ABNT NBR 5626 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE

ANÁLISE GERAL DA NBR 5626 NA VISÃO DOS PROJETISTAS E PRINCIPAIS DESAFIOS
FABIANA REWALD AUGELLI - Abrasip/Secovi-SP
Formada em engenharia pela Anhembi Morumbi e em jornalismo pela PUC-SP, Fabiana Rewald
Augelli é sócia da Rewald Engenharia Ltda. Atua ainda na Diretoria de Normalização do Secovi-SP e
foi Vice-Presidente de Relações Técnicas da Abrasip, onde hoje faz parte do Conselho Deliberativo
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Recomendação Técnica desenvolvida por um grupo de
projetistas de instalações prediais associados do Secovi-SP e
da Abrasip entre os meses de setembro e dezembro de 2020
Disponível no site da Abrasip:
http://www.abrasip.org.br/noticias/
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PRINCIPAIS MUDANÇAS DA NBR
Norma ficou menos prescritiva, se aproximando da Norma de Desempenho –
não tem mais método de cálculo, que fica a cargo do projetista
Abrange também requisitos para sistemas de água quente
Foco na redundância de equipamentos, tais como bombas e válvulas redutoras,
para dar conta de situações de sinistro e manutenções programadas
Necessidade de sistemas de automação para apontar eventuais falhas no
funcionamento de equipamentos
Preocupação em manter a qualidade da água, a saúde e a segurança do usuário
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RESERVATÓRIOS
ITEM
6.5.9

6.5.9.5

(pg. 6)

COMENTÁRIOS/PROVIDÊNCIAS

Reservatórios de água fria potável: tubulações de limpeza, extravasão e de
aviso
Em reservatórios atmosféricos de
água fria devem ser previstos meios
(tal como tubulação de aviso de
extravasão) para alertar a ocorrência
de falha no componente destinado
ao controle da entrada da água e
manutenção do nível desejado,
sempre que houver elevação da
superfície da água acima do nível
operacional máximo previsto.

Permitido outro meio de aviso
de extravasão, sem a prescrição
anterior do tubo de aviso
despejando em local visível.

Sistema de aviso mais comum é o elétrico
na guarita
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BOMBAS RECALQUE E PRESSURIZAÇÃO
ITEM
6.5.11
6.5.11.2

COMENTÁRIOS/PROVIDÊNCIAS

Sistemas de recalque e de pressurização
Os sistemas de recalque e de
pressurização devem possuir
no mínimo duas bombas com
funcionamento independente
entre si, com vistas a assegurar o
abastecimento de água em caso de
falha ou desativação de uma delas
para manutenção.

Entendemos que, no caso da
pressurização, quando houver falha
de uma das bombas, as restantes
não precisam atender a 100% da
vazão. A norma não exige bomba
operacional, mais reserva, e sim
apenas que haja duas bombas. Para
bomba centrífuga, sempre projetar
uma bomba reserva

Exemplos em que as bombas reservas não precisam atender a
100% da vazão: quando não há reservatório superior, sistemas
de drenagem ou limpeza muito grandes
(pg. 7)
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BOMBAS RECALQUE E PRESSURIZAÇÃO
ITEM
6.5.11
6.5.11.9

(pg. 7)

COMENTÁRIOS/PROVIDÊNCIAS

Sistemas de recalque e de pressurização
A fim de evitar a presença de
água sem renovação dentro das
tubulações e do corpo de bomba
que permaneça inoperante por
longos períodos, sob a ótica da
preservação da qualidade sanitária,
as bombas do sistema de recalque
e as do sistema de pressurização
devem ser projetadas para ter
alternância automática entre
partidas consecutivas.

Atenção a este item que exige um
sistema de alternância automática
entre as bombas de recalque.

Necessidade de projetar
automação
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BOMBAS RECALQUE E PRESSURIZAÇÃO
ITEM

6.5.11
6.5.11.13

COMENTÁRIOS/PROVIDÊNCIAS

Sistemas de recalque e de pressurização
Sistemas de recalque comuns a duas
ou mais torres devem ser acionados
de forma que as operações de
partida e parada sejam feitas com
variação gradual de rotação das
bombas.

Item novo, no caso de alimentação
comum a duas torres ou mais obriga
a utilização de sistemas de partida
com variadores de frequência.

(pg. 8)

https://product-selection.grundfos.com/pt/products/hydro-multi-s?tab=models
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BOMBAS RECALQUE E PRESSURIZAÇÃO
ITEM
6.5.11
6.5.11.20

(pg. 9)

COMENTÁRIOS/PROVIDÊNCIAS

Sistemas de recalque e de pressurização
O sistema de pressurização deve
contar com dispositivo(s) capaz(es)
de admitir ar na tubulação quando
de seu esvaziamento, de expulsar o
ar nas operações de enchimento e
de expulsar bolhas que se formem
durante a sua operação normal.
NOTA: O mercado oferece válvulas
denominadas “válvulas ventosas de
tríplice função” que fazem as três
operações, mas nada impede a
aplicação de equipamentos que
desempenhem separadamente cada
uma dessas funções.

No sistema de pressurização
superior, recomenda-se a adoção
da válvula ventosa de tríplice
função a jusante do equipamento,
antecedendo as colunas de
abastecimento. No sistema de
pressurização inferior, deverá
ser prevista a válvula ventosa de
tríplice função no final de linha.

Válvula Ventosa
Automática

Válvula de Alívio
e Sustentadora
de Pressão

https://www.bermad.com/br/products/saneamento/air-valves-municipal-pt-br/
https://www.bermad.com/br/products/saneamento/valvulas-de-controle/
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REGISTROS E DISTRIBUIÇÃO
ITEM

6.5.12
6.5.12.4

(pg. 9)

COMENTÁRIOS/PROVIDÊNCIAS

Sistema de distribuição
Os SPAFAQ devem ser concebidos de modo
que as intervenções de manutenção sejam
facilitadas. Para possibilitar a manutenção
de qualquer parte do sistema de
distribuição deve ser prevista setorização,
mediante a previsão de registros de
fechamento ou de dispositivos de idêntica
finalidade, particularmente: a) no barrilete,
posicionado no trecho que alimenta o
próprio barrilete; no caso de abastecimento
indireto, posicionado em cada trecho que
liga o barrilete ao reservatório; b) na coluna
de distribuição, posicionado a montante do
primeiro ramal; c) no ramal, posicionado
a montante do primeiro sub-ramal em ao
menos um dos ambientes sanitários da
unidade autônoma; d) havendo medição
individualizada de consumo, a montante do
hidrômetro.

Toda unidade autônoma deve ter
registro DENTRO da unidade, não
podendo ser adotado apenas o registro
do hidrômetro. Como a norma não
define “ambiente sanitário”, entendese que a área de serviço ou a cozinha
possam ser consideradas ambientes
sanitários. Para edifícios comerciais,
projetar registro dentro da unidade.

https://www.tigre.com.br/obras-e-reformas/registros/registros-de-gaveta-registro-geral
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REGISTROS E DISTRIBUIÇÃO
ITEM
6.5.12
6.5.12.6

COMENTÁRIOS/PROVIDÊNCIAS

Sistema de distribuição
Em ambientes sanitários destinados
a uso público, ao menos um ponto
de utilização de cada tipo de
aparelho sanitário deve ser dotado
de registro de fechamento exclusivo
e independente dos demais, para
evitar a interdição do espaço
quando da avaria de uma peça
de utilização ou de um aparelho
sanitário.

No caso de ambientes de uso
público (excluídas áreas comuns de
edifícios residenciais ou comerciais),
é necessária a utilização de 2 ramais
para permitir essa condição.

(pg. 9)

11

MEDIÇÃO INDIVIDUAL
ITEM

6.5.12
6.5.12.7

(pg. 12)

COMENTÁRIOS/PROVIDÊNCIAS

Sistema de distribuição
Havendo medição individualizada/
setorização do consumo, os
medidores de consumo devem ser
previstos em local de fácil acesso,
conforme 6.19, ser facilmente
removíveis e atender às legislações
vigentes aplicáveis. Havendo
previsão para posterior instalação
do medidor de consumo, o projeto
deve considerar a colocação inicial
de espaçador com conexões
apropriadas, de fácil remoção.

Em 12 de julho deste ano, entra em vigor
a Lei federal 13.312/16 (“lei do Temer”)
que torna obrigatória a instalação dos
hidrômetros individuais

Quando houver, seguir a norma da
concessionária local. Quando não
houver, recomenda-se uso de tubete
ou união.

A Lei municipal 16.642/17 (COE)
também leva a esse entendimento
Parecer jurídico do Secovi-SP
https://bit.ly/3e4oSCJ

Joa Souza / Shutterstock.com
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REDUTORAS DE PRESSÃO
COMENTÁRIOS/PROVIDÊNCIAS
6.9
6.9.7 a
6.9.17

Pressões mínima e máxima no sistema de distribuição
As redutoras de pressão deverão ser previstas em paralelo (operacional +
sobressalente) em qualquer situação. A exceção é atribuída a uma unidade
habitacional ou setor específico de um pavimento, quando será permitida a
previsão de uma única redutora de pressão (neste caso deverá ser indicada,
em memorial e no projeto, a previsão de válvula sobressalente na edificação).
Quando o projetista optar por utilizar na estação redutora uma válvula menor
para baixas vazões (no sistema chamado comercialmente de high-low), a
questão da sobressalência já está atendida. Entende-se como sobressalente
a válvula que possa dar atendimento parcial, na eventual falha de uma delas.
Prever pressostato para efeito de alarme. Para evitar sobrepressão, utilizar
válvula de alívio ou válvula de bloqueio automática.

Válvula Redutora
de Pressão de Ação
Direta

Sistema de
Redução de Pressão

(pg. 10)

https://www.bermad.com/br/products/predial/potable-pt-br/
https://www.bermad.com/br/products/saneamento/valvulas-de-controle/
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ÁGUA QUENTE
ITEM

6.10.4
6.10.4.4

(pg. 15)

COMENTÁRIOS/PROVIDÊNCIAS

Prevenção contra escaldamento
Nos pontos de utilização de
água quente que requerem uma
atenção particular para o controle
de temperatura (a exemplo de
hospitais, escolas, jardins de
infância, residências de idosos etc.),
devem ser tomadas precauções
para limitar automaticamente
a temperatura máxima da água
fornecida ao usuário, de forma a
reduzir o risco de escaldamento.
NOTA: No caso de duchas higiênicas,
jardins de infância e determinadas
clínicas e hospitais, a temperatura
máxima de uso recomendada é
38°C.

Nesses casos específicos, utilizar
válvulas termostáticas pontuais.
Entende-se que os edifícios
residenciais e hotéis não estão
contemplados neste item.
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ÁGUA QUENTE
ITEM
6.10.6

(pg. 16)

COMENTÁRIOS/PROVIDÊNCIAS

Proteção de componentes

6.10.6.1

Os componentes do sistema predial
de distribuição de água fria devem
ser projetados de modo a ficar
convenientemente abrigados de fontes
de calor internas e externas ao edifício, a
exemplo da exposição direta à radiação
solar, da proximidade excessiva de
tubulações conduzindo água quente,
do embutimento em pisos com painéis
radiantes para calefação ambiente. Onde
necessário, deve-se prever isolamento
térmico adequado para estes componentes.

6.10.6.2

Trechos de tubulações de água fria que
estejam próximos ou cruzem tubulações de
água quente devem ser protegidos contra a
correspondente transmissão de calor.

Salienta a importância do isolamento
da rede de água quente, mesmo em
redes internas, o que diminui a
possibilidade de aquecimento da
rede de água fria,
principalmente com relação a
distribuição interna das unidades. Se
houver utilização de redes externas,
deve ser previsto isolamento ou
proteção térmica contra a incidência
solar.

Necessidade de fazer isolamento dentro
das unidades
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MÉTODOS DE CÁLCULO
ITEM
6.14

COMENTÁRIOS/PROVIDÊNCIAS

Dimensionamento do sistema de distribuição

6.14.1

O dimensionamento das tubulações do
sistema de distribuição deve ser efetuado
para promover o abastecimento de
água com vazões e pressões conforme
parâmetros de projeto. O método adotado
para a determinação das vazões de projeto
deve ser convenientemente justificado
nos elementos descritivos integrantes do
projeto.

6.14.2

A vazão de cálculo em cada trecho deve
ser estabelecida mediante adoção de um
método reconhecido ou devidamente
fundamentado, seja ele empírico ou
probabilístico.

Fica a critério do projetista escolher o
método de dimensionamento utilizado
(método probabilístico, método de
somatória dos pesos, vazão máxima
possível, entre outros), mas isso deve
ser informado em projeto e/ou
memorial descritivo, desde a fase de
premissas (para evitar
questionamentos futuros).

(pg. 19)
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ENSAIO DE ESTANQUEIDADE DAS TUBULAÇÕES
ITEM

7.3.1
7.3.1.3

COMENTÁRIOS/PROVIDÊNCIAS

Ensaio de estanqueidade das tubulações
O ensaio de estanqueidade em
tubulações do sistema predial de
água quente deve ser realizado com
água com temperatura mínima de
80°C, antes da aplicação de eventual
isolamento térmico ou acústico ou
antes de serem recobertas.

Dimensionar sempre o sistema
de água quente para 80 °C para
permitir a realização do ensaio.
Inserir nota em memorial: “Os
testes de estanqueidade de pressão
e temperatura não devem ser
realizados simultaneamente”.

(pg. 22)
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PRESSÕES DE TRABALHO
ITEM

8.2
8.2.2

COMENTÁRIOS/PROVIDÊNCIAS

Pressões de trabalho
O funcionamento das válvulas redutoras de
pressão deve ser verificado periodicamente
mediante leitura de manômetros calibrados
instalados a montante e a jusante. Qualquer
irregularidade deve ser corrigida. Havendo
constatação de falha em válvula redutora
de pressão instalada em estação redutora
de pressão, a válvula com defeito deve
ser isolada pelos respectivos registros de
fechamento, mantendo em operação a
válvula sobressalente até que o reparo seja
feito. EXEMPLOS: Oscilações excessivas da
pressão, alterações nos valores das pressões
ajustadas inicialmente, ruídos, cavitações,
vibrações e sobrepressões.

Em projeto, prever espaço e
infraestrutura (“tê”, registro, etc.) para
possibilitar a leitura de manômetros
para verificação
do funcionamento das válvulas
redutoras de pressão. Entende-se que
a válvula sobressalente da estação
redutora de pressão é a válvula
reserva já instalada em paralelo com a
válvula principal.

(pg. 24)

https://www.caleffi.com/brazil/pt-br/catalogue/redutora-de-pressao-com-duplo-manometro-ligacoes-flangeadas-576080
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