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Histórico

Histórico da Norma ABNT NBR 5626:

• NBR 7198 – 1993 – Água Quente
• NBR 5626 – 1998 – Água Fria



Novas Edificações

Fonte: Anuário Secovi 2020



▪ Pesquisa de tendências de mercado – Novas Demandas

▪ Produção autônoma de energia
▪ Automação de iluminação, bombas, motores, irrigação, cortinas

Desafios 

▪ Gestão de energia
▪ Tendência de “net zero” 
▪ Espaços saudáveis e 

humanizados
▪ Eficiência energética, uso 

racional e 
reaproveitamento



Desafios

Novos parâmetros em Sistemas Prediais

Eficiência

Desempenho
Qualidade

Segurança



Histórico

• Principais elementos que motivaram a revisão 
(21/10/09)

• Edifícios altos

• Individualização de água

• “Novos” materiais (CPVC, PE-X, PP-R, multicamada...)

• Eficiência dos sistemas

• “Novos” sistemas de aquecimento (ex. solar)

• Novos equipamentos

• Saúde das instalações (ex. Legionella)

• “Olhar” na pós-ocupação

• Conflitos normativos - Escopo limitado a redes de até 70ºC
- Ausência de limitações de vazões



Eficiência em 
edificações

Novas referências

NBR 5626

NBR 16782, 

Conservação de água em 
edificações

NBR 16783, 

Uso de fontes 
alternativas de água não 

potável

NBR 15527, 

Água de chuva –
aproveitamento de 

coberturas

NBR 16824, 

Prevenção de 
legionelose

Gestão de água 

análise de demanda e 
oferta

Novas fontes 

parâmetros de novas 
fontes de água

Aproveitamento

revisão da norma 
existente

Saúde

mecanismos para 
redução do risco



Eficiência em 
edificações

Novos parâmetros

m³ de água 
consumido

m³ de água 
produzida

kWh energia para 
produção

m³ de gás ou kWh 
eletricidade para 

aquecimento

Perdas relativas 
de 43,47% na 
distribuição

Fonte: Moura, 2010. A relação entre água e energia

Intensidade 
energética: 0,71 
kWh/m³

Intensidade energética 
com ciclo de vida: 3,5 
kWh/m³

Eletricidade: 23,7 
kWh/m³

Gás: ≈5,5 m³ de 
gás/m³



Base de análise

Documentação 
de projeto

•Explicitar as 
vazões 
consideradas

Projeto
•6.18 Uso racional 

de água e de 
energia 

Arquitetura

•Condições 
favoráveis para 
otimização das 
redes de 
distribuição

Hidráulica
•Cálculos de 
vazão

•Traçados 
eficientes



• Traçado hidráulico

• Distância do “centro de medição individual” aos pontos 
de consumo

• “Perda” de água estagnada em redes de água quente

• Perda de pressão dinâmica na rede

• Velocidade da rede (legionelose x ruído)

• Perdas térmicas no sistema de distribuição

Fonte: dreamstime
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Dessa%forma%temos%pelo%menos%4%elementos%para%ser%calculado:%

%

· Convecção%interna%do%fluído%

· Condução%da%tubulação%

· Condução%do%isolamento%térmico%

· Convecção%externa%do%isolante%

%

Para%a%convecção%interna%do%fluído%com%a%parede%interna%da%tubulação%utilizaRse%a%

seguinte%fórmula:%

%

! = ℎ! ∆! %

%

onde,%

%

% q%–%é%o%fluxo%de%calor%(kcal/h)%

% h%–%é%o%coeficiente%de%convecção%interna%(kcal/hm²ºC)%

% A%–%é%a%área%normal%ao%fluxo%de%calor%(m²)%

% ∆! %–%é%a%diferença%de%temperatura%(ºC)%

%

Figure!1!–!Esquema!de!fluxo!de!calor!das!tubulações!
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• Pressão da rede

• Limites de pressão 
estática da rede (300 ou 
400 kPa?)

• Aparelhos sem dados de 
vazão (ex. torneiras de 
cozinha)

• Vazamentos de água (?)

Exemplo 1

Exemplo 2



• Vazão dos aparelhos

• Referência (NBR 16.782)

• Indicadores de consumo
• Medição
• Controle
• Gestão



Projetos

• Premissas

Instalação

Uso

Gestão

Adequação infraestrutura ao uso real



Avaliação do 
projeto

Avaliação das 
instalações

Análise do 
projeto x 

população

Avaliação do 
perfil de 
consumo

Monitoramento
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Obrigado!


