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RESUMO
O sistema de cobrança do consumo de água em edifícios residenciais tem
sido realizado de maneira desigual desde o advento da administração dos custos
das despesas comuns dos moradores em condomínio. Ao contrário de outros
serviços públicos como energia elétrica ou gás natural, a água necessita ser
armazenada em reservatórios elevados que, por gravidade, é distribuída em
diferentes tubulações aos respectivos pontos de utilização em cada unidade
habitacional. Este conceito de projeto leva à necessidade do rateio da conta de água
entre todos os usuários, mesmo que haja grande diferença de consumo entre cada
apartamento. Os critérios para adoção de sistemas que permitam a medição de
consumo individualizado vêm sendo adotados por muitos projetistas para as novas
edificações, mas encontram pouca abrangência na adaptação das edificações
existentes. Mesmo a Lei Federal 13312 de julho de 2016, que determina a
obrigatoriedade da adoção da medição individualizada em condomínios a partir de
2021, não faz alusão à situação das edificações antigas, não preparadas para essa
mudança. As intervenções necessárias dependem, além do atendimento da técnica,
dos requisitos de cada condomínio ou cliente, e podem ter sua complexidade
condicionada por estes. Esse estudo aborda, efetivamente, as diretrizes e requisitos
para a adaptação de edifícios residenciais antigos, na migração do sistema de
medição coletiva (SMC) para o sistema de medição individualizada (SMI),
principalmente quanto às intervenções necessárias em sistemas hidrossanitários de
distribuição da água, bem como no tratamento das estruturas, vedações, arquitetura
e a consolidação dos procedimentos operacionais nestes condomínios. A análise
para a adoção das diretrizes ancora-se em estudos de casos de retrofit executados
na cidade de São Paulo – SP, por meio de amostras representativas de diversos
períodos, técnicas construtivas, padrões de acabamento, características de
ocupação e localização geográfica. Os resultados obtidos propiciaram
procedimentos racionalizados na orientação do profissional para: o levantamento de
subsídios; diagnóstico; definição de conduta; execução das obras; e da consolidação
do sistema.
Palavras Chaves: sistemas prediais hidrossanitários; medição individualizada; retrofit;
edifícios residenciais em condomínio.

ABSTRACT
Guidelines for Migration to the Individualized Water Metering System in Old
Residential Buildings.
The system for taxing water consumption in residential buildings has been
unevenly implemented since the advent of cost management of common expenses
of condominium residents. Unlike other public services such as electricity or public
gas supply, water needs to be stored in elevated reservoirs that, by gravity, are
distributed in different pipes to the respective points of use in each housing unit. This
concept of hydraulic design leads to the necessity of division of water consumption
among all residents, even though there is a large difference in consumption between
each apartment. The criteria for adopting systems that allow the measurement of
individualized consumption have been adopted by many designers for new buildings,
but find little scope in adapting existing buildings. Even the Federal Law 13312 of
July 2016, which mandates the adoption of individualized measurement in
condominiums from 2021, does not allude to the situation of old buildings, not
prepared for this change. The necessary interventions depend, in addition to the
technical assistance, on the requirements of each client, and may have its complexity
conditioned by them. This study, effectively, addresses the guidelines and
requirements for retrofitting old residential buildings in the migration from the
collective metering system to the individualized metering system, especially
regarding the interventions required in water distribution systems, as well as in the
treatment of the existing structure, walls and architecture, and the consolidation of
operational procedures in these condominiums. The analysis for the adoption of the
guidelines is based on retrofit case studies carried out in the city of São Paulo - SP,
through representative samples from different periods, construction techniques,
finishing patterns, occupation characteristics and geographic location. The results
provided procedures in the orientation of the technicians for: raising of subsidies;
diagnosis; definition of conduct; execution of the works; and system consolidation.
Keywords: hydraulic building systems; individualized measurement; retrofit; residential
buildings in condominium.
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1 INTRODUÇÃO
O uso da água pela humanidade vai muito além da necessidade de
manutenção da vida de cada indivíduo. Desde a pré-história, quando o Homem
abandonou o estilo de vida caçador-coletor e iniciou a revolução da agricultura há
aproximadamente dez mil anos, a água começa a ser utilizada em maior escala.
Segundo Harari (2015), foi um período em que o Homem iniciou sua fixação próxima
aos rios ou fontes de água, necessária para suprir os rebanhos agora domesticados,
e para irrigar, mesmo que de modo primitivo, as sementes e plantações cultivadas.
De fato, essa mudança de comportamento iria mais tarde ser o embrião das
antigas civilizações. Todas essas antigas cidades-estado foram formadas próximas
ao acesso à água, desde aproximadamente 3.500 a.C. De acordo com Seddon
(2015), o desenvolvimento ocorreu em locais de agricultura altamente produtiva,
capaz de suportar grandes aglomerados de pessoas como, por exemplo, a região do
rio Nilo (antigo Egito), vale entre os rios Tigre e Eufrates (Mesopotâmia) ou mesmo
no rio Yangtze (na China).
Entretanto, o consumo de água para as diversas atividades humanas
manteve-se em níveis toleráveis até o advento da revolução industrial, a partir do
século XIX d.C. A mudança no processo produtivo levou à extração e uso dos
recursos naturais em níveis nunca antes praticados, inclusive da água.
A água passa a ser insumo para diversos processos industriais (indústria
química, geração de energia, construção civil, metalurgia, etc.), o que corroborou
para o aumento do consumo.
No Brasil, de acordo com relatório da Agência Nacional das Águas, no ano de
2016 (figura 1), “As indústrias que fabricam produtos alimentícios, bebidas, celulose,
papel e produtos de papel, produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis,
produtos químicos e metalurgia correspondem, somadas, a cerca de 90% da
demanda hídrica de vazões de retirada e cerca de 90% das vazões consumidas pela
indústria nacional, sendo considerados os setores com maior hidrointensividade”
(AGÊNCIA NACIONAL DAS ÁGUAS - ANA, 2017, p. 78).
Ainda segundo a Agência Nacional das Águas - ANA (2017), nas regiões cuja
industrialização encontra-se consolidada, pode ocorrer competição da demanda
hidráulica industrial com outros usos prioritários, como o abastecimento humano. Na

15

bacia do rio Tietê em São Paulo, a indústria totaliza 45% da vazão de retirada de
água.
Figura 1 – Consumo de água industrial do Brasil

Fonte: Agência nacional das águas – ANA (2017).

Entretanto, além dos novos usos na indústria, o aumento da população do
Brasil e mundial no período, foi um dos principais responsáveis pelo acréscimo
desproporcional da demanda de consumo.
Avanços na ciência, na medicina, na agricultura e no saneamento básico
permitiram a queda da mortalidade, ao mesmo tempo em que o aumento da
produtividade agrícola e de conservação de alimentos permitiu a explosão
populacional verificada principalmente no século XX e início do XXI.
A revolução industrial também foi a responsável pelo êxodo rural em todo o
mundo. A população do campo migrou sistematicamente aos centros urbanos em
busca de empregos, em um primeiro momento na indústria e posteriormente nos
setores do comércio e serviços.
No Brasil, esse movimento inicia-se a partir da década de 1950,
principalmente nos grandes centros da região sudeste (Gráfico 1). Nesse sentido, foi
necessário o desenvolvimento de sistemas de habitações coletivas (verticalização),
de modo a ocupar o pouco espaço disponível nas cidades. Atualmente, esse
conceito encontra-se à beira da saturação, gerando demandas de consumo cada
vez mais desafiadoras para o fornecimento público.
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Gráfico 1 – População Urbana e Rural do Brasil de 1940 a 2010

Fonte: Teló; David (2012).

Essas unidades habitacionais de edifícios verticais são, na maioria das vezes,
organizadas em sistemas de condomínios, que são caracterizados pelo rateio das
despesas de manutenção das áreas comuns e de alguns consumos em que são
verificadas certas dificuldades técnicas para individualização da cobrança. É o caso
da água.
Garcez (1976) caracterizou que o uso da água pelo Homem pode ser
subdividido em:
a) uso doméstico (bebida; banhos e outras medidas de asseio corporal; fins
culinários; irrigação de jardins e pequenas hortas particulares; criação de animais
domésticos; limpezas diversas na habitação, lavagem de roupas, etc.);
b) uso público (escolas, presídios, quartéis e outros edifícios públicos; irrigação de
parques, lavagem e irrigação de ruas; flores ornamentais e chafarizes; limpeza de
esgotos; proteção contra incêndios.);
c) uso comercial e industrial (indústrias diversas; escritórios, entrepostos, armazéns,
estações rodoviárias e ferroviárias; instalações de acondicionamento de ar).
Também é apresentada por Garcez (1976), a necessidade de atenção sobre
perdas e desperdícios, causados por deficiências técnicas do sistema e mau-uso do
recurso.
As perdas ocorrem devido a fatores técnicos que vão desde a pressão de
funcionamento do sistema, problemas na concepção de projetos e até a falta de
manutenção preventiva, e podem ocorrer em todas as etapas do abastecimento
público, inclusive na instalação predial (captação, adução, tratamento, reservação,
distribuição pública e distribuição na edificação).
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Os desperdícios são caracterizados, sobretudo quando não se consegue
identificar exatamente sua fonte, e também pode ocorrer nas edificações quando
não há a preocupação com o consumo individual, principalmente onde a medição do
consumo é realizada de modo coletivo e rateada entre os moradores (sistema de
condomínios).
Para Oliveira (1999), o conceito de desperdício está correlacionado à prévia
disponibilidade de água, com a respectiva perda antes da atividade fim, ou mesmo
se utilizada de forma excessiva. Isso ocorre “quando a água é utilizada para uma
atividade fim de forma perdulária” (OLIVEIRA, 1999, p. 22). Surge então o conceito
do uso excessivo do recurso.
São exemplos de uso excessivo:
 procedimentos inadequados - banho prolongado, varredura de
passeio público com água;
 mau desempenho do sistema - um sistema cujos pontos de
utilização sejam projetados para vazões superiores às necessárias à
realização das atividades relacionadas ao uso da água, tais como
torneiras com vazões elevadas que, além de desperdício, causam
desconforto aos usuários através de respingos de água. (OLIVEIRA,
1999, p. 22).

O sistema de medição coletiva (SMC) em apartamentos pode induzir ao
desperdício tanto no uso excessivo, como também nas perdas na instalação interna
da edificação habitacional:
Em edifícios residenciais multifamiliares, a forma de medição do
consumo assume destacada importância, tanto pela indução da
redução do desperdício como pela questão social envolvida, em que
o pagamento pela água efetivamente consumida é o mais justo. A
medição do consumo de água pode ser feita de diversas maneiras,
desde a simples compilação dos volumes registrados pelos
hidrômetros até a monitoração contínua, com equipamentos
eletrônicos.
No Brasil, a medição do consumo nessa tipologia de edifícios é feita
usualmente pelo sistema coletivo, no qual um único medidor é
instalado na entrada da edificação, sendo o consumo total
contabilizado por pessoal da concessionária de água e esgoto local.
(DANTAS, 2003, p. 3).

O sistema de medição individualizada de água (SMI) é um meio de cobrança
de consumo não só mais justo, mas aquele que permite o gerenciamento do
consumo e pode levar à redução do desperdício da água na edificação habitacional.
O sistema de medir somente o consumo global de água fornecida a
um edifício de apartamentos é injusto por não permitir a todos os
usuários a cobrança proporcional ao consumo. Neste sistema, a
conta de água é rateada com todos os apartamentos, independente
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do número de pessoas, ou mesmo se o apartamento durante o mês
foi mantido fechado. O fator negativo principal é que os usuários que
economizam pagam pelos que esbanjam água. Outro aspecto
desfavorável é que, quando alguns apartamentos não contribuem
para o pagamento da conta, esta pode ser cortada não importando
se a maior parte dos usuários tenha pago em dia o seu condomínio.
Neste sistema os bons pagadores respondem pelos maus
pagadores. (COÊLHO, 1996, p. 215).

De fato, muitas podem ser as vantagens a médio e longo prazo na migração
em prédios antigos do sistema de medição coletiva (SMC) ao sistema de medição
individualizada (SMI). Além de poder evitar os desperdícios individuais, o SMI cria a
simetria de cobrança de serviços com o de outras concessionárias (gás, telefone,
energia, etc.), permite a gestão do recurso, ação direcionada em casos de
vazamentos, redução do volume de esgotos produzidos (uma vez que reduz o
consumo por conta de evitar o desperdício), redução de uso de energia elétrica (boa
parte dos apartamentos utilizam chuveiros e aquecedores elétricos), valorização do
imóvel, entre outros.
A despeito desses fatores, o sistema de medição coletiva (SMC) ainda é o
método de medição e cobrança mais utilizado em edifícios verticais residenciais
(multifamiliares). Esse sistema limita a medição do consumo de toda a edificação a
um único ponto, normalmente próximo à entrada do edifício. O consumo de toda a
edificação (apartamentos e áreas coletivas) é rateado entre os moradores, e
geralmente cobrado incluso na taxa condominial mensal, em que é atribuída a
divisão de todos os outros custos comuns, como manutenção e uso de elevadores,
energia elétrica das áreas comuns (hall de entrada, garagens, áreas de lazer, etc.),
manutenção geral, mão de obra de zeladoria entre outros.
A cobrança de modo coletivo da água é uma exceção em comparação a
outros serviços. Energia elétrica, gás canalizado, telefone, televisão a cabo e
internet possuem suas respectivas cobranças individualizadas.
No Brasil, ao longo de décadas, os projetistas de sistemas prediais
hidrossanitários optaram pela adoção do SMC, principalmente pela economicidade
no processo construtivo (tubulações e equipamentos), no estabelecimento de
menores traçados (para reduzir as perdas de carga), e pela indisponibilidade de
sistemas de leitura viáveis para as concessionárias. Nos edifícios, geralmente
armazena-se a água em reservatórios inferiores e eleva-se, por meio da ação de
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bombas hidráulicas, a reservatórios superiores (RS), de onde é distribuída
diretamente às unidades habitacionais pela ação da gravidade.
O dimensionamento da tubulação de distribuição da água em um edifício
residencial no SMC leva em consideração que os barriletes e colunas de água fria
irão atender ao mesmo tipo de ramais e sub-ramais de distribuição ao longo de uma
mesma coluna de distribuição (CD) de água fria (figura 2), independentemente da
unidade habitacional. A norma NBR 5626, Instalação predial de água fria, ABNT
(1998), indica em seu anexo “A” uma metodologia simplificada para encontrar as
vazões e consumos de cada trecho do traçado das tubulações, levando-se em conta
o “máximo consumo provável”.
Figura 2 – Esquemático: distribuição no SMC

Fonte: Peres (2006).

Nesse sistema, o traçado das tubulações dentro de cada unidade habitacional
é feito de modo a percorrer a menor distância até seus respectivos pontos de
consumo, com a intenção de ocorrer menor perda de carga (reduções de pressão)
nas tubulações e por economicidade na instalação. Por esses critérios, para cada
coluna de distribuição (CD) de água localizada internamente à unidade habitacional,
é aduzido o ramal de distribuição, não se limitando ao apartamento.
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Nesse caso, é possível que em um determinado edifício residencial, um
trecho de barrilete e coluna de distribuição atendam a todos os ramais sobrepostos
em cozinhas, banheiros ou áreas de serviço de todos os apartamentos, chamados
no jargão como “prumada”. Esse é um dos principais fatores que dificulta a migração
do SMC ao SMI em edifícios antigos, uma vez que não basta apenas alterar partes
do traçado da tubulação desde o barrilete até cada unidade habitacional (para a
implantação de hidrômetros antes da entrada da tubulação que irá abastecer cada
unidade habitacional). Seria necessário redimensionar cada trecho de acordo com
os critérios de vazão, pressão e velocidade da água conforme os preceitos da NBR
5626:1998.
De acordo com Associação das Administradoras de Bens Imóveis e
Condomínios de São Paulo - AABIC (2014):
A Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios
de São Paulo (AABIC), após fazer um levantamento junto à Receita
Federal do Estado de São Paulo, identificou a existência de 57.221
condomínios registrados e legalizados no estado de São Paulo. Só
na região metropolitana são 30.951 e na capital 24.360. (AABIC,
2014).

Com exceção de iniciativas isoladas, como o programa “ProAcqua” no estado
de São Paulo, por exemplo, poucos edifícios dos 57.221 condomínios residenciais
(AABIC, 2014) do estado migraram ou foram projetados de maneira a viabilizar a
implantação do sistema de medição individualizada (SMI). De fato, na região da
Grande São Paulo, até outubro de 2019, apenas 356 condomínios residenciais
foram atendidos por este programa, segundo a SABESP (OLIVEIRA, 2019).
A crise de abastecimento de água ocorrida em 2016 na região da Grande São
Paulo fez ressurgir na sociedade a questão do consumo consciente deste elemento
essencial para vida na terra. O risco do desabastecimento (e mesmo de
racionamento) foi gerado por uma estiagem que limitou os sistemas fornecedores de
água da região (reserva da Cantareira, Billings, Alto Cotia, entre outros), e obrigou a
SABESP (concessionária que realiza a distribuição nos principais municípios da
região) a realizar novos investimentos e criar novos mecanismos para evitar o
desabastecimento (interligações de represas, racionamentos, etc.).
A despeito da necessidade da geração de novas fontes e dispositivos que
evitem a escassez no fornecimento, outras posturas podem ser adotadas para a
mitigação do desperdício da água, e consequentemente o uso racional do recurso.
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Como na prática não há controle do consumo de cada unidade individual, a
constatação de desperdício torna-se comum, o que leva além da perda do recurso,
custos elevados a todos os usuários mesmo que, individualmente, alguns o façam
de modo consciente.
No sistema de medição individualizada (SMI), o projeto de distribuição da
água é elaborado de modo que as colunas de distribuição (figura 3) sejam
centralizadas, na maioria das vezes em um poço de serviço (usualmente
denominados “shafts”) ou em áreas comuns dos condomínios, como em hall de
elevadores e escadas.
Figura 3 – Esquemático: distribuição no SMI

Fonte: Peres (2006).

A partir destes shafts, são aduzidos ramais individuais para cada apartamento
do respectivo andar que, antes de adentrar a área privativa destes, recebem um
medidor (hidrômetro).
Recentemente, foi publicada a lei federal 13312/16, de 12 de julho de 2016,
que estabelece a obrigatoriedade de implantação do sistema de medição
individualizada de consumo de água nas novas edificações condominiais (tanto
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habitacionais, como os comerciais e mesmo industriais), sendo obrigatória para os
novos empreendimentos a partir de 2021.
Esta iniciativa, desde que seja efetivada e fiscalizada, gera a possibilidade do
pleno equilíbrio do ponto de vista da cobrança e até economia do recurso nesses
novos empreendimentos. Entretanto, restará existente a larga demanda para a
migração ao sistema de medição individual nas edificações antigas, projetadas e
executadas pelo sistema convencional de medição coletiva (SMC).
Algumas iniciativas pontuais em estados e municípios vêm sendo tomadas
nos últimos anos, e trazem algumas soluções adaptáveis a esses edifícios antigos,
mas com pouca abrangência devido às peculiaridades na adaptação.
A verificação da viabilidade de adaptação na migração para o sistema de
medição individualizada passa principalmente pelo estudo do impacto de alteração
dos sistemas hidráulicos prediais de distribuição existentes, normalmente na
alteração de barriletes e colunas de distribuição (no âmbito de responsabilidade do
condomínio), e dos ramais e sub-ramais de água fria (dentro de cada unidade
habitacional) que, a princípio, é de responsabilidade do proprietário.
O conflito de responsabilidades e direitos dos proprietários em uma
administração e convivência condominial gera incertezas na ocasião de tomada de
decisão de adoção do SMI, particularmente no que tange aos investimentos iniciais
e intervenções necessárias não só nas áreas comuns destas edificações e,
principalmente, dentro de cada unidade habitacional. Resta então, para a verificação
da viabilidade de adaptação do edifício, a análise dos elementos condicionantes de
ordem técnica referente aos sistemas hidrossanitários, bem como das intervenções
de apoio para a realização. É disto que trata este trabalho.

23

2 OBJETIVOS
A dissertação almeja o atendimento de uma lacuna no estudo das antigas
tipologias de traçado de tubulações em projetos de sistemas hidráulicos prediais,
notadamente no subsistema de distribuição da água, para a adaptação do sistema
de cobrança de consumo, da coletiva à individual.
2.1 Objetivo Geral
Este trabalho visa estabelecer diretrizes para orientar a migração ao sistema
de medição individualizada de água (SMI), em edificações multifamiliares antigas
(em regime de condomínio), projetadas e construídas com instalações no sistema de
medição coletiva (SMC).
2.2 Objetivos Específicos
Os objetivos específicos são:
 apresentar as inovações tecnológicas que permitem fazer a transição sistema de
medição coletiva (SMC) para o sistema de medição individualizada de água (SMI) no
Brasil;
 apresentar estudos de casos com soluções efetivas adotadas na cidade de São
Paulo-SP, com tipologias de projeto e características de usuários diferenciados;
 determinar diretrizes para atuação profissional, por meio do estabelecimento de
rotinas de: levantamento de subsídios para o estudo do edifício; diagnóstico da
situação existente; definição de conduta; cuidados na execução das obras; e
consolidação do sistema de gerenciamento de informações e cobrança.

24

3 METODOLOGIA
A estrutura da pesquisa está organizada de modo a servir como referência de
consulta às situações características e representativas de edificações verticais com
fins residenciais, mantidas em regime de condomínio, que tenham sido construídas
com projetos de distribuição da água baseados no sistema de medição coletiva
(SMC), e que se almeje a migração ao sistema de medição individualizada (SMI).
Trata-se de pesquisa bibliográfica, documental e “ex-post facto” em que é
apresentada uma revisão de literatura (capítulo 4) expondo os aspectos do sistema
de medição individual (SMI) contrapondo-os ao sistema de medição coletiva (SMC).
Ainda neste capítulo são explorados os aspectos jurídicos e normativos
relacionados.
Após este tratamento bibliográfico e documental, é explorada a questão da
aplicação prática deste tipo de retrofit (capítulo 5), em diversos escopos de
edificações residenciais antigas. Foram realizados seis estudos de casos de
adaptação de uso executados na última década, em tipologias diferenciadas (padrão
de uso e ocupação; localização dos empreendimentos; processos construtivos
utilizados), evidenciando os problemas encontrados e as respectivas soluções
técnicas adotadas.
No capítulo 6, foram elaboradas as diretrizes de procedimento, com roteiros e
critérios para a identificação e diagnóstico das necessidades para elaboração dos
projetos, aprovações e condução das obras, inclusive com a criação de relatórios
padronizados tipo “check-list”, questionários aos usuários, e de entrevistas
(anamnese). Estes elementos basearam-se nas necessidades verificadas nos
estudos de caso, bem como da revisão de literatura, e serviram de suporte para a
elaboração e validação.
A abordagem passa a ser sistematizada identificando e propondo soluções e
situações de contorno aos problemas e dificuldades encontradas na adaptação dos
projetos e respectivos intervenientes. São explorados os tópicos: levantamento de
subsídios (vistorias, documentos e projetos); diagnóstico da situação existente
(estudo

das instalações,

condições físicas

e

arquitetônicas,

anomalias

e

interferências); definição de conduta (elaboração de projetos, soluções para
adaptações, requisitos adicionais, estudos orçamentários, critérios para intervenções
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e planejamento da obra); execução das obras (planejamento de execução, requisitos
e cuidados de modo a mitigar os transtornos aos usuários); e na consolidação (aos
órgãos públicos, plano e orientações de manutenção, manuais de usuário, etc.).
Finalmente (capítulo 7), apresenta-se uma síntese do trabalho, a avaliação
dos resultados, as principais conclusões e sugestões para trabalhos futuros.
O estudo ancora-se no escopo do trabalho e limita-se ao conteúdo da
pesquisa documental e dos estudos de casos que serviram de referência para a
produção do raciocínio indutivo e dedutivo apresentado no capítulo 6. A técnica não
permite a generalização dos resultados, embora sirva como referência em futuras
aplicações práticas.
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4 REVISÃO DE LITERATURA: DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E O SMI
O sistema predial de distribuição de água fria é um dos subsistemas
hidráulicos e sanitários dos edifícios habitacionais que, em conjunto com os
sistemas prediais de alimentação, água quente e das instalações de combate a
incêndio, constituem-se por elementos de tubulação que conduzem a água sob
“pressão”, seja por conta da atração gravitacional (reservatórios elevados), ou
mesmo por pressurização pelo sistema de bombas hidráulicas.
Para que um projeto de sistema de instalação predial de água fria seja
considerado válido, ele deve atender aos preceitos das normas da ABNT em vigor e,
neste caso, da NBR 5626:1998 “Instalação Predial de Água Fria”.
Entretanto, os preceitos estabelecidos na época da publicação dessa norma
(e mesmo em versões anteriores) encontram-se defasados com a necessidade de
atendimento aos padrões de economicidade e gerenciamento de consumo,
notadamente no que diz respeito aos critérios de elaboração do traçado da
distribuição das tubulações na edificação habitacional de uso coletivo. De fato, esta
metodologia de projeto é prevista em diversas publicações técnicas há décadas,
conforme se verifica em Creder (1972), Macintyre (1986), Garcez (1976), Melo e
Netto (1988), Botelho e Ribeiro Junior (2014), Carvalho Jr. (2017), entre outros livros
e diversas apostilas nas universidades do país.
O traçado geométrico das tubulações que fraciona a distribuição a partir do
reservatório superior, no barrilete, gerando colunas de distribuição (CD) internas às
unidades habitacionais leva a dificuldades técnicas e econômicas para eventual
migração ao sistema de medição individualizado (SMI).
Por outro lado, alguns projetos de edifícios elaborados principalmente após a
década de 1990, já apontavam a utilização de espaços destinados à acomodação
das tubulações em áreas comuns nos condomínios, antes da derivação aos ramais
de distribuição dos apartamentos em cada andar, nos poços de serviço ou “shafts”
no jargão técnico, o que facilita a adaptação ao SMI nesses casos.
A ausência de referências na NBR 5626:1998 que induzam à utilização do
sistema de medição individualizada (SMI), ou mesmo dos poços de serviço (shafts)
centralizados em área comum entre os apartamentos gerou, e ainda gera, imotivada
postura entre os projetistas para a adoção destes procedimentos construtivos que
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viabilizam a adoção do sistema individualizado.
4.1 Sistema de medição coletiva (SMC)
O sistema tradicionalmente utilizado no país para medições de consumo em
edifícios residenciais em condomínios é o sistema de medição coletiva (SMC),
também chamado como sistema “convencional” ou “tradicional”.
Nesse sistema, a medição de consumo de água é realizada por meio do
fornecimento em que são utilizados “hidrômetros“ posicionados antes do alimentador
predial. A água consumida por cada apartamento é rateada na “taxa condominial”.
No SMC, cada apartamento paga uma fração da conta de água total do
edifício, independentemente do volume efetivo consumido pela unidade.
4.1.1

Elementos do sistema e características de projeto
Os elementos de alimentação e reservação (figura 4) em edifícios residenciais

multifamiliares abastecidos em SMC, geralmente possuem as seguintes instalações
até unidade de reservação elevada:
a) ramal predial: ligação da rede pública até o cavalete de medição, geralmente
providenciado pela concessionária local;
b) cavalete de entrada (abrigo e hidrômetro): destinado para a medição pela
concessionária do volume consumido, geralmente mensal;
c) alimentador predial: transporta a água até o reservatório (normalmente existem
derivações para torneiras de jardim);
d) reservatório inferior: é construído ou instalado quando a pressão fornecida pela
concessionária não permite elevar a água até o reservatório superior, e não se
deseja utilizar a pressurização total do sistema de distribuição;
e) tubulação de sucção: trecho que retira a água do reservatório inferior e segue até
a bomba hidráulica;
f) conjunto de bombas: sistema composto de duas ou mais bombas hidráulicas
(uma de reserva) para elevação da água armazenada no reservatório inferior até o
reservatório superior;
g) tubulação de recalque: trecho após a passagem da água pela bomba, com
pressão suficiente para atingir a cota do reservatório superior;
h) reservatório superior: água armazenada para distribuição por "gravidade" até os
pontos de consumo.
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Figura 4 – Esquemático: alimentação e reservação no SMC

Fonte: elaborado pelo autor (2018).

Os trechos de tubulação de ramal predial (entrada), hidrômetro e alimentador
predial levam em conta fatores como vazão, pressão e consumo mensal estimado
de água pela edificação.
As tubulações de sucção e recalque, bem como do sistema de bombeamento
da água do reservatório inferior ao superior são dimensionadas considerando o
volume de água a elevar diariamente, e mesmo da expectativa média de
funcionamento das bombas (intermitentemente) no período de um dia.
O conjunto de bombas hidráulicas é dimensionado de modo que a pressão
aplicada no fluido vença a diferença de cotas do fundo do reservatório inferior
(sucção) ao topo do reservatório superior (recalque), ligadas automaticamente por
meio de “boia eletronível”. O cálculo considera fatores como a altura manométrica,
vazão de recalque e mesmo do controle da velocidade máxima da água.
No sistema de medição coletiva (SMC) a água de toda a edificação passa por
um único hidrômetro geralmente localizado próximo ao limite com o passeio público,
para facilitar o acesso à leitura mensal por parte da concessionária desse serviço.
A distribuição desde o reservatório superior até os pontos de consumo em
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cada apartamento no SMC utiliza os seguintes elementos (figura 5):
i) barrilete: trecho que recebe a água armazenada no reservatório superior, e
distribui quase que horizontalmente até as colunas de água fria;
j) coluna de distribuição de água fria (CD): também chamadas de "prumadas de
água fria", são trechos de tubulação vertical, com a função de conduzir a água entre
os andares da edificação. No SMC estes elementos geralmente estão dispostos de
modo descentralizado, podendo atender em uma mesma “prumada” apenas um
conjunto de cozinhas ou banheiros de apartamentos sobrepostos;
k) ramal de distribuição: trecho que recebe parte da água conduzida pela coluna de
água fria, e transporta, dentro do andar ou apartamento até aos ambientes de
consumo (banheiros, cozinhas, áreas de serviço, etc.);
l) sub-ramal de distribuição: trecho da tubulação, já dentro do ambiente de
consumo, que irá alimentar diretamente estes pontos.
Figura 5 – Esquemático: distribuição da água aos pontos no SMC

Fonte: elaborado pelo autor (2018).

Um dos métodos de determinação de vazões apresentados na NBR
5626:1998, conhecido pelo “método dos pesos relativos”, é um método empírico, e é
baseado em tabelas obtidas pela experiência do propositor.
Outro procedimento de cálculo de vazões, o “método probabilístico”, permite a
melhor caracterização de cada situação, com a possibilidade de manipulação dos
parâmetros intervenientes.
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No SMC, o traçado das tubulações desde o reservatório é elaborado por meio
de barriletes, colunas de distribuição (CD), ramais e sub-ramais de modo a percorrer
a menor distância até seus respectivos pontos de consumo, com a intenção de
ocorrer menor perda de carga (reduções de pressão) nas tubulações e por
economicidade na instalação.
4.1.2

Tipologia de projetos hidráulicos em edifícios residenciais antigos
A distribuição da água armazenada em reservatórios elevados em edifícios

residenciais em regime de condomínio pode ser, de maneira resumida, separada por
tipologia de projeto. A concepção destes tem sido realizada pelos projetistas de
maneira que se consiga atender aos requisitos das normas técnicas ao menor custo
possível.
O atendimento às normas técnicas obedece a critérios mínimos de
funcionalidade do sistema de distribuição de modo que se consiga atingir em cada
ponto de consumo (torneiras, chuveiros, etc.) suas respectivas condições de
funcionamento pleno: pressão mínima (ou máxima) para o acionamento dos
dispositivos; vazão suficiente; e condições para evitar ruídos indesejáveis.
A pressão exigida de cada ponto de consumo consegue-se por meio do
controle piezométrico das instalações. Basicamente, na distribuição apenas “por
gravidade”, a pressão é obtida por meio da diferença de cotas entre o reservatório e
o ponto de consumo em estudo, descontando-se as chamadas “perdas de carga” ao
longo da tubulação. A versão vigente da norma ABNT 5626:1998 admite que em
qualquer ponto das instalações a pressão não deve ser maior que 400 KPa (40
m.c.a.), e não deve ser menor que 5 KPa (0,5 m.c.a.).
Para a vazão de projeto, em cada trecho em estudo, deve-se prever a
quantidade de água necessária ao atendimento do sistema. O critério de cálculo das
vazões de projeto previsto no anexo “A” da norma NBR 5626:1998 não leva em
conta informações relevantes das características de consumo do edifício em estudo,
como o horário de pico de usos, aspectos regionais, entre outras peculiaridades.
Quanto à limitação do ruído das tubulações, a principal origem é devido ao
contato do fluído (água) com as paredes dos condutores. Esse ruído pode ser
controlado limitando-se a velocidade da água nas tubulações. A norma ABNT
5626:1998 considera que a velocidade máxima da água deve ser de 3,0 m/s.
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No que diz respeito aos custos, devemos considerar não só os relativos à
instalação propriamente dita. As interferências com outros subsistemas (elétrico,
proteção contra incêndio, ar-condicionado, etc.) também impactam no orçamento.
Outros fatores relevantes são as compatibilizações com os sistemas
estruturais, arquitetônicos, acabamentos, entre outros. Via de regra, o custo torna-se
reduzido na maneira como o projetista define a distribuição dos condutores de modo
com que se atinjam os pontos de consumo racionalizando a adução dos ramais de
distribuição da coluna de água fria. Yamada (2001) descreve a questão do conceito
usualmente aceito por projetistas de sistemas hidráulicos prediais:
Em relação às construtoras e empresas de projeto de sistemas
prediais, os interesses da medição coletiva em edifícios são,
geralmente, de caráter técnico, cultural (tradicional) e econômico.
Tecnicamente, opta-se pela medição coletiva por motivos de se
tornar um sistema de medição com instalação hidráulica amplamente
difundida e aplicada de acordo com as normas técnicas,
proporcionando maior eficiência e facilidade nas fases de projeto,
execução, operação e manutenção dos sistemas hidráulicos prediais.
Porém, o caráter econômico é o que mais influencia as construtoras
e empresas de projeto, com a verificação do maior custo de
implantação do sistema de medição individualizada, frente à coletiva.
O grande diferencial no orçamento dos projetos de instalações
encontra-se, principalmente, no sistema de distribuição de água
dentro do edifício, já que o de fornecimento e armazenamento, na
maioria dos casos, pode ser considerado o mesmo em ambos os
casos. (YAMADA, 2001, p.15).

Por meio deste conceito os projetistas, usualmente, consideraram que a
distribuição da água do reservatório até cada ponto de consumo de cada unidade
habitacional poderia ser feita por colunas de distribuição (CD) que fossem
localizadas mais próximas possíveis destes elementos.
Essas considerações são válidas do ponto de vista da economia na
construção do empreendimento, mas para o usuário final torna-se um problema uma
vez que pode propiciar desperdícios, elevação da taxa de condomínio e todos os
problemas já apontados do SMC.
Os edifícios que possuem colunas de distribuição “especializadas” decorrem
de

projetos

mais

antigos.

São

sistemas

hidráulicos

encontrados,

predominantemente, nos edifícios residenciais do século XX, embora ainda se
verifiquem alguns lançamentos imobiliários “em planta” com esta concepção.
Para este estudo, os edifícios residenciais antigos (não projetados para o
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SMI) são os construídos com as colunas de distribuição (CD) “especializadas”, isto
é, destinadas a atender ao mesmo tipo de ramal predial (cozinhas, banheiros, etc.).
Além disso, são edifícios com fins residenciais em condomínio e que possuam
armazenamento da água em reservatório superior, que distribui a água por meio
exclusivo da força da gravidade (ou mesmo com o apoio de bombas hidráulicas para
regularização de pressão em alguns andares prejudicados).
Dentro deste conceito, também é possível se verificar duas subdivisões: os
mais antigos (notadamente característicos das décadas de 1950, 1960, 1970, 1980
e meados de 1990), em que se embutiam as colunas de distribuição nas alvenarias,
ou mesmo acondicionadas em elementos falsos de parede (figura 6), e os mais
recentes (final dos anos 1990 e década de 2000 em diante) que utilizam os poços de
serviço (shafts), para a acomodação das colunas de distribuição.
Prática comum entre os projetistas de sistemas prediais hidrossanitários do
passado, é possível verificar o modelo de colunas de distribuição “especializadas”
em Macintyre (1986):
Figura 6 – Representação de colunas de distribuição especializadas

Fonte: Macintyre (1986).

Nas figuras 6 e 7, Macintyre (1986) reproduz projeto em planta como
exemplo, onde se verificam várias colunas de distribuição (CD) instaladas
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internamente aos apartamentos (representadas em planta por um círculo com a
legenda “AF” e respectiva numeração). Neste exemplo, é possível verificar algumas
colunas embutidas na alvenaria (“AF 3” e “AF 4”), e outras embutidas e revestidas
em alvenaria própria para ocultá-las (“AF 1”, “AF 2”, “AF 5” e “AF 6”).
Estas disposições das tubulações levam em conta a economicidade da
instalação na ocasião da construção do edifício, e não dá a importância aos fatores
de consumo dos futuros habitantes da edificação.
Quanto ao barrilete (tubulação que distribui a água do reservatório às colunas
de água fria), são dispostos abaixo do reservatório, geralmente sobre a laje de
cobertura, de modo semelhante:
Figura 7 – Representação em planta de barrilete descentralizado

Fonte: Macintyre (1986).

Este tipo de sistema de distribuição de água na edificação é o que apresenta
maior dificuldade na adaptação de uso do SMC ao SMI. Como cada coluna de
distribuição (CD) é exclusiva para cada ambiente de consumo (banheiros, cozinhas,
etc.), na maioria das vezes não é possível o aproveitamento destas por estarem
descentralizadas e dentro de cada ambiente dos respectivos apartamentos ou
mesmo subdimensionadas para a nova situação. Embora haja a possibilidade de se
instalar medidores isolados na adução de cada coluna, sua consolidação só seria
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viável no caso de uso da medição agrupando a leitura de diversos medidores de um
apartamento em uma única referência, o que eleva os custos de implantação e
geram problemas operacionais e de manutenibilidade.
A necessidade de reorganização dos ramais internos de cada apartamento
pode gerar custos extras com acabamentos (revestimentos de parede, piso, pintura,
etc.), transtorno ao usuário (que não poderia utilizar os ambientes durante a reforma)
e eventuais problemas jurídicos, no caso de determinado morador não concordar
com a intervenção dentro da sua unidade habitacional. A atuação do condomínio na
decisão neste caso limitar-se-ia às áreas comuns (instalações de barrilete e colunas
de distribuição) e os ramais e sub-ramais (dentro do apartamento), com a aprovação
de 100% dos moradores em assembleia (vide item 4.2.2).
Para os edifícios antigos em que, apesar de não haver o SMI, mas que
apresentam colunas de água fria (prumadas) concebidas em um poço de serviço
(shaft) na área comum de cada andar, estes são factíveis de receber apenas
pequenas adaptações na migração. Neste conceito, já são aduzidos os respectivos
ramais das colunas para cada apartamento de modo separado, o que facilita a
eventual instalação de hidrômetro e sistema de telemetria.
Nestes casos, os barriletes, colunas de distribuição, ramais e sub-ramais a
princípio já foram dimensionados para o atendimento individual aos apartamentos
(exceto pela verificação da perda de carga no hidrômetro), não havendo a
necessidade de intervenção dentro das unidades habitacionais, evitando-se o
transtorno aos moradores, elevados custos de reformas em cada unidade, e
dificuldades para a aprovação em assembleia de condôminos.
Poucos edifícios já ocupados encontram-se nesta situação, geralmente
ofertados como atrativo no fator de venda (oferecidos aos clientes como
“preparados” para a medição individualizada), ou como obrigação de legislação
específica de determinado município. Por isso, estas situações não serão
consideradas no escopo deste estudo.
4.2 Sistema de medição individualizada (SMI)
O SMI pode ser definido como: “Sistema de medição individual de água em
condomínios residenciais e/ou comerciais, que consiste na instalação de hidrômetro
em cada unidade autônoma, de modo a possibilitar a medição do seu consumo, com
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a finalidade de emitir contas/faturas individuais” (SABESP, 2008, p. 3). A figura 8, a
seguir, apresenta um esquemático de distribuição de água no SMI.
Figura 8 – Esquemático: típico sistema de medição individualizada

Fonte: ProAcqua (2019 a).

Não há um padrão nacional instituindo os requisitos do sistema, mesmo
porque

as

peculiaridades

das

instalações

hidráulicas

prediais

possuem

características regionais, geralmente instituídas pelas experiências anteriores de
alguns municípios, conforme apontado em 4.2.1. Alguns autores também se referem
a esse sistema como “medição setorizada”.
Para Yamada, Prado e Ioshimoto (2001) o SMI é o tipo de intervenção que
pode gerar no usuário o conceito de consciência no uso do recurso:
Com a medição individualizada, o usuário passa a adquirir maior
consciência do uso da água, já que ele estará pagando em função do
seu consumo. Logo, a economia de água decorre quase que
espontaneamente, ou seja, indiretamente, sem qualquer ação de
aplicação de alguma metodologia de conservação de água.
(YAMADA; PRADO; IOSHIMOTO, 2001, p. 1).
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De fato, a conscientização do usuário quanto ao uso perdulário do recurso é
um dos principais benefícios que a migração do SMC ao SMI pode trazer. Para
Dominiqueli (2007) o fato de ser emitida uma conta em separado para cada unidade,
cria no edifício em condomínio um novo sentimento entre os moradores. Uma vez
instituído o novo sistema, o valor da conta é proporcional ao consumo registrado em
cada hidrômetro, rateando-se apenas o consumo das áreas comuns.
Além disso, a adoção do SMI de acordo com os conceitos atuais (o padrão do
ProAcqua em São Paulo, por exemplo), leva à possibilidade de gerenciamento do
consumo e retorna dados importantes ao administrador do condomínio. Segundo
Coêlho (1996), com a adoção do SMI o próprio usuário consegue verificar variações
anômalas em sua conta de água mensal, o que pode levar à identificação mais
rápida de eventuais vazamentos em sua instalação, fato esse que corrobora na
contenção de perdas do insumo. De fato, entre as vantagens da adoção do SMI em
condomínios residenciais, Coêlho (2007) destaca:
 redução do desperdício de água;
 redução do consumo de energia elétrica com a redução do volume bombeado
para o reservatório superior;
 identificação de vazamentos de difícil percepção;
 redução do volume de esgotos;
 redução das contas de água e esgotos dos apartamentos.
Também é possível incluir a essa lista: a possibilidade de gestão da utilização
do recurso; redução do consumo de energia elétrica por meio do uso do chuveiro
elétrico em banhos mais curtos; a justiça e equiparação frente aos outros serviços
prestados (gás, telefone, entre outros), a redução do impacto ambiental na extração
do insumo e no tratamento dos esgotos.
Existem diversos modos para a institucionalização do SMI em edifícios ou da
migração do SMC ao SMI. A iniciativa pode ser isolada, decidida e gerenciada pelo
próprio condomínio (autogestão), ou incentivada pelo poder público, conforme
verificado em algumas iniciativas de concessionárias de serviço de água ou órgãos
estaduais e municipais. Para os modelos de edifícios residenciais antigos (conforme
4.1.2) estabelecidos neste estudo, foram analisados exemplares de SMI implantados
na cidade de São Paulo, auditados pela Companhia de Saneamento Básico de São
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Paulo (SABESP):
A implantação de medição individualizada conterá um hidrômetro
principal e hidrômetros individuais por unidade autônoma. O
hidrômetro principal será fornecido e instalado pela SABESP.
Os demais equipamentos de medição individualizada devem ser
adquiridos e instalados pelo empreendedor ou condomínio. Os
hidrômetros individuais, válvulas de bloqueio e concentradores
devem atender as especificações SABESP. Além disso, devem ser
qualificados pela SABESP.
O empreendedor ou cliente implantará o sistema de medição
individualizada de acordo com esta Norma e a NTS 279, em
atendimento aos requisitos definidos. (SABESP, 2008, p. 4).

Neste modelo, toda a medição é realizada pela concessionária, embora haja
duas premissas: uma medição global do condomínio, por meio de hidrômetro
principal e dos submedidores (medidores secundários) instalados para cada
apartamento. Estes equipamentos são homologados e devem estar submetidos à
transferência de informações por telemetria a um concentrador, que permite a leitura
e eventualmente o corte do fornecimento à distância.
4.2.1

Histórico de utilização do SMI
A medição individualizada de água em edifícios multifamiliares já é aplicada

em larga escala em países como Estados Unidos, França, Alemanha e Japão,
embora não totalmente em todos os estados, províncias ou distritos destas nações
(11th ANNUAL AMRA SYMPOSIUM, 1998). De acordo com Peres (2006) e Dantas
(2003) a primeira experiência registrada sobre o impacto de implantação de
medições individualizadas foi realizada na Dinamarca na década de 1920. Na
ocasião, foi verificada a aplicação da medição individualizada de água quente em
mais de 15 milhões de unidades residenciais europeias (DANTAS, 2003, p. 26).
Experiências mundiais vêm ocorrendo desde então. Segundo Yamada (2001),
Dantas (2003) e Peres (2006), a experiência francesa utiliza cartões inteligentes
(smart cards), na água, energia elétrica, gás, entre outros serviços. Ainda na Europa,
na Alemanha e em Portugal tornou-se obrigatório o sistema, por meio de normas
técnicas publicadas em 1988 e 1991, respectivamente.
Na América do Norte, Dantas (2003) destaca a experiência da cidade de
Guaymas (México), onde a individualização procurou abranger todas as classes
sociais. Nos Estados Unidos, Yamada (2001) destaca o uso de “telemetria”.
Segundo Peres (2006) esse sistema encontrava-se mais difundido em algumas
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cidades, como em Washington DC do que outras, como Nova Iorque. Em Seattle,
Peres (2006) abordou como resultados, a diminuição em média de 30% com a
experiência da medição individualizada.
Na América do Sul, Coêlho e Maynard (1999), discorrem sobre o programa de
individualização de cobrança em Arequipa, no Peru, onde foi implantada uma
política de utilização da medição individualizada em edificações habitacionais com
mais de uma família, além de divulgarem também as experiências na Colômbia, nas
cidades de Medelim, Cali e Bogotá.
No Brasil, segundo Coêlho (2007), o início efetivo da medição individualizada
ocorreu em 1991.
[...] Este processo foi implementado com muito sucesso, hoje já
ultrapassando 60.000 apartamentos em mais de 3.000 edifícios. A
princípio, pela própria iniciativa dos moradores de condomínios que
necessitavam de economia de água por motivo de escassez, devido
na época a um longo período de seca ocasionado pelo fenômeno EI
Niño. Hoje, as cidades do Recife e Olinda tem lei que torna
obrigatória a medição individualizada em qualquer nova construção.
(COÊLHO, 2007, p. 30).

Segundo Yamada (2001), o Paraná foi o estado pioneiro na aprovação de
legislação referente ao assunto. Já em 1994 foi aprovada uma lei estadual exigindo
medição individualizada em apartamentos com área total maior que 100 m².
Ocorre que, desde meados dos anos 1990, várias experiências regionais
surgiram em todo o país, mesmo que em escala reduzida em se comparando com o
universo dos edifícios residenciais multifamiliares em regime de condomínio. Estas
experiências fomentaram o desenvolvimento dos sistemas, adaptando-se às
peculiaridades regionais:
Quanto à tecnologia, é importante a implantação de projetos-pilotos
que permitam a avaliação de todo o processo, desde aspectos
técnicos até benefícios sócio-econômicos possíveis de serem
gerados, redução dos custos de produtos e serviços. (COELHO,
2007, p. 31).

Dominiqueli (2007) pontuou que em várias cidades do Estado de São Paulo, o
SMI estava sendo adotado por iniciativas independentes, e alguns condomínios
estavam promovendo as modificações necessárias ou adotando esse sistema desde
a sua construção, gerindo por conta própria o sistema de cobrança (autogestão).
Dentre as experiências regionais promovidas pelo poder público, podem ser
destacadas no Estado de São Paulo, as dos municípios de Guarulhos, Campinas,
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Franca entre outros. De modo mais institucionalizado, o Programa “ProAcqua” criado
em 2007, foi motivado pela demanda gerada na preocupação em elevar os
patamares da qualidade e produtividade dos sistemas de medição individualizada de
água em condomínios antigos ou novos.
O modelo desenvolvido prevê a utilização de tecnologia de medição por
telemetria que permite a leitura e corte a distância. Foi criado também um sistema de
certificação de empresas e profissionais que poderão atuar sob a chancela da
SABESP no Estado de São Paulo.
4.2.2

Fundamentação legal
A tentativa de regulamentação da implantação do sistema de medição

individualizada de água em condomínios tem sido abordada de maneira
descentralizada no país. Muitos municípios criaram leis de acordo com suas
demandas regionais, principalmente a partir dos anos 1990. Apenas em 2016 surge
uma lei federal que estabelece a obrigatoriedade de adoção do sistema em novos
condomínios a partir de julho de 2021 (BRASIL, 2016). Entretanto, os condomínios
residenciais antigos não são abordados nessa lei.
Com as legislações próprias estabelecidas no âmbito municipal, surgiram
também

normas

específicas

regionais,

geralmente

desenvolvidas

pela

concessionária de água local, na tentativa de orientação das respectivas demandas.
Esse fato gerou desuniformidade de padrões ao longo dos anos.
No que diz respeito à legalidade da cobrança individual, a Lei federal 8078 de
1990 (popularmente conhecida como Código de Defesa do Consumidor) apresenta
em seu capítulo II, artigo 4º: “A Política Nacional das Relações de Consumo tem por
objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua
dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a
melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das
relações de consumo [...]” (BRASIL, 1990, p. 1).
No capítulo III, artigo 6º do mesmo código, são definidos, entre outros
assuntos, os seguintes direitos básicos do consumidor: “ [...] a informação adequada
e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de
quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem
como sobre os riscos que apresentem” (BRASIL, 1990, p. 2).
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A questão da disponibilização de informações reais de consumo de cada
unidade habitacional torna-se então obrigatória pelo código de defesa do
consumidor, sendo que mesmo os edifícios “antigos” devem ter critérios e estudos
para a viabilização da migração ao SMI. Essa disposição pode também ser
ancorada no artigo 11º da Lei 4591 de 1964, conhecida como “Lei de Condomínios”:
“Para efeitos tributários, cada unidade autônoma será tratada como prédio isolado,
contribuindo o respectivo condômino, diretamente, com as importâncias relativas aos
impostos e taxas federais, estaduais e municipais, na forma dos respectivos
lançamentos” (BRASIL, 1964, p. 3).
Segundo IBAPE (2012), as áreas condominiais podem ser classificadas em
privativas ou áreas comuns (partes indivisíveis do condomínio), sendo que esta
última de direito de uso de todos.
A princípio, dentro dos ambientes privativos dos apartamentos, estas obras
somente seriam possíveis com a expressa autorização dos proprietários. Entretanto,
mesmo dentro dos apartamentos, principalmente dos edifícios antigos, existem
elementos construtivos que fazem parte do “uso comum”, mesmo estando presente
no ambiente privativo:
Esse uso e o acesso podem ser restritos em diversos casos, como
casas de bombas, geradores etc. Já as áreas privativas, também
chamadas de unidades autônomas, são propriedades particulares e
de acesso exclusivo aos seus proprietários. Lembrando que, mesmo
no interior das unidades autônomas, existem equipamentos comuns,
como, por exemplo, as prumadas hidráulicas (IBAPE, 2012, p. 304).

A Lei 10406 de 2002 (novo Código Civil), com as alterações de redação
dadas pelas Leis 12607 de 2012 (§ 1º) e Lei 10931 de 2004 (§ 3 o), apresenta na sua
seção I, disposições gerais, as seguintes considerações:
Art. 1.331. Pode haver, em edificações, partes que são propriedade
exclusiva, e partes que são propriedade comum dos condôminos. [...]
§ 2o O solo, a estrutura do prédio, o telhado, a rede geral de
distribuição de água, esgoto, gás e eletricidade, a calefação e
refrigeração centrais, e as demais partes comuns, inclusive o acesso
ao logradouro público, são utilizados em comum pelos condôminos,
não podendo ser alienados separadamente, ou divididos. [...]
Art. 1.341. A realização de obras no condomínio depende:
I - se voluptuárias, de voto de dois terços dos condôminos;
II - se úteis, de voto da maioria dos condôminos. (BRASIL, 2002).

Então, de acordo com o artigo 1341 do código civil, as obras chamadas
“úteis” dependem da aprovação de maioria simples em assembleia. O código civil
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define as benfeitorias em imóveis como voluptuárias, úteis e necessárias:
Art. 96. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias.
§ 1o São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não
aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais
agradável ou sejam de elevado valor.
§ 2o São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem.
§ 3o São necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar
que se deteriore. (BRASIL, 2002).

Como a migração ao SMI possui características de benfeitorias ditas como
“úteis”, pelo conceito estabelecido no código civil, os condomínios que desejarem
realizar essa adaptação de uso, deverão convocar uma assembleia geral
extraordinária para apreciação da matéria com a necessidade de aprovação de
apenas maioria simples dos presentes para o início dos procedimentos técnicos e
administrativos. Entretanto, para evitar atrasos e eventuais problemas jurídicos (visto
que na maioria das vezes pode haver a necessidade de intervenção dentro dos
apartamentos), o condomínio deve sempre buscar a adesão de 100 % dos
moradores antes do efetivo início da execução das obras.
Quanto ao ímpeto de preservação do recurso, a Constituição Federal
promulgada em 1988 indica, em seu artigo 21º, inciso XIX, a necessidade de se
“instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de
outorga de direitos de seu uso” (BRASIL, 1988), sendo que este artigo foi
regulamentado em 1997 por meio da Lei 9433, que instituiu a Política Nacional de
Recursos Hídricos, que também conhecida como a “Lei das Águas”.
Além de definir que a água é um recurso natural limitado e dotado de valor
econômico, destaca-se nesta Lei (artigo 19º), o conceito de que a cobrança dos
recursos hídricos objetiva: “I - reconhecer a água como bem econômico e dar ao
usuário uma indicação de seu real valor; II - incentivar a racionalização do uso da
água; [...]” (BRASIL, 1997, p. 4).
A partir de janeiro de 2007, são estabelecidas as diretrizes nacionais para o
saneamento básico, por meio da Lei 11445. Em relação ao assunto, objeto de
estudo desta dissertação, destacam-se os artigos 22º e 23º:
Art. 22. São objetivos da regulação:
I - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos
serviços e para a satisfação dos usuários;
II - garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas;
III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a
competência dos órgãos integrantes do sistema nacional de defesa
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da concorrência;
IV - definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e
financeiro dos contratos como a modicidade tarifária, mediante
mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que
permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade.
Art. 23. A entidade reguladora editará normas relativas às dimensões
técnica, econômica e social de prestação dos serviços, que
abrangerão, pelo menos, os seguintes aspectos:
I - padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços;
II - requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas;
III - as metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços
e os respectivos prazos;
IV - regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos
e prazos de sua fixação, reajuste e revisão;
V - medição, faturamento e cobrança de serviços;
VI – monitoramento dos custos;
VII – avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados;
VIII – plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e
certificação;
IX - subsídios tarifários e não tarifários;
X – padrões de atendimento ao público e mecanismos de
participação e informação;
XI – medidas de contingências e de emergências, inclusive
racionamento. (BRASIL, 2007, p. 6).

Finalmente, em julho de 2016 é promulgada a Lei 13312, especificamente
pontuando sobre a medição individualizada de água. A Lei possui três artigos, sendo
que o artigo 2º altera o artigo 29º da Lei 11445 de 2007 (Diretrizes nacionais para o
saneamento básico):
Art. 1o Esta Lei torna obrigatória a medição individualizada do
consumo hídrico nas novas edificações condominiais.
Art. 2º O art. 29 da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, passa a
vigorar acrescido do seguinte § 3º:
Art. 29 .......................................................................
...................................................................................
§ 3º As novas edificações condominiais adotarão padrões de
sustentabilidade ambiental que incluam, entre outros procedimentos,
a medição individualizada do consumo hídrico por unidade
imobiliária. ” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor após decorridos cinco anos de sua
publicação oficial. (BRASIL, 2016, p.1).

Essa Lei estabelece a obrigatoriedade de adoção do SMI a partir de julho de
2021, apenas em “novas edificações condominiais”, não legislando sobre a
necessidade de adaptação dos milhares de edifícios antigos em regime de
condomínio do país.
A tabela 1, a seguir, apresenta um resumo das principais leis federais sobre o
assunto:
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Tabela 1 – Relação de Leis Federais relevantes à adoção do SMI.
Legislação

Referência

Artigo 21º
Constituição Federal
(05/10/1988)

Artigo 23º

Artigo 30º

Art. 1331 –
Código Civil
(Lei 10.406/2002)

1358
Artigo 1336

Artigo 4º
Código de Defesa
do Consumidor
(Lei 8.078/1990)

Artigo 6º

Artigo 81º

Lei de Condomínios
(Lei 4.591/1964)
Política Nacional de
Recursos Hídricos
(Lei 9.433/1997)
Diretrizes de
Saneamento Básico
(Lei 11.445/2007)
Medição
Individualizada de
Água
(Lei 13.312/2016)

Artigo 11º

-

-

-

Descrição Resumida
-Trata da necessidade de instituir o sistema
nacional de gerenciamento de recursos hídricos
(regulamentado pela Lei 9.433/1997);
-Descreve como competência comum da União,
Estados e Municípios a promoção de programas e
melhorias
das
condições
habitacionais
e
saneamento básico;
-Estabelece a competência municipal dos serviços
públicos de interesse geral.
-Estabelece regras para condomínios;
-Estabelece como deveres do condômino a
contribuição para as despesas do condomínio na
proporção das suas frações ideais.
-Estabelece como objetivo da Política Nacional das
Relações de Consumo a proteção dos interesses
econômicos do consumidor;
-Determina como direito básico do consumidor a
educação e divulgação sobre o consumo adequado
dos produtos e serviços;
- Determina a defesa do consumidor nos interesses
ou direitos individuais homogêneos.
-Considera cada unidade condominial como
autônoma.
-Regulamenta o artigo 21º da Constituição Federal,
estabelecendo os fundamentos no trato das
questões hídricas no país.
-Estabelece diretrizes nacionais no trato das
questões ligadas ao Saneamento Básico
-Altera o artigo 29º da Lei 11.445/2007 e torna
obrigatória a adoção de sistema de medição
individualizada de água em edifícios condominiais
novos a partir de julho de 2021

Fonte: elaborado pelo autor (2018).

4.2.3

Abordagem moderna do sistema
A abordagem moderna do SMI vai além do conceito de atribuir medidores

individuais e cobrança para cada apartamento. Com o advento da tecnologia e uso
da telemetria, outros elementos surgiram para tornar mais eficiente o controle do
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recurso.

Apesar

de

poucos

condomínios

utilizarem

os

demais

dados

disponibilizados, estes podem permitir a implantação de um sistema de
gerenciamento de consumo, com acompanhamento real da evolução, permitindo a
intervenção em casos de irregularidades, como vazamentos, e uso em campanhas
educativas, por exemplo.
Como visto em “4.2”, a adoção do SMI pode ser realizada por meio da
autogestão dos condomínios, ou por modelos e programas estabelecidos pelo poder
público.
Na autogestão, o próprio condomínio desenvolve seus métodos para
implantação do sistema e modo de cobrança, sem a intervenção do órgão público. É
usual a cobrança dos custos do respectivo consumo na taxa mensal do condomínio
de cada apartamento. Neste modelo, por vezes são encontradas dificuldades no
caso do tratamento da inadimplência das contas individuais, uma vez que o corte no
fornecimento não é institucionalizado por problemas jurídicos.
A partir desta demanda, surgiram empresas prestadoras deste serviço,
implantando seus respectivos sistemas, que vão desde o registro manual de cada
medidor individual para posterior tabulação dos dados (fotografia 1), até sistemas
com telemetria e integração dos dados.
Fotografia 1 – Hidrômetros sem telemetria (autogestão).

Fonte: Menino, Gomes, e Correia (2017).

Na tentativa de padronização dos procedimentos de autogestão, a ABNT
publicou em 2016 a NBR 16496 “Medição de água e gás - Provedor de serviços de
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medição para edifícios residenciais e comerciais”. Essa norma traz requisitos
mínimos para adoção da telemetria para os provedores de sistemas de autogestão.
As características dessa norma são abordadas no subitem 4.2.5 deste capítulo.
Das iniciativas do poder público com uso da tecnologia de telemetria e apoio
computacional, destaca-se a da SABESP no Estado de São Paulo, por meio do
convênio com uma organização não governamental. O “Programa de Qualidade e
Produtividade dos Sistemas de Medição Individualizada de Água” - ProAcqua, surgiu
em 2007 em função da demanda dos usuários dos condomínios para a migração à
medição individualizada de água no Estado de São Paulo. A oficialização foi
realizada por meio de convênio firmado com a SABESP, cuja premissa inicial se
baseou no estabelecimento de parcerias no mercado nacional e internacional, e
criação de mecanismos de padronização do sistema. As funções principais do
programa são:
- Aprimorar e qualificar profissionais, de nível superior, que atuam no
projeto, instalação e manutenção dos sistemas prediais relacionados
à medição individualizada;
- Estabelecer normas de produtos e procedimentos para projeto,
execução e manutenção dos sistemas de medição;
- Aprimorar e manter a qualidade e produtividade dos produtos,
normalizados e inovadores, e dos serviços relacionados ao sistema
de medição individualizada. (PROACQUA, 2019 a, p. iii).

Trata-se de uma “ONG” para o aprimoramento da qualidade dos serviços de
medição individualizada, com ações para a capacitação profissional, a qualificação
de produtos e a educação ambiental. De fato, o objetivo geral do programa é
“garantir a qualidade dos serviços nas diversas etapas: projeto, execução, operação
e manutenção dos sistemas, a segurança dos perfis de consumo e a justa cobrança
de água dos diversos consumidores”. (PROACQUA, 2019a, p. iii).
A partir de outubro de 2007 foram iniciados os processos de certificação de
profissionais

e

homologação

de

equipamentos

(tecnologia,

hidrômetros

e

componentes), por meio de câmaras técnicas.
O sistema também mantém cadastro de profissionais e empresas certificadas
e aptas a implantar o padrão estabelecido. Essas empresas são responsáveis pelas
adequações das instalações e também pela manutenção interna da tecnologia
instalada. Estando no padrão estabelecido, o sistema permite que individualmente
cada unidade receba a conta diretamente da concessionária, ou mesmo tenha seu
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fornecimento descontinuado no caso de falta de pagamentos.
As despesas de reformas e manutenção dos sistemas prediais internos ficam
a cargo do condomínio. Para a concessionária (SABESP), cabe a leitura, a emissão
de contas, e o corte por inadimplência. Cada apartamento paga somente o que
consome, e o consumo da área comum é apurado e cobrado separadamente.
Com isso, mede-se o volume de água consumido em todo o condomínio no
período de tempo (mensal) e, pela diferença de consumo entre todas as unidades
individuais e o medidor global, pode-se emitir a conta individualizada, bem como a
conta das áreas comuns do condomínio, que continua sendo rateada pelos
moradores na taxa condominial. Todo o procedimento é realizado de modo
automático por meio do uso da telemetria e contabilizado por equipamentos
padronizados (medidores, válvula de corte, rede de transmissão de dados, centrais
de gerenciamento, etc.). As principais características do SMI, neste programa,
devem atender aos seguintes requisitos:
Confiabilidade da medição;
Simplicidade e praticidade de implantação - execução ou reforma
necessária;
Simplicidade e praticidade de operação - acesso facilitado e
controlado para leitura visual, verificação e manutenção,
possibilidade de leitura remota;
Possibilidade de manutenção - existência de suporte técnico para o
sistema por parte do fabricante ou prestador de serviço ao longo da
vida útil do sistema;
Custos de implantação, operação e manutenção compatíveis com
os benefícios econômicos, ambientais e sociais esperados (potencial
de economia de água e justiça na atribuição dos consumos a cada
unidade autônoma). (PROACQUA, 2019b, p. 1).

Após a consolidação das ferramentas computacionais e de telemetria, o
sistema pode gerar muitos outros recursos além da emissão da cobrança
individualizada:
Não se trata apenas de fazer leituras, organizar os dados e levantar
os gráficos, mas sim de avaliar os dados coletados e retroalimentar o
sistema na forma de eliminação de vazamentos e revisão de
equipamentos, sistemas e procedimentos conscientes de utilização
da água.
Para tanto, os dados de consumo são fundamentais pois permitem
estabelecer padrões de consumo para determinadas condições dos
sistemas, não somente os dados relativos à ligação global, mas
também os relativos a cada uma das ligações individuais e à
diferença entre a ligação global e a somatória das ligações
individuais (correspondente à área comum). (PROACQUA, 2019b,
p.11).
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Oliveira (1999) propôs uma metodologia de gestão do uso racional da água
em edifícios, aplicadas no programa “PURA” da SABESP, em São Paulo, dividida
em quatro etapas: auditoria do consumo de água; diagnóstico; plano de intervenção;
e avaliação do impacto de redução do consumo. O fluxograma 1, a seguir, evidencia
as ações de cada etapa:
Fluxograma 1 – metodologia para a implantação de PURA em edifícios

Fonte: Oliveira (1999).
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4.2.4

Classificação dos medidores e formas de leitura
Segundo Coêlho (1996), a referência mais antiga sobre controle de

distribuição de água remonta ao império romano e é atribuída a Sextus Julius
Frontinuos (séc. I d.C.), que ocupara o cargo de “Curator Aquarum” na cidade de
Roma (COÊLHO,1996, p. 23).
Frontinuos era uma espécie de responsável pelo abastecimento da grande
cidade de Roma neste período. “O hidrômetro daquela época era a ‘Pena d’água’.
As penas d’água da época eram feitas de bronze e à semelhança dos hidrômetros
tinham vazão nominal (quinaria, centenária, etc.), bem como o equivalente selo
oficial do aqueduto romano” (COÊLHO, 1996, p. 23). Os primeiros medidores
domiciliares produzidos em escala industrial foram fabricados, segundo Coêlho
(1996), pela empresa “Siemens e Halske” a partir de 1856.
Os Hidrômetros, como são chamados os medidores de água, podem ser
classificados, de acordo com o seu princípio de funcionamento, como “volumétricos”
ou como “velocimétricos”. Macintyre (1986) já os classificava de modo semelhante:
São dois os tipos empregados em instalações prediais:
- Hidrômetros volumétricos, usados geralmente para pequenas
descargas. Baseiam-se na medição direta do número de vezes que
uma câmara de volume conhecido é enchida e esvaziada pela ação
de um êmbolo dotado de movimento alternativo, ou de um disco
rotativo de forma especial, ou ainda, um disco oscilante. Exigem
água sem detritos ou substância estranhas, o que constitui um óbice
para sua utilização sem o emprego de filtros.
- Hidrômetros taquimétricos (de velocidade). Baseiam-se na
dependência que existe entre a descarga e a velocidade de rotação
do eixo de um rotor dotado de palhetas, ou de um molinete (hélice
axial) colocado numa câmara de distribuição. Essa dependência é
traduzida por um coeficiente obtido experimentalmente. Geralmente,
são mais simples, construção mais fácil, menor custo que os
volumétricos e, por isso mesmo, mais empregados. (MACINTYRE,
1986, p. 5).

Os hidrômetros volumétricos medem diretamente o volume que atravessa o
aparelho, por meio de um sistema de “câmara” com volume conhecido que se enche
e esvazia de modo contínuo e cíclico (fig. 9 à esquerda). Esse tipo de hidrômetro
pode ser instalado na posição horizontal ou também na vertical, o que pode
representar o melhor posicionamento do abrigo em cada pavimento da edificação.
Os hidrômetros velocimétricos (taquimétricos) funcionam realizando uma
correlação entre a quantidade de revoluções em um eixo conhecido (fig. 9 à direita),
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com o volume de água que atravessa o equipamento, medindo-o de forma indireta.
Figura 9 – Câmara de medida de hidrômetro volumétrico (esquerda) e Seção interna
hidrômetro monojato velocimétrico (direita)

Fonte: Coêlho (2007).

Quanto à maneira de visualização e contabilização das leituras, ou seja, a
forma de disponibilização dos dados, Dantas (2003) classifica que os medidores
podem ser analógicos (com ou sem saída de pulso) ou eletrônicos.
Os medidores com saída de pulso são similares aos analógicos,
porém possuem um dispositivo acoplado a relojoaria, cuja função é
gerar um pulso a cada valor padrão de volume do hidrômetro a ser
utilizado.
Os hidrômetros eletrônicos têm como identificação mais imediata e
visível a substituição de elementos mecânicos (relojoaria com
engrenagens) por eletrônicos (visor de cristal líquido, porta ótica de
comunicação, etc.).
Os medidores eletrônicos, além dos mecanismos usuais, possuem
uma tecnologia incorporada de circuitos e dispositivos elétricos e
eletrônicos não existentes nos mecânicos, necessários para a
realização de funções e operações de "tratamento" dos dados, como
armazenagem, processamento e envio (saída) dos sinais para a
aquisição das medições. (DANTAS, 2003, p.16).

Oliveira Jr. et al (2002) apud Dantas (2003), classificam a forma de
transmissão dos dados a partir de hidrômetros analógicos com saída de pulso, em:
 por ondas - dados transmitidos utilizando-se das ondas
eletromagnéticas, como as de rádio e de celular;
 por impulsos - dados transmitidos utilizando-se de impulsos
elétricos que percorrem um meio sólido, como redes de fios, cabos e
conexões próprias.
No caso de transmissão por ondas de rádio, os dados adquiridos nos
hidrômetros são convertidos de pulsos magnéticos em sinais de rádio
e enviados até um receptor [...]. (DANTAS, 2003, p. 18).
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Para Rozas e Prado (2002) a metodologia para a medição (leitura) é
diferenciada entre “leitura tradicional” e “leitura automática”. No primeiro caso, um
funcionário (geralmente chamado de “leiturista”) verifica o valor registrado no
medidor e anota em uma planilha onde, posteriormente, são digitados em sistema
computacional de cobrança.
No caso da leitura “automática”, é necessário um medidor diferente do
tradicional, em que exista alguma forma de saída de sinal de leitura à distância.
Quanto aos locais de realização da leitura, Rozas e Prado (2002) definem:
Os equipamentos de leitura não são, necessariamente, os mesmos
equipamentos de medição, já que o dado de medição pode ser
transportado para um equipamento de leitura à distância.
a) Leitura local
Neste caso, a leitura é efetuada no próprio equipamento de medição,
seja ele tradicional ou automático.
b) Leitura concentrada
Neste sistema de leitura, não importa onde estejam os medidores: se
concentrados ou não. A leitura é concentrada em um único local,
fazendo-se do uso de telemetria, quando necessário. (ROZAS;
PRADO, 2002, p. 7).

Na telemetria, os dados utilizam protocolos de comunicação e são enviados
até

os

pontos

de

compatibilização

(concentrador)

por

meio

de

cabos,

radiofrequência ou mesmo por sinal de telefonia celular.
Os “concentradores” são equipamentos eletrônicos que tem a função de
receber os sinais emitidos pelos medidores, sejam mecânicos (por pulsos) ou
eletrônicos. De acordo com o sistema estabelecido, pode haver concentradores
secundários (localizados nos andares) e o concentrador geral, que recebe os dados
do concentrador secundário:
[...] Concentrador geral, também chamado de concentrador principal
ou concentrador primário, tem a função de receber os dados de
todos os outros concentradores do edifício. Além disso, alguns
modelos permitem também a conexão direta de hidrômetros.
As outras funções do concentrador geral são:
a) armazenar os dados de leitura de todo o edifício;
b) servidor de ponte para comunicação externa, enviando os dados
de leitura para uma central de leitura de vários condomínios;
c) servidor de dados para consulta, onde os usuários do sistema
buscam os dados de leitura armazenados, através de um terminal
qualquer (computador, handheld ou ramal telefônico). (ROZAS;
PRADO, 2002, p. 13).

A especificação do modo de transmissão de dados, seja por meio físico
(cabos) ou por rádio frequência, é determinada pelas condições de adaptação do
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espaço disponível, bem como pelo custo de implantação e manutenibilidade futura.
No caso da telemetria, além do medidor adaptado (pulso ou digital), é
necessária a verificação do meio de transmissão dessas informações aos
concentradores:
De um modo geral, o fio telefônico ou par trançado simples permite a
conexão entre os medidores com saída de sinal e seus respectivos
concentradores. Nos casos em que os medidores necessitam de
alimentação de energia ou tenham algum tipo de recurso extra (como
detecção de fraude), torna-se necessário o uso de mais vias no cabo,
nunca excedendo 3 pares nesta aplicação.
Entre concentradores ou medidores eletrônicos microprocessados, o
meio físico é um barramento de campo, que utiliza, na maioria dos
casos, um ou dois pares trançados de fio fino (22 AWG ou 1 mm²).
Entre concentradores principais (ou concentradores primários) e a
central de gerenciamento de condomínios- quando for o caso- o meio
físico adotado é geralmente a rede pública de telefonia fixa, dada a
facilidade de instalação, o custo relativamente baixo e a
confiabilidade do sistema. Tecnicamente, nada impede que esta
comunicação se dê por ondas de rádio-freqüência, telefonia celular
ou comunicação via satélite. (ROZAS; PRADO, 2002, p. 13).

Segundo a norma ABNT NBR 15806:2010, que trata de sistemas de medição
predial remota e centralizada de água e gás (ABNT, 2010), o concentrador é o
componente central de operações e coleta de dados do sistema de medição remota
(SMR):
[...] tem como função principal agregar informações oriundas de
outros módulos, tais como os transdutores de medição dos
medidores e cartões E/S (com dispositivos de memórias), e
armazenar estas informações para acesso através de outros
módulos, de forma centralizada em um local de fácil acesso na área
comum do edifício. (ABNT, 2010, p. 2).

Esse concentrador, segundo a ABNT (2010), deve armazenar de forma não
volátil os dados de medição, permitindo sua conferência com o totalizador dos
respectivos hidrômetros individuais.
De fato, a tecnologia de transferência dos dados até o concentrador, seja por
cabo ou por radiofrequência, tem se mostrado de grande eficiência e facilidade de
operação no uso em medição individualizada de água em condomínios, entretanto a
complexidade da operação exige, além dos equipamentos já citados, programas
para computar os dados gerados e recolhidos. Estes “softwares” podem ser
desenvolvidos sob demanda ou criados para atividades padronizadas:
[...] Software de comunicação interna
Entende-se por comunicação interna aquela existente entre os
concentradores secundários, os concentradores primários e os
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medidores microprocessados. Enfim, a toda comunicação digital
existente entre equipamentos eletrônicos, de leitura ou
armazenamento, microprocessados no interior do edifício [...]
[...] Atualmente, não existe padrão para este tipo de comunicação, o
que impossibilita a interoperabilidade entre equipamentos de
diversos fabricantes. O tipo de comunicação mais comum utiliza
alguns itens da norma RS-485. No entanto, isso é insuficiente para
que ocorra integração de equipamentos de mais de um fabricante.
Mesmo com a existência de um protocolo próprio para medidores, o
protocolo alemão M-bus, diferentes fabricantes produzem
equipamentos incompatíveis entre si.
As organizações internacionais que congregam especialistas e
fabricantes da área de telemedição, tais como a AMRA (Automatic
Meter Reading Association), buscam formas de padronizar os
componentes, mas a situação atual do mercado ainda exige que
todos os equipamentos microprocessados sejam de um mesmo
fabricante.
[...] Software de comunicação externa
A comunicação externa é aquela existente entre o edifício e uma
central de condomínios ou diretamente à concessionária do serviço.
Trata-se, portanto, de um segundo nível de comunicação e pode ser
acrescentado ao sistema de telemetria do edifício para conectá-lo
diretamente a um sistema de atendimento ao consumidor e
cobrança, por exemplo[...]
[...] Software de gerenciamento
O software de gerenciamento tem a função de acessar um banco de
dados - gerado a partir do software de comunicação - e trabalhar
esses dados de forma conveniente, seja gerando contas, informando
o usuário, montando um histórico de consumo ou controlando
funções de acionamento de carga. Conforme a utilização, o software
de gerenciamento deverá ser adequado para executar determinadas
funções. Podemos encontrar o software de gerenciamento no próprio
condomínio, quando a administração do sistema é local ou na central
de condomínios, que poderá ser a empresa concessionária ou subcontratada. (ROZAS; PRADO, 2002, p. 13).

Dominiqueli (2007), conclui que o sistema de telemetria traz recursos
agregados que permitem aos administradores acompanhar o consumo e a
verificação de ocorrências anormais, como vazamentos, consumo excessivo, entre
outros. Essa característica adicional do sistema de telemetria cria uma ferramenta
essencial ao gerenciamento do uso do recurso:
Seu emprego proporciona redução de consumo, economia de
recursos financeiros, eficiência e segurança no uso. Para os usuários
finais, atua como disciplinador do consumo, permitindo o seu
controle, favorecendo a redução dos custos, evitando desperdícios.
(DOMINIQUELI, 2007, p. 47).

Para Tamaki (2004), um sistema genérico de telemedição deve ser preparado
também para o atendimento aos conceitos adicionais de gerenciamento do recurso,
e é composto por:
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Unidade de Medição e Leitura: o medidor propriamente dito, que
transforma a grandeza física consumida em valores contabilizáveis e
armazenáveis. [..];
Unidade de Interface de Medidores: conhecida como MIU (Meter
Interface Unit) é a responsável pela comunicação entre o medidor e a
rede de comunicação, apropriando-se dos dados fornecidos pelo
medidor e convertendo-os de forma adequada para transporte pela
rede de comunicação até à central de gerenciamento.
Rede de Comunicação: corresponde ao meio de transmissão dos
dados dos medidores (e unidades de interface de medidores) à
central de gerenciamento. ROZAS (2002) indica como meios de
transmissão usados para medição remota de medidores de insumos
prediais: radiofrequência, power line carrier, rede pública de telefonia
fixa e móvel, TV a cabo, satélite, barramento de campo e sistemas
híbridos.
Central de Gerenciamento: responsável pelo recebimento,
processamento, armazenamento e aplicação dos dados dos diversos
medidores; pode ser local (para fins particulares como na autogestão em condomínios) ou remota e gerenciada por uma
concessionária de serviços públicos de fornecimento de água,
energia elétrica ou gás. (TAMAKI, 2004, p. 7).

Portanto a estrutura computacional a implantar em cada caso passa a ter
fundamental importância para o sucesso futuro do monitoramento do sistema.
Baseando-se nessas premissas, Dominiqueli (2007) apresenta o seguinte
esquema genérico de telemedição (figura 10), cujos elementos constituintes podem
ou não estar em um mesmo equipamento:
Figura 10 – Sistema genérico de telemedição.

Fonte: Dominiqueli (2007).
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Segundo o regulamento do sistema tarifário da SABESP, “[...] As tarifas de
serviços de água e esgoto serão calculadas, considerando-se as diferenças e
peculiaridades de sua prestação, as diversidades das áreas ou regiões geográficas
[...]”. (SÃO PAULO, 1996, p. 1). As tabelas 2, 3 e 4 apresentam os valores tarifários
para consumo residencial da SABESP, válidos para a região metropolitana de São
Paulo, a partir de maio de 2019:
Tabela 2 – Tarifas SABESP: residencial / social (grande São Paulo)
Residencial / Social
Classes de consumo (m³/mês)
0 a 10

Tarifas de água (R$)
8,48 /mês

Tarifas de esgoto (R$)
8,48 /mês

11 a 20

1,46 / m³

1,46 / m³

21 a 30

5,19 / m³

5,19 / m³

31 a 50

7,39 / m³

7,39 / m³

acima de 50
8,17 / m³
8,17 / m³
Fonte: elaborado pelo autor com informações do “comunicado – 5/19” da SABESP publicado
em 13/04/2019. (SÃO PAULO, 2019, p. 1).
Tabela 3 – Tarifas SABESP: residencial / favelas (grande São Paulo)
Residencial / Favelas
Classes de consumo
(m³/mês)
0 a 10

Tarifas de água
(R$)
6,47 /mês

Tarifas de esgoto
(R$)
6,47 /mês

11 a 20

0,73 / m³

0,73 / m³

21 a 30

2,44 / m³

2,44 / m³

31 a 50

7,39 / m³

7,39 / m³

acima de 50
8,17 / m³
8,17 / m³
Fonte: elaborado pelo autor com informações do “comunicado – 5/19” da SABESP publicado
em 13/04/2019. (SÃO PAULO, 2019, p. 1).

Nas tabelas 2 e 3, as tarifas referem-se às habitações de interesse social, e
são em parte subsidiadas. A tabela 4 abrange as demais classificações de taxação
de consumos residenciais:
Tabela 4 – Tarifas SABESP: residencial / normal (grande São Paulo).
Residencial / Normal
Classes de consumo
(m³/mês)
0 a 10

Tarifas de água
(R$)
25,00 /mês

Tarifas de esgoto
(R$)
25,00 /mês

11 a 20

3,91 / m³

3,91 / m³

21 a 50

9,77 / m³

9,77 / m³

acima de 50
10,76 / m³
10,76 / m³
Fonte: elaborado pelo autor com informações do “comunicado – 5/19” da SABESP publicado
em 13/04/2019. (SÃO PAULO, 2019, p. 1).
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O volume mínimo tarifado em ambas as categorias de consumo é de 10 m³ e,
em localidades não atendidas por rede coletora de esgoto, não é cobrada essa
parcela. De acordo com o relatório de sustentabilidade da SABESP (SÃO PAULO,
2018), só em 2017 (tab. 5) foram faturados mais de 1,5 bilhões de metros cúbicos de
fornecimento de água em atendimento residencial.
Tabela 5 – Volume faturado de água por categoria de uso em 2017 (SABESP).
Categoria de uso
Volume (milhões de m³)
Participação
Residencial

1.580,9

86,9 %

Comercial

166,1

9,13 %

Industrial

31,4

1,73 %

Pública
40,8
2,24 %
Fonte: elaborado pelo autor com informações do “relatório de sustentabilidade” da SABESP
referente ao ano de 2017. (SÃO PAULO, 2018, p. 55).

Essas tabelas de classificação não abordam uma nova categoria de uso que
surge com o advento da adoção do SMI: a do volume consumido na área comum
dessas edificações, que ainda é rateada na taxa condominial. Esse tipo de consumo
necessita de reclassificação pelo poder público.
4.2.5

Normatização
No que diz respeito à padronização de instalações prediais para o uso do SMI

em condomínios, houve a criação de regras e normas locais nas diversas cidades
brasileiras que resolveram adotar compulsoriamente ou como meio de estímulo à
redução de consumo e desperdício, cada uma respeitando as respectivas
características regionais. A norma ABNT NBR 5626 de 1998, que atualmente
encontra-se em processo de revisão, não aborda a questão de estabelecimento ou
mesmo de incentivo à adoção dessa prática na ocasião de elaboração dos projetos
dos sistemas hidráulicos das edificações.
Entretanto, essa versão da NBR 5626:1998 “Instalação predial de água fria” já
apresenta alguns pontos que podem representar argumentos positivos para o
estímulo do uso ou migração ao SMI:
5.1.2 Exigências a observar no projeto
5.1.2.1 As instalações prediais de água fria devem ser projetadas de
modo que, durante a vida útil do edifício que as contém, atendam aos
seguintes requisitos: [...]
c) promover economia de água e de energia; [...]
5.5 Economia de água e conservação de energia
5.5.1 Generalidades
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O projeto da instalação predial de água fria deve ser elaborado de
modo a tornar o mais eficiente possível o uso da água e energia nela
utilizadas. Usualmente, este princípio implica a redução do consumo
de água e energia a valores mínimos necessários e suficientes para
o bom funcionamento da instalação e para satisfação das exigências
do usuário. (ABNT, 1998, p. 8 e 16).

Por outro lado, os projetos dos sistemas hidráulicos para a migração ao SMI
deverão atender integralmente os preceitos da NBR 5626:1998. Portanto, o
dimensionamento das tubulações hidráulicas deve ser realizado respeitando:
5.3.4 Velocidade máxima da água
As tubulações devem ser dimensionadas de modo que a velocidade
da água, em qualquer trecho de tubulação, não atinja valores
superiores a 3 m/s.
5.3.5 Pressões mínimas e máximas
5.3.5.1 Em condições dinâmicas (com escoamento), a pressão da
água nos pontos de utilização deve ser estabelecida de modo a
garantir a vazão de projeto indicada na tabela 1 e o bom
funcionamento da peça de utilização e de aparelho sanitário. Em
qualquer caso, a pressão não deve ser inferior a 10 kPa, com
exceção do ponto da caixa de descarga onde a pressão pode ser
menor do que este valor, até um mínimo de 5 kPa, e do ponto da
válvula de descarga para bacia sanitária onde a pressão não deve
ser inferior a 15 kPa.
5.3.5.2 Em qualquer ponto da rede predial de distribuição, a pressão
da água em condições dinâmicas (com escoamento) não deve ser
inferior a 5 kPa.
5.3.5.3 Em condições estáticas (sem escoamento), a pressão da
água em qualquer ponto de utilização da rede predial de distribuição
não deve ser superior a 400 kPa. (ABNT, 1998, p.12).

Quanto ao cálculo para obtenção das vazões para cada trecho estipulado no
novo traçado, o método dos pesos relativos apresentado no anexo “A” da NBR
5626:1998 tem se mostrado inadequado. Pesquisas recentes (OLIVEIRA, 2007),
recomendam a utilização do método probabilístico no cálculo das vazões para os
projetos de SMI. Este método permite a manipulação de diversos fatores
intervenientes para cada estudo específico. Este procedimento (anexo “B”) mostrouse mais adequado no estudo das migrações ao SMI, uma vez que pode representar
o modelo do estudo de maneira mais fiel. Segundo Oliveira (2007):
Observa-se que o método probabilístico oferece grande
adaptabilidade às condições de projeto e de uso do sistema,
possibilitando que as vazões de projeto do sistema sejam determinadas, considerando-se:
• O comportamento dos usuários, como tomar um ou mais banhos
por dia, com maior ou menor duração, dentro ou fora do período de
pico.
• Períodos de pico compatíveis com as atividades realizadas.
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• Tempo de utilização dos aparelhos sanitários e tempo entre usos.
• Vazões dos aparelhos sanitários.
Assim, o método probabilístico mostra-se adequado para o dimensionamento dos sistemas de medição individualizada, pois é possível
considerar as reais condições de solicitação do sistema. (OLIVEIRA,
2007, p. 67).

Com a obtenção das vazões de cada trecho, o dimensionamento das
tubulações pode ser realizado por meio da rotina prevista na tabela “A.5” da NBR
5626:1998 (anexo “A”), ou mesmo por meio de softwares específicos.
Outras normas da ABNT que trazem importância no estudo da migração ao
SMI de edifícios antigos são: NBR 15575-6:2013; NBR 16280:2015; NBR
15806:2010; e NBR 16496:2016.
A NBR 15575-6 “Edificações Habitacionais - Desempenho Parte 6: Sistemas
Hidrossanitários” é a seção da norma de desempenho em edificações habitacionais
que trata dos requisitos das instalações hidráulicas (ABNT, 2013).
Apesar de não haver a menção direta à necessidade de adoção do sistema
de medição individualizada, ela apresenta como requisito para o uso racional da
água (item 18.1): “Reduzir a demanda da água da rede pública de abastecimento e o
volume de esgoto [...]”. (ABNT, 2013, p. 22). Cabe também o atendimento dos
critérios de execução estabelecidos na NBR 15575-6:2013, como segue:
7.1.1 Critério – Tubulações suspensas
Os fixadores ou suportes das tubulações, aparentes ou não, assim
como as próprias tubulações, devem resistir, sem entrar em colapso,
a cinco vezes o peso próprio das tubulações cheias d’água para
tubulações fixas no teto ou em outros elementos estruturais, bem
como não apresentar deformações que excedam 0,5 % do vão.
NOTA Quando as tubulações estiverem sujeitas a esforços
dinâmicos significativos, por exemplo, tubulações de recalque ou
água quente, estes esforços devem ser levados em consideração.
[...]
7.1.3 Critério – Tubulações embutidas
As tubulações embutidas não devem sofrer ações externas que
possam danificá-las ou comprometer a estanqueidade ou o fluxo [...]
7.2 Requisito – Solicitações dinâmicas dos sistemas hidrossanitários
Não provocar golpes e vibrações que impliquem risco à sua
estabilidade estrutural [...]
9.3 Requisito – Permitir utilização segura aos usuários.
9.3.1 Critério – Prevenção de ferimentos
As peças de utilização e demais componentes dos sistemas
hidrossanitários que são manipulados pelos usuários não devem
possuir cantos vivos ou superfícies ásperas [...]
17 Conforto tátil e antropodinâmico
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17.1 Requisito – Conforto na operação dos sistemas prediais
Prover manobras confortáveis e seguras aos usuários.
17.1.1 Critério – Adaptação ergonômica dos equipamentos
As peças de utilização, inclusive registros de manobra, devem
possuir volantes ou dispositivos com formato e dimensões que
proporcionem torque ou força de acionamento de acordo com as
normas de especificação de cada produto, além de serem isentos de
rebarbas, asperezas ou ressaltos que possam causar ferimentos.
(ABNT, 2013, p. 9).

Quanto às intervenções físicas da reforma e adaptação de uso na edificação,
ou seja, o modo de atuação e cuidados para as modificações nas estruturas,
vedações, acabamentos e das necessidades administrativas condominiais que
devem ser atendidas, seguem-se os preceitos da NBR 16280:2015 “Reforma em
edificações - Sistema de gestão de reformas – Requisitos”:
5.2.1 Durante a realização das obras de reforma, todos os sistemas
de segurança da edificação devem permanecer em funcionamento
ou, se necessário, devem ser previstos sistemas alternativos.
5.2.2 Não pode ocorrer obstrução, mesmo que temporária ou parcial,
das saídas de emergência da edificação. Caso necessário, devem
ser criadas rotas de fuga e saídas de emergência compatíveis com a
ABNT NBR 9077, que devem ser implementadas antes do início da
reforma. (ABNT, p. 3, 2015).

Em 2010, a ABNT publica a NBR 15806, que trata de “Sistemas de medição
predial remota e centralizada de consumo de água e gás” (ABNT 2010). Essa passa
a ser a primeira alusão de uma norma ABNT a procedimentos padronizados de
medição individualizada de água, mais notadamente no uso da tecnologia da
medição por telemetria. Concentrando nesse aspecto, a norma apresenta os
componentes necessários para o sistema de medição remota (telemetria), inclusive
com a possibilidade de instalação de válvulas de bloqueio digital operadas à
distância,

no

caso de

necessidade de

interrupção do fornecimento

aos

inadimplentes.
Em 2016, a norma ABNT NBR 16496 “Medição de água e gás - Provedor de
serviços de medição para edifícios residenciais e comerciais - Requisitos” (ABNT,
2016), é publicada visando à capacitação de empresas e profissionais prestadores
de serviços, principalmente relacionados ao sistema de medição individualizada, no
âmbito da “autogestão” destes serviços: “Esta Norma não se aplica às medições
tradicionais realizadas diretamente pelas concessionárias de serviços públicos de
água e gás para as quais vigoram legislações específicas” (ABNT, 2016, p. 5).
Essa norma aborda de maneira sintética assuntos como projeto, execução,
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operacionalização, contratação de fornecedores e prestadores de serviço,
equipamentos

do

sistema

(principalmente

na

abordagem

da

telemetria),

considerações sobre o rateio dos consumos, integridade, entre outros. A norma
também introduz o conceito de provedor de serviços de medição ou MSP em inglês
“Meter Service Providers” (ABNT, 2016, p. 1).
Para a verificação da integridade e confiabilidade do sistema implantado
como parte de um procedimento mais amplo (que engloba todas as fases, desde a
concepção do projeto até a auditoria final), a NBR 16496:2016 apresenta o conceito
do “comissionamento”:
3.4 comissionamento
processo de assegurar que os sistemas e componentes de um
sistema de medição de uma edificação residencial ou comercial
estejam projetados, instalados, testados, operados e mantidos de
acordo com os requisitos desta Norma. O comissionamento pode ser
aplicado tanto aos novos empreendimentos quanto às unidades e
aos sistemas existentes em processo de expansão, modernização ou
ajuste.
NOTA 1 Na prática, o processo de comissionamento consiste na
aplicação integrada de um conjunto de técnicas e procedimentos de
engenharia para verificar, inspecionar e ensaiar cada componente
físico do objeto do escopo desta Norma, desde os individuais, como
peças, instrumentos e equipamentos, até os mais complexos, como
módulos, subsistemas e sistemas.
NOTA 2 As atividades de comissionamento, no seu sentido mais
amplo, são aplicáveis a todas as fases do objeto do escopo desta
Norma, desde o projeto básico e detalhado, o suprimento e o
diligenciamento, a instalação e montagem, até a entrega da unidade
ao cliente final, passando muitas vezes por uma fase de operação
assistida. (ABNT, 2016b, p. 2).

A experiência de normatização do assunto pela SABESP no estado de São
Paulo é resultado do convênio com o “ProAcqua”. As principais normas técnicas da
SABESP sobre o assunto são a NTS 277 “Critérios para implantação de medição
individualizada em condomínios horizontais ou verticais” e NTS 279 “Medição
individualizada em condomínios horizontais ou verticais – Sistema interno de
automação” (SABESP, 2008).
A NTS 277 tem como objetivo a fixação dos “requisitos mínimos a serem
atendidos pelos agentes incorporadores e condomínios, para implantação de
medição e emissão de contas individuais pela SABESP” (SABESP, 2008a, p. 1) e
apresenta premissas para a implantação do sistema, confiabilidade do sistema,
requisitos

para

implantação

dos

equipamentos

necessários

(telemetria)

e
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manutenções obrigatórias.
No caso dos requisitos da SABESP no Estado de São Paulo, o diagnóstico
das instalações físicas para a migração ao SMI deve considerar os seguintes
preceitos da norma NTS 277:
5.2 Requisitos para instalação dos equipamentos de medição
Todos os componentes do sistema de medição (unidade de medição
individualizada, concentradores, sistema de gerenciamento, etc.)
devem estar localizados em área comum de fácil acesso para
manutenção e eventuais leituras. Nas áreas onde estão localizadas
as unidades de medição individualizada, deve ser previsto um
sistema de drenagem para eventuais vazamentos ou descargas de
água passíveis de ocorrer por ocasião das manutenções e/ou testes
e/ou manobras operacionais hidráulicas. (SABESP, 2008a, p. 5).

Quanto ao posicionamento dos elementos eletrônicos e de telemetria nas
áreas da edificação, a NTS 277 apresenta as seguintes considerações:
O concentrador geral, do qual serão extraídos os dados para
emissão da conta/fatura deve ser instalado no pavimento térreo, em
local de fácil acesso, preferencialmente junto à portaria do
Condomínio. [...]
10 Localização das instalações e modelos
Todos os componentes do sistema de medição individualizada
(unidade de medição individualizada, concentradores, sistema de
gerenciamento, etc.) devem estar localizados em área comum de
fácil acesso para manutenção e eventuais leituras.(SABESP, 2008a,
p. 5).

Quanto às características técnicas, a norma NTS 279 da SABESP descreve
como requisitos do sistema:
O sistema de leitura e corte de fornecimento de água é composto de
hidrômetro(s) da unidade autônoma, dispositivo(s) de bloqueio(s),
transmissor(es), meio físico de comunicação, concentrador(es)
intermediário(s), receptor(es), concentrador geral e hidrômetro
principal.” (SABESP, 2008b, p. 1).

Essa norma traz também conceitos e definições sobre equipamentos
necessários, especificações dos sistemas de leitura e transmissão de dados,
dispositivo de bloqueio, acesso aos dados e documentação técnica específica.
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5 ESTUDOS DE CASO E SOLUÇÕES ADOTADAS
Além das instruções normativas e procedimentos vigentes (tais como normas
da ABNT, ou padrões estabelecidos pelo poder público local), a abordagem para a
solução da migração ao SMI pode variar significativamente de uma edificação à
outra. As tipologias dos condomínios residenciais antigos, tanto na caracterização de
uso (conjunto habitacional, popular, médio, alto, etc.), como na idade e processos
construtivos da edificação, podem implicar em necessidade de intervenções
diferenciadas e, por vezes, até inviabilizar a empreitada do ponto de vista
econômico.
A obtenção de amostras com diversidade tipológica de edifícios antigos,
submetidos a um modelo comum de SMI contribui para identificação de problemas,
procedimentos e definição de condutas.
Os estudos de casos (figura 11) realizados neste trabalho ancoram-se em
seis amostras de edifícios residenciais antigos que foram submetidos e auditados
pelo padrão de SMI da SABESP no município de São Paulo – SP, em momentos
distintos desde a criação do programa em 2007, com sistemas construtivos,
arquitetura,

idade dos

empreendimentos,

perfis

de habitação

diferenciadas.
Figura 11 – Distribuição dos estudos de casos na cidade de São Paulo.

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

e

soluções
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A escolha das amostras (condomínios) para os estudos passou por uma
triagem em que deveriam atender aspectos de similaridade no padrão de SMI
adotado na migração, nestes casos, o estabelecido pela SABESP, com medição e
interrupção do fornecimento por telemetria, projeto e execução auditados pelos
mesmos critérios (NTS 277 e NTS 279), mas com representatividade própria na
disposição da arquitetura, concepção estrutural, características de ocupação, idade
da construção, localização, materiais empregados nos sistemas hidrossanitários,
entre outros.
Por meio de contato com o setor responsável pela medição individualizada na
SABESP, foram obtidas informações das empresas credenciadas no sistema, e
após visitas às diversas amostras (onze no total), e de entrevistas com moradores,
síndicos, engenheiros, projetistas e operários envolvidos, foi possível a adoção de
seis estudos de casos representativos, sendo cinco destes com a migração
consolidada (Cond. Ed. Pimentel; Cond. Ed. Lincoln; Cond. Ed. Tupiniquins V; Cond.
D. Felipe/D. Leonardo; e Cond. Ed. Milano), além de um caso em processo de
execução e consolidação (Aricanduva Cond. Residencial).
Para o estudo dos casos consolidados, foi necessária extensa pesquisa e
reconstituição dos procedimentos adotados na ocasião da migração. Foram
realizadas vistorias e inspeções abordando cada aspecto de peculiaridades
encontradas, reconstruindo-se os sistemas originais e comparando-os com as
soluções adotadas, estudo do histórico da edificação por meio de pesquisas e
anamnese. Além disso, nas vistorias realizadas, foi possível registrar as
peculiaridades de cada edificação (acessando e registrando reservatórios, barriletes,
caixões perdidos, intervenções nos apartamentos, etc.).
No estudo de caso com a execução em andamento (Aricanduva Cond.
Residencial), foi possível o acompanhamento dos procedimentos durante a
realização dos serviços e a participação nos processos de auditoria de
funcionamento de todo o sistema de telemetria, incluindo testes de “integridade” e
certificação de cada medidor em relação ao software.
Os itens estudados e registrados em cada estudo de caso abordam fatores
como:
 informações gerais, peculiaridades e históricas das edificações;
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 geolocalização dos imóveis em relação à cidade e às atividades econômicas
características da região em que se insere;
 referências sobre condutas e características ocupacionais;
 informações sobre os procedimentos adotados para aprovação em assembleia de
condomínio;
 características físicas do edifício/condomínio, descrevendo sistemas construtivos,
arquitetura, acabamentos, etc.;
 tabelas detalhadas sobre os pavimentos tipo, subsolos, apartamentos, sistemas
de apoio (zeladoria, vestiários, etc.);
 descrição e representação gráfica dos sistemas de: alimentação; recalque;
reservação; e distribuição de água aos apartamentos antes das intervenções (no
SMC);
 indicação de patologias encontradas tanto no sistema hidrossanitário, como em
outros elementos construtivos que correlacionam-se com a adaptação de uso ao
SMI;
 caracterização e representação esquemática da nova distribuição hidráulica das
áreas privativas (apartamentos) e nas áreas comuns;
 detalhamento das dificuldades e soluções encontradas do ponto de vista da
adaptação do novo traçado de distribuição em áreas comuns (barriletes e colunas de
distribuição),

como

em

ambientes

privativos

(ramais

e

sub-ramais

dos

apartamentos);
 detalhamento das dificuldades e soluções encontradas do ponto de vista da
adaptação do meio físico (estrutura e arquitetura) e dos recursos necessários para
implantação da telemetria (inclusive com representação esquemática);
 aspectos de projeto e de dimensionamento do novo traçado de distribuição, para
o atendimento das normas ABNT 5626 e SABESP NTS 277 e NTS 279;
 características de cada solução em relação a aspectos peculiares dos edifícios,
como necessidade de criação de shafts, intervenções nos apartamentos, etc.
Baseando-se nestes estudos de casos, foi possível o estabelecimento de
procedimentos e diretrizes para auxiliar na identificação dos problemas, desafios e
solução para casos semelhantes, além de ser um registro real das experiências
vivenciadas em cada especificidade de situação. Um roteiro dos procedimentos
necessários e recomendáveis é apresentado no capítulo 6.
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5.1 Condomínio Edifício Pimentel
Construído na segunda metade da década de 1940 e situado à Rua da
Cantareira, no centro da cidade de São Paulo (figura 12), na região da zona
cerealista, o edifício possui ocupação residencial do primeiro ao sétimo andar (o
térreo possui entrada social e lojas com hidrômetros independentes). O perfil dos
usuários do edifício é misto: proprietários antigos (famílias); e de locatários de
trabalhadores da zona cerealista e comércio local.
Figura 12 – Localização e fachada (Edifício Pimentel)

Fonte: elaborado pelo autor (2019).

a) Informações gerais
O prédio ocupa todo o lote no andar térreo (lojas e portaria), e faz divisa
parede-a-parede com as edificações vizinhas. O sistema estrutural é em concreto
armado (pilares, vigas, lajes e reservatórios), as vedações em alvenaria (tijolos de
barro) revestidas e acabamento interno simples. O acesso aos andares é feito por
dois elevadores e escadaria. O edifício não possui garagens. Ao todo são cinquenta
apartamentos, distribuídos conforme a tabela 6:
Tabela 6 – Configuração: Edifício Pimentel.
Tipo de ocupação

Subsolo

Apto.
tipo

Res. inferior (RI) e bombas
Lojas e Portaria
1 dorm., sala, cozinha,
banheiro e a.s.
2 dorm., sala, cozinha,
banheiro e a.s.
Res. sup. (RS) e barriletes
Fonte: elaborado pelo autor (2019).

Térreo

Aptos. / andar
1º ao 6º

7º

Cobertura

x
-

x

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

4

2

-

-

-

-

-

x
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b) Sistema hidráulico existente na ocasião da intervenção (SMC)
A decisão de migrar para o SMI foi viabilizada em assembleia de condomínio
no ano de 2016, obtendo-se unanimidade na aprovação pelos condôminos
presentes. A seguir são descritos os sistemas hidráulicos existentes (SMC) na
ocasião da elaboração dos projetos:
 subsistema de alimentação: rede pública de distribuição (SABESP), com ramal
predial até o abrigo do hidrômetro (interno à edificação), hidrômetros principais
independentes entre o residencial e as lojas do pavimento térreo, alimentador predial
em ferro fundido (enterrado e envelopado), transportando a água até o reservatório
inferior (RI) no subsolo;
 subsistema de reservação: sistema indireto com reservatório inferior (RI)
localizado no subsolo e recalque por bombas hidráulicas até o reservatório superior
(RS). Ambos moldados em concreto e divididos em duas células cada. O RS com
reserva técnica de incêndio, garantida pela captação elevada do barrilete de
distribuição de água fria em relação ao barrilete de incêndio;
 subsistema de distribuição (barriletes): distribuição aos pontos de consumo de
modo descendente por ação de forças hidrostáticas gravitacionais, típico de SMC
em edifícios residenciais antigos (vide 4.1.2). Dividido inicialmente em duas
tubulações horizontais opostas, e novamente subdivididas até cada uma das catorze
colunas de distribuição de água fria (CD). O barrilete, em aço galvanizado,
encontrava-se corroído internamente (fotografia 2);
Fotografia 2 – Barrilete original (Edifício Pimentel)

Fonte: acervo WGE Brasil (2016).
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 subsistema de distribuição em áreas comuns (torneiras e lavabo da portaria):
pontos de torneiras e lavabo no térreo (áreas comuns do edifício) abastecidos por
meio de distribuição direta, a partir de derivações no alimentador predial;
 subsistema de distribuição (colunas de distribuição): ao todo existiam doze
colunas de distribuição de água fria (CD), todas locadas internamente às áreas
privativas das unidades residenciais (figura 13). Cada coluna atendia a um único
conjunto específico de ambientes sobrepostos (cozinhas, banheiros, etc.);
Figura 13 – Colunas de distribuição no SMC (Edifício Pimentel).

Fonte: elaborado pelo autor (2019).

 subsistema de distribuição em áreas privativas (ramais de sub-ramais): ambientes
de consumo alimentados pela respectiva coluna de distribuição (interna), aduzindo a
água até os ramais e sub-ramais, e aos respectivos pontos de consumo. A maioria
dos apartamentos já havia sofrido substituições de parte destas tubulações antigas
(ferro fundido) durante os anos de ocupação.
 aparelhos sanitários e pontos de consumo: originalmente as bacias sanitárias
eram acionadas por válvula de descarga (na ocasião da intervenção poucas
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unidades ainda eram servidas por este dispositivo). Aquecimento de água de todos
os apartamentos por meio de chuveiros elétricos.
c) Intervenções para migração ao SMI
Após a contratação de empresa certificada pela SABESP, foram elaborados
os projetos e todos os procedimentos para aprovação e posterior início das obras. A
consolidação ocorreu após a auditoria final, no mesmo ano, viabilizando então a
emissão individualizada. O sistema foi concebido de modo a obter soluções simples
e econômicas. A seguir são apresentadas as principais soluções:
 concepção de novo barrilete (fotografia 3), substituindo as tubulações antigas
deterioradas, e para a viabilização da nova disposição das colunas de distribuição,
centralizadas em dois shafts criados na área de circulação dos pavimentos;
 concepção de dois poços de serviço (shafts) no hall de circulação, viabilizando a
instalação dos hidrômetros e os demais sistemas de controle para telemetria em
cada andar, conforme fotografia 3;
Fotografia 3 – Novo barrilete e shaft em drywall

Fonte: acervo do autor (2019).

 criação de duas novas colunas de distribuição de água fria (CD-1 e CD-2). As
colunas foram locadas nos novos “shafts” no hall de cada pavimento, onde foram
construídas caixas de hidrômetros, distribuindo-se tubulações horizontalmente de
modo individual (fotografia 4 e fig. 14) até o ponto de distribuição interna dos ramais
de distribuição existentes em cada apartamento. As novas tubulações, fixadas nas
paredes por abraçadeiras, receberam acabamento em moldura de gesso (tipo
“sanca”) ou em placas de gesso acartonado.
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Fotografia 4 – Detalhe nova distribuição horizontal (Edifício Pimentel).

Fonte: acervo WGE Brasil (2016).
Figura 14 – Distribuição no SMI (Edifício Pimentel)

Fonte: elaborado pelo autor (2019).

Outras providências necessárias foram pontuais em cada apartamento, como
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a troca de revestimentos cerâmicos, a substituição válvulas de descarga por bacias
com caixa acoplada, além da necessidade de instalação de bomba de pressurização
para atender ao último pavimento, verificada após o dimensionamento.
d) Dimensionamento
Após o estabelecimento do novo traçado das tubulações, foi possível a
divisão em trechos para o estudo das vazões e posterior dimensionamento das
tubulações e dos hidrômetros individuais. Foram levadas em conta no cálculo das
vazões as peculiaridades locais, uma vez que o horário de pico de utilização dos
trabalhadores da zona cerealista avança a madrugada, bem como da manipulação
de outros parâmetros intervenientes, de forma a representar adequadamente o real
comportamento do sistema (método probabilístico). O dimensionamento de cada
trecho foi obtido por meio dos quatro parâmetros hidráulicos do escoamento: vazão,
velocidade, perda de carga e pressão dinâmica.
e) Outras características
Os hidrômetros individuais dimensionados (fotografia 5) são do tipo monojato
residencial, com vazão nominal de 1,5 m³/h, classe “B”, instalados na posição
horizontal. As válvulas de bloqueio possuem referencia “BSV 75”.
Fotografia 5 – Detalhe hidrômetros e válvula de corte (Edifício Pimentel).

Fonte: acervo WGE Brasil (2016).

O sistema de gerenciamento adotado foi o de telemetria por cabos, sendo
necessário estabelecer infraestrutura de eletrodutos, cabeamento lógico e de
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energia elétrica para os equipamentos de medição, válvulas de corte e
concentradores intermediários.
As informações são armazenadas (volume, bloqueio de água, lacres lógicos e
outros) e disponibilizadas no concentrador geral na entrada do condomínio. Para a
quantidade de pontos de atendimento neste condomínio, foram necessários
concentradores intermediários no terceiro e segundo andar (figura 15).
Figura 15 – Esquemático vertical (Edifício Pimentel)

Fonte: elaborado pelo autor (2019).

Por meio de equipamento próprio de leitura dos dados do concentrador geral,
o agente da SABESP acessa os dados e imprime as contas no momento da visita
mensal para cada unidade residencial e para o condomínio (área comum).
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5.2 Condomínio Edifício Lincoln
Construído em 1956, situado à Av. Rio Branco, no centro da cidade de São
Paulo (figura 16), o edifício possui ocupação mista: lojas no térreo, e apartamentos e
escritórios nos andares conforme tabela 7. O térreo possui entrada social e lojas
com hidrômetros independentes.
Figura 16 – Localização e fachada (Edifício Lincoln)

Fonte: elaborado pelo autor (2019).

a) Informações gerais
O edifício ocupa todo o lote no andar térreo (lojas e portaria), e faz divisa
parede-a-parede com as edificações vizinhas. O sistema estrutural é em concreto
armado (pilares, vigas, lajes e reservatórios), as vedações em alvenaria (tijolos de
barro) revestidas. O acesso aos andares é feito por dois elevadores e escadaria. O
edifício não possui garagens. Ao todo são setenta apartamentos e doze escritórios,
distribuídos conforme a tabela 7 a seguir:

x
Sala(s) e 1 lavabo
Sala(s), 1 lavabo e 1 copa
Sala(s) e 2 lavabos
Sala(s) e 3 lavabos
1 sala / dormitório, cozinha,
banheiro e área de serviço
1 sala / dormitório, cozinha e
banheiro
1 sala, 2 dormitórios, cozinha,
banheiro e área de serviço
1 sala, 2 dormitórios, cozinha, 2
banheiros, e área serviço
Reservatório superior e barriletes
Fonte: elaborado pelo autor (2019).
Reservatório inferior e bombas

Apartamentos

Escritórios

Lojas e Portaria

x

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

-

-

2

1

-

-

-

-

3

-

-

2

-

-

-

1

1

1

1

1

-

1

1

1

-

8

6

6

4

8

5

8

5

7

1

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

1

3

1

-

Cobertura

Quantidade de apartamentos e escritórios / andar
Térreo

Tipo de ocupação

Subsolo

Tabela 7 – Configuração: Edifício Lincoln

x
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O apartamento do décimo-segundo pavimento é ocupado pela zeladoria do
edifício, sendo que não foi individualizado por decisão em assembleia. Os valores de
consumo desta unidade são cobrados na conta de água do condomínio e rateados
na respectiva taxa mensal entre os moradores.
b) Sistema hidráulico existente na ocasião da intervenção (SMC)
A decisão de migrar para o SMI foi viabilizada em assembleia de condomínio
no ano de 2016, obtendo-se unanimidade na aprovação, pelos condôminos
presentes. A seguir são descritos os sistemas hidráulicos existentes (SMC) na
ocasião da elaboração dos projetos:
 subsistema de alimentação: rede pública de distribuição (SABESP), ramal predial
até o abrigo do hidrômetro (interno à edificação), hidrômetros principais
independentes do edifício (residencial/escritórios) e das lojas do pavimento térreo,
alimentador predial embutido sob o pavimento térreo, conduzindo a água até o
reservatório inferior (RI) no subsolo;
 subsistema de reservação: sistema indireto com reservatório inferior (RI)
localizado no subsolo e recalque por bombas hidráulicas até o reservatório superior
(RS). Ambos moldados em concreto e divididos em duas células cada (o reservatório
superior localizado acima da caixa de escadas, com reserva técnica de incêndio
garantida pela captação elevada do barrilete de distribuição de água fria em relação
ao barrilete de incêndio);
 subsistema de distribuição (barriletes): distribuição aos pontos de consumo de
modo descendente por ação de forças hidrostáticas gravitacionais. O sistema era
típico de SMC em edifícios residenciais antigos (vide 4.1.2). O barrilete principal era
em aço galvanizado localizado acima da laje do décimo primeiro pavimento e
distribuía horizontalmente de modo ramificado até cada coluna de distribuição;
 subsistema de distribuição em áreas comuns (torneiras e lavabo no subsolo):
pontos em áreas comuns do edifício abastecidos por meio de distribuição direta, a
partir de derivações no alimentador predial;
 subsistema de distribuição (colunas de distribuição): ao todo existiam sete
colunas de distribuição de água fria (CD), todas internamente às áreas privativas das
unidades residenciais (figura 17). Cada coluna atendia a conjuntos de ambientes
sobrepostos, ramificados em ramais adjacentes entre apartamento/escritórios, de
acordo com a configuração específica dos andares;
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Figura 17 – Colunas de distribuição no SMC (Ed. Lincoln).

Fonte: elaborado pelo autor (2019).

 subsistema de distribuição em áreas privativas (ramais de sub-ramais): ambientes
alimentados pela respectiva coluna de distribuição, contemplando ramais e subramais que transportavam a água das colunas originais aos respectivos pontos de
consumo. Algumas colunas atendiam a dois apartamentos contíguos;
 aparelhos sanitários e pontos de consumo: originalmente as bacias sanitárias
eram acionadas por válvula de descarga (na ocasião da intervenção poucas
unidades ainda eram servidas por este dispositivo). O aquecimento de água de
todos os apartamentos era realizado por chuveiros elétricos.
c) Intervenções para migração ao SMI
Após a contratação de empresa certificada pela SABESP, foram elaborados
os projetos e todos os procedimentos para aprovação e posterior início das obras. A
consolidação ocorreu após a auditoria final, no mesmo ano, viabilizando então a
emissão individualizada.
O sistema foi concebido de modo a obter soluções simples e econômicas. A
seguir são apresentadas as principais soluções:
 concepção de novo barrilete (fotografia 6) para a viabilização da nova disposição
das colunas de distribuição;
 concepção de dois poços de serviço (shafts) no hall de circulação (viabilizando a
instalação dos hidrômetros e os demais sistemas de controle para telemetria em
cada andar (fotografia 6);
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Fotografia 6 – Novo barrilete e shaft (Ed. Lincoln)

Fonte: acervo do autor (2019).

 criação de duas colunas de distribuição de água fria (CD-1 e CD-2). As colunas
foram locadas nos novos “shafts” no hall de cada pavimento (fotografia 7), onde
foram construídas caixas de hidrômetros, ramificando-se tubulações de distribuição
horizontalmente de modo individual (figuras 18, 19 e 20) até o ponto de
partilhamento interno dos ramais de distribuição existentes em cada apartamento.
As novas tubulações, afixadas nas paredes por abraçadeiras, receberam
recobrimento externo em argamassa (fotografia 7) e acabamento em moldura de
gesso (tipo sanca) e/ou forro dentro das unidades;
Fotografia 7 – Nova coluna e acabamentos (Ed. Lincoln).

Fonte: acervo WGE Brasil (2016) e acervo do autor (2019).
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Figura 18 – Distribuição no SMI (Ed. Lincoln: apartamentos)

Fonte: elaborado pelo autor (2019).
Figura 19 – Distribuição no SMI (Ed. Lincoln: uso misto)

Fonte: elaborado pelo autor (2019).
Figura 20 – Distribuição no SMI (Ed. Lincoln: escritórios).

Fonte: elaborado pelo autor (2019).
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O sistema de gerenciamento foi o de telemetria por cabos, sendo necessário
estabelecer infraestrutura de eletrodutos, cabeamento lógico e de energia elétrica
para os equipamentos de medição, válvulas de corte e concentradores
intermediários. As informações são armazenadas (volume, bloqueio de água, lacres
lógicos e outros) e disponibilizadas no concentrador geral na entrada do condomínio.
Para a quantidade de pontos de atendimento neste condomínio, foram necessários
concentradores intermediários no oitavo e segundo andar (fig. 21).
Figura 21 – Esquemático vertical (Edifício Lincoln)

Fonte: elaborado pelo autor (2019).
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Outras providências necessárias foram pontuais em cada apartamento, como
a troca de revestimentos cerâmicos, a substituição de válvulas de descarga por
bacias com caixa acoplada.
d) Dimensionamento
Após o estabelecimento do novo traçado das tubulações, foi possível a
divisão em trechos para o estudo das vazões e posterior dimensionamento das
tubulações e dos hidrômetros individuais. Foram levadas em conta no cálculo das
vazões as peculiaridades locais, uma vez que o edifício possui características
diferenciadas em cada andar, inclusive com uso misto (escritórios e residências). O
cálculo das vazões para cada trecho foi realizado por meio do método probabilístico.
e) Outras características
O sistema de gerenciamento armazena as informações (volume, bloqueio de
água, lacres lógicos, etc.) e as disponibiliza em um concentrador geral na entrada do
condomínio. Foram previstos concentradores intermediários (dois no oitavo andar e
um no segundo andar). As informações são arquivadas e transmitidas por meio de
cabos (nova infraestrutura de eletrodutos) ao concentrador geral no térreo.
Os hidrômetros dimensionados foram do tipo monojato residencial, com vazão
nominal de 1,5 m³/h, classe metrológica “B”, instalados na posição horizontal. As
válvulas de bloqueio possuem referencia “BSV 75”.
5.3 Condomínio Tupiniquins IV
O condomínio (figura 22) é um dos edifícios do conjunto habitacional
construído entre o final da década de 1970 e início da década de 1980 pela
Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB-SP). O conjunto,
popularmente conhecido como “Cohab Taipas”, localiza-se no extremo noroeste da
capital paulista, entre às avenidas “Deputado Cantídio Sampaio” e “Elísio Teixeira
Leite” (figura 22). Dista, em eixo, 14,3 Km do centro da capital, e apenas 3,5 Km do
acesso norte do Rodoanel (SP-021).
Resultado do primeiro lote da experiência de construção de conjuntos
habitacionais em forma de edifícios multifamiliares pela COHAB-SP (em paralelo
com os conjuntos Itaquera I, Itaquera II, Itapevi, Carapicuíba, Teotônio Vilela e
Cidade Tiradentes), no conceito de grandes conjuntos periféricos e monofuncionais
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do tipo “bairro dormitório”.
Figura 22 – Localização e fachada (Ed. Tupiniquins IV)

Fonte: elaborado pelo autor (2019).

a) Informações gerais
O edifício possui trinta apartamentos contando com seis unidades em cada
um dos andares, bem como no térreo (tabela 8). O reservatório inferior está
localizado parcialmente enterrado, ao nível do térreo, com acesso pelas laterais, e o
reservatório superior na cobertura, no eixo do prédio e próximo à caixa de escadas
central. A configuração arquitetônica é horizontal com seis apartamentos por andar.
O sistema estrutural é em concreto armado (pilares, vigas, lajes, escadas e
reservatórios), as vedações em alvenaria (blocos de concreto) revestidas e
acabamento interno simples. O acesso aos andares é feito por três escadarias
independentes. Não há elevadores. Possui vagas descobertas ao nível do térreo.
Tabela 8 – Configuração: Edifício Tupiniquins IV
Quantidade de aptos. / andar
Tipo de ocupação
Térreo
1º
2º
3º
4º

Cobertura
R.S.

Reservatório inferior e bombas.

X

-

-

-

-

-

Apartamento Tipo: 2 dormitórios, sala,
cozinha, 1 banheiro, e área de serviço.

6

6

6

6

6

-

-

-

-

-

-

X

Reservatório superior e barriletes.
Fonte: elaborado pelo autor (2019).

b) Sistema hidráulico existente na ocasião da intervenção (SMC)
A decisão de migrar para o SMI foi viabilizada em assembleia de condomínio
no ano de 2015, obtendo-se unanimidade na aprovação, pelos presentes.
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A seguir são descritos os sistemas hidráulicos existentes (SMC) na ocasião
da elaboração dos projetos:
 subsistema de alimentação: rede pública de distribuição (SABESP), ramal predial
até o abrigo do hidrômetro (próximo à divisa), alimentador predial enterrado, até o
reservatório inferior (RI) no térreo, próximo às escadas;
 subsistema de reservação: sistema indireto com reservatório inferior (RI)
localizado no subsolo, com recalque por bombas hidráulicas até o reservatório
superior (RS), ambos moldados em concreto e divididos em duas células cada (o RS
com reserva técnica de incêndio garantida pela captação elevada do barrilete de
distribuição de água fria em relação ao barrilete de incêndio);
 subsistema de distribuição (barriletes): distribuição aos pontos de consumo de
modo descendente por ação de forças hidrostáticas gravitacionais e típica de SMC
em edifícios residenciais antigos (vide 4.1.2). Dividido inicialmente em duas
tubulações horizontais opostas, e novamente derivando até cada uma das seis
colunas de distribuição de água fria (figura 23);
Figura 23 – Colunas de distribuição no SMC (Ed. Tupiniquins IV).

Fonte: elaborado pelo autor (2019).

 subsistema de distribuição em áreas comuns (torneiras de jardim): pontos de
torneiras no térreo, em áreas comuns do edifício (abastecidos por meio de
distribuição direta), a partir de derivações no alimentador predial;
 subsistema de distribuição (colunas de distribuição): ao todo existiam seis colunas
de distribuição de água fria (CD), todas internamente às áreas privativas das
unidades residenciais (figura 23). Cada coluna atendia a um único conjunto
específico de apartamentos sobrepostos;
 subsistema de distribuição em áreas privativas (ramais de sub-ramais): cada
apartamento era alimentado desde a coluna de distribuição, de onde aduziam
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ramais e sub-ramais que conduziam aos respectivos ambientes de consumo;
 aparelhos sanitários e pontos de consumo: as bacias sanitárias já eram do tipo
“caixa acoplada” na ocasião da intervenção. O aquecimento de água de todos os
apartamentos era feito por chuveiros elétricos.
c) Intervenções para migração ao SMI
O projeto para individualização desta edificação utilizou um conceito peculiar:
o aproveitamento do espaço onde já se localizava a coluna de distribuição (CD)
antiga, dentro dos respectivos apartamentos (figuras 25 e 26).
O abrigo dos hidrômetros individualizados foi locado no último pavimento e,
após passar pelos hidrômetros, as tubulações retornam à laje de cobertura para se
conectar às novas colunas locadas na mesma posição da coluna de distribuição
(CD) original. A seguir são apresentadas as principais soluções:
 concepção de novo barrilete (fotografia 8, à direita) para a viabilização da
disposição das novas colunas de distribuição (figuras 24, 25 e 26) até cada um dos
novos centros de medição no hall do quarto andar;
 concepção de seis poços de serviço (shafts) em cada hall de escada do 4º
pavimento, conforme fotografia 8 e figura 28);
Fotografia 8 – Novos “shafts” e barriletes (Ed. Tupiniquins IV)

Fonte: acervo WGE Brasil (2015) e acervo do Autor (2019).

 criação de trinta colunas de distribuição de água fria (cinco por abrigo de
medidor), partindo dos medidores individualizados no quarto andar, ascendendo
novamente à laje de cobertura (fotografia 8 e fig. 24, 25, 26 e 27), até a posição dos
novos “shafts” internos, no local em que se encontravam as antigas colunas.
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Figura 24 – Distribuição na cobertura - SMI (Ed. Tupiniquins IV)

Fonte: elaborado pelo autor (2019).
Figura 25 – Distribuição nos andares - SMI (Ed. Tupiniquins IV)

Fonte: elaborado pelo autor (2019).
Figura 26 – Isométrico quarto andar e cobertura (Ed. Tupiniquins IV)

Fonte: elaborado pelo autor (2019).
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Figura 27 – Esquemático vertical (Ed. Tupiniquins IV)

Fonte: elaborado pelo autor (2019).

Outras providências necessárias foram pontuais em cada apartamento, como
a troca de revestimentos cerâmicos.
d) Dimensionamento
O dimensionamento foi realizado (e auditado pela SABESP) levando em
conta as novas configurações de traçado, características de consumo dos usuários
(para o cálculo da vazão pelo método probabilístico), perdas de cargas com os
novos elementos (hidrômetros, válvula de corte, entre outros). Para cada trecho, os
DN dos tubos foram obtidos por meio dos quatro parâmetros hidráulicos do
escoamento: vazão, velocidade, perda de carga e pressão dinâmica.
e) Outras características
Os hidrômetros individuais dimensionados foram do tipo monojato residencial,
com vazão nominal de 1,5 m³/h, classe metrológica “B”, instalados na posição
horizontal. As válvulas de bloqueio possuem referência “BSV 75”.
O sistema de gerenciamento adotado foi o de telemetria por cabos, sendo
necessário estabelecer infraestrutura de eletrodutos, cabeamento lógico e de
energia elétrica para os equipamentos de medição, válvulas de corte e
concentradores intermediários. As informações são armazenadas (volume, bloqueio
de água, lacres lógicos, e outros) e disponibilizadas no concentrador geral na
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entrada do condomínio. Para a quantidade de pontos de atendimento neste
condomínio, foi necessário um único concentrador intermediário instalado sob o
reservatório superior.
Por meio de equipamento próprio de leitura dos dados do concentrador geral,
o agente da SABESP acessa os dados no térreo e imprime as contas no momento
da visita mensal para cada unidade residencial e para o condomínio (área comum).
5.4 Condomínio Don Felipe e Don Leonardo
O condomínio (figura 28) é formado por duas torres e foi concluído em 1999,
com início da ocupação pelos moradores no ano 2000. Está localizado na zona norte
da capital paulista, no bairro de Santana, próximo ao aeroporto Campo de Marte e
da estação de Metrô “Santana”. A característica da ocupação é de classe média.
Figura 28 – Localização e fachada (Ed. D. Felipe e D. Leonardo)

Fonte: elaborado pelo autor (2019).

a) Informações gerais
Cada uma das torres possui vinte e três andares-tipo e pavimento térreo
independentes, somando-se mais um subsolo comum sob as duas torres (garagem
e reservatórios), conforme distribuição na tabela 9. Os dois edifícios possuem a
mesma arquitetura no térreo, nos andares-tipo, ático e no reservatório superior.
Ao todo, são noventa e dois apartamentos de moradores, e um apartamento
de zelador por torre. A área de lazer, comum aos dois prédios, conta com
playground, churrasqueira, duas piscinas (uma de uso adulto e uma de uso infantil) e
uma quadra de esportes.
O sistema estrutural é em concreto armado (pilares, vigas, lajes escadas e
reservatórios), as vedações em alvenaria revestida (blocos de cerâmicos). O acesso
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aos andares de cada torre é feito por dois elevadores privativos e um de serviço,
além de escadaria. Ambas as torres possuem vagas de estacionamento cobertas no
subsolo.
Tabela 9 – Configuração: Condomínio D. Felipe e D. Leonardo

x

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

sala,

-

-

4

-

-

-

Barriletes.

-

-

-

x
-

x
-

x

Casa de máquinas (elevadores)
Reservatório superior.

Térreo

Ático

Apto. do zelador (em cada torre): 2
dormitórios, sala, cozinha, 1 banheiro, e área
de serviço).
Salão de festas com copa e 1 lavabo de uso
geral (em cada torre)
Piscinas (para as duas torres): 1 adulta e 1
infantil

(Comum)

Cobertura

Reservatório inferior e bombas (cada torre).

Apartamento Tipo: 2 dormitórios,
cozinha, 2 banheiros, e área de serviço.

R.S.

Subsolo

Tipo de ocupação

Quantidade de aptos.
por andar (cada torre)
Andar Tipo: 1º ao 23º

Fonte: elaborado pelo autor (2019).

b) Sistema hidráulico existente na ocasião da intervenção (SMC)
A decisão de migrar para o SMI foi viabilizada em assembleia do condomínio
em março de 2015, obtendo-se unanimidade na aprovação pelos condôminos
presentes. A seguir são descritos os sistemas hidráulicos existentes (SMC) na
ocasião da elaboração dos projetos:
 subsistema de alimentação: rede pública de distribuição (SABESP), com dois
hidrômetros separados para cada edifício. Para a torre “A”, “Dom Leonardo”, o
abrigo do hidrômetro localiza-se no nível do pavimento térreo, junto à entrada de
pedestres (serviço). O abrigo para a torre “B”, “Dom Felipe”, é posicionado no
subsolo, próximo à entrada dos veículos. Os ramais e alimentadores prediais
apresentavam-se independentes até seus respectivos reservatórios inferiores (RI),
ambos no subsolo comum;
 subsistema de reservação: sistema indireto com reservatórios inferiores (RI)
independentes para cada torre, ambos no subsolo, cada um com sistemas de
recalque por bombas hidráulicas que elevam a água ao reservatório superior (RS).
Todos os reservatórios moldados em concreto e divididos em duas células cada (os
reservatórios superiores com reserva técnica de incêndio garantida pela captação
elevada do barrilete de distribuição de água fria em relação ao barrilete de incêndio);
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 subsistema de distribuição (barriletes): o barrilete original, em aço galvanizado,
dividia-se em duas saídas do reservatório superior (conectadas, mas independentes
por meio de registros de manobra). Cada um destes ramos subdividia-se novamente
até cada uma das doze colunas de distribuição (CD-4 à CD-15) e à coluna que
conduz ao sistema redutor de pressão no subsolo (fig. 29);
Figura 29 – Colunas de distribuição no SMC (D. Felipe e D. Leonardo)

Fonte: elaborado pelo autor (2019).

 subsistema de distribuição em áreas comuns (torneiras de jardim): pontos de
torneiras no térreo, em áreas comuns do edifício, abastecidos por meio de
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distribuição direta, a partir de derivações nos alimentadores prediais de cada torre;
 subsistema de distribuição (colunas de distribuição): ao todo existiam doze
colunas de distribuição de água fria (CD), todas internas às áreas privativas das
unidades residenciais (três em cada apartamento por andar). A distribuição, toda por
gravidade, atendia por descensão do vigésimo terceiro ao oitavo andar, e do
primeiro ao sétimo por ascensão após passar por válvula redutora de pressão (VRP)
no subsolo;
 subsistema de distribuição em áreas privativas (ramais de sub-ramais): cada
ambiente de consumo alimentado pela respectiva coluna de distribuição, possuíam
ramais e sub-ramais embutidos que conduziam aos respectivos pontos de consumo;
 aparelhos sanitários e pontos de consumo: as bacias sanitárias são originalmente
com caixa acoplada; aquecimento de água em cada apartamento feito por
aquecedor a gás (GN), localizado na área de serviço; tubulações do ramal interno de
água quente em cobre.
c) Intervenções para migração ao SMI
Após a aprovação dos projetos e execução das obras, foi realizada a auditoria
final e aprovação em janeiro de 2016, viabilizando então a emissão individualizada
pela SABESP. A seguir são apresentadas as principais soluções:
 adaptação do barrilete (fotografia 9) para a viabilização da disposição das novas
colunas de distribuição, bem como da pressurização do 23º pavimento;
Fotografia 9 – Novo barrilete Ed. D. Leonardo

Fonte: acervo do autor (2019).
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 concepção de poço de serviço (shaft) em “drywall” no hall de elevadores, para
instalação dos hidrômetros, tubulações, eletrodutos, etc.;
 criação de novas colunas (fig. 30) e adaptação das “zonas de pressão” (fig. 31),
com a pressurização do 23º ao 18º andar; por “gravidade” do 17º ao 13º andar;
instalação de válvula redutora de pressão (VRP) no 12º andar para a distribuição do
12º ao 8º andar; aproveitamento da válvula redutora de pressão (VRP) no subsolo e
das colunas existentes para atender a distribuição do 7º ao térreo;
Figura 30 – Distribuição nos andares - SMI (D. Felipe e D. Leonardo)

Fonte: elaborado pelo autor (2019).

88
Figura 31 – Esquemático vertical (D. Felipe e D. Leonardo)

Fonte: elaborado pelo autor (2019).
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A distribuição em cada andar e dentro dos apartamentos foi executada com a
fixação das tubulações dos novos ramais junto à laje (fotografia 10) e revestimento
com “sancas” de gesso e com placas de gesso acartonado.
Fotografia 10 – Fixação dos tubos e acabamentos (Ed. D. Leonardo)

Fonte: acervo WGE Brasil (2015).

Outras providências necessárias foram pontuais em cada apartamento, como
a troca de revestimentos cerâmicos.
d) Dimensionamento
O dimensionamento foi realizado (e auditado pela SABESP) levando em
conta as novas configurações de traçado, características de consumo dos usuários
(para o cálculo da vazão pelo método probabilístico), perdas de cargas com os
novos elementos (hidrômetros, válvula de corte, entre outros) e de acordo com as
respectivas zonas de pressão das tubulações novas, inclusive na necessidade de
pressurização dos andares superiores e da necessidade de criação de nova zona de
redução de pressão, conforme apresentado.
e) Outras características
Os hidrômetros individuais dimensionados são do tipo monojato residencial,
com vazão nominal de 2,5 m³/h para o 6º e 7º andar e 1,5 m³/h para os demais,
instalados na posição horizontal (classe metrológica “B”). As válvulas de bloqueio
possuem referência “BSV 75”.
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O sistema de gerenciamento adotado foi o de telemetria por cabos, sendo
necessário estabelecer infraestrutura de eletrodutos, cabeamento lógico e de
energia elétrica para os equipamentos de medição, válvulas de corte e
concentradores intermediários. As informações são armazenadas (volume, bloqueio
de água, lacres lógicos e outros) e disponibilizadas no concentrador geral no
subsolo, próximo ao abrigo do hidrômetro principal do edifício “D. Felipe”. Para a
quantidade de pontos de atendimento neste condomínio, foram necessários
concentradores intermediários instalados no 1º, 10º e 19º andar de cada torre.
Por meio de equipamento próprio de leitura dos dados do concentrador geral,
o agente da SABESP acessa os dados e imprime as contas no momento da visita
mensal para cada unidade residencial e para as áreas comuns de cada torre.
5.5 Condomínio Edifício Milano
O condomínio Edifício Milano localiza-se no bairro do Tatuapé, zona leste de
São Paulo-SP (figura 32). Está próximo da estação de Metrô “Tatuapé” e das
Avenidas Celso Garcia e Salim Farah Maluf. A característica da ocupação é de
classe média.
Figura 32 – Localização e fachada (Ed. Milano)

Fonte: elaborado pelo autor (2019).

a) Informações gerais
O prédio, concluído em 2003, possui 18 andares-tipo de apartamentos,
pavimento térreo com piscina, salão de festas (com copa e dois lavabos), sala de
ginástica (com dois banheiros), salão de jogos e vestiários (masculino e feminino)
para os funcionários. As vagas de garagem estão em dois subsolos, em que se
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localizam também uma válvula redutora de pressão (1º subsolo), e reservatório
inferior (2º subsolo). A distribuição dos ambientes é apresentada na tabela 10.
O sistema estrutural é em concreto armado (pilares, vigas, lajes escadas e
reservatórios), as vedações em alvenaria revestida (blocos cerâmicos). O acesso
aos andares é feito por dois elevadores, além de escadaria.
Subsolo

Térreo

Quantidade de aptos.
por andar

Ático

Cobertura

Tabela 10 – Configuração: Condomínio Ed. Milano

Reservatório inferior, bombas e VRP

x

-

-

-

-

Apto. do zelador: 2 dormitórios, sala, cozinha, 1
banheiro, e área de serviço).

-

1

-

-

-

Salão de festas com copa e 2 lavabos

-

1

-

-

-

Piscina, playground, sala de ginástica e 2 banheiros

-

X

-

-

-

Vestiário masculino e feminino para funcionários

-

X

-

-

-

Apartamento Tipo: 3 dormitórios (1 suíte), sala,
cozinha, 2 banheiros, despensa e área de serviço.

-

-

4

-

-

Barriletes.

-

-

-

x

-

Reservatório superior.

-

-

-

-

x

Tipo de ocupação

Andar Tipo: 1º ao 18º

Fonte: elaborado pelo autor (2019).

b) Sistema hidráulico existente na ocasião da intervenção (SMC)
A migração ao SMI ocorreu em 2013, após a aprovação por unanimidade dos
presentes em assembleia de condomínio ocorrida no ano anterior. A seguir são
descritos os sistemas hidráulicos existentes (SMC) na ocasião da elaboração dos
projetos:
 subsistema de alimentação: rede pública de distribuição (SABESP), com o
hidrômetro localizado próximo à guarita de entrada, no pavimento térreo. O
alimentador predial segue pelo teto do subsolo até o reservatório inferior (RI);
 subsistema de reservação: sistema indireto com reservatório inferior (RI) e
sistema de recalque por bombas hidráulicas que elevam a água ao reservatório
superior (RS). Os reservatórios são moldados em concreto e divididos em duas
células cada (o reservatório superior possui reserva técnica de incêndio);
 subsistema de distribuição (barriletes): o barrilete original, em aço galvanizado,
ramificava-se em oito tramos até as colunas de distribuição localizadas na cobertura.
Também existe um barrilete em cobre, exclusivo à válvula redutora de pressão
(VRP);
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 subsistema de distribuição (colunas de distribuição): ao todo existiam nove
colunas de distribuição de água fria (CD), sendo uma (VRP) localizada no Hall , e
oito colunas internas às áreas privativas das residências (duas em cada
apartamento por andar), conforme apresentado na figura 33;
Figura 33 – Colunas de distribuição no SMC (Ed. Milano)

Fonte: elaborado pelo autor (2019).

 subsistema de distribuição em áreas privativas (ramais de sub-ramais): cada
ambiente de consumo alimentado pela respectiva coluna de distribuição interna;
 aparelhos sanitários e pontos de consumo: as bacias sanitárias são originalmente
com caixa acoplada. O aquecimento de água em cada apartamento é feito por
aquecedor a gás (GN), localizado na área de serviço. As tubulações do ramal água
quente são em cobre;
 subsistema de distribuição em áreas comuns: parte abastecida por meio de
distribuição direta, a partir de derivações nos alimentadores, e parte por meio do
ramal oriundo da válvula redutora de pressão.
c) Intervenções para migração ao SMI
A execução das obras foi realizada no início de 2013. A seguir são
apresentadas as principais soluções:
 adaptação do barrilete (fotografia 11) para a viabilização disposição das novas
colunas de distribuição (quatro no total) centralizadas no novo shaft;
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Fotografia 11 – Modificações no barrilete (Ed. Milano)

Fonte: acervo do autor (2019).

 concepção de poço de serviço (shaft) em “drywall” na antecâmara da escadaria,
para instalação dos hidrômetros, tubulações, eletrodutos, etc.;
 criação de novas colunas (fig. 34 e 35) e adaptação das “zonas de pressão” (fig.
35), com a pressurização do 18º ao 15º andar; por “gravidade” do 14º ao 7º andar
(por duas colunas); aproveitamento da válvula redutora de pressão (VRP) no
subsolo e das colunas existentes para atender a distribuição do Térreo ao 6º andar;
Figura 34 – Distribuição nos andares - SMI (Ed. Milano)

Fonte: elaborado pelo autor (2019).
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Figura 35 – Esquemático vertical (Ed. Milano)

Fonte: elaborado pelo autor (2019).
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A distribuição em cada andar e dentro dos apartamentos foi executada com a
fixação das tubulações dos novos ramais junto à laje (fotografia 12) e revestimento
com “sancas” de gesso e com placas de gesso acartonado.
Fotografia 12 – Implantação dos novos ramais internos (Ed. Milano)

Fonte: acervo WGE Brasil (2012) e acervo do autor (2019).

Outras providências necessárias foram pontuais em cada apartamento, como
a troca de revestimentos cerâmicos.
d) Dimensionamento
O dimensionamento foi realizado (e auditado pela SABESP) levando em
conta as novas configurações de traçado, características de consumo dos usuários
(para o cálculo da vazão pelo método probabilístico), perdas de cargas com os
novos elementos (hidrômetros, válvula de corte, entre outros) e de acordo com as
respectivas zonas de pressão das tubulações novas, inclusive na necessidade de
pressurização dos andares superiores e da necessidade de criação de nova zona de
redução de pressão, conforme apresentado.
e) Outras características
Os hidrômetros individuais dimensionados são do tipo monojato residencial,
com vazão nominal de 1,5 m³/h, instalados na posição horizontal (classe metrológica
“B”). As válvulas de bloqueio possuem referência “BSV 75”.
O sistema de gerenciamento adotado foi o de telemetria por cabos, sendo
necessário estabelecer infraestrutura de eletrodutos, cabeamento lógico e de
energia elétrica para os equipamentos de medição, válvulas de corte e
concentradores intermediários. As informações são armazenadas (volume, bloqueio
de água, lacres lógicos e outros) e disponibilizadas no concentrador geral no
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subsolo, próximo ao abrigo do hidrômetro. Para a quantidade de pontos de
atendimento neste condomínio, foram necessários concentradores intermediários
instalados no 4º, 9º e 14º andar.
Por meio equipamento próprio de leitura dos dados do concentrador geral, o
agente da SABESP acessa os dados no térreo e imprime as contas no momento da
visita mensal.
5.6 Aricanduva Condomínio Residencial
O empreendimento localizado na zona leste de São Paulo-SP, próximo às
Avenidas Aricanduva e Itaquera (figura 36). A característica da ocupação é
residencial de classe média.
Figura 36 – Localização e fachada (Aricanduva Condomínio Residencial)

Fonte: elaborado pelo autor (2019).

a) Informações gerais
O condomínio contempla quatro torres residenciais com oito pavimentos-tipo
(quatro apartamentos por andar), pavimento térreo e um subsolo. Concluído em
2003, os edifícios foram construídos em alvenaria estrutural, e possuem dois tipos
de projetos arquitetônicos: um para a torre “A” e outro para as torres “B”, “C” e “D”.
As vagas de garagem estão localizadas em um único subsolo sob as torres, e
o pavimento térreo conta com sistema de lazer com: piscina, playground e quadra
poliesportiva na área comum das quatro torres; sala de ginástica, salão de festas
(com copa) e um lavabo no térreo da torre “A”, onde estão localizados também os
vestiários (masculino e feminino) para os funcionários e o apartamento para o
zelador (com um dormitório).
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A concepção estrutural adotou a construção da caixa de escadas e de
elevadores em concreto armado (sobre as quais está apoiado o reservatório
superior), e todo o entorno em alvenaria estrutural de blocos de concreto. O acesso
aos andares é feito por dois elevadores, além de escadaria. A distribuição dos

Subsolo

Térreo

Tabela 11 – Configuração: Aricanduva Condomínio Residencial
Quantidade de aptos.
por andar
Tipo de ocupação
Andar Tipo: 1º ao 8º

Cobertura

ambientes é apresentada na tabela 11 a seguir:

Garagem de veículos (torres “A”, “B”, “C” e “D”).

x

-

-

-

Reservatório inferior e bombas (torre “A”).

-

x

-

-

Reservatório inferior e bombas (torres “B”, “C” e “D”)

x

-

-

-

Apto. do zelador (1 dormitório, sala, cozinha, 1 banheiro, e
área de serviço (torre “A”).
Vestiários (masculino e feminino); salão de festas com
copa e 2 lavabos; salão de jogos (torre “A”).

-

x

-

-

-

x

-

-

Salão de festas com copa (torres “B”, “C” e “D”).

-

x

-

-

Piscina e playground.

-

x

-

-

Apartamento tipo: 2 dormitórios, sala, sala multiuso,
cozinha, 1 banheiro e área de serviço (torre “A”).

-

-

4

-

Apartamento tipo: 2 dormitórios, sala, cozinha, 1 banheiro
e área de serviço (torres “B”, “C” e “D”).

-

-

4

-

Barriletes.

-

-

-

x

Reservatório superior.

-

-

-

x

Fonte: elaborado pelo autor (2019).

b) Migração ao SMI (padrão SABESP)
O edifício já havia realizado a adaptação de uso para o SMI, gerenciado por
“autogestão”. O sistema contava com uma empresa contratada para a realização
das medições por processo manual. Devido a problemas de medição relatados pelos
moradores, a assembleia condominial de abril de 2018 decidiu pela migração ao SMI
do sistema SABESP, com medição por telemetria e emissão das contas
individualizadas.
Para adequar-se aos padrões estabelecidos pela SABESP, partes das
instalações foram aproveitadas, sendo necessárias intervenções pontuais no
barrilete e na implantação de estrutura para o sistema computacional e de coleta de
dados por telemetria (eletrodutos, caixas de passagem, concentradores, etc.). A
seguir são apresentadas as características dos sistemas hidráulicos existentes e das
intervenções realizadas:
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 subsistema de alimentação: rede pública de distribuição (SABESP), com um único
hidrômetro localizado próximo à guarita de entrada. O alimentador predial segue
enterrado para os reservatórios inferiores (RI) da torre “A” (no pavimento térreo), e
pelo teto do subsolo até os reservatórios inferiores (RI) de cada uma das torres “B”,
“C” e “D”;
 subsistema de reservação: sistema indireto com reservatórios inferiores (RI) e
sistema de bombas hidráulicas que elevam a água aos reservatórios superiores
(RS). Os reservatórios, em fibra de vidro, estão localizados no térreo para a torre “A”
e no subsolo para as torres “B”, “C” e “D”;
 subsistema de distribuição (barriletes): nos barriletes estavam instalados os
hidrômetros da antiga instalação (autogestão). Foram substituídos os medidores e
toda a tubulação adaptada. Também foram criados abrigos na laje de cobertura para
a proteção dos dispositivos (fotografia 13 e figuras 37, 38 e 39);
 subsistema de distribuição (colunas de distribuição): a água aduzida às colunas já
estavam individualizadas (fotografia 13 e figuras 37, 38 e 39), locadas externamente
à edificação e revestidas com EPS (poliestireno expandido) moldado no local.
Fotografia 13 – Vista externa (Cond. Aricanduva Residencial)

Fonte: acervo do autor (2019).
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Figura 37 – Colunas de distribuição (Condomínio Aricanduva Residencial)

Fonte: elaborado pelo autor (2019).
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Figura 38 – Distribuição nos andares - SMI (Cond. Aricanduva Residencial)

Fonte: elaborado pelo autor (2019).

Para a torre “A”, também foram instalados hidrômetros para o apartamento de
zelador e para os vestiários, no pavimento térreo.
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Figura 39 – Esquemático vertical (Condomínio Aricanduva Residencial)

Fonte: elaborado pelo autor (2019).
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 subsistema de distribuição em áreas privativas (ramais de sub-ramais): a
concepção de projeto destes edifícios em alvenaria estrutural caracteriza-se pela
concepção de ambientes hidráulicos (banheiros, cozinhas e áreas de serviço) em
áreas com distribuição interna em “shafts” próprios e ramificações simples. Neste
caso, não foram necessárias intervenções dentro dos apartamentos.
c) Dimensionamento
O dimensionamento das tubulações foi concebido por meio do cálculo da
vazão pelo método probabilístico, das novas configurações de traçado (perdas de
carga), da verificação do aproveitamento de parte das tubulações (colunas e ramais
internos), da perda de carga com os novos elementos (válvula de corte e registros),
e da pressão dinâmica necessária em cada ponto de consumo, conforme
metodologia sugerida na norma NTS 277.
d) Outras características
Os hidrômetros individuais dimensionados são do tipo monojato residencial,
com vazão nominal de 1,5 m³/h, instalados na posição horizontal (classe metrológica
“B”). As válvulas de bloqueio possuem referência “BSV 75”.
O sistema de gerenciamento adotado foi o de telemetria por cabos, sendo
necessário estabelecer infraestrutura de eletrodutos, cabeamento lógico e de
energia elétrica para os equipamentos de medição, válvulas de corte e
concentradores intermediários (na cobertura). As informações são armazenadas
(volume, bloqueio de água, lacres lógicos e outros) e disponibilizadas no
concentrador geral, próximo ao abrigo do hidrômetro.
5.7 Principais resultados obtidos
A identificação das atividades realizadas para a viabilização da migração ao
SMI nos estudos de casos permitiu, em conjunto com os elementos vistos na revisão
de literatura (cap. 4), a elaboração do roteiro apresentado no capítulo 6.
Depois de realizada a coleta, classificação e estudo das peculiaridades
encontradas, foi possível a elaboração das diretrizes para o “levantamento de
subsídios” e “diagnóstico da situação existente”. Analisando as condições de
contorno e soluções adotadas, foi viabilizada a elaboração das diretrizes de
“definição de conduta”, “execução das obras” e “consolidação”.
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Os quadros a seguir apresentam os diagnósticos mais relevantes verificados
nos estudos de caso: sistemas de alimentação e reservação (quadro 1); barriletes e
colunas de distribuição (quadro 2); ramais e sub-ramais de distribuição (quadro 3);
instalações físicas e interferências (quadro 4); instalações elétricas e pontos de
telemetria (quadro 5).
Quadro 1 – Alimentação e reservação: diagnósticos
Estudo de caso

Alimentação e reservação

5.1
(Pimentel)

Hidrômetro principal com sinais de corrosão, sem saída lógica para uso
na telemetria; alimentador predial corroído e apresentando sinais de
vazamento (necessitando de substituição).

5.2
(Lincoln)

Hidrômetro principal sem saída lógica para uso na telemetria.

5.3
(Tupiniquins V)

Abrigo do hidrômetro principal em local exposto; hidrômetro principal
sem saída lógica; adaptações necessárias nas tubulações das bombas.

5.4
(D. Felipe/Leonardo)

Condomínio com duas torres com hidrômetros separados (torre “A” no
térreo e torre “B” no subsolo); hidrômetros principais sem saída lógica.

5.5
(Milano)

Hidrômetro principal com sinais de corrosão, sem saída lógica para uso
na telemetria.

5.6
(Aricanduva)

Hidrômetro principal sem saída lógica; sistema de recalque sem a
bomba de reserva.

Fonte: elaborado pelo Autor (2019).
Quadro 2 – Barriletes e colunas de distribuição: diagnósticos
Estudo de caso

Barriletes e colunas de distribuição

5.1
(Pimentel)

Barriletes ramificados; colunas de distribuição dentro dos apartamentos;
tubulação existente antiga (FºGº) com avançada corrosão interna;
colunas de distribuição com válvula de descarga.

5.2
(Lincoln)

Barriletes ramificados (em boas condições); colunas de distribuição
dentro dos apartamentos; colunas de distribuição com válvula de
descarga.

5.3
(Tupiniquins V)

Barriletes ramificados; colunas de distribuição dentro dos apartamentos
(em “bonecas” de alvenaria).

Barriletes ramificados; colunas de distribuição dentro dos apartamentos;
colunas descendentes e ascendentes (VRP); existe pressurizador com
(D. Felipe/Leonardo)
coluna exclusiva ao 23º andar.
5.4

5.5
(Milano)

Barriletes ramificados; colunas de distribuição dentro dos apartamentos;
colunas descendentes e ascendentes (VRP); existe pressurizador com
coluna exclusiva do 18º ao 15º andar.

Barriletes centralizados em nichos; colunas de distribuição externas
protegidas
por
EPS
(poliestireno
expandido);
hidrômetros
individualizados sem telemetria (autogestão).
Fonte: elaborado pelo Autor (2019).
5.6
(Aricanduva)
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Quadro 3 – Ramais e sub-ramais de distribuição: diagnósticos
Estudo de caso
Ramais e sub-ramais de distribuição
5.1
(Pimentel)

Ausência de projetos (prospecção); necessária derivação para subramal de bacia sanitária com caixa acoplada; apartamentos com
reformas posteriores (estudo personalizado do traçado real);
necessidade de trecho de ramal desde o novo abrigo dos hidrômetros
na área comum até um ponto de conexão com os ramais existentes.

5.2
(Lincoln)

Ausência de projetos (prospecção); necessária derivação para subramal de bacia sanitária com caixa acoplada; diversos andares-tipo com
configurações diferentes dos ambientes com ramais de distribuição;
necessidade de trecho de ramal desde o novo abrigo dos hidrômetros
na área comum até um ponto de conexão com os ramais existentes.

5.3
(Tupiniquins V)

Necessária pequena intervenção para a nova interligação da coluna.

Ramais ramificados internamente; fácil identificação (possui projeto);
necessidade de trecho de ramal desde o novo abrigo dos hidrômetros
5.4
(D. Felipe/Leonardo) na área comum até um ponto de conexão com os ramais existentes;
trecho existente de ramal de água quente em cobre.
5.5
(Milano)

Ramais ramificados internamente; fácil identificação (possui projeto);
necessidade de trecho de ramal desde o novo abrigo dos hidrômetros
na área comum até um ponto de conexão com os ramais existentes;
trecho existente de ramal de água quente em cobre.

5.6
Sem necessidade de intervenção.
(Aricanduva)
Fonte: elaborado pelo Autor (2019).
Quadro 4 – Instalações físicas e interferências: diagnósticos
Estudo de caso

Instalações físicas e interferências

5.1
(Pimentel)

Elementos de concreto armado (vigas, pilares e lajes); azulejos antigos
e fora de linha; armários em paredes com ramais.

5.2
(Lincoln)

Elementos de concreto armado (vigas, pilares e lajes); azulejos antigos
e fora de linha; janela existente em alguns andares em possível posição
das novas colunas de distribuição; armários em paredes com ramais.

5.3
(Tupiniquins V)

Necessidade de adequação de local da coluna existente (dentro dos
apartamentos) para acomodação das novas colunas; necessidade de
remoção de parte do telhado para execução do novo barrilete;
elementos de concreto armado (vigas, pilares e lajes).

5.4

Elementos de concreto armado (vigas, pilares e lajes); azulejos antigos
e fora de linha; em paredes com ramais.

(D. Felipe/Leonardo)

5.5
(Milano)

Local para abrigo na antecâmara da escada; elementos de concreto
armado (vigas, pilares e lajes); azulejos antigos e fora de linha; armários
em paredes com ramais.

5.6
(Aricanduva)

Necessidade de adequação de local para abrigo dos hidrômetros
individualizados na cobertura.

Fonte: elaborado pelo Autor (2019).
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Quadro 5 – Instalações elétricas e pontos de telemetria: diagnósticos
Estudo de caso

Instalações elétricas e pontos de telemetria

5.1
(Pimentel)

Não existem shafts para eletrodutos do sistema lógico; necessário criar
aberturas na laje e em outros elementos estruturais; alteração do quadro
de força e criação de circuito próprio para atender ao sistema; espaço
para os concentradores intermediários (um no 3º andar no tramo 1; e
outro no 2º andar no tramo 2) nos novos abrigos dos hidrômetros
individualizados e do concentrador geral na escadaria para o subsolo.

5.2
(Lincoln)

Não existem shafts para eletrodutos do sistema lógico; necessário criar
aberturas na laje e em outros elementos estruturais; alteração do quadro
de força e criação de circuito próprio para atender ao sistema; espaço
para os concentradores intermediários (dois no 7º andar nos tramos 1 e
2; e outro no 2º andar no tramo 2) no novo abrigo dos hidrômetros
individualizados e espaço para o concentrador geral o subsolo.

5.3
(Tupiniquins V)

Possibilidade de executar a infraestrutura de eletrodutos externamente;
necessário criar aberturas em outros elementos estruturais; alteração do
quadro de força para atender ao sistema; existe espaço para o
concentrador intermediário (um único necessário) sobre o reservatório
superior; espaço para o concentrador geral no novo abrigo do
hidrômetro principal no pavimento térreo, a construir.

Definição do local para o concentrador intermediário junto ao abrigo do
hidrômetro principal do subsolo; não existem shafts para eletrodutos do
sistema lógico; necessário criar aberturas na laje e em outros elementos
5.4
(D. Felipe/Leonardo) estruturais; alteração do quadro de força para atender ao sistema; existe
espaço para os concentradores intermediários (no 1º, 10º e 19º andar)
na antecâmara da escada.

5.5
(Milano)

Não existem shafts para eletrodutos do sistema lógico; necessário criar
aberturas na laje e em outros elementos estruturais; alteração do quadro
de força para atender ao sistema; existe espaço para os concentradores
intermediários (no 4º, 9º e 14º andar) no novo abrigo dos hidrômetros e
espaço para o concentrador geral junto a guarita da entrada.

5.6
(Aricanduva)

Não existem shafts para eletrodutos do sistema lógico; necessário criar
aberturas na laje; alteração do quadro de força para atender ao sistema;
existe espaço para o concentrador intermediário junto à saída da escada
na cobertura, e para o concentrador geral junto à guarita de entrada.

Fonte: elaborado pelo Autor (2019).

Como o espaço amostral dos estudos de casos possui características
distintas entre os edifícios (idade, traçado de distribuição, disposição arquitetônica,
sistemas construtivos, tipo de ocupação, etc.), as soluções encontradas,
principalmente para o novo traçado das tubulações de distribuição e a criação dos
pontos para instalação dos hidrômetros individuais e sistemas de telemetria foram
diversas.
O quadro 6, a seguir, apresenta um resumo das principais soluções de
traçado em cada trecho da distribuição, realizadas nos estudos de casos:
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Quadro 6 – Novas soluções de traçado adotadas nos estudos de caso
Abrigos dos
Estudos de
Colunas de
hidrômetros
Barriletes
caso
distribuição (CD)
individualizados
Inutilizadas todas
as CD originais, e
criadas duas
5.1
novas na área
(Pimentel)
comum (shaft)
dentro dos novos
abrigos.
Inutilizadas todas
Dois abrigos por
as CD originais, e
andar (do 1º ao
criadas duas
5.2
11º). O apto do
novas na área
(Lincoln)
zelador no 12º
comum (shaft)
andar não foi
dentro dos novos
individualizado.
abrigos.
Retiradas as CD
originais, e
Seis abrigos no 4º
criadas novas
5.3
andar, locados na
para cada apto,
(Tupiniquins)
circulação comum.
na mesma
prumada, dentro
dos aptos.
Inutilizadas as CD
originais, e
Um abrigo por
criadas novas, de
andar locados na
5.4
acordo com as
circulação comum,
(D. Felipe/
“zonas de
exceto do 1º andar
D.Leonardo)
pressão”, na área
locado no subsolo
comum dentro
junto à VRP.
dos novos
abrigos.
Inutilizadas as CD
originais, e
Um abrigo por
criadas novas, de
5.5
andar locados na
acordo com as
(Milano)
antecâmara da
“zonas de
escada.
pressão”, dentro
dos novos
abrigos.
Quatro abrigos na
5.6
cobertura de cada
Aproveitadas as
(Aricanduva) torre, conectados
CD existentes.
aos barriletes.
Fonte: elaborado pelo Autor (2019).
Dois abrigos por
andar (do 1º ao 6º)
e um abrigo no 7º
andar, locados na
circulação comum.

Ramais de
distribuição (RD)

Criados novos RD
Inutilizados os
horizontais a partir
originais, e
dos hidrômetros
criadas novas
individualizados até
derivações até
conexão aos
a descida das
ramais internos
novas CD.
existentes.
Criados novos RD
Adaptada a
horizontais a partir
derivação
dos hidrômetros
existente, até a individualizados até
descida das
conexão aos
novas CD.
ramais internos
existentes.
Duas partes:
até os
Pequenas
hidrômetros no
adaptações de
4º andar; e
interligação aos
novamente à
ramais existentes.
cobertura até as
novas CD.
Criados novos RD
Adaptada a
horizontais a partir
derivação
dos hidrômetros
existente, até a individualizados até
descida das
conexão aos
novas CD.
ramais internos
existentes
Criados novos RD
Adaptada a
horizontais a partir
derivação
dos hidrômetros
existente, até a individualizados até
descida das
conexão aos
novas CD.
ramais internos
existentes
Adaptação do
existente ao
padrão da
SABESP.

Não houve
intervenção

No que diz respeito aos custos envolvidos, é possível dividi-los em os custos
da intervenção e os custos operacionais. Os custos de intervenção envolvem todo o
escopo de elaboração e aprovação de projetos, bem como na realização das obras
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e consolidação do sistema. Nos custos operacionais estão inclusos os custos
mensais de visita e verificações na integridade do sistema (não incluem as eventuais
manutenções e substituições de equipamentos). Para os estudos de caso abordados
neste trabalho, é apresentado o quadro 7, a seguir, com os principais custos
envolvidos.
Quadro 7 – Resumo dos custos envolvidos nas intervenções
Valor
Custo por
Estudos de
Data
Valor
atualizado até Qtd. apartamento
caso
base
(R$)
maio/2020
aptos. ref.maio/2020
(R$)
(R$)
5.1
(Pimentel)

103.800,00

119.527,40

50

2.390,54

250,00

mar/2016 217.800,00

260.148,14

82

3.172,53

495,00

5.3
(Tupiniquins)

set/2015

63.000,00

77.048,77

30

2.568,29

150,00

5.4
(D. Felipe/
D.Leonardo)

jun/2015

496.800,00

615.849,26

184

3.347,00

920,00

nov/2012 165.600,00

250.053,65

72

3.472,96

360,00

89.982,60

128

702,99

650,00

5.2
(Lincoln)

5.5
(Milano)

set/2016

Custo de
operação
mensal
(R$)

5.6
jun/2018 83.850,00
(Aricanduva)
Fonte: elaborado pelo Autor (2020).

Como as obras foram realizadas em momentos distintos, os valores foram
atualizados pelo índice nacional de custo da construção (INCC), publicado pela
revista “Conjuntura Econômica” da Fundação Getúlio Vargas, com a referência da
“coluna 35 - índice de custo de edificações - total - média geral”.
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6 ROTEIRO TÉCNICO (DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS)
O estudo das adaptações necessárias para a migração dos edifícios antigos
ao SMI deve ser tratado de modo personalizado, de acordo com as características
construtivas de cada edificação. O viés da abordagem dos projetistas deve ter
característica multidisciplinar, realizando estudos tanto do ponto de vista das
instalações hidráulicas originais, bem como da arquitetura, estrutura, e eventuais
interferências de outros subsistemas da edificação.
Independentemente
identificação

das

das

intervenções

peculiaridades
necessárias,

locais,
tanto

a

investigação

estrutural,

para

acabamentos,

instalações de apoio (elétrica, dados, etc.) e finalmente nos sistemas hidráulicos,
pode ser guiada com a criação de “critérios de conduta” para os projetistas, de modo
a incentivar a disseminação dos procedimentos e elevar a abrangência do SMI no
país.
A padronização da postura profissional na ocasião de identificação das
demandas de projeto, bem como do estabelecimento de um plano racional na
intervenção, cria um ambiente organizado e que gera conforto ao usuário que, tendo
conhecimento prévio das dificuldades, custos, transtornos e responsabilidades
futuras, cria empatia na parceria com a empresa e profissionais contratados para a
elaboração do projeto de migração, bem como na condução e pós-obra.
Algumas etapas podem ser estabelecidas para dividir o objetivo final
(migração ao SMI) em atividades rotineiras. É possível então decompor o serviço
total da migração ao SMI em cinco atividades principais: levantamento de
subsídios; diagnóstico da situação existente; definição de conduta; execução
das obras; e consolidação do sistema.
Cada uma destas atividades exige uma série de ações que podem variar de
acordo com as peculiaridades locais, mas servem de eixo-referência à condução do
serviço como um todo, de modo a organizar os conceitos, aproximando a conduta e
procedimentos.
Portanto, os critérios estabelecidos neste capítulo almejam facilitar e criar
condições para os levantamentos, elaboração de projetos, planejamentos e
execução da adaptação de uso ao SMI nos edifícios antigos.
A figura 40, a seguir, apresenta um organograma geral de diretrizes e
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atividades específicas para obras de adaptação ao SMI de edifícios residenciais
antigos:
Figura 40 - Organograma das diretrizes para migração ao SMI

Fonte: elaborado pelo Autor (2019).

Cada assunto apresentado nesse organograma será tratado neste capítulo
como itens e subitens específicos.
6.1 Levantamento de subsídios
A primeira etapa de qualquer estudo de engenharia é o levantamento de
informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços. Trata-se de
procedimento ainda mais relevante na adequação e adaptação de uso, como no
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caso da migração ao SMI em edifícios antigos.
Além da identificação da situação existente, tanto dos sistemas hidráulicos,
bem como dos aspectos arquitetônicos, estruturais, de acabamentos e de outras
instalações de apoio, deve-se coletar documentos e informações que possam
amparar o pleno diagnóstico da condição do edifício, direcionando o profissional na
elaboração das soluções (projetos, cálculos, memoriais e aprovações) para cada
caso.
A norma ABNT NBR 16636-1:2017, que trata de serviços técnicos
especializados em projetos arquitetônicos,

define esse levantamento das

informações preliminares como a “etapa destinada à coleta das informações de
referência que representam as condições preexistentes, de interesse para instruir a
elaboração do projeto” (ABNT, 2017, p. 9).
O levantamento dos subsídios é, portanto, peça fundamental para o pleno
entendimento do problema, e na disponibilização da melhor solução tanto de
engenharia, como de custos para o estudo das adaptações e intervenções
necessárias na migração ao SMI em edifícios antigos.
O planejamento da coleta de informações trata da obtenção dos documentos
necessários (como os projetos e memoriais originais, e de eventuais reformas e
ampliações sofridas no condomínio), embora também possa ser apoiado na
extração de informações dos usuários, com a aplicação de questionários e
realização

de

entrevistas

(com

moradores,

síndicos,

zeladores,

gerentes

condominiais e funcionários do condomínio).
Os questionários servem para conseguir informações sobre os subsistemas
envolvidos na migração ao SMI, modificações realizadas durante a ocupação, e
mesmo para o conhecimento da “rotina predial”, fator essencial para o planejamento
de uma obra de intervenção em que o edifício continua habitado e com suas
respectivas atividades funcionando.
O planejamento da inspeção “in loco", também deve incluir um roteiro
específico da inspeção por setores do condomínio, ou por subsistemas
(alimentação, armazenamento e distribuição hidráulica, por exemplo).
Dentro do âmbito dos estudos de migração ao SMI em edifícios antigos, para
a coleta das informações relativas ao levantamento de subsídios, é recomendável a
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organização sistêmica em três procedimentos de apoio (figura 41): vistoria inicial;
anamnese; e inspeção.
Figura 41 – Atividades de apoio ao levantamento de subsídios

Fonte: elaborado pelo Autor (2019).

A vistoria inicial tem como objetivo a percepção primária do escopo de
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serviços a serem realizados. Nesta etapa, já é possível a obtenção de elementos
para o estabelecimento de ordem de prioridades, critérios e metodologia.
Por se constituir uma constatação técnica, a vistoria deve ser efetuada por
profissionais devidamente habilitados (engenheiros, arquitetos, tecnólogos e
técnicos), com o necessário conhecimento na disciplina específica (no caso,
sistemas hidráulicos prediais), bem como de conhecimento multidisciplinar dos
sistemas da edificação (estruturas, vedações, revestimentos e sistemas elétricos).
Neste primeiro contato exige postura de retratação fiel da situação, sem haver
maiores preocupações com as prováveis soluções, que serão consolidadas na etapa
de diagnóstico e definição de conduta.
No planejamento da vistoria inicial, recomenda-se uma prévia entrevista com
o responsável da edificação (síndico, administrador ou gestor), abordando aspectos
principalmente de uso e da manutenção dos sistemas hidráulicos. Nesta abordagem
já poderão ser requisitados alguns documentos da chamada “anamnese”, como
projetos e memoriais.
A segunda etapa do levantamento de subsídios (anamnese) refere-se às
informações de histórico da edificação. Esse termo vem sendo utilizado na
engenharia diagnóstica, e mesmo presente em textos técnicos e normas. Trata-se
de um vocábulo adaptado da prática das ciências médicas, criando um paralelo da
ocasião em que é feita pesquisa sobre a retrospectiva de saúde de um paciente.
Anamnese (do grego ana, trazer de novo e mnesis, memória) na engenharia civil
representa todas as atividades de pesquisa sobre o histórico da obra, desde a
disponibilização dos projetos e execução, até as alterações e adaptações durante o
uso.
Resumidamente, a anamnese trata de ações de solicitação e análise de
documentos diversos e de obtenção de informações realizadas por meio de
entrevistas com moradores, zelador, síndico, funcionários do prédio e até mesmo de
vizinhos do condomínio.
Tanto a vistoria inicial quanto a anamnese poderão ser realizadas em uma
etapa única, e preparadas previamente por meio de formulários de apoio, como
“check-lists” e “questionários” aplicados aos moradores e funcionários do
condomínio.
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As figuras 42, 43 e 44, a seguir, apresentam modelos de check-lists e de
questionário aos moradores, para a preparação da vistoria inicial:
Figura 42 – Modelo de check-list para vistoria inicial

Fonte: elaborado pelo Autor (2019).
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Figura 43 – Modelo de check-list para os apartamentos

Fonte: elaborado pelo Autor (2019).
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Figura 44 – Modelo de questionário aos moradores

Fonte: elaborado pelo Autor (2019).

A aplicação dos questionários aos moradores deve ser realizada com
antecedência pelos profissionais responsáveis pela prospecção dos sistemas
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prediais, para que haja tempo hábil para a prévia tabulação e estudos dos
elementos, antes da realização da vistoria inicial e da inspeção.
Boa parte da documentação necessária pode não ser disponibilizada pelos
condomínios, seja por falta de exigência na ocasião da construção, ou mesmo pela
falta de conservação e guarda destes documentos. Na ausência de documentos
essenciais como os projetos de arquitetura, sistemas hidráulicos, estruturais e
elétricos, haverá a necessidade de identificação e reprodução destes na fase de
inspeção, para a posterior sequência dos trabalhos de diagnóstico.
A vistoria inicial, assim como a anamnese, serve de base para o
planejamento das ações da próxima etapa do levantamento dos subsídios: a
inspeção. O Ibape (2012) a define como “uma vistoria que necessita de profissional
especializado no assunto, com visão sistémica da edificação, bem como
conhecimentos técnicos sobre materiais, sistemas e funcionamentos.” (IBAPE, 2012,
p.34).
Portanto, é possível definir a inspeção para migração ao SMI, como uma
vistoria preparada com os subsídios da vistoria inicial e elementos da anamnese,
realizada por profissionais com visão sistêmica multidisciplinar, cujo objetivo é
estabelecer diagnóstico e definição de conduta dos requisitos necessários para a
preparação da edificação ao SMI, tanto do ponto de vista dos sistemas hidráulicos e
de telemetria, bem como da infraestrutura física de acomodação.
Para isso, o profissional deverá observar os aspectos de desempenho,
funcionalidade, vida útil, segurança, manutenibilidade, utilização e operação,
consideradas às expectativas dos usuários.
A inspeção é uma etapa que faz o elo entre os elementos existentes e as
soluções prováveis, que serão consolidadas na fase de definição de conduta por
meio

da

viabilização

técnica

(elaboração

de

projetos,

cálculos

de

redimensionamento e elaboração de memoriais e caderno de encargos) e
viabilidade econômica (orçamento e estudos econômico-financeiros).
Como parte dos ambientes a serem vistoriados e inspecionados podem estar
em locais pouco utilizados e acessados pelos usuários e funcionários do
condomínio, recomenda-se o prévio estudo do EPI necessário, como botas, luvas,
óculos protetor, e até mesmo de inseticidas (contra aranhas, escorpiões e insetos).
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6.1.1

Identificação dos sistemas hidráulicos existentes
Na identificação das instalações, o projetista deve, quando disponíveis,

compatibilizar os projetos fornecidos com a situação existente, anotando as
modificações realizadas ao longo do tempo, as não conformidades encontradas em
projeto (e mesmo no edifício) na comparação com as normas técnicas atuais. Na
indisponibilidade dos projetos, o papel profissional é duplo: identifica a instalação
existente

para

representação

(em

plantas,

elevações

e

isométricos),

concomitantemente com os estudos de adaptação de uso, na migração ao SMI.
As não conformidades podem ocorrer devidas ao obsoletismo das tecnologias
e materiais empregados ou por soluções de adaptações que não condizem com a
boa prática da engenharia, chamadas de “gambiarras”. Segundo o Ibape (2002),
“gambiarras” são instalações ou reparações provisórias, de qualquer natureza,
malfeitas ou feitas em desobediência às normas técnicas.
Boa parte das tubulações é embutida nas vedações, ou com difícil acesso ao
profissional que realiza a prospecção do traçado real destas no edifício. Para a
identificação dos componentes do sistema hidráulico, na etapa da vistoria devem ser
observados e registrados todos os sistemas acessíveis. Na vistoria inicial e
anamnese, recomenda-se obter os projetos (quando disponíveis) ou a elaboração de
croquis de:
 localização, indicação das divisas, mobiliários urbanos; aspectos topográficos;
 indicação de elementos hidráulicos, elétricos e outros sistemas relevantes;
 áreas comuns no térreo dentro da edificação, inclusive em elevações indicando o
“pé direito”, presença de shafts e hidrantes ou mangotinhos;
 área comum dos “andares-tipo” (hall de elevadores e escadas);
 apartamento tipo, evidenciando os pontos de interesse de sistemas hidráulicos.
Nesta etapa também se inicia o levantamento fotográfico da edificação,
incluindo fotos da rua, das fachadas, entradas, áreas comuns externas e internas,
subsolos, cobertura, ático, elementos hidráulicos como o alimentador predial,
sistema de bombas hidráulicas, reservatórios, barriletes, descidas das colunas de
distribuição (CD), shafts, outras instalações relevantes ao SMI.
A partir dos elementos obtidos na vistoria inicial e anamnese, o projetista
pode então realizar a inspeção dos subsistemas de alimentação, recalque,
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reservatórios, barriletes, colunas de distribuição, ramais e sub-ramais de distribuição.
A seguir são apresentados alguns elementos relevantes para a inspeção:
 hidrômetro principal: apontar o estado geral de conservação, a posição no
terreno, detalhes do abrigo, eventuais não conformidades, sinais de corrosão,
relojoaria do medidor, conexões e registro fotográfico do “cavalete” (fotografia 14);
Fotografia 14 – Abrigo e cavalete do hidrômetro principal

Fonte: acervo do Autor (2018)

 alimentador predial: quando fornecido o respectivo projeto, acompanhar trechos
enterrados e verificar eventuais vazamentos ou interferências (como raízes de
árvores por exemplo). Em trechos aparentes (fixados no teto de subsolos, por
exemplo), deve-se analisar o material empregado, eventuais deformações (fotografia
15), ruídos excessivos, corrosão, registros e adaptações;
Fotografia 15 – Alimentador predial com fixação irregular (abaulamento)

Fonte: acervo do Autor (2018)

 reservatório inferior: registrar a locação, condições de acesso ao interior
(fotografia 16), elaborar croquis e fazer registro fotográfico dos detalhes construtivos
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e eventuais não conformidades, descrever os materiais empregados em tubulações,
anotar as condições das tampas, da torneira de boia e do registro de fechamento,
sinais de corrosão, verificar extravasor e tubulação de limpeza, barrilete de sucção
para bombas, torneira de boia, entre outros peculiaridades observáveis;
Fotografia 16 – Reservatório inferior (RI) moldado em concreto

Fonte: acervo do Autor (2018).

 sistema de bombas e recalque: realizar a verificação da quantidade e condições
de funcionamento de bombas, incluindo a reserva (fotografia 17), especificações,
fixações, facilidade de manobra, quadro de controle, integridade da instalação
elétrica dentro dos padrões de segurança (fotografia 18), identificação de instruções
em local visível;
Fotografia 17 – Ausência de bomba reserva e manoplas

Fonte: acervo do Autor (2019).
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Fotografia 18 – Quadro de bombas (gambiarras elétricas)

Fonte: acervo do Autor (2018).

 reservatório superior: verificar a posição em relação à volumetria da edificação
(para eventuais novas saídas de barriletes), o acesso ao interior, realizar anotações
dos detalhes construtivos e eventuais não conformidades, verificar o estado geral de
conservação, a ausência de mecanismo para evitar a estagnação da água (sifão
para movimentação) no fundo do reservatório, os materiais empregados, as
condições das tampas, a presença de extravasor e tubulação de limpeza do volume
morto de água (detritos podem comprometer os hidrômetros individualizados),
registrar o mecanismo de alimentação (automático de boia), as condições físicas e
estruturais do reservatório, situação da reserva técnica de incêndio, entre outros
fatores (fotografia 19);
Fotografia 19 – Reservatório superior (RS) moldado em concreto

Fonte: acervo do Autor (2018).

 barrilete de distribuição: identificar o posicionamento (se exposto, em sala técnica,
no ático, em forro falso, etc.), verificar e rastrear as ramificações (fotografia 20),
identificando nos registros de comando a respectiva coluna de distribuição (CD)
atendida, apontar as informações adicionais como sua função, e posição normal de
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operação do registro (totalmente aberta ou fechada), anotar pontos de corrosão,
qualidade da fixação, embutimentos em lajes e alvenarias;
Fotografia 20 – Identificação das colunas no barrilete

Fonte: acervo do Autor (2018).

 colunas de distribuição (CD): verificar a posição das colunas de distribuição (CD)
a partir da laje de forro (fotografia 21) para inferência da posição dentro dos
apartamentos, registrar as respectivas derivações e eventuais mudanças de posição
(desvios horizontais), o modo como estão instaladas - dentro de shafts, embutidas
na alvenaria, em requadros tipo “bonecas” (fotografia 22), ou mesmo externamente à
edificação. Essa prospecção, em alguns casos, pode ser apoiada pelo do uso de
método não destrutivo como detectores de materiais tipo “pacômetros” (fotografia
22), ou mesmo por método destrutivo, como a abertura de “janelas” de inspeção;
Fotografia 21 – Prospecção de colunas de distribuição em laje de forro

Fonte: acervo do Autor (2018).
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Fotografia 22 – Coluna de distribuição embutida (esq.) e Pacômetro (dir.)

Fonte: acervo do Autor (2020).

 ramais e sub-ramais de distribuição: a prospecção de ramais e sub-ramais é um
dos pontos mais sensíveis do levantamento de subsídios, uma vez que estas
tubulações, via de regra, estão embutidas nas vedações dentro das unidades
habitacionais, em ambientes como cozinhas, áreas de serviço e banheiros, sendo
que, mesmo que haja o fornecimento de projetos hidráulicos detalhados (o que não
é a regra), muitos apartamentos passam por reformas que, por vezes, alteram as
posições dos pontos de consumo de água. Isso leva a necessidade de prospecção
minuciosa (fotografia 23, e figuras 45 e 46), em todos os apartamentos
individualmente, utilizando-se de recursos não destrutíveis (pacômetro) ou mesmo
de aberturas na alvenaria. Além disso, devem-se verificar interferências como a
presença de armários e outros elementos que dificultem o acesso, anotar e registrar
por fotografias os tipos de revestimentos cerâmicos (azulejos fora de linha), apontar
os pontos de derivação da coluna de água fria, registros de gaveta e de pressão, e
outros elementos relevantes. A demarcação precisa da posição das tubulações nas
paredes dos apartamentos é necessária para a reconstrução do modelo existente,
elaboração do novo traçado de projeto (desde os hidrômetros individualizados para
cada unidade), e no cálculo das perdas de carga na etapa de elaboração de projeto;
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Fotografia 23 – Prospecção de ramais e sub-ramais

Fonte: acervo do Autor (2020).
Figura 45 – Resultado da prospecção de ramais e sub-ramais

Fonte: elaborado pelo Autor (2020).
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Figura 46 – Representação em elevação (prospecção de ramais e sub-ramais)

Fonte: elaborado pelo Autor (2020).

 sistemas de aquecimento de água: registrar o tipo de aquecimento adotado no
condomínio (chuveiros elétricos; centrais privadas elétricas ou a gás de passagem;
centrais coletivas com aquecimento elétrico, solar, gás). No caso de utilização de
centrais coletivas, devem-se realizar os procedimentos de levantamento do traçado
das tubulações, volume de armazenamento, sistemas de recirculação, componentes
do sistema de aquecimento (aquecedores a gás, coletores solares, válvulas,
registros, isolamentos, sistemas de controle automatizados, entre outros). Também
pode ser necessária a verificação da eficiência e ajuste do sistema existente no
atendimento às demandas do edifício;
 sistemas redutores de pressão: registrar a existência destes sistemas no sistema
existente, anotando detalhes de traçado, características da válvulas redutoras e
todos seus componentes e peculiaridades. Estas instalações são necessárias em
edifícios muito elevados, onde a pressão da água nos andares inferiores acaba
excedendo o limite estabelecido na norma ABNT NBR 5626:1998: “Em condições

125

estáticas (sem escoamento), a pressão da água em qualquer ponto de utilização da
rede predial de distribuição não deve ser superior a 400 kPa” (ABNT, 1998, p. 12).
Na prática, edifícios com mais de 13 ou 14 andares (dependendo da arquitetura da
edificação, pé-direito dos andares, existência de ático e posicionamento do
reservatório superior), necessitam de sistema redutor de pressão em pontos em que
se excedam o valor previsto nessa norma. Em edifícios anteriores à década de 1980
eram usuais os reservatórios em andares intermediários, os mais recentes
apresentam instalações redutoras de pressão.
6.1.2

Concepção estrutural, vedações e apoio
As

características

dos

elementos

construtivos

das

edificações

têm

fundamental importância nos estudos de migração do SMC ao SMI. A concepção
dos elementos estruturais, assim como das vedações e revestimentos, podem influir
de modo determinante na adoção do modelo de distribuição da água aos
hidrômetros individualizados, bem como na tecnologia a ser empregada na
telemetria e as intervenções de obras civis necessárias nos diversos pontos da
edificação, mesmo dentro dos apartamentos.
No Brasil, o sistema construtivo para edifícios residenciais verticais com
ocupação multifamiliares, foi predominantemente em estruturas de concreto armado
(lajes, vigas, pilares, fundações, etc.) com o uso de paredes de vedação em
alvenaria (de tijolos de barro, blocos cerâmicos ou de concreto). Nas últimas duas
décadas, outros sistemas construtivos tiveram maior difusão entre as construtoras
para esse perfil de moradia, por conta de serem soluções mais industrializadas ou
de custos menores (estruturas metálicas, alvenaria estrutural, entre outros).
Para a vistoria e inspeção destes elementos, recomenda-se o registro
fotográfico, anotações em projetos ou elaboração de croquis e anotações em campo
(e também os obtidos na anamnese) de:
 determinação da concepção estrutural da edificação: verificar por meio de
projetos, memoriais descritivos, informações de moradores e zeladores (anamnese)
ou mesmo por meio de aberturas no revestimento para a verificação de elementos
de concreto armado, concreto pré-moldado, perfis metálicos ou alvenaria estrutural.
Registrar posições de vigas, geometria, espessuras, rebaixos e aberturas de lajes,
pilares (principalmente dentro dos apartamentos), caixa de poços de elevadores
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entre outros. Em edifícios de alvenaria estrutural, geralmente as caixas de escada e
elevadores são executadas em concreto armado, como no caso do item 5.6 deste
estudo;
 determinar o tipo de vedações adotadas: se em tijolos de barro, blocos cerâmicos,
blocos de concreto, blocos em concreto celular autoclavado, placas cimentícias,
drywall, etc., tanto de paredes externas como internas, com respectivas espessuras;
 registrar o tipo de revestimento de paredes: internas e externas, se em reboco,
gesso, azulejos e cerâmicas, etc.;
 verificar as estruturas e acabamentos: dos ambientes internos aos apartamentos,
bem como nas áreas de circulação comuns de forros falsos (gesso, madeira,
estuque, entre outros), e patologias estruturais e de vedação que eventualmente
possam interferir no bom desempenho da aplicação do SMI;
 Inspecionar sistema elétrico: verificação de quadros de distribuição de energia
(apontando a possibilidade de adaptação ou necessidade de substituição para
receber os dispositivos de proteção para o novo circuito de telemetria), verificação
do modo de instalação dos novos eletrodutos (em diversos pontos como no abrigo
do hidrômetro principal, circulação nos andares, nos espaços possíveis para caixas
de concentradores, etc.), apuração do sistema de aterramento da edificação, entre
outros pontos.
6.1.3

Documentação necessária para os estudos e aprovações
A documentação necessária para elaboração de qualquer projeto ou serviço

de engenharia pode variar quanto às obrigações municipais (licenças e alvarás) ou
leis estaduais ou federais. Segundo a ABNT (2017), a documentação se dá pela:
“verificação do atendimento aos requisitos do projeto, em conformidade com todos
os condicionantes legais, técnicos e definidos pelo cliente, com vista a sua
aprovação e obtenção de licença para a execução da obra, instalação ou serviço
técnico a que ele se refere”. (ABNT, 2017, p. 2).
As informações necessárias para a solução dos sistemas hidráulicos e
funções de apoio na migração ao SMI tem origem nos documentos que descrevem a
construção da edificação, como os projetos executivos e memoriais descritivos e de
cálculo.
Entretanto, por vezes estes documentos não estão mais disponíveis, devendo
o projetista adquirir as informações que necessita de forma indireta. Os principais
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documentos a solicitar ao condomínio na anamnese são:
 projetos aprovados pelo município e órgãos estaduais;
 projeto executivo de arquitetura;
 projetos executivos de sistemas hidráulico-sanitários;
 projeto legal aprovado pelo corpo de bombeiros;
 projetos executivos de estrutura, instalações elétricas e outros sistemas;
 memoriais descritivos e de cálculo;
 registro em diário de obras;
 alvará de construção;
 auto de conclusão (habite-se);
 contas de água, energia e imposto predial atualizado;
 manual de uso, operação e manutenção da área comum (se existir);
 manual do proprietário (se existir);
 histórico de recuperações e reforços, manutenção;
 constituição do condomínio.
A aprovação em programas específicos de SMI podem exigir outros
documentos e aprovações. No Estado de São Paulo, por exemplo, a adesão no
sistema da SABESP para migração ao SMI exige também:
 projeto de individualização auditado;
 execução da obra auditada;
 ata da assembleia de eleição do síndico;
 ata da assembleia de aprovação da individualização;
 conta de água atual do condomínio;
 contrato de individualização com empresa credenciada;
 contrato de manutenção com empresa credenciada;
 relação dos proprietários ou locatários, com CPF.
6.2

Diagnóstico da situação existente
Com a consolidação do levantamento da situação existente, é possível

realizar o diagnóstico dos diversos subsistemas diretamente envolvidos na migração
ao SMI, e mesmo apontar ao condomínio as eventuais modificações necessárias
para que se viabilize a implantação. O diagnóstico é realizado com o viés da
migração ao SMI, e as experiências adquiridas pelos profissionais (projetistas e
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executores) em adaptações anteriores podem servir de referência para as soluções
a adotar na etapa de definição de conduta.
6.2.1

Alimentação e reservação
O diagnóstico deve apontar os elementos que devem sofrer alterações ou

manutenções para a migração ao SMI. A necessidade de substituição do hidrômetro
principal (sem saída pulsada) para um modelo que permita a interligação com o
sistema de gerenciamento é um dos diagnósticos principais deste trecho. Outros
diagnósticos frequentes incluem a necessidade de:
 substituição do hidrômetro principal;
 substituição de tubulações por sinais de corrosão e vazamentos na tubulação do
cavalete;
 instalação de portas ou fechadura no abrigo;
 instalação de eletrodutos para o sistema elétrico ou telemetria no abrigo do
hidrômetro principal;
 correção de abaulamentos no alimentador predial fixado no teto de subsolos;
 manutenção no sistema de recalque;
 adaptação de reservatórios com uso de dispositivos (sifão) para garantir a
movimentação da água (evitando a estagnação);
 correção de tubulações de limpeza e extravasores ineficientes.
6.2.2

Barriletes e colunas de distribuição
Os barriletes e colunas de distribuição (CD) são pontos críticos na adaptação

de projeto. Nos edifícios antigos, a coluna de distribuição geralmente encontra-se
dentro dos apartamentos e embutida na alvenaria, o que pode levar à condenação
desta para o uso no SMI, uma vez que é requerida a centralização da distribuição
em abrigos localizados em áreas comuns. Como o barrilete apenas distribui a água
para estas colunas, a modificação destes dois elementos é bastante frequente nas
migrações ao SMI em edifícios antigos. Alguns diagnósticos frequentes dessas
tubulações incluem a necessidade de:
 isolamento das colunas de distribuição internas aos apartamentos e criação de
novas para que possibilitem a centralização de abrigo em área comum;
 substituição de tubulações antigas (ferro fundido; aço galvanizado) apresentando
corrosão, vazamentos e respectivo aumento da rugosidade interna;
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 pressurização de novas colunas, em andares mais elevados;
 criação ou manutenção de sistema redutor de pressão em edifícios muito
elevados;
 troca de registros de comando emperrados ou com a manopla espanada;
 realizar proteção mecânica ou contra raios ultravioletas (UV) em colunas e
barriletes expostos (externamente);
 isolamento de colunas de distribuição exclusivas para válvulas de descarga,
incompatíveis com o SMI, uma vez que essas válvulas requerem vazões muito
maiores que a faixa de consumo dos outros pontos de utilização

comumente

encontrados em apartamentos residenciais (chuveiros, torneiras, etc.). Essa situação
tornaria inviável o uso de um único hidrômetro por apartamento.
6.2.3

Ramais e sub-ramais de distribuição
O diagnóstico da situação dos ramais internos dos apartamentos, leva em

conta a possibilidade de aproveitamento ao máximo da situação existente, para
evitar reformas onerosas e troca de revestimentos nos ambientes de consumo
hidrossanitário. No caso da locação dos medidores na área comum dos andares
(geralmente próximo às escadas ou elevadores), o critério de aproveitamento deve
conduzir à solução de traçado que permita a condução das tubulações oriundas de
cada hidrômetro até o antigo ponto de conexão da coluna com o ramal interno.
Neste caso, o usual tem sido a fixação das tubulações entre o teto e a parede
(fotografia 24), com acabamento em sanca de gesso.
Fotografia 24 – Conexão do novo ramal de distribuição ao existente

Fonte: acervo WGE Brasil (2016).

A disponibilidade de revestimentos cerâmicos idênticos para a substituição é
um problema a contornar na migração ao SMI. Após anos de ocupação e, por vezes,
reformados para a personalização, em um mesmo edifício pode ser encontrados
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dezenas de azulejos e pisos diferenciados em uma mesma tipologia de ambiente
(cozinhas, banheiros, etc.). A solução para este diagnóstico pode levar a um
contrato de individualização em que a empresa deixe para cada proprietário realize
sua própria solução na troca ou adaptação do revestimento, restando apenas a
responsabilidade pela adequação hidráulica. Os diagnósticos recorrentes para a
adaptação dos ramais e sub-ramais incluem a necessidade de:
 inutilização das colunas de distribuição internas aos apartamentos (em alvenaria,
shafts ou “bonecas”), mantendo os ramais e sub-ramais até o ponto de conexão;
 substituição do trecho do sub-ramal nos casos em que existia coluna de
distribuição exclusiva para válvula de descarga;
 substituição da bacia sanitária por uma com caixa acoplada, com a necessidade
de alteração no ponto de captação de esgoto na laje (o ponto de despejo das bacias
com caixa acoplada é maior em relação à parede);
 retirada de armários para realização dos serviços;
 refazer o traçado ou parte dele, de acordo com a solução de posicionamento dos
hidrômetros individuais;
 substituição de revestimentos;
 realizar embutimentos e aberturas em vedações e estruturas para a passagem
das novas tubulações.
6.2.4

Aquecimento de água
Em edifícios residenciais multifamiliares em regime de condomínio, é comum

o uso de aquecimento da água de modo individual (chuveiros e torneiras elétricas,
por exemplo), ou mesmo em central privadas, que aquecem a água para os pontos
de consumo de um único apartamento. Estes sistemas têm a característica de
realizar o aquecimento na “passagem” da água (geralmente pelo uso da eletricidade
e de gás tipo GLP ou GN).
O diagnóstico nestes casos trata as tubulações de água quente como ramais
internos, com a característica de utilização de materiais que suportam a temperatura
da água, a partir do ponto de aquecimento (cobre, CPVC, PPR ou PEX).
Em condomínios que possuem o sistema de aquecimento e distribuição
coletivo, é necessário o armazenamento da água aquecida (mesmo que em
circulação) para a posterior distribuição nos respectivos apartamentos.
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No município de São Paulo, a lei 14459 de 2007 (revogada em 2017) exigia a
previsão de sistemas de aquecimento solar para as novas edificações. Para os
edifícios residenciais antigos, a migração ao SMI pode ser uma oportunidade para
implantação também do sistema de aquecimento solar coletivo, com distribuição
individualizada aos apartamentos. Neste caso, existem duas opções:
 o circuito direto (Fig. 47 à esquerda) em que a água é aquecida pelos coletores
solares, armazenada em reservatórios térmicos coletivos, seguindo por coluna de
distribuição (CD) em que são aduzidos ramais diretamente para cada apartamento
(passando antes por um hidrômetro específico);
 o circuito indireto (Fig. 47 à direita), em que a água aquecida pelos coletores
solares não é a que abastece o apartamento, mas circula em um sistema fechado e
funciona como “trocador de calor” com dispositivos aquecedores nos apartamentos.
No circuito direto, a consolidação dos dados para emissão da cobrança
individualizada é realizada por meio do software, computando os dados de dois
hidrômetros por apartamento (um de água quente e outro de água fria). No circuito
indireto, apenas um hidrômetro individualizado fornece a água para o apartamento
(o aquecimento é feito internamente pelo sistema “trocador de calor”).
Figura 47 – Aquecimento solar: circuito direto e circuito indireto

Fonte: ProAcqua (2019a).
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6.2.5

Instalações físicas e interferências
Com exceção dos casos em que os hidrômetros individuais são instalados

no barrilete, o local recorrente de instalação do abrigo destes hidrômetros e
concentradores intermediários, posiciona-se em ponto próximo às escadas ou ao
elevador na área comum dos andares.
Também, para viabilizar a instalação destes abrigos nos andares, por vezes
se faz necessária uma abertura nas lajes, para acomodar as novas colunas de
distribuição, eletrodutos para eletricidade e de sistemas lógicos, e o dreno para
eventuais vazamentos ou manutenções. Eventualmente algumas interferências são
encontradas na execução dos serviços de intervenções físicas nas lajes, paredes e
outros elementos das edificações em adaptação ao SMI, conforme apresentado na
fotografia 25, em que um eletroduto embutido na laje de piso não detectado
previamente foi atingido na abertura da laje para acomodar as novas colunas de
distribuição (CD).
Fotografia 25 – Interferência não prevista em laje

Fonte: acervo WGE Brasil (2016).

O diagnóstico de solução de interferências é uma tarefa difícil em edifícios
sem o respectivo registro documentado. Além do fato de que boa parte dos
condomínios mais antigos não possuírem os projetos executivos completos, muitos
já passaram por adaptações ou reformas (internas e externas), e muitas delas sem o
devido registro e arquivo.
Outras interferências são visíveis e de fácil diagnóstico de procedimento,
como da presença de armários em paredes com ramais e sub-ramais em cozinhas e
áreas de serviço.
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Os diagnósticos mais frequentes implicam na necessidade de:
 contorno ou perfuração de elementos estruturais (vigas ou pilares) no
caminhamento do novo traçado da distribuição;
 contorno de tubulações diversas embutidas nas vedações e lajes (eletrodutos,
gás encanado, cabeamento estruturado, etc.);
 contorno de aberturas, como janelas, em locais de previsão do novo traçado;
 retirada de armários de cozinha, “boxes” em banheiros, dutos de ar-condicionado,
etc.
6.2.6

Instalações elétricas e lógica
No sistema de transferência dos dados dos hidrômetros individualizados (e

mesmo no hidrômetro principal), devem ser previstas as estruturas físicas que o
sistema exige, ou seja, eletrodutos, caixas de passagem, caixas de abrigo dos
concentradores, e toda estrutura elétrica de alimentação desse sistema. Os
diagnósticos usuais nesse quesito levam à necessidade de:
 criação de shafts ou abertura de passagem para os eletrodutos de energia elétrica
e de lógica;
 alteração do quadro de distribuição para abrigar o novo circuito de alimentação do
sistema de telemetria e consolidação do SMI, inclusive com os dispositivos de
proteção e respectivo aterramento;
 implantação de caixas de derivação e para abrigo dos concentradores;
 implantação de antenas, no caso da telemetria sem fio.
6.3 Definição de conduta
Tendo sido realizado os levantamentos de subsídios e o diagnóstico pleno da
situação do edifício, já é possível adotar uma postura para a condução dos estudos
para a elaboração dos projetos, estabelecendo o novo traçado do sistema hidráulico
de distribuição, além das adaptações estruturais e arquitetônicas necessárias, e
também do estabelecimento do sistema de telemetria.
Cada edifício possui peculiaridades nos sistemas hidráulicos e construtivos, e
as respectivas soluções podem ser as mais diversas. De modo geral, uma premissa
para os estudos de migração ao SMI em edifícios antigos é a de se causar o menor
impacto possível na arquitetura e estrutura do edifício, a custos de implantação,
operação e manutenção compatíveis com as expectativas e requisitos dos
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condôminos.
É preciso criar uma hierarquia das prioridades e necessidades do cliente,
para que haja menor alteração da arquitetura dos ambientes do edifício.
Genericamente, a definição de conduta passa em um primeiro momento na
compatibilização entre o novo traçado das tubulações e a arquitetura (e mesmo
estrutura) do edifício. Após essa consolidação, são definidas as soluções para o
sistema lógico e de telemetria, elaboração dos projetos e memoriais, elaboração do
orçamento executivo, e o tratamento das questões administrativas e de aprovações.
6.3.1

Novo traçado da distribuição
A elaboração do novo traçado da distribuição da água armazenada no

reservatório superior (RS) deve conciliar os requisitos do cliente no que diz respeito
à integridade arquitetônica do edifício com as premissas das normas ABNT
5626:1998 e, em São Paulo para o sistema de SMI da SABESP, a NTS 277.
Existem diversos modos de se redistribuir os barriletes, colunas de
distribuição, ramais e sub-ramais para a adaptação ao SMI, conforme apresentado
nos estudos de casos (capítulo 5). Nestes casos, houve soluções diferenciadas
compatibilizando-as com as peculiaridades dos respectivos edifícios e usuários.
O traçado das tubulações de distribuição servirá como ponto de partida para a
elaboração de todos os projetos. Com base nas informações obtidas no
levantamento de subsídios e no diagnóstico da situação existente, confrontando-as
com as necessidades do cliente, inicia-se a elaboração do novo traçado.
Os elementos mínimos para elaboração deste traçado são: projeto de
arquitetura (projeção em planta e elevação), de modo que fiquem evidentes os
ambientes de consumo; elementos estruturais e arquitetônicos importantes; altura do
pé-direito dos ambientes em estudo; locação dos elementos hidráulicos existentes;
fotos e filmagens do local.
Um modo prático para a definição do novo traçado inicia-se com a fixação do
local para instalação do abrigo dos hidrômetros individuais, e traçar o menor
caminhamento desde o reservatório superior até o plano de descida, respeitando as
limitações

estruturais

e

interferências

já

verificadas.

A

seguir,

após

o

estabelecimento do abrigo com os novos hidrômetros, elabora-se o caminhamento
das tubulações por meio do novo ramal de distribuição (já individualizado) até a
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conexão aos pontos dos ramais internos existentes, de modo a criar a menor
intervenção possível nas unidades habitacionais.
Nesta etapa, é também recomendável a representação do novo traçado
sugerido por meio de desenhos em perspectiva isométrica (figura 48) além da
elaboração da representação em planta e elevações (cortes).
Figura 48 – Exemplo de isométrico (nova distribuição de ramais internos)

Fonte: elaborado pelo Autor (2020).

6.3.2

Soluções arquitetônicas e estruturais
As soluções de traçado das tubulações devem ter o devido tratamento

arquitetônico (boa parte das tubulações estará aparente). Uma solução recorrente é
a adoção de revestimento com sancas de gesso ou mesmo do uso de placas de
gesso acartonado estruturadas em perfis metálicos (tipo drywall), para ocultar as
tubulações. Nestes casos, é recomendável o revestimento com isolante acústico que
dificulte a propagação de ruídos da circulação da água.
Também é necessária a abordagem da reposição dos revestimentos
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cerâmicos, muitos dos quais não mais disponíveis no mercado. O padrão do
acabamento pode ser negociado de diversas maneiras entre a empresa contratada e
o condomínio. De acordo com a decisão da assembleia, cada edifício adota o modo
de reposição interna dos elementos, havendo ainda aqueles que remetem aos
respectivos proprietários a reconfiguração interna após a intervenção para o SMI.
Quanto às intervenções no sistema estrutural, recomenda-se evitar a
passagem de tubulações através de elementos como vigas e pilares. Quando
essencial, a intervenção deve ter aval de engenheiro calculista estrutural, com o
recolhimento das respectivas anotações de responsabilidades técnicas (ART).
Nos edifícios construídos em alvenaria estrutural a cautela é redobrada. As
paredes possuem as funções de vedação e estrutura, o que limita as intervenções
apenas em pontos pré-concebidos para tal. Neste caso, o conhecimento pleno do
sistema estrutural formado por cada parede e do acompanhamento de profissional
especializado é imprescindível. No estudo de caso do item 5.6, foram adotadas
colunas de distribuição externas, revestidas com EPS (poliestireno expandido) para
a proteção física e contra a ação dos raios ultravioletas do sol.
6.3.3

Soluções para rede lógica e telemetria
A adoção dos sistemas de leitura remota e contabilização dos dados é um

instrumento fundamental para a viabilização da abordagem moderna do SMI. A
possibilidade de monitoramento de modo organizado e racional proporciona a
viabilidade de gestão de demanda por parte dos condomínios. O estabelecimento de
padrões de controle pode identificar rapidamente situações, como vazamentos,
apontamento de eventuais hidrômetros defeituosos, usos perdulários em áreas
comuns, entre outras situações.
Os sistemas de telemetria (ou sistemas de medições remotas – SMR) são
compostos por dispositivos que possam contabilizar armazenar e qualificar os
volumes apontados em cada hidrômetro.
Resumidamente, o sistema é composto por hidrômetros com a possibilidade
de exportar dados (com saída pulsada, por exemplo), uma interface que transforme
os sinais emitidos pelo hidrômetro em informação digital (concentradores
intermediários), uma rede de comunicação (física: por fios e cabos; pelo ar: por
radiofrequência), válvula de corte à distância, e um módulo para processamento e

137

transmissão de dados (concentrador geral), vide fotografia 26.
Fotografia 26 – Concentrador intermediário e concentrador geral

Fonte: acervo do Autor (2019).

A quantidade de concentradores intermediários é dimensionada em função da
quantidade máxima de hidrômetros que o equipamento consegue manipular. A
emissão das contas individualizadas e da área comum é feita pelo leiturista na visita
mensal, por meio de um equipamento próprio
O tipo de rede de comunicação (física ou pelo “ar”) define algumas
características da implantação do sistema (a rede física necessita de eletrodutos; e a
rede aérea necessita de instalação de antenas e repetidores nos andares, por
exemplo).
A adoção de um ou outro modo de transmitir os dados aos concentradores
depende das características construtivas, das necessidades de disponibilidade dos
dados pelo cliente e da facilidade de operação e manutenção de cada uma delas.
Em alguns casos, é possível a adoção de um sistema misto.
6.3.4

Elaboração de projetos e memoriais
Tendo realizado os estudos preliminares do novo traçado da distribuição (com

a locação dos abrigos dos hidrômetros individualizados), os estudos para a
adaptação da estrutura e arquitetura, e a definição do sistema de telemetria, é
possível então a elaboração dos projetos, memoriais descritivos e de cálculo.
A elaboração do projeto se divide em duas etapas, que podem inclusive ser
elaboradas concomitantemente: o projeto de aprovação na concessionária; e os
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projetos executivos dos serviços.
Em São Paulo, a SABESP exige que os projetos e dimensionamentos sejam
realizados por profissional cadastrado (engenheiros civis ou arquitetos e urbanistas),
com aprovação em um curso de capacitação, e que apresentem o comprovante da
responsabilidade técnica (ART para os engenheiros e RRT para os arquitetos). Todo
o projeto e documentação encartada à aprovação irão passar por uma auditoria,
para confirmação de que as especificações do programa foram atendidas. Só então
as obras poderão ser iniciadas.
O projeto deve conter os elementos gráficos (desenhos e esquemas do
projeto hidráulico), as especificações técnicas dos materiais e componentes, o
memorial de cálculo e o memorial descritivo.
O projeto executivo é um detalhamento minucioso do projeto de aprovação,
onde são expostos detalhes, elementos de conexões, registros de manobra,
isométrico completo, além dos resumos de materiais que servirão de base para a
elaboração do orçamento dos serviços e execução das obras.
Além da distribuição hidráulica, também deverá constar em projeto a
distribuição da rede lógica de telemetria e a rede de drenagem dos abrigos, bem
como outros detalhes relevantes. Os princípios para elaboração dos projetos para
aprovação na SABESP são abordados nas normas técnicas NTS 277 “Critérios para
implantação de medição individualizada em condomínios horizontais e verticais” e
NTS 279 “Medição individualizada em condomínios horizontais ou verticais - Sistema
interno de automação”.
No âmbito nacional estão disponibilizadas as normas ABNT NBR 15806:2010
“Sistemas de medição predial remota e centralizada de consumo de água e gás” e
NBR 16496 “Medição de água e gás - provedor de serviços de medição para
edifícios residenciais e comerciais – requisitos”.
Além disso, todos os projetos (sejam de autogestão ou em programa de SMI
das concessionárias) deverão atender também integralmente os preceitos da norma
ABNT

NBR

5626:1998

“Instalação

predial

de

água

fria”.

Portanto,

o

dimensionamento das tubulações hidráulicas deve ser realizado respeitando, entre
outros preceitos:
 velocidade máxima da água nas tubulações menores que 3 m/s;
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 pressão dinâmica (com escoamento), não deve ser inferior a 10 kPa, com
exceção do ponto da caixa de descarga onde a pressão pode ser menor do que este
valor, até um mínimo de 5 kPa;
 pressão estática (sem escoamento), não deve ser superior a 400 kPa.
Para o dimensionamento das tubulações (cálculo do diâmetro nominal – DN,
especificação de materiais, etc.) da nova distribuição, é necessário:
 novo traçado das tubulações desde o barrilete até os respectivos pontos de
consumo, conexões derivações, passando pelos hidrômetros individualizados
(planta, elevação e isométrico);
 identificação de cada trecho de modo a que se tenha condições de verificação
dos intervenientes em todos os intervalos de tubulação;
 cálculo da vazão para cada trecho pelo método probabilístico;
 realização do pré-dimensionamento das tubulações (DN) verificando nesta etapa
os limites de velocidade da água imposta pela NBR 5626:1998;
 verificação das pressões estáticas em cada ponto de consumo;
 verificação das perdas de carga ao longo de todo trecho em estudo (incluindo o
hidrômetro individualizado);
 determinação da pressão residual após descontar as respectivas perdas de
carga;
 verificar se pressão residual for menor que a mínima necessária para o perfeito
funcionamento de ponto de consumo, tomar as providências de acordo com a
viabilidade do estudo (aumentar o DN do trecho, pressurização, entre outras
providências possíveis).
Para obtenção das vazões para cada trecho estipulado no novo traçado,
recomenda-se a utilização do método probabilístico (vide anexo “B”), que permite a
manipulação de diversos fatores intervenientes para cada estudo específico.
Apesar de mostrar-se um método de obtenção das vazões mais apropriadas
ao SMI do que o método empírico previsto na norma ABNT NBR 5626:1998, o
método probabilístico leva em conta uma série de variáveis complexas e cálculos
estatísticos que torna difícil a utilização do critério sem auxilio computacional.
O treinamento de capacitação de projetistas do convênio SABESP-ProAcqua
em São Paulo fornece um software baseado em ambiente MS-Access (figura 49)
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que torna viável e de modo produtivo a atividade de cálculo de vazões pelo método
probabilístico.
Por meio da modelagem e cadastramento das variáveis do novo traçado da
distribuição no software, como “duração do horário de pico”, “fator de falha global”,
“fator de falha local”, “duração da descarga do aparelho”, “vazão unitária do
aparelho”,

quantidade

de

pessoas

atendidas

no

ambiente,

entre

outros

intervenientes, é possível a obtenção de parâmetros para o dimensionamento
ajustando-se as peculiaridades do condomínio.
Figura 49 – Software para determinação de vazão do ProAcqua

Fonte: acervo do Autor (2019).

O cálculo da vazão pelo método probabilístico depende também de fatores
como a tipologia do edifício, características dos usuários (fatores culturais, regionais,
climáticos, etc.), quantidade e distribuição da população do edifício, função e
quantidade dos aparelhos sanitários, entre outros.
Após consolidar o modelo no padrão do software, é possível extrair relatórios
de vazão por trecho (figura 50), além de resumos de quantidade de pontos de
consumo, aparelhos sanitários e variáveis utilizadas (figura 51). Estes elementos
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podem ser anexados ao memorial de cálculo para a aprovação do projeto.
Figura 50 – Exemplo de relatório de vazão emitido (trechos)

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019).
Figura 51 – Exemplo de relatório de vazão emitido (ambientes)

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019).

Conhecendo-se as vazões em cada trecho, sucede-se o dimensionamento
destes (DN), considerando também as pressões atuantes, perdas de carga e limite
de velocidade da água. Existem diversos softwares comerciais disponíveis que
podem apoiar no dimensionamento. A norma ABNT NBR 5626:1998 também
apresenta um modelo de planilha (anexo “A”) que auxilia na organização das
informações e cálculo para o dimensionamento.
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Quanto ao memorial descritivo, é recomendável incluir as informações sobre:
dados do condomínio com localização e características físicas (quantidade de torres,
andares,

apartamentos,

subsolos,

apartamento

de

zelador,

entre

outros);

caracterização dos sistemas hidráulicos de alimentação, reservação e distribuição;
descrição dos intervenientes envolvidos no dimensionamento; descrição do sistema
de lógico de telemetria e computacional; descrição dos materiais e equipamentos
empregados; descrição dos testes de integridade e funcionamento.
A figura 52 apresenta um modelo de check-list para conferência de algumas
atividades essenciais para o projeto de migração ao SMI:
Figura 52 – Modelo de check-list de projeto

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019).
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6.3.5

Elaboração de orçamentos
A elaboração de orçamentos de serviços e obras de engenharia civil

caracteriza-se pela apropriação do custo por meio da divisão do escopo em
atividades parciais, chamadas de “composição de preços unitários – CPU”, de modo
que se consiga estabelecer coeficientes de consumo de insumos para cada
atividade, por uma unidade de medida conhecida.
Estas composições possuem insumos (materiais, equipamentos e mão de
obra), com coeficientes de consumo e custos unitários característicos, para a
produção de uma unidade de medida padronizada (metros quadrados, metros
cúbicos, kg, unidade, etc.). A multiplicação do custo da CPU pelo quantitativo total
previsto resulta no custo total da atividade parcial. Somando-se todas as atividades
parciais, obtêm-se o custo total da obra ou serviço. Para a composição final do
orçamento, devem-se adicionar os impostos e a parcela de lucro almejada pelo
empreendedor.
As atividades parciais para o escopo da migração ao SMI são peculiares, e
em cada nova empreitada as adaptações podem exigir serviços exclusivos e,
portanto, de difícil reprodução em coeficientes de consumo para eventual elaboração
de CPU.
Ainda não existem levantamentos estatísticos para elaboração de CPUs
específicas à migração ao SMI, tanto pelos sistemas oficiais governamentais
(sistema nacional de pesquisas de custos e índices para a construção civil –
SINAPI), ou em publicações reconhecidas (a Tabela de Composições e Preços para
Orçamentos – TCPO é a principal referência de engenharia de custos do Brasil).
Portanto, a pontual e personalizada elaboração dos orçamentos para as
atividades de migração ao SMI é feita de acordo com as características do edifício e
dos requisitos de cada cliente. Por outro lado, na elaboração do projeto executivo é
possível quantificar todos os equipamentos e materiais necessários, e com a
cotação de preços destes insumos obtêm-se os custos totais destes. Entretanto, a
quantificação da mão de obra torna-se uma atividade empírica. Como as atividades
são específicas em cada nova adaptação de uso, a estimativa de custos com mão
de obra, por vezes, é realizada com base em experiências anteriores semelhantes
do próprio contratado.
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6.3.6

Questões administrativas e aprovações
Após a elaboração dos projetos e memoriais, é realizado o pedido oficial na

concessionária, apensando o rol de documentos conforme apontado no subitem
6.1.3 deste capítulo. A partir da análise de toda documentação encartada, pode ser
realizada uma auditoria do projeto aprovando-o ou informando as devidas correções
para nova auditoria. No caso da SABESP em São Paulo, tendo sido aprovado o
projeto, segue-se para o início das obras e posterior elaboração e apresentação de
dois contratos: com a própria SABESP para prestação dos serviços de emissão das
contas individualizadas; com uma empresa cerificada para condução das
manutenções e visitas mensais:
 contrato SABESP: contrato padronizado entre condomínio e SABESP para
prestação de serviços de leitura, faturamento e emissão de contas individualizadas,
sendo responsável pela emissão de contas, supressão do fornecimento por débito
ou a pedido do cliente (imóvel vago);
 contrato de manutenção: empresa com tecnologia certificada contratada pelo
condomínio, que fará a manutenção dos equipamentos e sistema de medição
individualizada

(hidrômetros

individuais, concentradores

individuais

e

geral,

problemas de comunicação, entre outros).
6.4 Execução das obras
As obras de migração ao SMI em edifícios residenciais antigos podem ser
caracterizadas como intervenções em: áreas de uso comum (acessos do edifício,
subsolos, garagens, áreas de circulação, reservatórios, áticos, laje de cobertura, hall
de elevadores e escadarias nos andares, entre outros); áreas de uso privativo
(dentro dos apartamentos e seus respectivos ambientes).
Enquanto o acesso às áreas comuns é praticamente livre para as obras, as
intervenções internas devem ser planejadas e negociadas de modo personalizado
com os moradores.
Além disso, com o advento da norma ABNT NBR 16280:2015 “Reforma em
edificações - Sistema de gestão de reformas – Requisitos”, todas as intervenções
realizadas no edifício (tanto na área comum, como nas áreas privativas) devem ter a
devida documentação e aprovação pelo condomínio. No caso da migração ao SMI
essa aprovação poderá ser elaborada para toda a intervenção, anexando a ART ou
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RRT, e os respectivos projetos, cronogramas de execução, e memoriais descritivos
e de cálculo.
6.4.1

Planejamento das intervenções
A execução deste tipo de obra requer um planejamento que atenda aos

preceitos de produtividade que a empresa executora necessita para que seus custos
estejam controlados, e também com os requisitos do cliente, que é o pleno
funcionamento dos sistemas prediais concomitantemente à execução dos serviços.
Portanto, o planejamento leva à obrigatoriedade de criação de um
cronograma que contemple em sequência as datas e horários de cada atividade, sob
a chancela do síndico e dos moradores. Recomenda-se a divisão das atividades
para a consolidação dos cronogramas, entre aquelas realizadas em áreas comuns, e
as em áreas privativas (dentro dos apartamentos).
Para as atividades realizadas nas áreas comuns, a negociação faz-se
diretamente com o síndico e a zeladoria local. Nesta fase, a empresa executa a
cadência de suas tarefas, de acordo sua experiência. Os pontos principais a atuar,
não necessariamente nessa ordem, são:
 aberturas nas lajes para acomodação das novas colunas de distribuição (CD),
eletrodutos, e tubulação de esgoto para o dreno;
 locação e construção dos novos abrigos para os hidrômetros individualizados;
 instalação e fixação das novas colunas de distribuição (CD), dos eletrodutos e
tubulação para o dreno;
 montagem dos cavaletes dos hidrômetros individualizados para cada abrigo;
 montagem do abrigo (drywall ou alvenaria);
 montagem e fixação dos novos ramais de distribuição oriundos dos novos abrigos
até a respectiva entrada nos apartamentos;
 montagem e instalação do sistema de telemetria, com a instalação dos
concentradores intermediários, concentrador geral, adaptação de circuito terminal do
quadro de força para alimentação do sistema, cabeamento lógico ou antenas para
sistema sem fio, entre outros;
 preparação e adaptação do novo barrilete, mantendo provisoriamente as
conexões com as colunas de distribuição antigas de modo que todos os
apartamentos continuem recebendo o fornecimento de água normalmente durante
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as obras;
 adaptação interna dos novos ramais de distribuição até os pontos de conexão
com os ramais internos existentes (que serão aproveitados);
 Consolidação do novo barrilete, inutilizando-se as colunas de distribuição (CD)
antigas;
 testes no novo sistema de distribuição hidráulica;
 testes nos sistema lógico e de telemetria;
 realização

dos acabamentos nos apartamentos (reposição de azulejos,

isolamento acústico das tubulações e recobrimento com sancas de gesso);
 realização dos acabamentos nas áreas comuns, com revestimento de tubulações
aparentes (sanca de gesso, drywall, etc.).
 Acabamento final do abrigo dos hidrômetros, impermeabilização, teste dos
drenos, colocação de porta, etc..
Durante a realização das obras, como os moradores continuam habitando o
edifício, todos os sistemas de segurança (hidrantes, mangotinhos, chuveiros
automáticos, sinalização de segurança, etc.) da edificação devem continuar em
funcionamento. Havendo a necessidade de interrupção de alguns destes sistemas, a
empresa executora ou o condomínio deverá prever sistemas alternativos.
Outra cautela que o condomínio e empresa devem adotar é quanto ao uso e
equipamentos de proteção coletiva (EPC) nas áreas de intervenção, para segregar o
acesso dos moradores em área de reformas.
Todas as atividades descritas neste subitem vão depender da solução de
migração ao SMI adotada em cada edifício e a sequência executiva adaptada às
necessidades locais.
6.4.2

Tratamento do transtorno aos moradores
Em um tipo de obra com tantas intervenções em diversas partes do edifício, é

inevitável algum tipo de transtorno aos moradores e usuários. Entretanto, o ponto
crítico são as intervenções nas áreas privativas, ou seja, dentro dos ambientes dos
apartamentos.
O transtorno aos moradores inicia-se ainda na fase de elaboração dos
anteprojetos, na ocasião da prospecção dos ramais e colunas de distribuição
embutidos nas alvenarias e também da situação destes ambientes em cada
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apartamento, uma vez que as unidades podem ter sofrido reformas e modificações
hidráulicas durante a ocupação pregressa.
Entretanto, o desafio é a realização dos serviços internos de modo a pouco
interferir no cotidiano dos moradores. Recomenda-se a realização de assembleia
para definição da ordem de intervenção, respeitando a capacidade máxima diária de
atendimento por parte da empreiteira e conciliando com a disponibilidade dos
ocupantes. A sequência do atendimento, após consolidação, deve ser afixada em
locais visíveis (elevadores, quadros de aviso, portaria, etc.) para que os moradores
estejam preparados.
6.4.3

Adaptação da arquitetura e estrutura
As

ações

relativas

à

adaptação

do

meio

físico

existente

devem,

preferencialmente, ser realizadas concomitantemente às intervenções hidráulicas e
da telemetria. Isso ocorre porque em algumas situações não é possível deixar as
aberturas expostas, por motivos de segurança e prevenção de acidentes. Como os
moradores continuam ocupando o edifício, o fato de se deixar uma abertura para
acomodação de novas colunas de distribuição (CD) ou eletrodutos, em todos os
andares é um fator de risco. Além disso, fiações elétricas, ferramentas e outros
elementos devem ser controlados em um ambiente habitado (inclusive por crianças).
Quanto aos cuidados dos operários, deve-se ter atenção especial nas
instalações em altura, respeitando os conceitos da NR-35 “Trabalho em altura” e da
NR-10 “segurança em instalações e serviços em eletricidade”.
O tratamento das questões arquitetônicas se deve principalmente às ações
para ocultar as novas tubulações expostas e na criação dos elementos de controle
nas áreas comuns (abrigo dos hidrômetros e equipamentos de telemetria). O uso de
revestimentos em gesso acartonado (drywall) por sua facilidade de aplicação,
reduzido peso próprio, custos e acabamento, tem sido uma opção viável. Em casos
em que os hidrômetros são instalados no barrilete, faz-se necessário a criação de
abrigos em alvenaria e com cobertura.
Quanto às estruturas, deve-se evitar a perfuração de vigas ou pilares e,
mesmo quando essenciais, somente com uma avaliação e laudo pericial expedido
por especialista, com a devida anotação da responsabilidade técnica. Toda
intervenção deverá ser anotada para futuro projeto “as built”.
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6.4.4

Execução do sistema hidráulico
As intervenções hidráulicas, via de regra, resumem-se na adaptação do

barrilete, da implantação de novas colunas de distribuição, criação de “cavaletes” de
hidrômetros individualizados (com registros de comando e válvula de corte por
telemetria) e de novos ramais de distribuição que conduzem a água em cada
apartamento. Também é necessária a instalação de tubulações para drenagem do
abrigo dos hidrômetros, na ocasião de manutenção ou mesmo em avarias no
sistema.
As tubulações podem ser realizadas em diversos materiais como o PVC, o
PPR ou tubos metálicos, entretanto devido às peculiaridades de adaptações e da
facilidade de manutenção, o tubo de PVC soldável oferece facilidade e custos
compatíveis.
A execução deve ser realizada por profissionais encanadores, e de acordo
com as especificações do projeto executivo. Algumas providências e adaptações
podem ser necessárias durante o serviço, e devem ser comunicadas ao projetista
para inclusive incluí-las no projeto final “as built”.
6.4.5

Execução do sistema de telemetria
Assim como na execução dos serviços hidráulicos, a instalação dos

elementos de telemetria depende da adaptação da estrutura e arquitetura do
edifício. A execução destes serviços pode ser dividida em: infraestrutura (eletrodutos
aparentes, eletrodutos embutidos, adaptação no quadro de força, base para fixação
de antenas, sistemas de aterramento, caixas de passagem, caixas para abrigo dos
equipamentos eletrônicos, entre outros); cabeamento estruturado (meio físico de
transmissão de dados e de alimentação do sistema); instalação do hardware
(concentradores

intermediários,

concentrador

geral,

dispositivos

auxiliares);

configuração do sistema (consolidação do software com as respectivas saídas
lógicas dos hidrômetros, das válvulas de bloqueio remoto, da compatibilização com
o leitor da SABESP e verificação da confiabilidade do sistema).
Quanto à execução da infraestrutura, no caso de adoção de novo shaft para
as colunas de distribuição (CD), é possível aproveitar essa infraestrutura para a
acomodação também dos eletrodutos. Neste caso, faz-se necessária a condução
dos serviços de modo multidisciplinar (concomitantemente a equipe dos serviços
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hidráulicos).
Também é necessária a verificação dos dispositivos de proteção contra
descargas atmosféricas e surtos de tensão conforme NBR 5410, a proteção contra
campos magnéticos externos e descargas eletrostáticas (resoluções ANATEL nos
442 e 238), e a proteção contra ação dos agentes atmosféricos e à corrosão.
A norma NTS 279 da SABESP exige a instalação de um “lacre lógico” junto à
saída de informações dos hidrômetros individualizados. Trata-se da instalação de
fiação com baixa resistência mecânica (sem identificação) que, se rompido, acusa a
violação no concentrador geral identificando o apartamento.
6.5 Consolidação
A etapa da consolidação dos serviços da migração ao SMI não se trata
apenas das providências quanto à efetivação da cobrança pela concessionária.
Além disso, contemplam: os testes de integridade; a organização racional da
documentação gerada (inclusive com a elaboração dos projetos de “as built”); a
preparação da equipe interna do condomínio na atuação da identificação de
problemas; a manutenção preventiva; e mesmo da gestão de demanda, uma vez
que o sistema pode oferecer muito mais do que apenas a individualização das
contas.
6.5.1

Procedimentos junto à concessionária
No caso da SABESP, o procedimento para consolidação da individualização

das cobranças passa por uma auditoria da obra realizada, levando em conta
questões específicas da individualização, como: aspectos construtivos; atendimento
ao projeto aprovado e aos quesitos das normas NTS 277 “Critérios para implantação
de medição individualizada em condomínios horizontais ou verticais” e da NTS 279
“Medição individualizada em condomínios horizontais ou verticais - Sistema interno
de automação”.
Após a aprovação na auditoria da obra, o condomínio protocola o pedido de
individualização apensando: ata da assembleia de eleição do síndico; ata da
assembleia de aprovação da individualização; conta de água atual do condomínio;
contrato de individualização com empresa credenciada; contrato de manutenção
com empresa credenciada; relação dos proprietários ou locatários, com CPF;
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projetos e memoriais aprovados (com respectivo formulário de aprovação); e a
aprovação da auditoria da obra.
Quanto ao contrato com a SABESP, o condomínio se compromete a manter o
sistema interno por meio de manutenção preventiva e corretiva com empresa
homologada. A SABESP é responsável pela emissão de contas, corte ou supressão
do fornecimento por débito (ou mesmo a pedido do cliente).
6.5.2

Testes de integridade
A integridade do sistema é fundamental para a confiabilidade na emissão das

cobranças individualizadas. Por esse motivo, no SMI da SABESP, apenas as
empresas e profissionais homologados são admitidos nas ações de implantação,
operação e manutenção. Mesmo os equipamentos e sistemas de telemetria
necessitam de aprovação prévia no sistema, garantindo a consistência entre os
volumes registrados nos hidrômetros (individuais e o principal) e os respectivos
volumes indicados no concentrador geral. Estes registros serão extraídos para a
emissão da conta de água individualizada.
Para a garantia de que o sistema foi implantado de acordo com os preceitos
dos projetos e memoriais aprovados, a empresa contratada deve realizar uma série
de conferências e simulações antes da auditoria final do sistema.
Portanto, para a etapa da consolidação dos serviços, a verificação da
integridade do sistema passa por um conjunto de ensaios e inspeções (quadro 8)
para assegurar a conformidade com as normas e projetos aprovados. A norma
ABNT NBR 15806:2010 “Sistemas de medição predial remota e centralizada de
consumo de água e gás”, apresenta no seu item “10.3.1 Ensaios e planos de
amostragem”, os seguintes aspectos a verificar:
 integridade da comunicação: verificação se o sistema emite um alarme quando
verificada a falta de integridade da comunicação;
 influência de campo magnético externo no transdutor de medição tipo “ampola de
contato”: verificação da instalação do transdutor, por meio da submissão a campo
magnético externo;
 Incongruência de estado de fornecimento em relação à VBRP: realização de
simulação com o intuito de se verificar a operacionalidade das VBRP;
 verificação da geração de alarme de ruptura de meio físico: realizar simulações de
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rupturas de cabos de comunicação por meio de desconexões de partes dos
sistemas (por exemplo, dos medidores);
 Inspeção visual: verificação geral de funcionalidades e software; existência dos
selos previstos no mapa de selagem; sistema de proteção contra descargas
atmosféricas, de acordo com a ABNT NBR 5419; verificação do transdutor de
medição no que tange à sua fixação e lacre;
 integralização de pulsos dos medidores: realizar uma integralização de
determinada quantidade de pulsos dos medidores e verificar a não-existência de
anomalias na sua integralização pelos demais componentes;
 proteção do sistema elétrico: verificar se executado em conformidade com a
ABNT NBR 5410.
Quadro 8 – Ensaios e planos de amostragem para inspeção do SMR
Ensaio
Plano de amostragem
Integridade da comunicação

100 %

Influência de campo magnético externo no
transdutor de medição tipo ampola de contato
(reeds switch), quando existir este componente.

Plano de amostragem simples, normal,
nível de inspeção 1, NQA = 0,015

Incongruência de estado de fornecimento em
relação à VBRP
(quando existir este componente)

100 %

Verificação da geração de alarme para ruptura
de meio físico constituído por cabo

Plano de amostragem simples, normal,
nível de inspeção 1, NQA = 0,015

Inspeção visual

100 %

Verificação da integralização de pulsos dos
medidores pelo SMR

Plano de amostragem simples, severa,
nível de inspeção 2, NQA = 0,015

Proteção do sistema elétrico
Fonte: adaptado de ABNT (2010).

De acordo com a ABNT NBR 5410

Onde: “VBRB” são as “válvulas de bloqueio remotas acionadas por pulsos”;
“NQA” é abreviação para “nível de qualidade aceitável”; e “SMR” é abreviação para
“sistema de medição remota”.
6.5.3

Elaboração de “as built”, arquivo e manuais
Durante a execução dos serviços, todas as alterações e não conformidades

encontradas devem ser anotadas para a posterior elaboração do chamado projeto
“as built” ou em português “como construído”. Estes projetos, os memoriais
descritivos, e os memoriais de cálculo devem fazer parte da documentação a ser
entregue ao condomínio, contemplando todos os detalhes efetivamente realizados
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na migração ao SMI.
Segundo a norma NTS 279 “Toda documentação técnica de projeto e
instalação referente ao sistema interno de automação deve ser preservada para
consulta pela SABESP”. (SABESP, 2008, p.6). Além disso, conforme preceitos da
norma ABNT NBR 16280:2015 que dispõe sobre reformas em edificações, é
necessário o fornecimento de um termo de encerramento das obras e o manual
atualizado.
Outras providências cabíveis aos responsáveis pelo condomínio são o
cancelamento das autorizações de entrada dos prestadores de serviço e o devido
arquivo de toda documentação gerada.
A pasta técnica deve incluir: o manual de operação e manutenção; declaração
de inspeção dos componentes; ensaios, simulações e inspeções realizadas; e os
documentos relativos à responsabilidade técnica (ART ou RRT) referente ao projeto
e à execução.
6.5.4

Programação do acompanhamento e gestão da demanda
Os critérios estabelecidos no contrato de manutenção do sistema devem

prever uma série de inspeções periódicas (geralmente mensais), priorizando os
pontos sensíveis das instalações. De modo geral, antes da vistoria do leiturista da
concessionária, um agente da empresa contratada verifica a integridade e condição
geral do sistema.
Recomenda-se a verificação da compatibilidade dos registros dos hidrômetros
individualizados com o respectivo apontamento no concentrador geral, verificação da
integridade dos lacres físicos e lógicos (indícios de fraude), verificação de
vazamentos, alarmes de ocorrências, verificação de sistemas de “back-up” e “nobreak”, além do atendimento de eventuais reclamações dos usuários. É
recomendável manter um arquivo pelo condomínio com o histórico das manutenções
(corretivas e preventivas) durante o uso.
Outra postura desejável no condomínio é a utilização dos dados da telemetria
para a “gestão de demanda” dos apartamentos, uma vez que apenas a migração ao
SMI não representa a garantia de redução de consumo ou do desperdício no
condomínio como um todo. Esse é um recurso pouco explorado ainda pelos
usuários do SMI para estudo e tomada de decisões.
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O desenvolvimento destas atividades pode ser implementado pela figura de
um “gestor” de demanda, cujas atividades podem incluir os contatos com a
concessionária e com a empresa de manutenção, verificação de desvios abruptos
no consumo de unidades (que podem indicar eventuais vazamentos), inspeções
mensais nos elementos do sistema, entre outras.
Dessa forma, é possível o estabelecimento de parâmetros de controle de
acordo com o tipo de intervenção a que se propõe a gestão. Um padrão de controle
elementar para este tipo de gestão é o “consumo mensal per capta”, em que se
permita estabelecer comparações entre as respectivas unidades habitacionais, bem
como estudos estatísticos em relação ao total da amostra, indicando, entre outras
possibilidades, a existência de vazamentos, aparelhos sanitários em desacordo com
as especificações de economia de recurso, etc.
Portanto, o registro e acompanhamento das ocorrências permitem a
identificação e, consequentemente, o estabelecimento de um plano de ações no
condomínio, que podem incitar desde a realização de campanhas educacionais dos
hábitos de consumo, até a vistoria nos aparelhos sanitários das unidades
habitacionais. Outra ação resultante da gestão pode-se verificar no incentivo a
modernização dos componentes, com a compra programada de equipamentos de
baixo consumo, aproveitando eventuais descontos na economia de escala em
grandes aquisições.
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7 CONCLUSÕES
A princípio, não existe edifício de impossível migração ao SMI. O que ocorre é
a necessidade de estudo do uso das técnicas mais adequadas para cada tipo de
edificação, levando-se em conta os critérios de funcionalidade e credibilidade do
sistema, de economicidade tanto do processo construtivo (estrutural, arquitetônico e
de instalações), como na operação pós-obra e manutenibilidade do sistema.
Nos estudos de casos (capítulo 5), expuseram-se os procedimentos adotados
em edifícios antigos adaptados com a metodologia aprovada pela SABESP, na
última década, e em diversas tipologias condominiais (padrão de construção, de
utilização e localização geográfica). Com isso, surgiu a oportunidade de traçar
correlação entre os casos consolidados e a metodologia proposta (capítulo 6).
Esses estudos serviram para demonstrar a possibilidade de padronização de
procedimentos na identificação e solução para cada caso específico, além de ser um
registro consolidado das experiências vivenciadas em cada situação.
Em teoria, é possível uma grande variedade de configurações de traçados de
distribuição de água até os pontos de consumo. Neste sentido, a criatividade dos
projetistas aliadas às experiências vivenciadas na prática profissional pode levar a
soluções inusitadas (como no estudo de caso 5.3). Na prática, deve-se verificar não
só a viabilidade técnica e econômica, mas também aquela que cause o menor
transtorno ao usuário e que gere o menor custo de instalação e operacionalização
futura.
Desse modo, as diretrizes apresentadas no capítulo 6, levam em conta a
necessidade do planejamento prévio de todas as atividades para a migração ao SMI,
desde o levantamento de dados iniciais (conhecimento pleno do sistema existente),
até a entrega e treinamento de operação do sistema (e mesmo na possibilidade de
gestão de dados de consumo), de modo a possuir um modelo de organização de
procedimentos, adaptando-se às peculiaridades locais. Portanto, é possível sugerir
um padrão de postura rotineira aos contratantes (condomínios) e executores
(projetistas, empreiteiros e mão de obra de operação e manutenção). Dentre os
procedimentos relatados, destacam-se:
 o pleno conhecimento da edificação e dos sistemas prediais envolvidos no estudo
(hidrossanitários, elétricos, estruturais, etc.), conseguidos

na etapa “6.1 -
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levantamento de subsídios” (por meio das ferramentas de vistoria, anamnese e
inspeção) e na etapa “6.2 - diagnóstico da situação existente”;
 a postura multidisciplinar do projetista, verificada na etapa “6.3 - definição de
conduta”, para a elaboração de traçados das tubulações de forma harmoniosa com a
estrutura e arquitetura da edificação, bem como das soluções mais adequadas de
aplicação das ferramentas de telemetria;
 conhecimento dos hábitos de consumo e perfis de uso dos habitantes, de modo a
propiciar o cálculo das vazões de modo realista pelo método probabilístico;
 adequação dos critérios de condução das obras, conforme abordado na etapa
“6.4 - execução das obras”, de modo a garantir a segurança dos moradores e
operários, e mitigando os transtornos naturais de intervenções deste porte em um
edifício habitado;
 a necessidade de acompanhamento do pós-obra, conforme apresentado no item
“6.5 – consolidação”, não apenas do ponto de vista da aprovação e comprovação da
integridade do sistema implantado, mas na possibilidade de adoção de práticas de
gestão ativa dos dados de consumo, possibilitados pelo sistema computacional da
telemetria.
A evolução da tecnologia, principalmente no que diz respeito aos conceitos de
telemetria vem permitindo não só as diversas configurações e soluções para as
adaptações de uso ao SMI em edifícios antigos, mas também se mostra uma
ferramenta promissora na gestão do uso do recurso (água), devendo ser mais
explorada nos edifícios que adotaram a tecnologia.
A demanda de migração ao SMI em edifícios antigos em todo Brasil é imensa,
e é necessária a realização de ações que permitam a divulgação das vantagens,
bem como a capacitação dos profissionais e empresas em escala proporcional.
Nos estudos de caso realizados nesta dissertação, os exigentes requisitos de
qualidade da metodologia “SABESP-ProAcqua” mostraram-se fundamentais para a
consolidação das migrações ao SMI, mesmo em edifícios com características tão
diferenciadas (idade da construção, arquitetura, tecnologias construtivas, perfis de
usuários, etc.).
A abordagem para a disseminação do conhecimento requer a divulgação das
técnicas e procedimentos em suas possíveis utilizações, e devem prever literatura
disponível (artigos em revistas especializadas, livros e manuais), incentivos do poder
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público (por meio da ampla divulgação e em campanhas educativas), além da
adaptação da grade curricular dos cursos superiores, adequando-se as disciplinas
referentes aos “sistemas hidrossanitários”.
Como proposta para futuros estudos, evidencia-se a necessidade de:
aprofundamento das reflexões do ponto de vista econômico-financeiro de cada
intervenção característica, de modo a compatibilizar os requisitos específicos do
cliente (intervenções estruturais, acabamentos, tecnologia, etc.) com os retornos do
investimento em termos financeiros, ambientais e sociais; caracterização dos
serviços específicos para elaboração de composições de preços unitários (CPU);
institucionalização da gestão dos dados de consumo disponibilizados pelo sistema, e
de questões ligadas aos custos de manutenibilidade dos sistemas.
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ANEXO A: planilha e rotina de dimensionamento da NBR 5626:1998

Fonte: adaptado de ABNT NBR 5626 (1998).
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Fonte: adaptado de ABNT NBR 5626 (1998).
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ANEXO B: determinação de vazões pelo método probabilístico

Fonte: Revista Engenharia Sanitária Ambiental. v.15 n.2 (2010).
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Fonte: Revista Engenharia Sanitária Ambiental. v.15 n.2 (2010).
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