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Resumo
Este trabalho considera o desenvolvimento do setor da construção como um impulso 
nas buscas de novas tecnologias para proporcionar a otimização dos sistemas 
envolvidos nas obras civis. Grande parte das falhas nos sistemas dos edifícios se origina 
nos processos de projeto e de execução. Portanto, justifica-se a análise e estruturação do 
processo do projeto e execução para alcançar a realização de edifícios de alto 
desempenho e edifícios inteligentes. Podem-se citar alguns requisitos gerais na 
definição dos sistemas principais de uma edificação: padrão de qualidade, custo, público 
alvo, economia de insumos, grau tecnológico, durabilidade, segurança, facilidade de 
operação e manutenção. A pesquisa é realizada a partir da pesquisa bibliográfica e 
identificação da aplicabilidade e transferência das tecnologias já adotadas em edifícios 
de alto desempenho, para a disseminação das mesmas tecnologias em edificações 
residenciais e comerciais de pequeno porte. Para a execução da pesquisa são estudados 
artigos nacionais e internacionais, e literatura pertinente, que, subsidiam a elaboração da 
pesquisa. Espera-se, como resultado, uma contribuição relevante para apresentação em 
congressos e revistas técnicas da área de construção civil. 

Palavras-chave: meio ambiente, sustentabilidade, edifícios de alto desempenho, 
construção sustentável.

Abstract
This research considers the development of department of construction whereby a 
impulse at the search of news technologies to supply the optimized of systems involved 
in the civis works. The largest problems at the systems of builds if originates at the 
process the project and performance. Can be call some requirements board at the 
definition of systems mainly of a build: standard quality, cost, public aim, economy of 
input, tecnologic degree, durability, security, facility of run and support. The research it 
is held from research literature and identification of aplicability and transfer of 
tecnologies already adoped in builg high-tech sustainable, to the dissemination of same 
tecnologies in build residential and commercial of small postage. To the performance of 
research are studied articles national and international, and literature relevant, that, 
subsidize the elaboration of research. It is expected, whereby consequent, a 
contribution relevant to submission in congress and periodical technique of field of 
building. Expected still suggest requirements to the systems select, at the process of 
idea of a project to a builg high-tech. 
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1. INTRODUÇÃO

Atualmente, o consumo demanda a utilização de recursos energéticos que nem sempre 
são sustentáveis.  A conceitualização dos recursos energéticos é bem abrangente para 
que haja apenas uma ação de manejo dos mesmos. Ao visar o impacto da utilização de 
matérias primas convencionais na construção civil, percebe-se o quanto isso vem 
incentivando a descoberta por inovações tecnológicas ambientais, que suprem uma 
demanda energética e estética para as presentes e futuras gerações através da definição 
da Política Nacional do Meio Ambiente, que incentiva ao estudo e a pesquisa de 
tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais. 

Neste projeto, o foco da otimização dos sistemas é sobre sistemas hidráulicos, onde 
serão fornecidas algumas informações da caracterização de tecnologias ambientais 
hidráulicas importantes para a prevenção e o controle da poluição do ambiente. 

Atualmente são divulgadas que as perdas no sistema de abastecimento de água 
prejudicam em 40,5% as empresas de saneamento, e que existe uma falta de 25% a 60% 
de água tratada, resultado da falta de infra-estrutura. Mesmo com a legislação de 
Proteção dos Mananciais e o CONAMA 397, que dispõe sobre a classificação dos 
corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como, e ainda,
estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, protege e fornece 
informações legais a respeito do principal recurso natural a água.

Muitos materiais utilizados no sistema hidráulico são altamente sustentáveis, pois tem a 
tecnologia para manter o equilíbrio do meio com as atividades do dia-a-dia. Uma das 
principais vantagens é que pode ser aplicado em qualquer local, sem que haja qualquer 
restrição. Eles são usados na construção civil, sendo substituído por aqueles materiais 
que geram mais energia, desperdício de recursos naturais e impactos no ambiente.

A tecnologia mais empregada atualmente para substituição dessas convencionais é a 
descarga com duplo acionamento, para evitar o desperdício de água, além da torneira 
com temporizador que tem o mesmo objetivo. Além dessas constatações mais comuns,
há outras que vamos apresentar nesse trabalho, onde tenta-se mostrar que, adquirindo
tecnologias ambientais com um custo razoavelmente aceitável, a longo e médio prazo, 
pode-se esperar um retorno do investimento e uma compensação ambiental. 

Define-s processos de obtenção, instalação e manutenção dos equipamentos, a partir de 
determinados sistemas hidráulicos sustentáveis. A obtenção da responsabilidade e da 
qualidade e segurança do ambiente é tão favorável para a sociedade que, as corporações 
que implantam e a adquirem esses materiais em obras civis, vem também obtendo 
certificações verdes e ISO, e mostrando que a modificação de uma atitude convencional 
impacta e degrada o ambiente, de uma forma diferente e com menor impacto, 
preservando e conservando-o permitindo se resiliar naturalmente.

Com informações detalhadas é possível fazer um apanhado de informações sobre o 
consumo e sua demanda. O projeto de iniciação científica tem como intuito abranger as 
novas tecnologias ambientais empregadas na construção civil, mostrando as suas 
características e as suas demais utilidades na mesma.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

De acordo com Pires e Carvalho Junior (2008), as empresas tem percebido que são 
responsáveis pela degradação do meio ambiente principalmente as de construção civil 
que geram em torno de 30% do consumo de recursos naturais em todo o mundo. Ainda, 
é enfatizado que a degradação não se dá somente através do consumo, como também 
pelo processo construtivo assim como o uso e operações das edificações.

Conforme esclarece Fabricio (2002), as opções tecnológicas e construtivas adotadas em 
uma edificação devem ser analisadas não só do ponto de vista do custo de construção, 
mas considerando toda a vida útil da edificação.

De acordo com Palo (2006), a sustentabilidade é um termo recente começou por volta 
do ano de 1990, quando começaram a definir edifícios inteligentes que garantiam 
melhor qualidade de vida a seus habitantes e promoviam baixos impactos ambientais.
Ainda, segundo o mesmo autor , no Brasil, o termo edifícios inteligentes começa a ser 
atribuído com o mesmo objetivo de garantir a qualidade assim como baixo impacto 
ambiental.

Para Messias (2007) conceito Edifícios Inteligentes (EI), assim como sugere a 
definição, segue o IBI (Intelligent Buildings Institute dos EUA), de que EI/EAT, onde
EI são aqueles que oferecem um ambiente produtivo e econômico através da otimização 
de quatro elementos básicos: Estrutura (componentes estruturais do edifício, elementos 
de arquitetura, acabamentos de interiores e moveis), Sistemas (controle de ambiente, 
calefação, ventilação, ar-condicionado, luz, segurança e energia elétrica), Serviços 
(comunicação de voz, dados, imagens, limpeza ) e Gerenciamento (ferramentas para 
controlar o Edifício), bem como, das inter-relações entre eles.

“Uma edificação “inteligente” deve promover aos usuários conforto, segurança e sobre 
tudo economia, tanto em custos diretos (água, luz, telefone, etc.), quanto em custos 
indiretos, tais como manutenção e operação, além de possuir na sua concepção todos os 
estudos de questões ambientais, sustentabilidade, aproveitamento de recursos e de 
tecnologias de forma eficiente”.  (MESSIAS, 2007)

De acordo com Graça et al. (2!!!) A definição dos requisitos dos sistemas é a base e a 
partir daí que vamos desenvolver todo empreendimento. Podemos citar alguns 
requisitos gerais dos sistemas: Padrão de qualidade, custo, público alvo, economia de 
insumos, grau tecnológico, durabilidade, segurança, facilidade de operação e 
manutenção. Ainda do mesmo autor Mostrando como se desenvolve um sistema predial 
de água fria:

• Requisitos gerais: Projeto Conceitual, atividade e interface
• Adequabilidade - todos os pontos de água deverão ser supridos com água 

potável.

• Disponibilidade de água – a água necessária para a utilização dos usuários 
disponível continuamente.

• Temperatura - adequada aos usuários com estabilidade durante sua utilização.
• Estanqueidade: o sistema de funcionamento de água potável não devera 

provocar vazamentos.
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• Segurança a utilização – os componentes do sistema não devem pedir o livre 
acesso aos usuários assim como suas utilizações. Tudo deve ser da melhor 
qualidade, não pode haver riscos de explosões ou choques e também deve ser de 
fácil acesso para a manutenção.

• Conforto acústico – os ruídos devem ser reduzidos ao mínimo.
• Adaptação à utilização – a água entregue aos pontos de consumo deverá ser na 

quantidade exigida para sua finalidade. A água deve ser suficiente para que cada 
ponto de consumo não provoque interferências em outro ponto de consumo, 
quando utilizados simultaneamente.

Tabela 01 – Classificação de Tecnologias atualmente disponíveis no mercado que colaboram com a 
otimização de sistemas hidráulicos prediais.

Tecnologia
Pesquisada

Classificação Descrição da tecnologia Facilidade 
Instalação

Custo

Separador de Fluxo
de água

Reaproveitamento 
de água de chuva e 
reuso de águas 
residuais.

O separador de fluxo tem a função 
de separar o primeiro fluxo da água 
de chuva coletada, que pode trazer 
contaminantes do telhado e das 
calhas. 
O sistema desvia automaticamente o 
fluxo de água limpa para o 
reservatório.

Média 
Dificuldade

Custo 
Baixo

Caixa separadora 
água e óleo

Separação de 
resíduos das águas a 
serem descartadas.

O sistema é confeccionado em aço 
carbono, sua tecnologia permite a 
separação da água e do óleo.

Definição em 
Projeto

Custo 
Médio

Eco Shower Slim Uso racional da 
água

Eco Shower Slim é um dispositivo 
que controla a temperatura para 
chuveiros elétricos residenciais.

Média 
Dificuldade

Custo 
Baixo 

Registro de 
Regulagem de 

Vazão

Uso racional da 
água

Registro que possibilita a regulagem 
da vazão de torneiras, misturadores, 
chuveiros e bidês de uma 
residencia.

Média 
Dificuldade

Custo 
Baixo

Sistema Ecoflush® Uso racional da 
água

Sistema que integra caixa-bacia-
sifão, com opção de descarga de 3 
ou 6 Litros (largamente já 
comercializado).

Baixa 
Dificuldade

Custo 
Baixo

Válvula Hydra Eco Uso racional da 
água

Válvula de descarga com opção de 
descarga de 3 ou 6 Litros 
(largamente já comercializado).

Definição em 
Projeto

Custo 
Baixo

3. METODOLOGIA

A importância do uso dessas tecnologias ambientais tem como intenção otimizar os 
recursos e maximizar o conforto final, sendo ele: acústico, térmico e visual. A pesquisa 
tem sido desenvolvida junto a visitas em construções, onde tem se observado o seu 
processo de instalações hidráulicas em condomínio de residências de uma construtora 
de grande porte, que atua na região metropolitana de Campinas e região. No processo 
hidráulico, observado em campo, também notou-se a utilização de SHAFTS e sancas de 
gesso para unificar o sistema hidráulico que nasce do Radier das construções.

XIV ENTAC - Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído - 29 a 31 Outubro 2012 - Juiz de Fora

0123



4. RESULTADOS OBTIDOS NA PESQUISA

A partir da pesquisa de iniciação científica, alguns dados puderam ser observados: 
Edifícios Inteligentes apresentam, atualmente, a tendência no mercado da construção 
civil, mais ainda não é explorado nos projetos residenciais.

Algumas sugestões de tecnologias sustentáveis e aplicadas aos sistemas hidráulicos 
foram apresentados aos engenheiros e mestres de obra, das construções visitadas. Mas, 
apesar do conhecimento, e também da preocupação ambiental dos agentes envolvidos, 
ainda é incipiente a utilização das tecnologias, tanto em projeto, como na aplicação 
efetiva nas construções.

Durante o desenvolvimento deste estudo acredita-se que existirá uma coletânea de 
possíveis tecnologias, ligadas ao uso racional da água, que terá a classificação sugerida 
em tabela, para que seja apresentada aos agentes participantes da pesquisa, para a 
sensibilização e conscientização da necessidade de se adotar políticas e tecnologias que 
tornem os edifícios mais inteligentes e sustentáveis.
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