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RESUMO  
Proposta: Existem poucos trabalhos na área de sistemas prediais voltados a gestão da sua execução no 
que diz respeito, principalmente, à obtenção de indicadores de produtividade da mão-de-obra e de 
consumo unitário de materiais. Este trabalho tem por objetivo a apresentação de um método analítico 
para se fazer o prognóstico da quantidade de tubos e conexões do sistema predial de suprimento de 
água fria do apartamento-tipo de um edifício de múltiplos pavimentos tendo-se como fonte de consulta 
apenas o projeto de arquitetura. Método de pesquisa/Abordagens: Além de contemplar uma revisão 
bibliográfica sobre consumo unitário de materiais e sistemas prediais, o método proposto se baseou no 
levantamento de indicadores de consumo unitário de materiais em 12 projetos específicos de sistemas 
prediais e de arquitetura, assim como de informações a respeito dos fatores potencialmente 
influenciadores deste consumo relacionados à concepção destes projetos. Resultados:
Estabelecimento de indicadores de consumo de materiais levando-se em consideração as partes que 
compõem o sistema predial de suprimento de água fria, assim como a definição de expressões 
matemáticas e procedimentos para o prognóstico das quantidades necessárias de tubos e conexões para 
cada uma destas partes, levando-se em consideração alguns fatores influenciadores identificados. 
Contribuições/Originalidade: Método analítico para prognóstico do consumo de tubos e conexões de 
um apartamento tipo sem a necessidade do projeto específico de sistemas prediais de suprimento de 
água fria. 
 
Palavras-chave: sistemas prediais; prognóstico; consumo unitário. 
 
ABSTRACT 
Proposal: There are few works in the building systems area aimed at the management of their 
execution, mainly in relation to the attainment of labour productivity and consumption of material 
indices. The objective of this work is to present an analytical method to forecast the amount of pipes 
and connections of the hydraulic building system of a multiple-floor apartment-kind building using 
only the architectural project as source of information. Methods: Besides contemplating a 
bibliographic review on the unitary consumption of materials and hydraulic building systems, the 
method proposed was based on the survey of the unitary consumption of 12 specific architecture and 
hydraulic building system projects, as well as on information concerning factors considered potentially 
associated to this consumption and to the conception of these projects. Findings: The establishment of 
indices of the consumption of materials taking into account parts that compose the hydraulic building 
system and the definition of mathematical expressions and procedures for the diagnosis of the required 
amounts of pipes and connections for each of these parts, considering some identified influencing 
factors. Originality/value: Analytical method for the prognosis of the consumption of pipes and 
connections of an apartment without the need of the specific hydraulic building system project.  
 
Keywords: building systems, prognosis, unitary consumption. 



1 INTRODUÇÃO 
Os sistemas prediais podem ser definidos como “sistemas físicos integrados a um edifício e que têm 
por finalidade dar suporte às atividades dos usuários, suprindo-os com insumos prediais necessários e 
propiciando os serviços requeridos” (GONÇALVES, 1994). Segundo este autor, a sua importância 
reside não só no fato de proporcionar condições de higiene e conforto aos usuários, mas também, pelo 
seu alto grau de interferência com os demais sistemas, abrangendo desde a etapa de estrutura até a 
etapa de acabamento final do edifício, exigindo a prestação de serviços de operários especializados na 
obra. 

Os estudos realizados nesta área são direcionados ao desenvolvimento de métodos alternativos de 
dimensionamento, ao estudo dos fenômenos hidráulicos que ocorrem nas tubulações e normalização 
dos sistemas prediais, havendo, portanto, poucos estudos significativos relacionados à racionalização 
destes sistemas (PEIXOTO, 2000). 

Em um levantamento de artigos publicados nos anais de seis eventos do Encontro Nacional de 
Tecnologia no Ambiente Construído (ENTAC), importante evento na área de qualidade e 
produtividade, além de outros assuntos relacionados ao ambiente construído, Ilha et. al (2006) 
evidenciaram um número crescente de artigos técnicos relacionados aos sistemas prediais, porém, na 
sua maioria, relacionados aos temas de conservação e economia de água, gestão da qualidade dos 
sistemas prediais e inovações tecnológicas nestes sistemas, correspondendo a 89% dos trabalhos 
publicados. Os 11% restantes se relacionavam à conservação/economia de energia no aquecimento de 
água e outros temas, evidenciando a carência de trabalhos semelhantes ao proposto neste trabalho 
acerca do sistema predial de suprimento de água fria. 

Especificamente no que diz respeito ao consumo unitário de materiais relacionados aos sistemas 
prediais, destaca-se o indicador de qualidade do projeto contemplado pelo Sistema de Indicadores de 
Qualidade e Produtividade para a Construção Civil, desenvolvido pelo Núcleo Orientado para a 
Inovação da Edificação (NORIE) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), que 
relaciona o comprimento das tubulações de água fria e água quente com o número de pontos 
hidráulicos. De acordo com o banco de dados, disponível até o momento, os valores médios para este 
indicador são de 3,2 metros/ponto para os imóveis residenciais e de 3,3 metros/ponto para os imóveis 
comerciais, com respectivos valores mínimos de 1,2 metros/pontos e 2,4 metros/pontos1. 

Em que pese a importância desta informação, a mesma ainda carece de um melhor detalhamento na 
medida em que tais indicadores são amplos, não contemplando as especificidades de cada tipo de 
ambiente molhável, por exemplo, e nem os fatores influenciadores deste consumo relacionados tanto à 
concepção dos sistemas prediais quanto à concepção do projeto de arquitetura. É neste contexto que se 
insere este trabalho na medida em que se apresenta um método analítico para o prognóstico do 
consumo unitário de materiais focando as várias partes do sistema predial de suprimento de água fria 
(prumadas, ramal de distribuição, ramais e sub-ramais), assim como os fatores potencialmente 
influenciadores deste consumo. 

 

2 CONSUMO UNITÁRIO DE MATERIAIS 
O conceito de consumo unitário de materiais (CUM) deriva da definição de produtividade no uso de 
recursos físicos num processo produtivo, isto é, refere-se à eficiência na transformação de certa 
quantidade de material (QMR = a massa de aço realmente utilizada, por exemplo) em certo montante 
de produtos gerados (QS = a armadura descrita nos projetos, por exemplo). Pode ser calculado de 
acordo com a expressão 2.1, a seguir. 

QS
QMRCUM =        (2.1) 

                                                      
1 Este Sistema de Indicadores está disponível no seguinte endereço eletrônico: http://www.cpgec.ufrgs.br/norie/indicadores/topo.htm. Os 
valores apresentados são relativos a dezembro de 2007. 



No caso dos sistemas prediais, é comum expressar o consumo unitário como sendo a relação entre a 
quantidade realmente utilizada de material (metros de tubos) e a quantidade de serviço executado 
(metros de tubos). Por sua vez, o numerador da expressão 2.1 pode ser desmembrado em duas 
parcelas: consumo unitário teórico (CUMTeórico), que se refere à quantidade de serviço medida em 
projeto e uma parcela relativa ao consumo excedente de material, denominada Perdas. Este raciocínio 
é ilustrado na equação 2.2: 

)
100

1( PerdasCUMCUM Teórico +×=      (2.2) 

A segunda parcela está relacionada à execução dos serviços nos canteiros de obras. Este trabalho está 
centrado no consumo unitário teórico de materiais, ou seja, aquele relacionado ao projeto e não ao 
canteiro de obras. Assim, o consumo unitário teórico de materiais será definido como a relação entre o 
consumo de materiais (tubos e conexões) 2 e uma unidade de referência (ou produto), dependendo do 
material cuja quantidade se deseja prognosticar. Para isto, foram definidos os seguintes indicadores de 
consumo: 

(a) metros de tubulação por número de ambientes atendidos: relaciona o comprimento total de 
tubulação do ramal de distribuição de água fria e o número de ambientes molháveis atendidos 
pelo mesmo; 

(b) metros de tubulação por ponto de consumo: relaciona o comprimento total de tubulação para 
condução de água fria de um determinado ambiente (cozinha, por exemplo) e o número de 
pontos de consumo de água fria (pia da cozinha, máquina de lavar louças, filtro, por exemplo) 

(c) número de conexões por metro de tubulação: relaciona o número de conexões previstos no 
traçado das tubulações de água fria em um determinado ambiente (ou do ramal de 
distribuição) e o comprimento total destas tubulações neste ambiente (ou comprimento total 
do ramal de distribuição de água fria). 

 

3 MÉTODO DE COLETA E PROCESSAMENTO 

3.1 Amostragem 
Para se elaborar o método de prognóstico do consumo unitário de materiais, inicialmente partiu-se 
para o entendimento dos projetos de sistemas prediais. Os projetos foram codificados (o código de 
cada projeto possui 6 caracteres: os dois primeiros dizem respeito ao Estado no qual a obra foi 
executada; os dois seguintes representam a empresa, enquanto que os dois últimos, a obra) de tal 
forma a preservar a identidade da empresa. Na Tabela 3.1 são apresentadas as principais características 
dos projetos que compõem a amostra. 

Tabela 3.1 – Características gerais dos projetos analisados 
Área (m2)  Área (m2) 

Projeto 
Aptos./ 

pav.-tipo 
Num. de 
pav.-tipo Pav.-tipo Apto-tipo  

Projeto Aptos./ 
pav.-tipo 

Num. 
pav.-tipo Pav.-tipo Apto-tipo 

SP0101 2 16 374,09 173,83  SP0702 2 17 285,47 126,05 
SP0201 2 13 304,19 134,98  SP0801 4 12 418,63 92,03 
SP0301 1 20 231,25 200,56  SP0901a 6 19 461,93 78,27 
SP0401 4 17 361,86 73,98  SP0901b 6 19 461,93 45,61 
SP0501 4 22 391,28 82,2  SP1001 1 18 236,28 213,04 
SP0601 1 22 248,27 226,08  SP1002 2 17 355,62 165,72 
SP0701 2 13 225,79 92,66  - - - - - 

Todos os projetos se referem a edifícios residenciais de múltiplos pavimentos construídos em estrutura 
reticulada de concreto armado e vedações em blocos cerâmicos ou de concreto. No que diz respeito ao 
sistema predial de suprimento de água fria, em todas as obras foi prevista a medição individualizada 

                                                      
2 Embora se utilize o termo “consumo unitário de materiais”, sob a luz da divisão do sistema “edifício” em suas respectivas partes, a rigor se 
está focando o consumo unitário dos componentes utilizados nos sistemas prediais, ou seja, os tubos e as conexões. Preferiu-se utilizar o 
termo mais genérico por ser este o comumente utilizado no meio técnico. 



do consumo de água, o que implica na previsão do ramal de distribuição que deriva da prumada e se 
estende até os ambientes molháveis providos deste sistema. 

3.2 Coleta de dados 
O levantamento do consumo unitário de materiais foi realizado em 12 projetos específicos de sistemas 
prediais, perfazendo um total de 13 estudos de caso, uma vez que um dos projetos (SP0901) 
apresentava dois tipos de apartamentos-tipo (vide Tabela 3.1). Os dados (comprimento de tubulação e 
número de conexões) foram discriminados por sistema (suprimento de água fria, suprimento de água 
quente, por exemplo) e de acordo com seus subsistemas (prumadas, ramal de distribuição, ramais, por 
exemplo). Neste trabalho, apresenta-se apenas o prognóstico do comprimento de tubos e número de 
conexões para o sistema de suprimento de água fria, sendo que as informações a respeito dos demais 
sistemas prediais podem ser encontradas em Paliari (2008). 

Os dados foram organizados de tal forma que se pudesse fazer a totalização das variáveis de interesse 
segundo diversos critérios (subsistemas, ambientes, por exemplo). No total, foram levantados 1230 
trechos de tubulações para o sistema predial de suprimentos de água fria. Além destas informações, foi 
levantado também o número de pontos de consumo de água fria nos ambientes molháveis, além da 
quantificação do número destes ambientes atendidos pelo ramal de distribuição de água fria no 
apartamento-tipo. 

Para a quantificação da variável de interesse (comprimento total da tubulação e número de conexões 
por sistema/subsistema), o traçado das tubulações de cada sistema/subsistema foi dividido em trechos, 
sendo estes caracterizados pelo comprimento de tubulação delimitado por uma ou mais conexões em 
cada extremidade. Para cada trecho associa-se, além do seu comprimento, o número de conexões e 
diâmetro nominal. 

 

4 MÉTODO PARA PROGNÓSTICO 

4.1 Apresentação 
O método proposto parte da subdivisão do apartamento-tipo no que diz respeito ao tipo e número de 
ambientes providos pelo sistema predial de suprimento de água fria, cada qual com sua característica 
de traçado de tubulação e número de conexões. Assim, é possível encontrar apartamentos-tipo com e 
sem lavabos, com duas ou mais suítes, com ou sem banheiro social e, ao se comparar estes ambientes, 
nota-se também diferenças entre os mesmos quanto à concepção do traçado dos ramais (somente pela 
parede ou pela parede/sob a laje de piso do mesmo), números distintos de pontos de consumo de água 
fria entre outros aspectos. Em obras com previsão de medição individualizada e, conseqüentemente, 
providas de ramais de distribuição, o comprimento deste é afetado quanto a uma maior ou menor 
concentração de ambientes molháveis alimentados por este ramal. 

Este mesmo raciocínio pode ser aplicado ao nível dos apartamentos, na medida em que se pode optar 
pelo abastecimento de água fria, por exemplo, através de uma prumada comum aos apartamentos ou 
por uma prumada específica para cada um. Estas situações (fatores) foram contempladas na concepção 
do método proposto. Evidentemente, não se esgota aqui o universo de possibilidades de configurações 
do sistema predial de suprimento de água fria e, ao mesmo tempo, não se consideram também 
questões de dimensionamento deste sistema, o que, certamente, configuraria um aprimoramento do 
método.  

Diante destas questões e de posse do projeto de arquitetura do apartamento-tipo, o método proposto se 
baseia em 4 procedimentos básicos: 

(a) definições sobre a concepção geral do sistema predial de suprimento de água fria no que se 
refere ao uso ou não do sistema de medição individualizado de consumo, o que implica na  
localização e número das prumadas de água fria; 

(b) medição, para cada ambiente, da sua área “líquida” (face interna das paredes) e contabilização 
do número de pontos de consumo de água fria; 



(c) de posse destas informações, adoção do valor do indicador metros de tubo por unidade de 
referência (ambiente atendido, ponto de consumo), dependendo da parte do sistema predial 
que se está prognosticando; 

(d) conhecendo-se o comprimento total de tubulação de cada parte do sistema predial, chega-se ao 
número total de conexões multiplicando-se este valor pelo indicador de número de conexões 
por metro de tubulação correspondente. 

O prognóstico da quantidade de tubos e de conexões para um apartamento-tipo (QMApto-tipo)) é obtido 
fazendo-se o somatório das respectivas quantidades prognosticadas destes materiais em cada 
subsistema através da equação 4.1: 

ramaisãodistribuiçprumadasQM tipoApto ++=−     (4.1) 

Para cada termo presente nesta equação existem procedimentos específicos de cálculo que serão 
apresentados na seqüência, associando-os a um caso real. 

4.2 Aplicação do método 
O método foi aplicado a um caso real, tendo-se como objeto um projeto de sistemas prediais de um 
edifício residencial executado na cidade de São Paulo. Trata-se de um conjunto residencial de alto 
padrão de 31 pavimentos, sendo dois subsolos, um pavimento térreo e um mezanino, 14 pavimentos-
tipo (com um apartamento por pavimento), dois pavimentos destinados a um apartamento duplex, 
cobertura e ático, onde se localizam os reservatórios de água e casa de máquinas dos elevadores. O 
pavimento-tipo totaliza 243,77 m2 de área enquanto que o apartamento-tipo responde por 229,98 m2, 
sendo 43,91 m2 relativos apenas ao terraço da sala de jantar, situação ímpar levando-se em 
consideração o conjunto de projetos estudados para a proposição do método. 

Por haver a necessidade de se utilizar um dispositivo de redução de pressão de água fria, o esquema 
vertical de prumadas deste sistema é composto, além da tubulação de recalque, por uma prumada 
específica para alimentação da válvula redutora de pressão localizada no subsolo e por uma prumada 
para atender os apartamentos dos pavimentos superiores. Destas prumadas deriva um ramal de 
distribuição localizado sob a laje de teto do apartamento-tipo para alimentação dos ambientes 
molháveis, inclusive do terraço provido de uma pia e churrasqueira. Finalmente, analisando o projeto 
de arquitetura identificam-se 4 conjuntos de ambientes molháveis alimentados pelo ramal de 
distribuição de água fria que atende 9 ambientes molháveis. 

4.2.1 Prumadas 
Para o cálculo dos metros de prumadas de água fria há que se definir, inicialmente, quais prumadas 
serão comuns aos apartamentos e quais serão de uso específico, ou seja, se destinam exclusivamente a 
cada apartamento-tipo. Além deste aspecto, insere-se também a questão da necessidade de se ter um 
sistema de redução de pressão, geralmente localizado no 1º subsolo. A este respeito, a NBR 5626 
(ABNT, 1998) limita a pressão estática em qualquer ponto das tubulações em 40 m.c.a. (metros de 
coluna de água). Em termos práticos, edifícios acima de 12 pavimentos (considerando a altura de piso 
a piso de cada pavimento igual a 3 metros) requerem um sistema de redução de pressão e, portanto, 
geralmente uma prumada específica para alimentação deste sistema. Além desta questão, deve-se 
analisar também o tipo de sistema de aquecimento utilizado e a configuração da sua alimentação 
(prumada de alimentação específica conjunta a que alimenta o apartamento-tipo com água fria). 
Levando-se em consideração estes aspectos, pode-se fazer o uso da Tabela 4.1 para o cálculo dos 
metros de tubos de prumadas de água fria. Para o edifício em questão, com altura de piso-a-piso de 
2,88 metros, são previstas 3 prumadas identificadas nesta Tabela. 

Portanto, o comprimento total da tubulação de prumadas (mPrumadas) será obtido aplicando-se o 
somatório do número de prumadas para cada categoria de acordo com a tabela anterior na equação 4.2: 
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Tabela 4.1 – Definição do número de prumadas de água fria 
Número de prumadas Finalidade 

Comuns Específicas 
Recalque  1 
Alimentação dos ambientes molháveis e aquecedor nos apartamentos-tipo  1 
Alimentação exclusiva dos ambientes molháveis  0 
Alimentação exclusiva do aquecedor (sistema central privado ou sistema central coletivo)  0 
Alimentação da válvula redutora de pressão (alimentação dos ambientes molháveis e aquecedor nos 
apartamentos-tipo) 

 1 

Alimentação da válvula redutora de pressão (alimentação dos ambientes)  0 
Alimentação da válvula redutora de pressão (alimentação do aquecedor existente no apartamento tipo)  0 
Alimentação dos terraços (pia próxima à churrasqueira ou torneira de lavagem)  0 
Tubulação de limpeza/aviso do reservatório superior   0 
TOTAL  3 

Com relação ao número total de conexões, pode-se utilizar a mesma Tabela 4.1, apresentada 
anteriormente, para se inserir o número de conexões, adotando-se 1 (uma) conexão para cada prumada 
prevista. O número total de conexões é calculado utilizando-se a equação 4.3, indicada a seguir, 
adotando-se a parte inteira do resultado: 

sEspecífica
Comuns

umadas ConexõesN
osApartamentN

ConexõesN
Conex .

.
.

.Pr +=    (4.3) 

4.2.2 Ramal de distribuição 
O comprimento da tubulação do ramal de distribuição de água fria depende da concentração ou não 
dos ambientes servidos por este no apartamento-tipo. Quanto maior a concentração destes ambientes, a 
tendência é que seja menor o seu comprimento. Assim, a amostra de obras foi dividida em função 
deste número de concentração e, a para cada categoria calculou-se a mediana do indicador metros de 
ramal de distribuição por número de ambientes atendidos por este ramal, cujos resultados são 
apresentados na Tabela 4.2. Para ilustrar a identificação do número de conjuntos de ambientes 
molháveis em um apartamento-tipo, na Figura 4.1 apresenta-se um exemplo de apartamento-tipo no 
qual se identificam 3 conjuntos de ambientes molháveis atendidos pelo ramal de distribuição: conjunto 
1 (banheiro social), conjunto 2 (banheiro da suíte e lavabo e conjunto 3 (cozinha e área de serviço). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.1 – Exemplo de determinação do número de conjuntos de ambientes molháveis atendidos pelo ramal de 

distribuição de água fria 
 

Tabela 4.2 – Metros de tubulação pelo número de ambientes atendidos pelo ramal de distribuição de água fria 
Número de conjuntos de ambientes molháveis atendidos pelo 

ramal de distribuição de água fria 
metros/número de ambientes atendidos pelo ramal de distribuição 

1 3,77 
2 4,45 
3 5,37 
4 5,94 

 

Sala de 
estar 

Sala de 
jantar 

Dormitório 1 
Dormitório 2 

Suíte 

Conjunto 1 

Conjunto 2 Conjunto 3 



De posse desta informação, calcula-se o comprimento do ramal de distribuição de água fria 
(mDistribuição) multiplicando-se o número de ambientes molháveis atendidos pelo ramal de distribuição 
de água fria pelo indicador metros de ramal de distribuição por ambientes atendidos (Tabela 4.2), 
através da equação 4.4: 

AmbientesN
metrosAmbientesNm ãoDistribuiç .

. ×=      (4.4) 

Finalmente, para o cálculo do número de conexões utiliza-se a faixa de valores apresentada na Figura 
4.2, a seguir e a equação 4.5 indicada a seguir, adotando-se a parte inteira do resultado. Na falta de 
informações adicionais, recomenda-se utilizar o valor da mediana. 

 
Conexões/m 

  Mínimo = 0,89                                  Mediana = 1,30                                                                                  Máximo = 1,99 
  

 
Figura 4.2 – Faixa de valores de número de conexões por metro de tubulação: ramal de distribuição de água fria 

 

m
ConexõesmConex ãoDistribuiçãoDistribuiç ×=.      (4.5) 

Para o caso em questão, conforme já informado anteriormente, há 4 conjuntos de ambientes molháveis 
alimentados pelo ramal de distribuição de água fria que atende 9 ambientes molháveis. 

4.2.3 Ramais e sub-ramais 
Para cada ambiente molhável do projeto de arquitetura onde se fez a previsão deste sistema predial 
calcula-se o comprimento da tubulação de ramais e sub-ramais de água fria multiplicando-se o número 
total de pontos de consumo previsto no ambiente (N.Pontos) pelo seu respectivo indicador de consumo 

(
Ponto
metros ) apresentado na Tabela 4.4, utilizando-se a equação 4.6: 

Ponto
MetrosPontosNmRamais ×= .        (4.6) 

Para se obter o número de pontos de consumo de água fria em cada ambiente molhável do 
apartamento-tipo recorre-se à Tabela 4.3, na qual o usuário, de posse do projeto de arquitetura, deve 
estabelecer o número de pontos de consumo de água fria em cada ambiente molhável. Os pontos de 
consumo de água fria para a obra em questão já estão contemplados nesta Tabela. 

Tabela 4.3 – Cálculo do número de pontos de consumo de água fria por ambiente 
Ambientes Pontos de consumo 

Bn Suíte 
1 

Bn Suíte 
2 

Bn Suíte 
3 

Bn Suíte 
4 

Bn. 
Empr. 

Lavabo Área 
Serv. 

Coz. Terraço 

Bacia sanitária 1 1 1 1 1 1    
Ducha higiênica 0 1 1 1 1 0    
Bidê 1 0 0 0 0 0    
Lavatório(s) 2 1 1 1 1 1    
Chuveiro 1 1 1 1 1     
Banheira 1 0 0 0      
Tanque(s)       1   
Máq. de lavar roupa       1   
Pia (s) cozinha        2  
Máq. de lavar louça        1  
Filtro de água        1  
Ponto para geladeira        0  
Torneira de lavagem         1 
Pia (churrasqueira)         1 
Total 6 4 4 4 4 2 2 4 2 
Área (m2) 5,11 2,84 2,51 2,72 1,92 2,15 13,90 8,75 43,91 



Em função do número de pontos de consumo de água fria adotado para cada ambiente, estabelece-se o 
valor do indicador de consumo metros/pontos de consumo de água fria e do número de conexões por 
metro de tubulação, cujos valores são apresentados na Tabela 4.4. Aplicando-se a equação 4.6, 
apresentada anteriormente, chega-se ao comprimento de tubulação para cada ambiente considerado no 
apartamento-tipo. 

Tabela 4.4 – Indicador de consumo metros de tubulação por número de pontos de consumo de água fria e 
número de conexões por metro de tubulação 

Ambientes Área (m2) Número de pontos metros/ponto Conex./mRamais 

≤ 4 1,55 3,24 ≤ 3,0 
> 4 1,41 3,48 
≤ 4 1,98 2,36 

Banheiro de suíte e 
banheiro social 

> 3,0 
> 4 1,56 2,76 

- ≤ 3 1,85 2,50 Banheiro de empregada 
- > 3 - - 
- ≤ 2 2,00 2,14 Lavabo 
- >2 1,40 2,62 
- ≤ 2 1,39 2,81 Área de serviço 
- >2 1,12 2,97 
- ≤ 2 0,60 3,33 Cozinha 
- >2 1,55 2,28 

Terraço - = 1 0,58 3,91 

Em particular, além da divisão com relação ao número de pontos de consumo de água fria, conforme 
exposto anteriormente na Tabela 4.4, para o caso dos banheiros das suítes e social fez-se também uma 
distinção levando-se em consideração a área destes ambientes, adotando-se como critério a divisão em 
ambientes com área menor ou igual a 3,0 m2 e ambientes com área superior a esta. Para alguns 
ambientes, como é o caso do banheiro de empregada e do lavabo, esta divisão não se aplica pelo fato 
de as áreas observadas nos projetos serem da mesma ordem de grandeza. No caso particular da 
cozinha, embora se verifiquem diferenças significativas de áreas para este ambiente, entendeu-se que 
esta informação seria irrelevante na medida em que a simples divisão da amostra em termos do 
número de pontos de consumo seria suficiente para contemplar este fator. 

Finalmente, de posse do comprimento de tubulação para cada ambiente, calcula-se o número de 
conexões para cada ambiente utilizando, para isto, os valores do indicador número de conexões por 
metro de tubulação (Tabela 4.4) e a equação 4.7, indicada a seguir, adotando-se a parte inteira do 
resultado: 

Ramais
RamaisRamais m

ConexmConex .. ×=       (4.7) 

4.2.4 Resumo 
Na Tabelas 4.5 apresentados os resultados prognosticados para o comprimento tubos utilizando o 
método de prognóstico de consumo de materiais proposto. 

Tabela 4.5 – Comparação entre o comprimento real de tubos e o obtido utilizando o método de prognóstico  
Metros de tubulação 

Partes 

m/ponto 
adotado 

Fonte 

Método Real 
Diferença 
(metros) 

Diferença 
(%) 

Prumadas - Tabela 4.1 e equação 4.2 8,64 8,64 0,00 0 

Distribuição 5,94 Tabelas 4.2 e 4.4; equação 4.4 53,46 47,60 5,86 11 

Banheiro Suíte 1 1,56 Tabelas 4.2 e 4.4; equação 4.4 9,36 9,42 -0,06 -1 

Banheiro Suíte 2 1,55 Tabelas 4.2 e 4.4; equação 4.4 6,20 6,36 -0,16 -3 

Banheiro Suíte 3 1,55 Tabelas 4.2 e 4.4; equação 4.4 6,20 3,58 2,62 42 

Banheiro Suíte 4 1,55 Tabelas 4.2 e 4.4; equação 4.4 6,20 4,48 1,72 28 

Banheiro de Empregada 1,85 Tabelas 4.2 e 4.4; equação 4.4 5,55 4,94 0,61 11 

Lavabo 2,00 Tabelas 4.2 e 4.4; equação 4.4 4,00 2,96 1,04 26 

Área de Serviço 1,39 Tabelas 4.2 e 4.4; equação 4.4 2,78 1,04 1,74 63 

Cozinha 1,55 Tabelas 4.2 e 4.4; equação 4.4 6,20 6,22 -0,02 0 

Terraço Jantar 0,58 Tabelas 4.2 e 4.4; equação 4.4 1,16 6,22 -5,06 -436 

Total - - 109,75 101,46 8,29 8 



A grande diferença observada na Tabela 4.5, mais especificamente entre o comprimento da tubulação 
levantada em projeto e o prognosticado para o terraço da sala de jantar se deve ao fato de que a 
amostra de projetos não contemplar situações onde há mais de um ponto de consumo de água (que é o 
caso da obra em questão) e pelo fato de a amostra também não contemplar casos em que a alimentação 
da torneira da pia da churrasqueira é feita também pelo ramal de distribuição. Em todos os casos da 
amostra havia uma prumada específica para esta torneira ou da torneira de lavagem.  

Na Tabela 4.6 são apresentados o número de conexões, para cada ambiente, prognosticado para o 
sistema predial de suprimento de água fria, na qual se observa que a grande diferença também ocorreu 
para o terraço da sala de jantar, pelos motivos já expostos anteriormente. 

Tabela 4.6 – Comparação entre o número de conexões real e o obtido utilizando o método de prognóstico 
proposto – Sistema predial de suprimento de água fria 

Número de conexões 
Partes 

Conex./m 
adotado 

Fonte 

Método Real 
Diferença 
(unidades) 

Diferença 
(%) 

Prumadas - Equação 4.3 3 3 0 0 

Distribuição 0,89 Figura 4.2 e equação 4.5 48 43 5 10 

Banheiro Suíte 1 2,76 Tabela 4.4 e equação 4.7 26 20 6 23 

Banheiro Suíte 2 3,24 Tabela 4.4 e equação 4.7 20 17 3 15 

Banheiro Suíte 3 3,24 Tabela 4.4 e equação 4.7 20 13 7 35 

Banheiro Suíte 4 3,24 Tabela 4.4 e equação 4.7 20 13 7 35 

Bn. Empregada 2,50 Tabela 4.4 e equação 4.7 14 15 -1 -8 

Lavabo 2,14 Tabela 4.4 e equação 4.7 9 6 3 30 

Área de Serviço 2,81 Tabela 4.4 e equação 4.7 8 4 4 49 

Cozinha 2,28 Tabela 4.4 e equação 4.7 14 15 -1 -6 

Terraço Jantar 3,91 Tabela 4.4 e equação 4.7 5 13 -8 -187 

Total - - 186 162 24 13 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este trabalho focou um dos aspectos da gestão que consiste no cálculo, de forma analítica, das 
quantidades de materiais (tubos e conexões) sem a necessidade, do projeto específico do sistema 
predial de suprimento de água fria.  

É reinante, ainda, a prática de se obter os valores de materiais necessários dos sistemas prediais 
hidráulicos a partir da execução do primeiro apartamento-tipo da edificação. Nas etapas que 
antecedem a execução da obra, tais como estudo de viabilidade, projetos e orçamentação, os custos, 
muitas vezes, são baseados na experiência dos profissionais envolvidos do que em parâmetros de 
projeto e das várias estratégias passíveis de adoção durante a execução destes sistemas. Em termos de 
viabilidade e orçamentação, por exemplo, estes sistemas são tratados como verdadeiras “caixas 
pretas”, havendo a prática de se alocarem verbas a este item. 

Assim, este trabalho veio a contribuir para o aumento de informações sobre o consumo unitário de 
materiais relacionado aos sistemas prediais, mais especificamente ao sistema predial de suprimento de 
água fria, de edifícios residenciais de múltiplos pavimentos, sistemas estes poucos ou quase nunca 
explorados no que diz respeito a estes indicadores, uma vez que os trabalhos científicos voltados para 
esta área têm se concentrado nos serviços de estrutura, revestimento e acabamento do edifício. 

Vários são os fatores que influenciam no consumo unitário destes materiais, diferenciados em função 
das partes do sistema predial analisado. Neste trabalho foi possível identificar e quantificar a 
influência de alguns dos fatores, tais como a área do ambiente (para o caso dos ramais e sub-ramais), 
número de concentração de ambientes molháveis (para o caso do ramal de distribuição) e o uso de 
prumadas comuns ou específicas aos apartamentos. Em função do tamanho da amostra, não se 
verificou a influência de outros fatores, tais como o tipo de traçado dos ramais e sub-ramais (somente 
pelas paredes ou pelas paredes e sob a laje de piso do ambiente molhável). Com o aumento do número 
de casos será possível quantificar a influência deste fator e de outros. 



Finalmente, salienta-se que o tema merece um estudo mais aprofundado, não só em termos da 
detecção e quantificação da influência de outros fatores, mas também quanto ao estudo de outros 
pavimentos do edifício, tais como os subsolos e cobertura. Insere-se ainda a necessidade da 
discriminação das quantidades de tubos por diâmetro e o número de conexões por tipo.  
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