanitários ou ainda por gases tóxicos, como o dióxido de carbono (CO2 <0,5%) ou o 

monóxido de carbono (CO < 30 ppm). Esses gases podem ser emitidos por equipamentos como 

aquecedores de água a gás. 

 

3.3.8 FUNCIONABILIDADE E ACESSIBILIDADE 

 

O item 16 da norma (Funcionabilidade e acessibilidade) é dividido entre critérios 

dependentes de cada sistema subcomponente do hidrossanitário. 

O requisito 16.1 (Funcionamento das instalações de água) se refere ao atendimento das 

normas de referência dos sistemas de água fria (NBR 5626 e NBR 7198) e consiste no alcance 

das pressões adequadas, segundo especificado nessas normas para cada ponto em uso 

simultâneo dos equipamentos projetados. 

A seguir, a norma enumera os requisitos mínimos de desempenho para os sistemas de 

instalações de esgoto. Segundo a NBR 15.575-6 em seu item 16.2, o sistema deve ser capaz de 

“coletar e afastar nas vazões com que normalmente são descarregados os aparelhos sem que 

haja transbordamento, acúmulo na instalação, contaminação do solo ou retorno a aparelhos não 

utilizados. ” Conforme exposto nas normas de referência ABNT NBR 8160, ABNT NBR 7229 e 

ABNT NBR 13969. 

Por último, a norma expõe os critérios para o funcionamento dos sistemas de águas 

pluviais, ou seja, que os elementos dimensionados tenham capacidade de conduzir as águas de 

chuva incidentes sobre a localidade onde está sendo projetado o empreendimento, para o tempo 

de retorno adotado, desde que este seja satisfatório, sem que haja grandes acumulações de 

água ou transbordamentos., segundo a norma de referência ABNT NBR 10844. 
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3.3.9 CONFORTO TÁTIL E ANTROPODINÂMICO 

 

Os componentes dos sistemas hidrossanitários são utilizados manualmente, logo eles 

devem proporcionar condições para a sua boa utilização. Como são diversos os elementos que 

fazem a interface entre sistema e usuário, cada um deles possui uma norma específica referente 

ao conforto tátil e antropodinâmmico. 

Segundo a NBR 15.575, “As peças de utilização, inclusive registros de manobra, devem 

possuir volantes ou dispositivos com formato e dimensões que proporcionem torque ou força de 

acionamento de acordo com as normas de especificação de cada produto, além de serem isentos 

de rebarbas, asperezas ou ressaltos que possam causar ferimentos. “ Para garantir que esta 

utilização será segura e que os produtos possuem o nível mínimo de desempenho, estes devem 

possuir declaração de atendimento às normas ABNT. Caso o produto não possua declaração, 

deve ser realizada inspeção in loco. 

 

3.3.10 ADEQUAÇÃO AMBIENTAL 

 

A NBR 15.575 é uma norma elaborada a partir da demanda do consumidor. É natural 

que com toda a preocupação atual com os impactos causados pelos meios urbanos e 

edificações, que esta preocupação seja traduzida na norma de desempenho em vigência no país. 

O primeiro requisito abordado no texto da norma é o uso racional da água. O texto é 

breve e direto, apenas afirmando que se deve “Reduzir a demanda da água da rede pública de 

abastecimento e o volume de esgoto conduzido para tratamento sem aumento da probabilidade 

de ocorrência de doenças ou da redução da satisfação do usuário representada pelas condições 

estabelecidas nesta parte da ABNT NBR 15575. “ 

Para que haja diminuição significativa do consumo de água e geração de esgotos, a 

norma enumera duas medidas que são tomados como os critérios do requisito “uso racional da 

água”. O primeiro critério é o consumo de água em bacias sanitárias. Ele deve ser compatível 

com o esperado em projeto, segundo a NBR 15.097-1, segundo Ilha (2002), “A participação do 

consumo de água da bacia sanitária no consumo residencial varia de 14,9 a 49,8%”, portanto é 

natural que este seja abordado separadamente. 

O segundo e último critério exposto em norma para este requisito é o fluxo de água em 

peças de utilização, que nada mais é do que garantir um fluxo mais próximo do ótimo possível, 

ou seja, que garantam a boa utilização da peça e ao mesmo tempo, permita que seja 

economizada água. As peças de utilização possuem normas específicas, logo para o maior 

entendimento do fluxo ideal para cada peça, recomenda-se a leitura das normas de referência. 

As normas de referência deste critério estão expostas no Quadro 7. 
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Quadro 7 - Normas de referência para vazões do sistema de água potável. 

NORMAS DE REFERÊNCIA PARA VAZÕES DOS EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS 

NORMA 
ANO DE 

PUBLICAÇÃO 
NOME DA NORMA 

ABNT NBR 
10.281 

2003 
TORNEIRA DE PRESSÃO - REQUISITOS E MÉTODOS 

DE ENSAIO 
ABNT NBR 

11.535 
1991 

MISTURADORES PARA PIA DE COZINHA TIPO MESA - 
ESPECIFICAÇÃO 

ABNT NBR 
11.815 

1991 
MISTURADORES PARA PIA DE COZINHA TIPO PAREDE 

- ESPECIFICAÇÃO 

ABNT NBR 
13.713 

2009 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAIS - APARELHOS 
AUTOMÁTICOS ACIONADOS MECANICAMENTE COM 

CICLO DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO - REQUISITOS 
E MÉTODOS DE ENSAIO 

ABNT NBR 
14.390 

2001 
MISTURADOR PARA LAVATÓRIO - REQUISITOS E 

MÉTODOS DE ENSAIO 
ABNT NBR 

14.877 
2002 

DUCHA HIGIÊNICA - REQUISITOS E MÉTODOS DE 
ENSAIO 

ABNT NBR 
15.206 

2005 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAIS - CHUVEIROS 
OU DUCHAS - REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO 

ABNT NBR 
15.704-1 

2009 
REGISTRO - REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO - 

PARTE 1: PROJETOS 

ABNT NBR 
15.705 

2009 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAIS - REGISTRO DE 

GAVETA - REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO 

 

O último requisito da norma de desempenho é “Contaminação do solo e do lençol 

freático”. A contaminação do lençol pode acarretar na contaminação de mananciais florescentes, 

podendo torna-lo vetor de doenças para pessoas e animais que consumirem a água 

contaminada, portanto o lençol não deve ser contaminado. Para garantir que este critério será 

atendido, deve ser realizado o projeto e a execução do sistema de esgotos sanitários em 

conformidade com as normas a seguir: ABNT NBR 8160, ABNT NBR 7229 e ABNT NBR 13969, 

garantindo que o esgoto será devidamente encaminhado à rede pública de esgotos para 

tratamento ou tratado in loco adequadamente antes da sua disposição. 
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4 AS INTERFACES ENCONTRADAS 
 

4.1 ADEQUAÇÃO AMBIENTAL 

 

O último item da norma de desempenho é o que mais se relaciona com a sustentabilidade, 

visto a sua relação forte com o aspecto ambiental. A adequação ambiental é relacionada na 

norma com o uso da água na edificação e os possíveis impactos poluentes que ela pode causa 

no meio onde ela está inserida, abordando os subitens “uso racional da água” e “contaminação 

do solo e do lençol freático”. 

 

4.1.1 USO RACIONAL DA ÁGUA 

 

O conceito de uso racional da água é complexo e possui grande margem para 

interpretações, porém, Gonçalves (2003) formulou uma terminologia aplicável ao uso racional da 

água. Segundo ele, o uso racional da água “objetiva o controle da demanda, através da redução 

do consumo, preservando a quantidade e a qualidade da água para as diferentes atividades 

consumidoras. ” 

Portanto, o uso racional da água é importante para a preservação do recurso natural da 

água e para garantir que águas de diversas fontes possam ser usadas adequadamente sem que 

haja perda em sua qualidade, mostrando a importância deste conceito para alcançar bons níveis 

de desempenho e de sustentabilidade em uma edificação. 

Diversas medidas podem ser tomadas para alcançar os objetivos do uso racional da 

água. A nível dos sistemas prediais, que são abordadas neste trabalho, essas medidas são 

consideradas no nível micro, ou seja, segundo Oliveira (1999) “ações que se concentram nos 

sistemas prediais, voltadas para o aumento da eficiência no uso da água. Tais ações visam à 

melhoria do conjunto das instalações de água e esgoto, diretamente implicadas no consumo 

predial. Envolvem fabricantes de peças e dispositivos economizadores, desenvolvimento de 

normalização técnica específica e programas de qualidade industrial. “. A aplicação dessas 

medidas será realizada no projeto e execução do sistema projetado. 

Os dispositivos economizadores são parte fundamental do processo de redução do 

consumo de água, e eles são citados tanto na norma de desempenho quanto na bibliografia das 

certificações ambientais apresentadas. Segundo a documentação do Selo Casa Azul da Caixa 

Econômica Federal, os dispositivos economizadores têm como objetivo proporcionar a redução 

do consumo da água e os dispositivos citados pela documentação são as bacias sanitárias, os 

arejadores e os registros reguladores de vazão. 
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Segundo o Selo Casa Azul, “Em edificações residenciais, as bacias sanitárias e os 

chuveiros normalmente representam as maiores parcelas do consumo de água. Assim, ações 

que visem à redução do volume consumido nesses aparelhos sanitários impactam sobremaneira 

o consumo total da unidade habitacional. A instalação de bacias sanitárias, com volume de 

descarga nominal de seis litros ou inferior, contribui para os seguintes benefícios ambientais: 

• redução de volume de esgotos a serem coletados e tratados, preservando, 

consequentemente, a qualidade das águas de superfície; 

• redução de insumos utilizados na captação, no tratamento e na adução decorrentes do 

uso racional de água, tais como energia, sulfato de alumínio, cal, cloro, flúor e outros. “ 

Em edificações habitacionais não há restrições ao uso das bacias sanitárias, as únicas 

restrições impostas a estes dispositivos se encontram em edifícios com acesso ao público, onde 

as bacias estão sujeitas a vandalismo, logo suas restrições não são técnicas e sim logísticas. 

Outros dispositivos que podem ser utilizados são os arejadores e as válvulas redutoras 

de vazão. Os arejadores, segundo a documentação do Selo Casa Azul, têm como objetivo 

“Proporcionar a redução do consumo de água e maior conforto ao usuário, propiciado pela 

melhor dispersão do jato em torneiras. “. Os registros redutores de vazão também objetivam a 

redução do consumo de água nos pontos de consumo. Os arejadores e os registros redutores 

de pressão, no entanto, possuem restrições técnicas à sua aplicação. Seu uso simultâneo só 

pode ser aplicado quando a pressão hidráulica for superior a 100kPa e individualmente, em 

pontos onde a pressão esteja entre 40kPa e 100kPa. Caso estas restrições não sejam atendidas, 

o desempenho do sistema será prejudicado, visto o item “Funcionabilidade e acessibilidade” da 

NBR 15.575. 

Como o uso racional da água objetiva a redução do consumo desse recurso na 

edificação, este item trabalha em conjunto com os presentes nas certificações ambientais como: 

 Critério “Uso racional da água” (LEED): Economia de água segue em 

alinhamento com os critérios da NBR 15.575; Uso de água não potável 

na irrigação não é citado na norma. 

 Critério obrigatório “Dispositivos economizadores – Sistema de descarga 

e critérios de livre escolha “Dispositivos economizadores – Arejadores”, 

dispositivos Economizadores – Registro regulador de vazão” e 

“Aproveitamento de águas pluviais” (Selo Casa Azul): Seguem em 

alinhamento com o critério de uso racional da água da NBR 15.575, 

porém pode interferir com o critério “funcionabilidade e acessibilidade”, 

principalmente nos itens de livre escolha do selo casa azul. 

 Critério “Gestão da água” (AQUA): Segue em alinhamento com a NBR 

15.575. 
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4.1.2 CONTAMINAÇÃO DO SOLO E DO LENÇOL FREÁTICO 

 

A norma de desempenho faz uso de outras NBR para expor suas condições mínimas a 

fim de evitar a contaminação do solo e do lençol freático presente no local onde será instalada a 

edificação e seus sistemas prediais. Essas normas são as que seguem: ABNT NBR 8160 – 

Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário – Projeto e Execução; ABNT NBR 7229 – Projeto, 

construção e operação de sistemas de tanques sépticos; e ABNT NBR 13969 - Tanques sépticos 

- Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, 

construção e operação. Cada uma destas normas se refere a um contexto em que o sistema de 

esgoto sanitário pode estar inserido em relação à infraestrutura disponível. 

A certificação LEED não possui item referente especificamente à destinação ou ao 

tratamento de efluentes sanitários, logo este critério da NBR 15.575 não confere pontos ao 

empreendedor. Porém o projeto é analisado em todas as suas etapas, incluindo projetos básico 

e executivo, logo não pode ser descartada a possibilidade de não aceitação de um projeto que 

não atenda às normas NBR supracitadas. 

O Selo Casa Azul não cita em seus critérios a manutenção da integridade ambiental do 

solo ou dos lençóis freáticos presentes no terreno ou proximidades do empreendimento a ser 

realizado, apenas citando a NBR 13.969 em sua documentação, logo o critério da NBR 15.575 

aqui abordado não confere pontos ao empreendedor. 

A certificação AQUA está em alinhamento com a norma NBR 15.575, visto que segundo 

a documentação da certificação devem ser identificadas as fontes de poluição internas e 

externas, estas devem ser tratadas adequadamente conforme as normas vigentes no país. Além 

disso, a norma ainda enumera que as condições do solo e do lençol freático devem ser 

identificadas e o empreendimento deve estar adequado às condições encontradas. No caso do 

solo, a certificação vai além, ao exigir tratamento do solo antes da implantação da edificação, 

visto que este é uma fonte de poluição externa. 

 

4.2 SAÚDE, HIGIENE E QUALIDADE DO AR 

 

O critério “Saúde, higiene e qualidade do ar” da NBR 15.575 é abordado profundamente 

pela certificação AQUA. Há um critério completo, denominado “Saúde”, onde são abordadas as 

categorias “Qualidade sanitária do ambiente”, “Qualidade sanitária do ar” e “Qualidade sanitária 

da água”, além do critério “Conforto”, onde a categoria “Conforto olfativo” representa o item da 

norma de desempenho. 

Estes critérios estão em alinhamento, visto que a certificação AQUA é fortemente baseada 

nas NBR vigentes no país, então não há conflitos entre estes itens. 
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4.3 DURABILIDADE E MANUTENIBILIDADE 

 

4.3.1 DURABILIDADE 

 

O conceito mais importante na interface entre as certificações ambientais e o desempenho 

das edificações é a vida útil de projeto. 

As certificações abordam a inovação no uso de materiais, técnicas e sistemas com foco 

na sustentabilidade ambiental, enquanto na norma de desempenho, a ênfase está no conceito 

de vida útil e na satisfação do cliente. Esses conceitos estão tão relacionados que em certos 

idiomas, as palavras “sustentável” e “durável” são equivalentes. 

O certificado LEED possui os créditos “Tecnologias inovadoras para águas servidas”, 

“Conteúdo reciclado” e “Inovação no projeto” como critérios não obrigatórios, porém que devem 

ser sempre seguidos de comprovações técnicas de funcionamento do sistema, de acordo com 

as normas vigentes no país, visto que se a vida útil de projeto mínima não for atendida, estas 

inovações ou novos materiais não deverão ser usados, visto que podem ferir o desempenho 

mínimo normativo do sistema. 

Segundo John, Sato, Agopyan & Sjöström, (2002), “aumentando-se a durabilidade reduz-

se também a quantidade de resíduos de construção e demolição. ” .John, Sato, Agopyan & 

Sjöström, (2002) explicam ainda que a vida útil de um elemento não é ditada apenas pela 

durabilidade deste elemento, sendo a obsolência outro fator importante para a determinação da 

vida útil do sistema. Portanto, os elementos componentes do sistema devem ser analisados a 

fim de se determinar a sua vida útil de projeto. Elementos de menor vida útil de projeto devem 

ser instalados em locais de fácil manutenção ou remoção. 

 

4.3.2 MANUTENIBILIDADE 

 

Segundo Campos (2013), manutenibilidade é “grau de facilidade de um sistema, elemento 

ou componente de ser mantido ou recolocado no estado no qual possa executar suas funções 

requeridas, sob condições de uso especificadas, quando a manutenção é executada sob 

condições determinadas, procedimentos e meios prescritos. ”, logo, a manutenibilidade pode ser 

fator determinante na vida útil de projeto do sistema. 

Um sistema de baixa manutenibilidade deve ter vida útil mais alongada, normalmente 

coincidente com a vida útil de projeto do edifício, conforme especifica a norma de desempenho, 

logo, se as NBR 15.575 não for atendida nesse sentido, o produto pode ter sua vida útil de projeto 

diminuída. A diminuição da vida útil pode levar a intervenções mais extensas e frequentes na 

edificação, inclusive com possibilidade de demolições. Para que essa geração de resíduos seja 
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prevenida, deve ser realizado plano de manutenção adequado do sistema, com vida útil de 

projeto adequada à manutenibilidade do produto. 

O processo AQUA exige elaboração de plano de manutenção da edificação, mostrando 

assim que o conceito de manutenibilidade deve ser aplicado tanto quando se frisa a 

sustentabilidade da edificação quanto o desempenho da mesma. 

Quanto maior o grau de manutenibilidade do sistema, melhor, visto que mediante a 

necessidade de mais ou menos intervenções, o sistema ainda pode ser substituído por novos 

devido à obsolência do sistema, por exemplo. 

 

4.4 FUNCIONABILIDADE E ACESSIBILIDADE 

 

Como descreve a NBR 15.575 em sua parte 6, a funcionabilidade do sistema é avaliada 

de acordo com o cumprimento das normas de referência do sistema em questão, seja ele de 

água fria e quente, de esgoto sanitário ou de águas pluviais. 

A funcionabilidade do sistema pode ser impactada por dispositivos instalados no sistema, 

como os dispositivos economizadores (por exemplo arejadores e registros redutores de vazão). 

Esses dispositivos devem ser instalados apenas em trechos de tubulação onde são indicados, 

conforme foi indicado no item 5.1.1 deste trabalho, de acordo com o recomendado pela 

documentação do selo Casa Azul da Caixa Econômica Federal. 

Além disso, outro aspecto que pode afetar a funcionabilidade do sistema é um item 

presente tanto na norma de desempenho como nas certificações ambientais: o uso racional da 

água. Na busca de economia da água como recurso natural, as vazões das peças podem ser 

diminuídas, porém o projetista precisa ter cuidado para não tangenciar os limites normativos 

mínimos de pressão de água e vazão, visto que o sistema está sujeito a incertezas do modelo 

matemático, além da possível instalação de produtos redutores de vazão pelo usuário após a 

entrega da obra, visto que esses produtos normalmente são de fácil instalação. 

 

4.5 DESEMPENHO ACÚSTICO 

 

Os sistemas hidrossanitários, de aproveitamento e reuso de águas conduzem fluidos e, 

portanto, podem gerar ruídos nessa condução. Esses ruídos são abordados na norma de 

desempenho. Alguns sistemas podem gerar mais ruídos do que outros, de acordo com o fluxo 

de características laminares ou turbulentas. 

As tubulações de água fria e quente, em condições normais trabalham com fluxo de seção 

plena, onde os ruídos podem ser mais facilmente estudados em projeto. Segundo Leal (2003) 
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em artigo para a revista Téchne “Uma das principais fontes de ruídos é a turbulência, pelo 

excesso de velocidade do fluxo, e as cavitações, provocadas pelas emendas, estrangulamentos, 

variações de seções e desvios abruptos. Por isso, algumas medidas podem auxiliar na redução 

dos ruídos em diversas situações, como usar tubos com menos emendas ou reentrâncias 

internas. Outra solução é especificar tubos de diâmetros maiores para reduzir a velocidade da 

água. ”. 

No caso de tubulações que não trabalham com fluxo em seção plena, como por exemplo 

as tubulações de águas pluviais, os ruídos podem ser intensificados pelo efeito da reverberação 

nas paredes das tubulações. Estas tubulações normalmente não correm nos ambientes de 

vivência das edificações, porém em alguns casos, como por exemplo quando há sistema de 

aproveitamento de águas azuis, pode haver necessidade de encaminhamento de tubulações por 

dentro de cômodos habitáveis. Neste caso, é recomendada a utilização de tubulações isoladas 

acusticamente e a realização de estudos incluindo ensaios com as tubulações para identificar se 

o sistema atende os requisitos impostos pela norma de desempenho. 

Alguns outros sistemas podem exigir o uso de dispositivos que geram ruídos. Por exemplo 

o sistema de reutilização de águas cinzas, que possui necessidade de estação elevatória, 

aeradores, necessidade de acesso para veículos, etc. Estes sistemas devem ser localizados em 

locais oportunos, onde os ruídos produzidos não gerem incômodos aos usuários da edificação. 

 

4.6 ASPECTO ECONÔMICO 

 

As edificações são empreendimentos, logo, sempre que se decide sobre a implantação 

de um empreendimento, deve ser considerado se a edificação projetada gerará o retorno 

esperado pelo empreendedor a realiza-la. 

Conforme exposto anteriormente neste trabalho, o aspecto econômico da sustentabilidade 

compõe o triple bottom line, logo não pode ser ignorado. 

A implantação de cada subsistema possui impacto econômico sobre o custo final da obra, 

porém também gera valor ao produto final. 

Na concepção do projeto devem ser realizados levantamentos de custos a fim de se 

avaliar se a implantação de um sistema é ou não justificada pelos seus lucros gerados. 

Na etapa orçamentária de um projeto, todos os custos devem ser analisados 

profundamente e aprovados pelos gestores e executivos responsáveis pelo projeto a fim de 

decidir se o retorno gerado pela implantação do sistema justifica seu custo. 

O desempenho pode ser aplicado em diversos níveis a uma edificação, sendo eles o 

mínimo ou superior. É natural que quando o desempenho superior for adotado em um projeto de 

uma edificação, os custos associados sejam maiores do que quando implantado nível mínimo 
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de desempenho. Para que o aspecto econômico da sustentabilidade seja atendido, o nível de 

desempenho deve ser condizente com o público alvo do empreendimento. E com o preço de 

venda do imóvel, visto que o desempenho gera custos e agrega valor a edificação, a tornando 

mais cara, porém deve ser analisado o mercado no qual a edificação será inserida. 

A sustentabilidade ambiental também possui custos associados e também agrega valor à 

edificação, porém a relação do desempenho com o preço de venda de uma edificação é muito 

mais palpável do que a relativa à sustentabilidade ambiental. É muito comum que a viabilidade 

da instalação de um sistema que amplie a sustentabilidade ambiental de uma edificação seja 

associada ao período em que esse sistema gere economia igual ao seu custo de construção ou 

instalação, porém, apesar de esse ser um aspecto importante desses sistemas, ele não é o único. 

Aderir à implantação de um selo de certificação ambiental pode conferir alto valor de marketing, 

dependendo do cliente para o qual o empreendimento está sendo realizado. 

É bem verdade que o valor da sustentabilidade ambiental é subjetivo, por isso deve fazer 

parte do estudo de viabilidade a análise do mercado onde o empreendimento será edificado, 

verificando se os possíveis compradores do empreendimento aceitam o ônus referente aos 

custos extras referentes aos aspectos ambientais. 

O aspecto econômico, é muito particular a cada empreendimento. Empreendimentos de 

interesse social são menos restritos aos lucros em comparação com empreendimentos de 

empresas privadas destinadas ao mercado consumidor, portanto cada caso deve ser analisado 

de maneira particular. 

O preço de venda de uma edificação pode ser definido de maneira simplificada a partir da 

seguinte fórmula: 

ç   =   çã +   

Sendo que os consumidores, na compra, esperam pagar um preço razoável pelo produto 

que compram, ou seja: 

ç   ≈    

O conceito de “valor do produto”, no entanto é relativo e varia de acordo com questões 

culturais, desempenho, poder de compra do consumidor, etc. Para materialização do valor do 

produto é necessário realizar uma análise de mercado para o empreendimento. Segundo o 

SEBRAE, esta análise é realizada a partir de dados de relevância: desde avaliações do cliente, 

entendendo o perfil dos potenciais compradores, suas tendências, poder de compra; realiza-se 

análises de mercado procurando as tendências do mercado, a concorrência, preços de 

empreendimentos semelhantes, entre outros aspectos.  
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5 CASOS ANALISADOS 
 

Serão analisados dois de casos exemplo a fim de se exemplificar algumas interfaces entre 

os conceitos de desempenho e de sustentabilidade, mostrando-se como, em diversos casos, ao 

atender o desempenho, a sustentabilidade pode também ser atendida e vice-versa, ou até 

mesmo como a falta de atenção a alguns aspectos pode influenciar negativamente um dos dois 

conceitos. 

A partir do apresentado na revisão bibliográfica, será realizada uma análise de cada caso, 

a fim de ser propor melhorias onde for oportuno, a fim de alcançar maior equilíbrio entre a 

sustentabilidade e o desempenho. 

 

5.1 CASO 1 – USO RACIONAL DA ÁGUA X DESEMPENHO ACÚSTICO 

 

O primeiro caso a ser apresentado consiste em uma residência unifamiliar, onde foi 

instalado um sistema de aproveitamento de águas pluviais simples, composto de captação, 

armazenamento e ponto de consumo, a fim de reduzir o uso da água, como é apresentado nas 

certificações ambientais analisadas. 

A edificação está inserida num contexto urbano, estando localizada em uma cidade 

litorânea, na região metropolitana do Rio de Janeiro, onde a média anual de precipitação obtida 

a partir de análise de dados dos últimos 30 anos, segundo o site Climatempo, é de cerca de 

105mm/mês. Visto que o volume de chuva por mês é considerável, optou-se por executar um 

sistema de aproveitamento de águas pluviais para a edificação, visando o uso racional da água. 

O sistema projetado consiste em: Captação de águas pluviais provenientes do pavimento 

cobertura da edificação a partir de ralos, posicionados na laje e protegidos por grelhas; 

encaminhamento das águas pluviais captadas pelos ralos na laje da cobertura por tubos de PVC, 

encaminhado horizontalmente pelo forro de gesso da edificação; armazenamento das águas em 

tubulações superdimensionadas verticais embutidas em parede; utilização da água pluvial a 

partir de ponto de consumo em torneira multiuso. O sistema está indicado nas figuras 3 e 4. 
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Figura 3 - Captação de água da chuva da cobertura 

 

 

Figura 4 - Encaminhamento por tubulações horizontais e armazenamento 
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A área projetada contribuinte para o sistema de aproveitamento de águas pluviais é de 

aproximadamente 34m². Utilizou-se o método racional para a realização dos cálculos. O método 

racional é amplamente utilizado para cálculo de vazões proveniente de precipitações em bacias 

de até 4km², inclusive pela norma ABNT NBR 10.844 – Instalações prediais de águas pluviais de 

forma simplificada, relacionando a precipitação com o coeficiente de escoamento do local. A 

equação associada a este método está descrita a seguir:  

= × ×  

Onde: 

→ Vazão (m³/mês) 

→ Coeficiente de escoamento 

→ Intensidade de chuva (m/mês) 

→ Área projetada (m²) 

 

Considerando que a área projetada é impermeabilizada, é pertinente que se considere o 

coeficiente de escoamento = 1,00. A tabela 1 apresenta a média de chuvas mês a mês, 

segundo o site Climatempo, obtidos a partir de observações ao longo de 30 anos. 

 

Tabela 1 - Volume de águas pluviais disponível 

MÊS 
CHUVA 

(mm/mês) 
VOLUME ARMAZENADO 

(m³/mês) 

JANEIRO 179 6,09 

FEVEREIRO 128 4,35 

MARÇO 140 4,76 

ABRIL 99 3,37 

MAIO 70 2,38 

JUNHO 49 1,67 

JULHO 50 1,70 

AGOSTO 41 1,39 

SETEMBRO 84 2,86 

OUTUBRO 100 3,40 

NOVEMBRO 139 4,73 

DEZEMBRO 185 6,29 

 TOTAL/ANO (m³) 43 

 

Nota-se que o volume de água disponível é considerável, mesmo captando-se apenas da 

região frontal da cobertura, logo o sistema de aproveitamento de águas pluviais pode ser uma 

boa opção para a edificação, no que se refere ao uso racional da água, visto que tem potencial 



36 
 

de diminuir o consumo de água de água da edificação em 43.000 L de água por ano, desde que 

a água armazenada seja destinada a usos pertinentes com sua capacidade de armazenamento. 

O dimensionamento da tubulação condutora das águas pluviais em seu trecho ralo-

armazenamento deve ser realizado conforme exposto na NBR 10844, segundo diâmetros 

comerciais e inclinação adequada, de forma que, no máximo 3/4 da altura da seção da tubulação 

seja compreendida em água. 

O armazenamento deve ser realizado de forma que haja equilíbrio entre consumo versus 

disponibilidade de água. 

O sistema projetado possui como objetivo a promoção da racionalização do uso da água, 

conforme recomendam as certificações ambientais. 

Os usos aos quais as águas pluviais serão destinadas devem estar de acordo com a NBR 

15.527, a fins não potáveis após tratamento adequado. 

 

5.1.1 DESEMPENHO ACÚSTICO 

 

O primeiro incômodo relatado pelos usuários da edificação é referente ao desempenho 

acústico do sistema. Apesar de o sistema proporcionar o uso racional da água, conforme expõem 

as certificações estudadas é frequente o incômodo com os ruídos produzidos pelo fluxo de água 

nas tubulações, visto que as tubulações de encaminhamento e armazenamento se encontram 

posicionados sobre a suíte da edificação. 

Conforme exposto na revisão bibliográfica, tanto alguns sistemas de certificação (vide 

AQUA) se preocupam com a questão dos ruídos provenientes de tubulações, assim como a NBR 

15.575, que possui anexo informativo sobre o assunto. 

A fim de sanar este problema, há diversas opções para planos de ação. Nesta seção 

será exposto apenas um exemplo. 

 Reduzir o comprimento de tubulações: Foi utilizado para a captação, um ralo de 

cobertura. Esta solução poderia ser trocada por uma calha instalada ao longo da 

mureta, conforme exposto na figura 5. 
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Figura 5 - Substituição de ralo por canaleta 

 

 Armazenamento de águas pluviais em tubulações especiais de redução de 

ruídos: Diversas empresas fabricam séries especiais para tubulações em que o 

nível de ruídos é diminuído por materiais que possuem desempenho acústico 

superior. Exemplos desses equipamentos são ilustrados na figura 6. 

 

 

Figura 6 - Tubulações para melhor desempenho acústico 
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Figura 7 - Acessórios para melhor desempenho acústico 

 

5.1.2 MANUTENIBILIDADE 

 

A NBR 15.575 estabelece como critério de desempenho a manutenibilidade associada à 

vida útil de projeto do sistema. Os sistemas de aproveitamento de águas pluviais normalmente 

são em sua maioria facilmente acessíveis para manutenções e limpeza, porém, a edificação em 

questão está posicionada em terreno estreito e, para evitar uso de bombas hidráulicas e uso 

excessivo de espaço físico, a reservação é feita em tubulações verticais aderidas aos elementos 

de vedação. 

Como a reservação de água é realizada em tubulações embutidas, a limpeza do sistema 

é realizada de forma não convencional, por meio de um registro de gaveta, localizado antes do 

ponto de consumo. Está presente também sistema de extravasão e descarte de primeira água, 

porém o descarte é manual, por fechamento de registro no interior da edificação, como mostrado 

na figura 8. 

Analisados os pontos expostos, pode-se aferir que foi grande a preocupação no 

cumprimento de diretrizes associadas à sustentabilidade, inclusive ao dispensar a necessidade 

de bombas hidráulicas, assim, diminuindo o uso de energia pelo sistema de aproveitamento de 

água da chuva, porém o seguimento dessa diretriz provocou indiretamente a diminuição do 

desempenho da edificação. 
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Figura 8 - Esquema de reservação de água 

 

As tubulações não são aparentes, logo elas não podem ser facilmente substituídas. 

Como as tubulações de aproveitamento de águas pluviais estão parcialmente protegidas de 

detritos como folhas e poeira por grelha do ralo de captação localizado na cobertura, para nível 

superior de desempenho em manutenibilidade, elas deveriam ser acessíveis por visita, porém o 

sistema possui limpeza. Além disso, não obrigatória a presença de visita, já que este não é um 

reservatório convencional, como citado na norma, logo ele possui os requisitos mínimos de 

desempenho em manutenibilidade. 

 

5.1.3 NORMAS DE REFERÊNCIA DA NBR 15.575 

 

A norma de desempenho cita como critérios, o atendimento de certas normas de 

referência. Para o aproveitamento de águas pluviais, ela e algumas certificações citam as normas 

NBR 15.527 – Água de chuva – Aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não 

potáveis – Requisitos e a NBR 10.844 – Instalações prediais de águas pluviais. 
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A NBR 10.844 é uma norma de dimensionamento de condutores, portanto ela não 

restringe a sustentabilidade, visto que ela é a norma que adequa o sistema ao local onde ele 

está instalado, sendo assim, ela é um requisito. 

A NBR 15.527, por sua vez, é uma norma restritiva, ou seja, ela delimita usos, 

dispositivos obrigatórios, origens de água aceitáveis, além de parâmetros mínimos de qualidade 

da água para aproveitamento para fins não potáveis. 

Em seu item 3.1, a NBR 15.527 define como água da chuva (água que pode ser 

aproveitada) ” água resultante de precipitações atmosféricas coletada em coberturas, telhados, 

onde não haja circulação de pessoas, veículos ou animais”. O local onde foi instalado o ralo de 

captação de águas para aproveitamento possui acesso e está localizado próximo à área de 

recreação. 

Em seu item 4.2.3 a NBR 15.527 considera obrigatório o uso de dispositivos para 

remoção de detritos. Alguns exemplos são filtros e grades especiais. Esses dispositivos não são 

especificados em projeto. A norma também recomenda que sejam instalados dispositivos 

automáticos de descarte de água de escoamento inicial, mas no projeto em questão, o descarte 

é manual. 

Segundo a NBR 15.527 em seu item 4.3.2, os reservatórios devem ser projetados 

possuindo “extravasor, dispositivo de esgotamento, cobertura, inspeção, ventilação e 

segurança.”. Desses dispositivos, o sistema não possui ventilação e inspeção, porém a norma 

de refere a reservatórios convencionais, a instalação desses dispositivos em tubulações não é 

comum. 

Ainda segundo a NBR 15.527, a água a ser aproveitada deve ser desinfetada, 

normalmente utilizando cloro, ozônio ou raios UV. A desinfecção nesse caso é realizada com 

cloro, adicionado pelo ralo de captação do sistema. 

A maioria dos requisitos normativos podem ser melhor atendidos com a instalação de 

reservatórios convencionais em sistemas de aproveitamento de água de chuva, porém, o sistema 

necessitaria de bombeamento e espaço físico destinado a estas instalações. Para atender o 

critério de definição de água de chuva, a captação de água deve ser realizada em local onde não 

há transito de pessoas, como por exemplo em telhados. No caso estudado, a área de 

contribuição do sistema não é adequada. 

No quadro 8, reproduzido a seguir, é feito, em resumo, pontos negativos e positivos que 

podem ser relacionados, com relação ao desempenho e à sustentabilidade. As células marcadas 

em verde ilustram pontos positivos, e os em vermelho ilustram pontos negativos. 
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Quadro 8 – Resumo do caso 1 

CASO 1 
DESEMPENHO SUSTENTABILIDADE 

REDUÇÃO DO 
CONSUMO DE ÁGUA 

CAPTAÇÃO 
INADEQUADA 

GERAÇÃO DE 
RUÍDOS 

REDUÇÃO DO 
CONSUMO DE ÁGUA 

RESERVATÓRIO 
DISPENSA USO DE 

BOMBAS, 
ECONOMIA DE 

ESPAÇO 

BAIXA 
MANUTENIBILIDADE 
DO RESERVATÓRIO, 
NÃO POSSUI VISITA, 

DESCARTE DE 
PRIMEIRA ÁGUA 

MANUAL 

 

5.2 CASO 2 – AS OPÇÕES PARA USO RACIONAL DA ÁGUA 

 

5.2.1 CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO 

 

O segundo caso apresentado consiste na análise um projeto, ao período de 

desenvolvimento do trabalho, em etapa de projeto básico, de uma edificação de 7 Pavimentos, 

um pavimento subsolo e um pavimento cobertura, totalizando uma altura total de .30,80 m com 

relação ao pavimento térreo. 

A edificação não se trata de uma edificação habitacional, portanto a aplicação da NBR 

15.575 não é obrigatória, porém, o edifício ainda pode ser analisado em vistas ao desempenho. 

O edifício ainda possui diversos sistemas voltados à sustentabilidade, que serão 

analisados com vistas ao seu desempenho, conforme estudado na revisão bibliográfica. 

Os sistemas prediais que interferem na sustentabilidade do edifício e serão analisados 

são os seguintes: Drenagem de águas pluviais, Aproveitamento de águas pluviais, Reuso de 

águas cinzas, Água Fria, Esgoto sanitário. 

A área de projeção do terreno em que a edificação será executada é de 

aproximadamente 9900,00 m², portanto trata-se de uma edificação de grande porte. O terreno 

está representado na figura 9. 



42 
 

 

Figura 9 - Orientação do terreno 

 

A edificação conta com dois prédios, que serão denominados neste trabalho de “prédio 

principal” e “prédio anexo”. O prédio principal possui área em projeção de aproximadamente 

3325 m², enquanto o prédio anexo possui área em projeção de aproximadamente 1900 m², e é 

mais baixo do que o “prédio principal”. 

 

 

5.2.2 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 

O projeto de drenagem de águas pluviais possui a tarefa de captar todas as águas que 

precipitarem sobre superfícies impermeabilizadas da edificação. 

As áreas estão separadas em áreas de projeção dos prédios e áreas externas. Todas as 

águas captadas são conduzidas por tubos em PVC (que é um material reciclável e não propaga 

chama). 

As águas captadas são encaminhadas a: 

1) Sistema de aproveitamento de águas pluviais; 

2) Estação elevatória localizada no pavimento subsolo e, então para a rede pública de 

águas pluviais, localizada somente na fachada norte da edificação; 

3) Rede pública de águas pluviais. 

Como foi exposto anteriormente, a rede pública de esgotamento de águas pluviais está 

presente apenas em uma fachada do terreno e, portanto, em se tratando de um terreno de 

grandes dimensões, o encaminhamento das águas pluviais se torna uma tarefa custosa. 

O projeto tem a capacidade de escoar grande volume de águas pluviais, visto que foi 

adotado tempo de recorrência, segundo a NBR 10.844, de 5 anos. Para a localidade onde a 

edificação está localizada, a intensidade de chuva adotada é de 122 mm/h. 
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Ao fim da contabilização das áreas do projeto, considerando a taxa de impermeabilização 

do terreno e a intensidade de chuva proposta pela NBR 10.844, segundo o método racional ( =

× × ), a vazão total de água de chuva que o sistema deve ser capaz de esgotar é da ordem 

de 14000 l/min, um volume considerável de águas pluviais. 

Para garantir que o grande volume de águas pluviais será encaminhado à rede pública, 

sem que o sistema público seja sobrecarregado, foi projetado um reservatório de retenção de 

água da chuva, segundo as recomendações do órgão local, competente pela gestão da rede 

pública. Pode-se observar que existe uma preocupação com a sustentabilidade do ambiente, 

conforme descrito nas certificações LEED e AQUA, e a instalação de reservatório de retenção 

de águas pluviais está em acordo com a certificação Casa Azul, da Caixa Econômica Federal, 

porém a taxa de impermeabilização do terreno se encontra no limite da legislação local, portanto, 

a recomendação do Selo Casa Azul de adotar-se taxa de impermeabilização inferior à exigida 

em lei não foi seguida. 

O reservatório de retenção de águas pluviais possui capacidade de retenção de até 69,3 

m³ de água, sendo este referente a uma chuva de intensidade de 60 mm/h (tempo de retorno 

inferior ao tempo do projeto), durante 60 min, incidindo sobre o terreno edificado. A capacidade 

de retenção é referente à vazão proveniente de todo o terreno. 

A estação elevatória de águas pluviais já citada anteriormente pode gerar efeitos 

negativos à sustentabilidade da edificação, assim como ao seu desempenho. Como as vazões 

geradas pelas chuvas incidentes sobre o terreno edificado são de grande magnitude, os 

conjuntos de bombas capazes de corresponder a estas vazões serão compostos por bombas 

extremamente potentes, que demandam grande capacidade instalada ao sistema elétrico da 

edificação, podendo gerar gastos de energia, descumprindo assim a recomendação exposta, por 

exemplo na certificação LEED. A situação ideal seria o encaminhamento de todas as águas 

pluviais ou grande parte dela por gravidade, evitando-se assim os gastos extras na construção 

para a instalação da estação elevatória e seu custo de manutenção, além de evitar manutenções 

específicas para o conjunto de bombas associado à estação elevatória. A estação elevatória está 

exposta na figura 10. 
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Figura 10 - Estação elevatória de águas pluviais 

 

Outro ponto negativo do sistema de drenagem de águas pluviais é a grande quantidade 

de tubulações de PVC, encaminhando as águas drenadas até a rede pública. Esta solução foi 

adotada com vistas à instalação de tubulações de menores diâmetros, assim havendo maior 

facilidade na compra de tubos e conexões, porém outras propostas poderiam ser estudadas a 

fim de reduzir a quantidade de tubulações empregadas, visto que no total, são utilizados 1365 m 

de tubulações, sendo 956 m somente nos pavimentos térreo e subsolo. Uma opção seria o 

emprego de condutores utilizados na drenagem de vias públicas, como sarjetas. 

 

Finalmente, o posicionamento do shaft é adequado para outros sistemas, como o 

sistema de água fria, que abastece os banheiros da edificação, porém este é desfavorável ao 

sistema de águas pluviais, visto que o shaft dista cerca de 70 metros até a fachada norte da 

edificação, onde se encontra a rede pública de águas pluviais, como mostra a figura 11. 

 

 

Figura 11 - Distância shaft-fachada 
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5.2.3 APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 

Constatado que o volume de águas precipitadas sobre o local é considerável, mirando o 

uso racional da água, conforme exposto em todas as certificações estudadas e na NBR 15.575, 

foi decidido que seria projetado um sistema de aproveitamento de águas pluviais para a 

edificação. A fim de ilustrar a magnitude do volume de água precipitado sobre o terreno, o autor 

elaborou a tabela 2, que apresenta as intensidades de chuva médias mês a mês sobre a 

localidade onde o projeto será instalado. Os dados meteorológicos são do site Climatempo e os 

volumes foram calculados a partir do método racional. 

 

Tabela 2 - Volume de águas pluviais precipitadas sobre o terreno 

MÊS 
CHUVA 

(mm/mês) 
VOLUME TOTAL PRECIPITADO 

(m³/mês) 

JANEIRO 78 540,54 

FEVEREIRO 88 609,84 

MARÇO 195 1351,35 

ABRIL 269 1864,17 

MAIO 382 2647,26 

JUNHO 332 2300,76 

JULHO 274 1898,82 

AGOSTO 155 1074,15 

SETEMBRO 130 900,90 

OUTUBRO 74 512,82 

NOVEMBRO 32 221,76 

DEZEMBRO 63 436,59 

 TOTAL/ANO (m³) 14358,96 

A área contribuinte destinada ao aproveitamento de águas pluviais escolhida foi a do 

telhado do prédio anexo, visto que este possui grandes dimensões, num total de 1763 m². A 

escolha desta área se deu, principalmente por esta ser uma área onde não haverá circulação de 

pessoas, veículos ou animais. 

Foi realizado um estudo a fim de quantificar o volume de água que será aproveitado, 

podendo assim dimensionar reservatórios e a rede abastecida. A oferta diária de águas pluviais 

foi definida segundo cálculos pelo método racional, para a área de aproveitamento do telhado do 

prédio anexo. A área utilizada para captação de águas pluviais para aproveitamento está 

representada na figura 12 e os volumes associados constam na tabela 3. 
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Figura 12 - Área destinada ao aproveitamento de águas pluviais 

 

Tabela 3 - Oferta de águas pluviais para aproveitamento (Reprodução do projeto) 

MESES 
PRECIPITAÇÃO 
MÉDIA MENSAL 
(mm) 

ÁREA DE 
CAPTAÇÃO (m²) 

VOLUME DE 
CHUVA MENSAL 
(m³) 

JANEIRO 78 1763,00 110,01 

FEVEREIRO 88 1763,00 124,12 

MARÇO 195 1763,00 275,03 

ABRIL 269 1763,00 379,40 

MAIO 382 1763,00 538,77 

JUNHO 332 1763,00 468,25 

JULHO 274 1763,00 386,45 

AGOSTO 155 1763,00 218,61 

SETEMBRO 130 1763,00 183,35 

OUTUBRO 74 1763,00 104,37 

NOVEMBRO 32 1763,00 45,13 

DEZEMBRO 63 1763,00 88,86 

OFERTA ANUAL 2922,35 
OFERTA MÊS 243,53 
OFERTA DIA 11,069 

 

O sistema projetado, no entanto, possui demanda maior do que o volume de água 

disponível, sendo esta de 22,801m³/dia (proveniente de todos os vasos sanitários, sistemas de 

irrigação e torneiras de serviço), atendendo, portanto 50% da demanda. Os 50% remanescentes 

serão atendidos por um poço artesiano que será construído no local. 

Tanto as águas do poço artesiano como as aproveitadas serão tratadas a partir de 

filtragem e cloração. 
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A água captada pelo sistema de aproveitamento será armazenada em reservatórios 

localizados no subsolo da edificação, onde estarão localizados os dispositivos de filtração e 

recalque da água. 

O desempenho acústico da edificação não foi prejudicado pela presença do sistema de 

recalque localizado no subsolo nem pelas tubulações que conduzem a água até o reservatório, 

visto que nenhuma das áreas adjacentes aos dispositivos que podem gerar ruídos mais intensos 

são áreas de vivência ou de escritórios. 

Após armazenadas nos reservatórios presentes no subsolo, a água é recalcada até os 

reservatórios superiores, localizados no pavimento cobertura da edificação. Como a edificação 

possui altura total de 34,30 m, esta solução poderia ser reconsiderada, visto que existe um 

recalque de 34,30 m (até o reservatório superior do prédio principal) após a descida da água, por 

gravidade, de 13,30 m (da área de captação da água da chuva, em prédio anexo, até os 

reservatórios inferiores do prédio principal). Apesar de promover o uso racional da água, essa 

opção pode gerar uso de energia elétrica superior ao de um prédio que não possua este 

aproveitamento. 

As águas são armazenadas em um reservatório superior após o recalque. Destes 

reservatórios superiores, as águas seguem até o sistema de aproveitamento, onde serão 

encaminhadas até todos os vasos sanitários da edificação, que serão abastecidos por este 

sistema. Considerando que grande parte do uso de água de uma edificação provém dos 

sanitários, é de se esperar que haja grande economia gerada pelo sistema, promovendo o uso 

racional da água. 

A irrigação das áreas de jardim da edificação também será realizada com água de 

aproveitamento. Em teoria, a situação ideal é a não existência de necessidade de irrigação de 

jardins, utilizando vegetação local, que será atendida pelo regime de chuvas do local, 

principalmente porque a oferta de águas para aproveitamento é inferior à demanda, porém, não 

sendo possível a não existência desse sistema, a situação adotada atende às circunstâncias do 

projeto de paisagismo. 

 

5.2.4 REUSO DE ÁGUAS CINZAS 

 

Foi proposto no projeto um sistema de reuso de águas cinzas. Conforme indicado na 

análise do sistema de aproveitamento de água de chuva, a demanda daquele sistema é maior 

do que a oferta. Sendo assim, o reuso de água cinza pode ser uma boa opção para suprir as 

necessidades da edificação. 

O reuso de água cinza mira suprir toda a demanda dos vasos sanitários da edificação, 

apesar de esta demanda estar contemplada também no projeto de aproveitamento de águas 

pluviais, a pedido do cliente. 
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A demanda dos vasos sanitários da edificação é de 12876,00 l/dia e a oferta de águas 

cinza é de 30219 l/dia. Percebe-se que a oferta de água cinza supre a demanda com grande 

volume de sobra. 

O sistema de reuso de águas cinza é constituído de captação das águas provenientes 

de chuveiros e lavatórios da edificação, encaminhamento por tubulações até a estação de 

tratamento presente no subsolo do edifício, além de conjunto de bombas para elevação até o 

reservatório superior, de onde a água é conduzida até os seus pontos de consumo, que serão 

os vasos sanitários. 

Esse sistema reduz a quantidade de esgotos significativamente, já que capta as águas 

que seriam esgotadas à rede pública e as reaproveita para uso nos sanitários. Porém este 

sistema possui como ponto negativo a necessidade de tratamento, onde há gastos de energia, 

além da elevação obrigatória das águas tratadas. Além disso, a manutenção do sistema deverá 

ser realizada por empresa especializada, sendo então, possivelmente, um entrave ao requisito 

manutenibilidade da norma de desempenho, apesar de promover a racionalização no uso da 

água, conforme exposto nas certificações estudadas. 

 

5.2.5 ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE 

 

A edificação será executada em local onde não há, atualmente abastecimento de água 

potável, portanto ela será dotada de poço, onde a água será captada com uso de bomba 

submersa no lençol presente sob o terreno. 

A água captada no poço receberá o tratamento simplificado, composto por filtragem e 

cloração, a fim de que o padrão de potabilidade da água seja garantido. 

Não há estudos que indiquem o impacto ambiental causado pela extração do volume de 

água que o edifício irá utilizar. Visto que o edifício é de grande porte, esse estudo se faz 

necessário, frente ao consumo de água e seu impacto no lençol. O sistema, no entanto, conta 

com o aproveitamento de água de chuva e o reuso de água cinza, portanto essas medidas são 

mitigadoras consideráveis ao impacto sobre o lençol, economizando até 40% do consumo total. 

O sistema de água fria projetado para a edificação é de baixa demanda, visto que ele 

não abastecerá os vasos sanitários nem a irrigação do prédio, sistemas esses que são 

responsáveis por grande parte do consumo do projeto. 

O sistema de água quente é enxuto, visto que ele abastecerá somente os chuveiros da 

edificação, porém não há indicação do tipo de aparelho que realizará o aquecimento da água. 

Mesmo em etapa de projeto básico, essa informação é importante, já que o aquecimento de 

água, comumente representa parte considerável do consumo de energia da edificação e ainda 
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poderia elevar o patamar de sustentabilidade do edifício caso esse aquecimento fosse realizado 

utilizando a radiação solar. 

 

5.2.6 ESGOTO SANITÁRIO 

 

O esgoto sanitário proveniente da edificação é conduzido por sistema convencional em 

PVC, porém as águas servidas não são esgotadas na rede pública de esgoto sanitário. O local 

onde a obra será realizada não conta com rede de esgotos, portanto essas águas precisam ser 

descartadas de outra forma. 

A opção da infiltração dessas águas não foi considerada, já que há um lençol freático sob o 

terreno, que será utilizado para o abastecimento do sistema de água potável. 

A solução encontrada para o esgotamento das águas servidas foi a criação de rede externa 

de esgotos, construída em polietileno de alta densidade e conduzirá os esgotos, após tratamento 

até um rio localizado a cerca de 450 m do prédio. 

O tratamento será realizado em uma estação de tratamento localizada dentro do terreno da 

edificação. Essa solução é ambientalmente adequada, visto que permite o descarte seguro no 

corpo d’água, sem risco de contaminação do mesmo, atendendo assim, também aos critérios 

AQUA Relação do edifício com o seu entorno e gestão dos resíduos de uso e operação do 

edifício. 

A manutenção do sistema de esgoto sanitário é dificultada, pois neste sistema não há 

somente encaminhamento das águas até a rede pública, mas também o tratamento delas e 

encaminhamento ao corpo d’água. Todas as partes desse sistema devem possuir plano de 

manutenção, no entanto o plano deverá estar preparado até a execução do sistema, logo na 

etapa de projeto básico, ele não é obrigatório. 

Além do acréscimo de componentes ao sistema de esgotos sanitários, o desempenho da 

edificação também é prejudicado pelo acréscimo de sistemas ao edifício. Prédios convencionais 

possuem somente o sistema de esgotos sanitários para o encaminhamento de águas servidas, 

porém o edifício em questão possui três sistemas de abastecimento de água e dois sistemas 

para a captação de águas servidas, logo, a inserção dos sistemas indiretamente prejudica a 

logística de manutenção do sistema de esgotos sanitários. 
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5.2.7 SÍNTESE – APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS/REUSO DE ÁGUAS CINZA 

Os itens marcados em cor verde representam boas práticas tendo em vista a sustentabilidade ou desempenho, enquanto os marcados em amarelo/laranja 

marcam práticas necessárias, e os em vermelho representam práticas que prejudicam a sustentabilidade e/ou o desempenho. 

 

Figura 13 - Desenho esquemático do sistema de aproveitamento de águas pluviais
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O quadro 9, reproduzido a seguir, assim como o quadro 8, traça um paralelo entre os 

pontos positivos (ilustrados em verde) e os negativos (ilustrados em vermelho) relacionados ao 

desempenho e à sustentabilidade dos elementos do sistema, resumindo os pontos observados 

pela análise do caso. 

 

Quadro 9 - Resumo do caso 2 (Aproveitamento de água da chuva) 

CASO 2 - SISTEMA DE APROVEITAMENTO 
DE ÁGUA DA CHUVA 

DESEMPENHO SUSTENTABILIDADE 
REDUÇÃO DO 

CONSUMO DE ÁGUA OFERTA>DEMANDA 

NECESSIDADE DE 
MANUTENÇÃO 

ADICIONAL 

REDUÇÃO DO 
CONSUMO DE ÁGUA 

QUALIDADE DA 
ÁGUA ADEQUADA 

PARA O USO A QUE 
SERÁ DESTINADA 

CAPTAÇÃO ABAIXO 
DO NÍVEL DA 
UTILIZAÇÃO, 

NECESSIDADE DE 
BOMBAS, USO DE 
ENERGIA ELÉTRICA 
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Figura 14 - Desenho esquemático do sistema de reuso de águas cinza/Esgotamento de águas pluviais 
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O quadro 10, assim como os quadros 8 e 9, traça um paralelo entre os pontos positivos 

(ilustrados em verde) e os negativos (ilustrados em vermelho) relacionados ao desempenho e à 

sustentabilidade dos elementos do sistema, resumindo os pontos observados pela análise do 

sistema. 

 

Quadro 10 - Resumo do caso 2 (Reuso de água cinza) 

CASO 2 - SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA 
CINZA 

DESEMPENHO SUSTENTABILIDADE 
REDUÇÃO DO 

CONSUMO DE ÁGUA OFERTA>DEMANDA 

NECESSIDADE DE 
MANUTENÇÃO 

ADICIONAL 
ESPECIALIZADA 

REDUÇÃO DO 
CONSUMO DE ÁGUA 

QUALIDADE DA 
ÁGUA ADEQUADA 

PARA O USO A QUE 
SERÁ DESTINADA 

NECESSIDADE DE 
BOMBAS E ESTAÇÃO 

DE TRATAMENTO, 
USO DE ENERGIA 

ELÉTRICA 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esse trabalho teve como objetivo a identificação das interferências entre os conceitos de 

sustentabilidade e desempenho, quando aplicados aos projetos hidrossanitários, de 

aproveitamento e de reuso de água, tomando como base as certificações ambientais e a norma 

de desempenho. 

A grande interface encontrada entre a sustentabilidade e o desempenho é a promoção do 

uso racional da água. Este aspecto está inserido como critério em todas as certificações 

ambientais estudadas e também está inserido no critério “adequação ambiental” na norma de 

desempenho. 

O uso racional da água enfrenta dificuldades para se difundir na sociedade brasileira. Os 

incentivos à economia de água ainda são limitados no país, visto que naturalmente, a construção 

de um sistema racional é mais cara do que um sistema convencional e os incentivos 

governamentais, como isenção ou desconto em impostos são fracos ou inexistentes. Além disso, 

muitas concessionárias possuem sistema de distribuição e medição de consumo de água 

precários. Muitas vezes, mesmo havendo condições técnicas para a medição do consumo 

individual, o consumo é estimado para ruas inteiras dividido entre as residências, utilizando 

critérios que podem variar entre concessionárias, logo não considerando possíveis reduções de 

consumo em edificações que promovam o uso racional da água. 

Outro grande empecilho à adoção de sistemas de água mais racionais é o grande volume 

de perdas de água na distribuição até as edificações. Segundo o instituto ABES-SP, as perdas 

nos sistemas de distribuição de água no Brasil, são de, em média 40%. Em algumas 

concessionárias, as perdas podem chegar a 60% do consumo total de água. Esse índice é muito 

elevado e leva o empreendedor a questionar a validade da redução do consumo nas edificações. 

O uso racional da água precisa ser promovido mesmo em vista de todas as adversidades, 

já que as edificações são um grande consumidor desse recurso natural, logo, se esse consumo 

for reduzido, haverá grande contribuição ambiental, além de evitar racionamentos de água, que 

acontecem no Brasil em grandes períodos de seca, beneficiando diretamente a população em 

geral. 

A durabilidade de um edifício é outro conceito que está presente no desempenho e na 

sustentabilidade e é de grande importância para as duas vertentes. Não há sentido a implantação 

de sistemas sustentáveis que não possuem vida útil de projeto adequada, já que esses sistemas 

precisam funcionar durante um tempo mínimo para que ele gere benefícios ambientais e para o 

usuário. 

O principal conflito encontrado entre os conceitos estudados é a manutenibilidade contra a 

inserção de sistemas que, convencionalmente, não estariam presentes nas edificações, como 
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por exemplo a inserção de um sistema de reuso de águas cinzas nas edificações, visto que esse 

sistema necessita de manutenções periódicas especializadas para que se garanta que o sistema 

atingirá a vida útil de projeto mínima. 

O conceito de manutenibilidade não é extremamente restritivo, permitindo e incentivando 

que haja manutenções periódicas dos sistemas, porém é inegável que um sistema que possua 

menor necessidade de manutenções possui desempenho melhor do que um sistema que possua 

maior necessidade. 

Quando postos em prática, nos sistemas prediais, os conceitos de sustentabilidade e 

desempenho não possuem quaisquer divergências imediatas. Esse resultado já era esperado, 

visto que as certificações não podem exigir dos projetos que as normas em vigor sejam ignoradas 

ou negligenciadas. 

A preocupação com a sustentabilidade em um empreendimento, no entanto, pode levar o 

projetista a ter dificuldade de identificar pontos negativos nas edificações, como citado nos 

estudos de caso 1 e 2. 

As possíveis interferências negativas observadas são indiretas, ou seja, não são causadas 

pelas certificações ou normas, porém, possivelmente por limitações humanas dos projetistas. 

Os riscos associados aos elementos mal projetados podem ser minimizados à medida que 

as certificações ambientais se preocupem mais com o desempenho dos sistemas projetados e 

incorporem os conceitos de desempenho para cada elemento de projeto; da mesma forma que 

o número de sistemas não sustentáveis projetados podem ser minimizados na medida que a 

norma de desempenho englobe mais conceitos de sustentabilidade. 

A incorporação mútua desses conceitos representa uma possibilidade de diminuir as 

dificuldades na implantação simultânea dos sistemas, já que os conceitos devem ser 

complementares para que possam se difundir definitivamente na área. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - TABELAS DE PONTUAÇÃO LEED 

 

Figura A1 – Pontuação Sustentabilidade do Espaço LEED (Fonte: Fujihara, M. 2013) 

 

Figura A2 – Pontuação Uso Racional da Água LEED (Fonte: Fujihara, M. 2013) 
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Figura A3 – Pontuação Energia e Atmosfera Parte 1 LEED (Fonte: Fujihara, M. 2013) 

 

 

Figura A4 – Pontuação Energia e Atmosfera Parte 2 LEED (Fonte: Fujihara, M. 2013) 
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Figura A5 – Pontuação Materiais e Recursos LEED (Fonte: Fujihara, M. 2013) 

 

 

Figura A6 – Pontuação Qualidade Ambiental Interna LEED (Fonte: Fujihara, M. 2013) 
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Figura A7 – Pontuação Inovação e Processo do Projeto LEED (Fonte: Fujihara, M. 2013) 

 

 

Figura A8 – Pontuação Créditos Regionais para o Brasil LEED (Fonte: Fujihara, M. 2013) 
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ANEXO B - TABELAS DE PONTUAÇÃO SELO CASA AZUL – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

 

 

Figura B1 – Critérios Selo Casa Azul Parte 1 (Fonte: Caixa Econômica Federal) 
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Figura B2 – Critérios Casa Azul Parte 2 (Fonte: Caixa Econômica Federal) 

 

As tabelas de critérios do selo AQUA podem ser examinadas na íntegra, no Referencial 
Técnico do selo, pelo site da Fundação Vanzolini, em http://vanzolini.org.br/aqua/. 

 


