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RESUMO 

Iniciaremos o projeto apresentando uma breve contextualização da história da 

instalação hidráulica predial no mundo, desde as canalizações em pedra na 

antiguidade, até as tubulações multicamadas em alumínio e termoplástico 

disponíveis hoje no mercado. As principais características do PEX são: o fato de 

este ser um material muito flexível, o que garante a possibilidade de elaboração de 

diversos trajetos para as tubulações, sem que seja necessário o uso de conexões ou 

acessórios. Como não necessita de muitos acessórios e os tubos são bem leves, a 

execução do sistema se torna rápida e fácil. O material ainda apresenta facilidade na 

logística, redução de perdas, maior agilidade na execução da instalação. Neste 

projeto iremos apresentar a viabilidade da utilização de uma das mais recentes 

tecnologias de instalação hidráulica predial na construção civil nacional, a base de 

polietileno reticulado – PEX, expondo o dimensionamento desta instalação para um 

edifício residencial, composto de 276 apartamentos de 21 pavimentos de médio 

padrão, localizado na Rua Silva Jardim no bairro Vila Mathias em Santos - SP e os 

custos envolvidos em material e mão de obra qualificada, comparando-os com 

materiais convencionais como a tubulação de PVC. Utilizaremos como base 

bibliográfica para a execução do projeto de graduação, a NBR 15939/2011 (sistemas 

de tubulações plásticas para instalações de água quente e fria) e NBR 05626/1998 

(Instalação predial de água fria), catálogos dos principais fornecedores de tubulação 

PEX, orientação e discussão com representantes das mais renomadas empresas de 

instalações hidráulicas no Brasil e projetos de conclusão de cursos de graduação e 

mestrados. É esperada, com a elaboração do projeto, uma maior disseminação dos 

conceitos sobre este sistema que vem ganhando espaço na indústria da construção 

civil, ainda com receio de muitos devido à falta de informações no cenário brasileiro 

atual e a ausência de registros de patologias referente à utilização da tubulação PEX 

em estrutura de concreto armado. 
 

Introdução 
 A tubulação de polietileno Reticulado, comercialmente conhecido pela sigla 

PEX, vem ao encontro às necessidades de uma obra moderna, tendo como suas 

principais características o aspecto de obra limpa, por ser embutida em lajes e 

paredes, a facilidade na execução, com diminuição significativa de conexões, e 



consequentemente menor índice de patologias, sendo que todo e qualquer 

vazamento ocorrido neste apenas será observado nas caixas de inspeção pré-

determinadas. 

Neste projeto iremos apresentar a viabilidade da utilização da recente 

tecnologia de instalação hidráulica predial, a base de polietileno reticulado – PEX, 

expondo o dimensionamento desta instalação para um edifício residencial. 

 
Objetivo 

Como objetivo principal almeja-se apresentar de forma clara a viabilidade 

técnica de instalação hidráulica predial utilizando tubos de polietileno reticulado, no 

cenário da construção civil predial. 

Especificamente objetiva-se apresentar levantamentos de custo e material 

de uma instalação hidráulica predial em um edifício plurihabitacional com 276 

unidades distribuídas em 16 pavimentos tipos e um mezanino. O empreendimento 

base para o projeto é teoricamente localizado no bairro da Vila Mathias em Santos - 

SP. 

 
Metodologia 

A metodologia deste trabalho consiste na seguinte condição: inicialmente 

apresentaremos um estudo resumido da história da instalação hidráulica, em nível 

internacional, com a citação dos primeiros registros de utilização de tubulações, 

como os tubos de cobre utilizados no palácio real do Faraó Chéops e os vestígios 

nas ruínas da Babilônia e na China Antiga, em nível nacional, com a invenção dos 

tubos de ferro fundido centrifugado e em nível local, citando a importância dos 

trabalhos realizados pelo Engenheiro Saturnino de Brito na cidade de Santos – SP, 

sendo que muitos destes trabalhos hoje são referências internacionais em 

engenharia hidráulica e sanitária. 

Apresentaremos o dimensionamento de uma instalação hidráulica, com a 

utilização de tubulação PEX, de um empreendimento plurihabitacional teoricamente 

localizado no bairro Vila Mathias em Santos – SP constituído de 21 pavimentos, 

sendo 17 pavimentos tipo e 276 unidades. Durante o processo de desenvolvimento 

deste (1º e 2º semestre de 2014), acompanharemos a obra da torre residencial do 

condomínio Fusion Home & Office da incorporadora PDG, localizado no mesmo 

bairro situado a Rua Campos Mello que tem as mesmas características físicas 



descritas neste trabalho. Através de cálculos apresentados nas normas NBR 

15939/2011 (sistemas de tubulações plásticas para instalações de água quente e 

fria) e NBR 05626/1998 (Instalação predial de água fria), combinando-os com as 

tabelas disponibilizadas pelos principais fornecedores da tubulação no Brasil, 

dimensionaremos o fornecimento de água fria para o empreendimento em questão. 

Iremos apresentar ainda, a comparação em forma de tabelas dos principais 

pontos entre a utilização de tubulação PEX e de PVC (policloreto de vinila), 

atualmente utilizado em larga escala em instalação de água fria. Os fatores a serem 

comparados serão: logística, estocagem, mão de obra, perda de carga, custo e 

patologias. 
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