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1
INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA 

Inicialmente o homem procurou construir a sua moradia próxima às fontes 

de água. Mais tarde, a possibilidade de utilizar a água dentro de casa resultou em  

comodidade e conforto para as pessoas. Atualmente, com um simples toque  

em uma válvula de descarga ou o giro no volante de um registro, é possível que as 

instalações prediais garantam água de boa qualidade nos diversos cômodos da 

moradia para atender as necessidades diárias dos seus usuários.

As edificações não se resumem em cobertura, paredes e pisos. Existem os 

sistemas prediais de água fria, água quente e esgotos, entre outros, que possi-

bilitam a utilização plena das edificações pelos seus respectivos moradores ou 

ocupantes.

O sistema de instalações prediais funciona como se fosse o aparelho cir-

culatório do edifício, de modo que a edificação tenha vida. Por isso é necessário 

que haja um projeto elaborado por profissional habilitado, com montagem de 

tubos e conexões de PVC rígido ou outros plásticos como CPVC, PPR, PEX, pro-

duzidos de acordo com normas vigentes da ABNT ou normas internacionais.

Uma obra residencial tem vida útil de 50 anos, de acordo com os crité-

rios de avaliação de imóveis urbanos e métodos de depreciação. É sempre um 

grande risco, a tentativa de obter ganhos quando se tenta economizar nas ins-

talações prediais com o uso de materiais de qualidade inferior, mão de obra 

sem a devida qualificação e inexistência de projetos para sistemas tão impor-

tantes para a edificação.

Na maioria das vezes, as paredes e os pisos dos prédios escondem verda-

deiras armadilhas que podem levar proprietários e moradores ao aborrecimen-

to e “stress” com quebras de paredes, pisos e revestimentos. 
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Os sistemas prediais precisam fazer parte da obra com longa vida útil, 

afinal a edificação merece “viver” 50 anos com qualidade e o projetista e insta-

lador devem conceber e executar as instalações hidrossanitárias para que haja 

pleno uso da edificação.

Assim, podemos considerar que as instalações hidrossanitárias são par-

tes vitais da edificação porque, ao receber um comando do usuário, o sistema 

responde com água para os diversos fins no edifício, além da coletar e conduzir 

os efluentes para um destino final. Esse conjunto de tubos, conexões e disposi-

tivos hidráulicos diversos dão “vida” ao edifício e garantem que o desempenho 

do sistema estará atendendo às expectativas de conforto e qualidade de vida 

dos usuários.

1.1 IMPORTÂNCIA DA ÁGUA NA VIDA HUMANA

A vida no planeta teve a sua origem na água e a vida do homem é depen-

dente dela, assim como depende do alimento e do ar.

Como elemento vital, a água representa, aproximadamente, 75% do seu 

peso. Assim, houve a necessidade de que o homem fixasse a sua moradia pró-

xima aos cursos de água.

O desenvolvimento tecnológico possibilitou que o abastecimento de água em 

áreas urbanas ocorresse por meio de estações de tratamento de água, reserva-

tórios e redes de distribuição para atendimento aos domicílios.

A água para o consumo humano e uso doméstico deve ter características 

de potabilidade, tais como: insípida, incolor e inodora. Podemos ainda citar o 

pH em torno de 6, entre outras características.

Sendo um elemento indispensável à vida humana, é natural que houvesse 

preocupação com a qualidade desse líquido. Abastecer os domicílios foi um 

grande avanço, porém não havia a garantia da qualidade da água adequada 

para a saúde das pessoas. A necessidade de tratar a água ficou evidente e as 

ETAs (Estações de Tratamento de Água) fazem parte dos sistemas de abaste-

cimento, hoje em dia.

Sumariamente, a ETA é formada por etapas e cada uma delas cumpre uma 

função fundamental no tratamento da água, senão vejamos: 
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Captação – Localizada diretamente nas fontes de água, a captação envia 

a água por bombeamento para o primeiro tanque, sendo o trajeto percorrido 

entre a captação e o referido tanque através de uma tubulação normalmente de 

grande diâmetro, conhecida por adutora de água bruta.

Floculação – Nessa etapa, a água estará em um tanque em que será adi-

cionado o sulfato de alumínio – Al
2
(SO

4
)

3
 – cuja finalidade é aglutinar as par-

tículas de impurezas existentes na água para a formação dos flocos, os quais 

atingirão um determinado peso.

Decantação – Ao passar para o segundo tanque, a água estará com uma 

grande quantidade de flocos, os quais se depositarão, no fundo naturalmente 

pelo peso que adquiriram e ficarão retidos para posterior remoção. 

Filtração – Nessa etapa, a água que foi liberada do decantador, sem os 

flocos, será submetida ao processo de filtração para que eventuais resíduos de 

impurezas remanescentes sejam retidos.

A filtragem ocorre com o uso de material com porosidade e constituição 

granular formando camadas de areia que possibilitam a remoção das impure-

zas que conseguiram escapar no decantador.

Desinfecção – Aqui serão atacados micro-organismos que causam doen-

ças às pessoas. Nesse processo são utilizadas substâncias adicionadas à água. 

Dentre outros, o cloro (Cl) é o desinfetante com eficácia comprovada em este-

rilização da água para fins de consumo e uso humano.

Fluoretação – É aplicada à água tratada para abastecimento público com o 

uso de compostos à base de flúor (F), conforme a Lei n. 6050 de 24/05/1974 e 

regulamentada pelo Decreto 76.872 de 22/12/1975. O flúor adicionado à água 

tratada, em dosagens controladas, tem efeito preventivo em relação à cárie 

dentária. Há referências de que as concessionárias de água e esgoto utilizam 

dosagem média de 0,7 mg/l, o que pode variar com a temperatura do local.

A garantia de qualidade da água passa também pelo controle do pH, 

adicionando-se cal. As águas do rio Negro, no Amazonas, possuem valores de 

pH entre 3,8 e 4,9 (http://ecologia.ib.usp.br/guiaigapo). Tais valores revelam 

tratar-se de águas ácidas, o que é decorrência de grande quantidade de matéria 

orgânica na água, proveniente das áreas alagadas de florestas.
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Após o sistema de tratamento descrito e visualizado na Figura 1.1, a água 

tratada será encaminhada, por meio de adutoras, aos reservatórios e a partir 

destes será distribuída aos domicílios

Figura 1.1 – Estação de de tratamento de água.
Fonte: Adaptado de Manual Tecnico Tigre, p. 34 (2014).

1.2 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO

O abastecimento de água para os edifícios poderá ser feito a partir dos 

sistemas particular, público ou o misto.

1.2.1 Sistema particular

Nesse caso, é necessário que o proprietário faça a perfuração de um poço 

artesiano, ou utilize alguma outra fonte de água existente em sua proprieda-

de. A aprovação desse sistema estará condicionada à análise pelos órgãos 

competentes, após a realização de exames físico-químicos e bacteriológicos 

das amostras da água a ser utilizada e consumida pelos usuários do prédio.  

O sistema particular não desobriga o proprietário ou condomínio de fazer paga-

mentos à empresa concessionária de serviços de água e esgotos.

Cuidado para não utilizar a água oriunda de lençol freático. Os poços arte-

sianos são aqueles, cuja água extraída se encontra confinada entre duas cama-

das de rocha, conforme a Figura 1.2.
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Figura 1.2 – Poço artesiano.
Fonte: O autor.

1.2.2 Sistema público

A edificação terá o seu abastecimento de água feito a partir da tubula-

ção da rede de distribuição da concessionária, na qual será feita uma ligação 

predial. Esta ligação é feita por meio de um colar de tomada, seguido do ramal 

predial e do cavalete de medição (Figura 1.3).

Figura 1.3 – Ligação predial.
Fonte: MTT – Tigre.

1.2.3 Sistema misto 

É o caso em que o edifício será abastecido pela rede de distribuição da 

concessionária e também por sistema particular. Normalmente utiliza-se o 

sistema particular para a alimentação de algumas partes da edificação, entre 

elas, onde há o uso nobre da água.
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1.3 SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO

Estando o prédio abastecido, será necessário distribuir a água para todos 

os pontos de consumo do edifício. O sistema a ser utilizado deve ser aquele 

que mais se identificar com o tipo da edificação e condições de continuidade e 

pressões da rede de distribuição de água da concessionária.

1.3.1 Sistema direto 

A água é distribuída no edifício por meio de canalização conectada direta-

mente à rede da concessionária e aos pontos de ligações dos aparelhos sanitá-

rios e dispositivos hidráulicos diversos. Tem como vantagem o menor custo, pois 

dispensa o reservatório no domicílio, além de poder utilizar a pressão da rede 

de distribuição quando esta for superior à que seria obtida pela gravidade, caso 

houvesse um reservatório. A desvantagem está em depender da continuidade 

do fornecimento da rede de distribuição da concessionária e de suas pressões 

disponíveis, nem sempre suficientes para alimentar os pontos mais altos da edi-

ficação. O sistema direto não deve ser aplicado em edificações com mais de dois 

pavimentos. A Figura 1.4 ilustra o sistema direto. 

Figura 1.4 – Sistema direto de distribuição. 
Fonte: O autor.
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1.3.2 Sistema indireto sem bombeamento 

A distribuição da água no edifício é feita a partir de um reservatório su-

perior, onde estão conectadas as tubulações que alimentarão cada ponto de 

uso. Muito utilizado, esse sistema previne os efeitos das descontinuidades no 

abastecimento público, porém depende da pressão da rede para ter o reserva-

tório abastecido diuturnamente. Nesta condição, a distribuição para um deter-

minado número de pavimentos do edifício dependerá diretamente da pressão 

disponível na rede, de modo que seja suficiente para chegar ao reservatório 

superior. A Figura 1.5 ilustra esse sistema.

Figura 1.5 – Sistema indireto sem bombeamento.
Fonte: O autor.

1.3.3 Sistema indireto com bombeamento 

Quando as pressões nas redes de distribuição não garantem que a água 

chegue ao reservatório superior de um prédio, o sistema indireto com bom-

beamento é o mais utilizado. São construídos dois reservatórios: um superior e 

outro enterrado, sendo este também conhecido por cisterna. Para elevar a água 

da cisterna até o reservatório superior, utiliza-se um sistema de recalque com-

posto por uma motobomba e canalizações de recalque e sucção.

Neste caso, ficam garantidas as pressões necessárias para que a água seja 

elevada até o reservatório superior, sem depender da pressão da rede da con-

cessionária, bem como a continuidade no abastecimento.
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Como a pressão será fornecida por um equipamento eletromecânico, por-

tanto, sujeito às eventuais falhas e operações de manutenção, é recomendável 

que seja utilizado equipamento reserva.

Esse sistema está ilustrado na Figura 1.6

Figura 1.6 – Sistema indireto com bombeamento.
Fonte: O autor.

1.3.4 Sistema hidropneumático 

É o menos utilizado. A tubulação de distribuição fica permanentemente 

pressurizada. Utiliza-se um dispositivo denominado “tanque de pressão” em 

que o ar comprimido transfere para a água a pressão necessária ao funciona-

mento normal da instalação no edifício. Não exige o reservatório superior, o  

que é uma vantagem com a redução do peso no edifício. No entanto, fica  

o sistema totalmente dependente de equipamentos hidromecânicos sujeitos 

às falhas que podem comprometer o conforto dos usuários do edifício, con-

forme a Figura 1.7.
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Figura 1.7 – Sistema hidropneumático.
Fonte: O autor.

1.4 RESERVATÓRIOS

Os reservatórios armazenam a água que será utilizada na edificação, in-

clusive para ingestão e produção de alimentos, entre outras finalidades.

A água para estar disponível nos pontos de consumo, nos casos de des-

continuidade no fornecimento da concessionária, precisa estar acondicionada 

em recipiente e passar por tubos e conexões fabricados em diversos materiais.

Focos de infecção bacteriológica são possíveis de ocorrência em reser-

vatórios, comprometendo a saúde dos que utilizam a água neles armazenada. 

Por isso, é necessário seguir recomendações da NBR-5626:2020, entre elas, 

podemos citar:

• O volume de água acumulado no(s) reservatório(s) deve atender,  no 

mínimo, 24h de consumo normal do edifício, considerando-se eventual 

volume adicional de água para combate a incêndio;

• Exceto em residências unifamiliares isoladas, demais reservatórios 

elevados devem ser divididos em dois ou mais compartimentos. Cada 
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compartimento deve operar como reservatório autônomo, não admi-

tindo-se operação exclusiva como vasos comunicantes.

• Deve ser previsto espaço suficiente no entorno do reservatório para per-

mitir atividades de verificação e manutenção, a fim de que a movimen-

tação da pessoa encarregada de executá-la, seja garantida (Figura 1.8);

Figura 1.8 – Reservatório enterrado-esquema construtivo.
Fonte: O autor.

• O reservatório deve ser opaco ou protegido contra incidência de luz, 

ser estanque, com tampa ou porta de acesso firmemente presa quando 

fechada e não deve comprometer o padrão de potabilidade da água;

• É vedada a interligação de tubulações de extravasão e limpeza com tu-

bulações do esgoto predial e águas pluviais;

• O diâmetro interno da tubulação de extravasão deve ser suficiente para 

escoar o volume de água em excesso, em regime de escoamento livre; 

• A extremidade de jusante das tubulações de extravasão ou de aviso de 

extravasão deve ser protegida por telas ou malhas de material resisten-

te às condições de exposição e de forma facilmente constatável;

• Deve haver facilidade no acesso ao interior do reservatório para verifi-

cação e limpeza, havendo abertura com dimensões suficientes;

• Reservatórios pré-fabricados devem se apoiar sobre bases planas e es-

táveis, a fim de que sejam evitadas deformações e as tubulações a eles 

ligadas não podem transmitir esforços adicionais às suas paredes.
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1.4.1 Tipos de reservatórios

Sob o aspecto de material, os principais tipos de reservatório estão des-

critos abaixo:

Concreto armado – São reservatórios muito eficientes para a reserva de 

grandes volumes de água e, se bem executados, há baixíssima necessidade de 

manutenção ou reparos. Exige estanqueidade que vai depender do concreto 

utilizado e da concretagem. A impermeabilização é fator determinante para o 

desempenho dessa opção em reserva de água (Figura 1.9).

Metálico – Utilizado com maior frequência em indústrias e prédios comer-

ciais, é mais leve e pré-fabricado em local distinto da obra. A corrosão é a maior 

ameaça e há necessidade de proteção anticorrosiva para não comprometer a 

vida útil do reservatório. Por ser industrializado em série, há menor probabilida-

de de defeitos ou falhas e a estanqueidade das chapas metálicas é um diferen-

cial importante na definição do material a ser utilizado para a reserva de água 

do prédio (Figura 1.10).

Figura 1.9 – Esquema em perspectiva. Figura 1.10 – Reservatório metálico
Fonte: O autor. Fonte: www.jgcaixas.com.br.

Polietileno (PE) – Normalmente de menor volume, tem baixo peso e exce-

lente estanqueidade, requerendo apenas que seja observada a base de assen-

tamento, a qual deve ser totalmente regularizada (Figuras 1.11 e 1.12). Por serem 

produzidas em polietileno, os procedimentos de limpeza são simplificados e a 

recomendação dos fabricantes é que sejam feitos com a aplicação de panos 

úmidos. Não se recomenda a aplicação de qualquer recurso que produza efei-

to abrasivo, portanto, não devem ser aplicadas escovas ou vassouras. Especial 

atenção deve ser dada às tampas, as quais devem ser fixadas adequadamen-

te aos corpos das caixas impedindo a entrada da luz, bem como de insetos e  
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animais. Se usadas externamente, recomendável fazer ancoragem para, quan-

do vazias, não serem deslocadas pela ação do vento. 

Figura 1.11 – Caixa d’água.
Fonte: Catálogo Tigre.

Figura 1.12 – Caixa d’água.
Fonte: Catálogo Fortlev.

Aço-inoxidável – Excelente material para armazenamento de água, apre-

sentando grande resistência química, não transfere para água qualquer sabor 

oriundo do material em que está contida, porém, comparada com opções em 

plástico o custo é relativamente alto. Por ser material muito bom condutor de 

calor, requer que esteja protegido do sol para evitar grandes variações de tem-

peratura à água, principalmente se estiver exposto às intempéries. Um dos mo-

delos está na Figura 1.13.

Figura 1.13 – Caixa d’água de aço inox.
Fonte: Sanderinox.

Quanto à forma, os reservatórios de concreto armado mais utilizados para 

edifícios são:
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Cilíndricos – Ocupam menor espaço e estão menos sujeitos ao acúmulo 

de resíduos em seu interior, o que facilita muito as ações de limpeza e manu-

tenção, o que é uma condição importante para garantir a melhor qualidade da 

água reservada. 

Prismáticos – São mais utilizados por se adaptarem com maior facilidade 

aos detalhes construtivos das edificações. Como possuem maior número de 

arestas, há maiores possibilidades de acúmulo de sujeira e maiores ocorrências 

de contaminação. 

Há necessidade de limpeza periódica para prevenção, assim como o cilín-

drico, para manter a água em condições apropriada ao consumo humano e uso 

para demais finalidades.

1.4.2 Esquema típico de ligações em reservatórios

Quando se utilizam os reservatórios de pequenas dimensões, normalmen-

te fabricados com material plástico (PVC ou PEAD/PEMD), devem ser feitas 

quatro perfurações para acoplamento das tubulações: entrada, saída, limpeza e 

extravasor. É muito comum o aproveitamento da tubulação de saída para a lim-

peza também, porém é uma prática inadequada porque os dispositivos hidráu-

licos (registros, torneiras, válvulas) podem ter seu desempenho comprometido 

pelo acúmulo de resíduos. Por outro lado, quando não se usa o extravasor, há 

possibilidades de danos ao patrimônio se houver alguma falha na válvula-boia 

da caixa d’água. Veja um esquema típico de ligações em reservatórios superio-

res em residências (Figura 1.14).

Figura 1.14 – Ligações em caixas d’água.
Fonte: Catálogo Tigre.
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Em sendo caixas plásticas, alguns cuidados são indicados pelos fabricantes 

em relação à montagem, importantes para a durabilidade e maior vida útil, en-

tre eles citamos:

a) Utilizar base com superfície resistente e lisa;

b) Fazer as perfurações com uso de serra copo;

c) Perfurar nos locais próprios indicados pelo fabricante;

d) Não perfurar o fundo da caixa;

e) Saída e limpeza devem ser feitas na parte inferior da lateral.

Quando a caixa d’água for esvaziada, ou por falta de água na rede de abas-

tecimento ou para alguma manutenção ou limpeza, é muito comum ocorrer o blo-

queio da passagem da água na canalização por acúmulo de ar na mesma. Para 

a prevenção desse inconveniente, recomenda-se ventilar a tubulação de saída da 

caixa d’água. Isso é possível fazendo-se uma derivação vertical para cima logo na 

canalização de saída da caixa, devendo esta ter a sua extremidade aberta em nível 

acima da superfície da água no reservatório, conforme a ilustração na Figura 1.15.

Figura 1.15 – Esquema de ventilação.
Fonte: Catálogo Tigre.

A retrossifonagem é um fenômeno que resulta em pressão negativa na 

tubulação de água fria, podendo gerar refluxo de efluentes de esgotos para a 

mesma. A consequência é a contaminação de todo o sistema de água fria do 

prédio, colocando em risco a saúde de todos os usuários. 

Recomenda-se que os aparelhos que podem causar a retrossifonagem 

sejam instalados em colunas, barriletes e reservatórios comuns a outras pe-

ças, desde que os sub-ramais contenham dispositivo quebrador de vácuo.


