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RESUMO 

As questões relacionadas ao meio ambiente têm despertado o interesse de todo o mundo. A escassez de água no planeta 
e a poluição dos mananciais, aliados à má utilização da água potável, sugerem a procura urgente de alternativas que 
visem à solução desses problemas. Nesse cenário, a conscientização das pessoas e as pesquisas dirigidas à busca de 
novas tecnologias e técnicas, empregadas no intuito de preservar o meio ambiente e evitar desperdícios, têm contribuído 
para redução desses efeitos. Com essa finalidade surge o emprego das Instalações Hidráulicas em Edifícios Residenciais 
com Medição Individualizada, a qual se mostra bastante eficaz na redução de desperdícios pelos usuários. Nessa óptica, 
este trabalho apresenta um comparativo de custos de implantação das duas técnicas de medição de consumo de água fria 
em edifícios residenciais: o Sistema de Medição Convencional (SMC) e o Sistema de Medição Individualizada (SMI). 
Primeiramente, foi desenvolvido um projeto de instalações de água fria de um edifício residencial com 16 pavimentos-
tipo, além de mezanino e guarita, pelos dois métodos: o SMI e o SMC. Na sequência, fez-se os levantamentos de 
quantitativos, seguidos dos orçamentos dos dois projetos. Através deste estudo, foi possível mostrar detalhadamente os 
custos de implantação de cada sistema, os serviços de preços semelhantes, bem como os responsáveis pelas diferenças 
nos orçamentos. Os resultados mostraram que os custos de implantação da medição individual são mais elevados em 
comparação ao sistema coletivo. É possível afirmar a partir desta pesquisa que os custos de implantação do SMI são 
superiores ao SMC em 18%. As informações coletadas nesse estudo são importantes para o planejamento de ações que 
visem ao controle e a redução do consumo de água em edifícios residenciais, seja por parte de profissionais da área na 
tomada de decisões, seja por parte dos estudiosos como informação subsidiária em pesquisas científicas.  
 
PALAVRAS-CHAVE: instalações hidráulicas, medição individualizada, medição convencional, comparativo de custos. 
 
 
INTRODUÇÃO 

A conscientização da importância da água, bem como o seu uso racional por todos os setores, concorrem para o 
crescimento das atividades econômicas e a manutenção das condições de qualidade de vida da população, posto que a 
água constitui fator limitante para o desenvolvimento agrícola, urbano e industrial. Razão pela qual são necessários 
investimentos em desenvolvimento tecnológico e na busca de soluções alternativas para ampliação da oferta de água. 
  
É crescente o emprego da medição individualizada no mercado imobiliário de edifícios residenciais multifamiliares 
como forma de agregar valor ao imóvel. Esse método de medição desperta o interesse dos usuários principalmente pela 
possibilidade de redução de custos na conta de água de cada condômino. Segundo ANA (2005), a medição 
individualizada de água pode ser entendida como sendo a apuração do consumo por economia residencial ou comercial, 
efetuada por meio de hidrômetro instalado no ramal de entrada de água de cada unidade habitacional, de forma a 
permitir a medição real de consumo e o faturamento, individualizados, por unidade consumidora. 
 
O método de medição coletiva é injusto do ponto de vista econômico e falho do ponto de vista ambiental, uma vez que 
todos os usuários pagam valores iguais, pagando muitas vezes pelos desperdícios e falta de consciência socioambiental 
de outrem. Porém, o que mais merece enfoque é o fato de que esse sistema não estimula as pessoas a evitar os 
desperdícios. Pelo contrário, como não implica em redução do valor do condomínio, os condôminos não procuram 
economizar, culminando em gastos exorbitantes, muitas vezes decorrentes de vazamentos negligenciados pela falta de 
interesse em consertá-los. Em suma, o sistema de medição individualizada contribui para a utilização eficiente da água, 
reduzindo os desperdícios. 
 
Por outro lado, Foletto (2008) comenta que o custo bastante elevado dos hidrômetros e da manutenção pode 
comprometer a viabilidade econômica desse sistema. 
 
Nesta acepção, o estudo em tela visa comparar os custos de implantação das duas concepções de medição de consumo 
de água fria nos edifícios residenciais: o Sistema de Medição Coletivo (SMC) e o Sistema de Medição Individual (SMI). 
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Para este fim, foram estimados os custos de um sistema de distribuição de água fria para um edifício residencial com 16 
pavimentos-tipo, além de mezanino e guarita, pelos dois métodos: o SMI e o SMC. 
 
A escolha do tema fundamenta-se na ausência de informações a respeito de custos de implantação dos sistemas e da 
necessidade desses dados para o planejamento de ações que visem ao controle e a redução do consumo de água em 
edifícios residenciais. 
 
O objetivo principal deste trabalho é a análise comparativa de custos de implantação dos SMI e SMC de água fria em 
edifícios residenciais multifamiliares, com o intuito de auxiliar nas tomadas de decisão por parte de proprietários e 
profissionais da área.  
 
A medição individualizada como ação de uso racional da água 
 
A medição individualizada de água em edifícios motiva o usuário a evitar desperdícios, possibilitando o controle do seu 
próprio consumo. Para otimização do uso da água em seu conceito mais amplo é importante destacar a evolução do 
conceito de uso racional da água para o de conservação desse recurso. A conservação da água pode ser definida como 
qualquer ação que (ANA 2005): 
 

 reduza a quantidade de água extraída em fontes de suprimentos; 
 reduza o consumo de água; 
 reduza o desperdício de água; 
 aumente a eficiência do uso de água; ou, ainda, 
 aumente a reciclagem e o reúso da água. 

 
Yamada (2001) desenvolveu pesquisa em um conjunto habitacional, no município de Guarulhos – SP, que apresenta 
blocos de edifícios com as duas configurações, SMC (30 blocos com 60 apartamentos) e SMI (48 blocos com 60 
apartamentos), onde foi estudada a diferença do consumo. Os resultados mostraram que há uma diminuição média 
mensal de 17% do consumo em edifícios com medição individualizada, em relação aos edifícios com medição coletiva. 
De acordo com Coelho (1999), a redução do pagamento da conta de água pode chegar até a 50%. 
 
Em relação às ações públicas voltadas para a redução de desperdícios da água, Holanda (2007) menciona a Lei 
Municipal Nº 16759, de 17 de abril de 2002, da Cidade do Recife e a Lei Estadual No 12609, de 22 de junho de 2004, 
do Estado de Pernambuco. Tais instrumentos legais estabelecem a obrigatoriedade do uso da medição individualizada, 
conforme regulamentam o Artigo 1º e o Artigo 4º das referidas leis, respectivamente: 
 
Art. 1º – Os edifícios e condomínios com mais de uma unidade de consumo, independentemente da categoria de usuário 
a que pertençam, residenciais, comerciais, públicos, mistos e da área das unidades, deverão ser dotados de sistema de 
medição individual de consumo de água, cujos projetos de construção não tenham sido protocolados no órgão 
competente do município até a data de vigência desta lei. 
 
Art. 4º – A partir da vigência desta lei, qualquer projeto de reforma das instalações hidráulicas dos edifícios 
referenciados nesta lei deverão obedecer às determinações nela contida. 
 
Em outras localidades, a exemplo de Goiânia – GO, Piracicaba – SP e Brasília – DF, já existem leis exigindo a 
utilização do sistema de medição individualizada (ANA 2005). 
 
Expressa Coelho (2004) que “a medição individualizada no Brasil tem sido apoiada por muitas entidades e órgãos de 
defesa do consumidor,” destacando a crescente adoção de muitas prefeituras como é o caso de Vitória, Belém, São 
Paulo e Palmas, além das citadas anteriormente.  
 
Holanda (2007) afirma que a medição individualizada vem sendo utilizada em grande escala nos países desenvolvidos. 
Yamada (2001) diz que nos Estados Unidos, este sistema, amplamente difundido, é uma das principais “ferramentas” na 
implantação de metodologias direcionadas para a conservação da água. 
 
Coelho (2004) assegura que na Alemanha a Norma DIN – 1988 - Parte II - Item 9.3 - Hidrômetros de Apartamento, 
estabelece o seguinte: Em edificações com mais de uma família (prédios de apartamentos), deve-se prever a instalação 
de hidrômetro em cada unidade habitacional. 
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Segundo ainda Coelho (2004), a Norma Portuguesa NP 4001 - Contadores de Água Potável Fria diz em seu Artigo 106: 
 

 Os contadores devem ser instalados obrigatoriamente um para cada consumidor, podem ser colocados 
isoladamente ou em conjunto, constituindo-se, neste último caso, numa bateria de contadores; 

 Na bateria de contadores pode ser estabelecido um circuito fechado no qual têm origem os ramais de 
alimentação individual. 

 O espaço destinado aos contadores e seus acessórios deve ser definido pela concessionária, através de 
adequadas especificações técnicas. 

  
Na América Latina, a Colômbia vem utilizando a medição individualizada, há várias décadas, nas cidades de Cali, 
Bogotá e Medelin (COELHO, 2004). 
 
A medição individualizada de água é uma alternativa eficiente na redução dos desperdícios em usos domésticos. 
Também facilita a identificação de perdas de água, como rompimentos e vazamentos, uma vez que existe um sistema 
hidráulico predial atendendo separadamente cada unidade habitacional. Ainda, traz muitas vantagens para o edifício, 
como redução do consumo de energia elétrica (em função do menor volume de água bombeado diariamente) e redução 
do volume de esgotos. Outra vantagem é que a inadimplência de determinado apartamento resulta no corte de 
fornecimento de água daquela unidade habitacional, sem prejuízo para as demais. 
 
 

METODOLOGIA 

A edificação utilizada como estudo de caso consiste num edifício residencial de 16 pavimentos tipo, mais mezanino e 
guarita, localizado no município de João Pessoa-PB. Cada pavimento tipo possui 3 apartamentos, com 3 dormitórios, 2 
banheiros, cozinha e área de serviço em cada. 
 
Este trabalho faz referência somente aos prédios residenciais multifamiliares a construir, não contemplando o caso de 
adaptação ao SMI para prédios residenciais multifamiliares com o SMC já existente. 
 
Os custos aqui obtidos podem sofrer alterações decorrentes do lapso temporal, uma vez que os orçamentos foram 
elaborados com base na tabela de preços do SINAPI (Sistema Nacional de Preços de Insumos) referente ao mês de 
dezembro de 2014 para o estado da Paraíba, bem como a base do ORSE (Orçamento de Obras de Sergipe) referente ao 
mês de dezembro de 2014-1. 
 
O trabalho foi desenvolvido em três etapas: elaboração dos projetos; levantamento dos quantitativos e orçamentos para 
os dois sistemas. 
 
Esse estudo compreende todos os dispositivos, equipamentos e tubulações que compõem a rede distribuição predial. Ou 
seja, não se abordou o sistema de alimentação predial porque são iguais para SMI e o SMC, não influenciando no 
comparativo de custos dos mesmos. Ambos os sistemas foram concebidos de forma a apresentar o menor custo.  
 
Elaboração dos projetos 
 
A concepção dos projetos obedece aos princípios e regras estabelecidas na NBR 5626/1998, consoante às prescrições 
situadas no item 5.1.2.1 da referida norma, a seguir: 
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: 
 

 preservar a potabilidade da água; 
 garantir o fornecimento de água de forma contínua, em quantidade adequada e com pressões e velocidades 

compatíveis com o perfeito funcionamento dos aparelhos sanitários, peças de utilização e demais componentes; 
 promover economia de água e de energia; 
 possibilitar manutenção fácil e econômica; 
 evitar níveis de ruído inadequados à ocupação do ambiente; 
 proporcionar conforto aos usuários, prevendo peças de utilização adequadamente localizadas, de fácil 

operação, com vazões satisfatórias e atendendo as demais exigências do usuário. 
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Para possibilitar a manutenção de qualquer parte da rede predial de distribuição, dentro de um nível de conforto 
previamente estabelecido e considerados os custos de implantação e operação da instalação predial de água fria, foi 
prevista a instalação de registros de gaveta nos seguintes locais: 
 

 no barrilete, posicionado em cada trecho que se liga ao reservatório; 
 na coluna de distribuição, posicionado a jusante do barrilete (caso do SMC); 
 no ramal, posicionado a montante do hidrômetro de entrada de cada unidade habitacional (caso do SMI); 
 no ramal, posicionado a montante do primeiro sub-ramal. 

 
O SMI apresenta apenas uma coluna geral, a qual distribui água para os hidrômetros de cada apartamento, esses 
medidores ficam situados no hall dos pavimentos tipo. Desta forma, cada pavimento possui três hidrômetros. Já o SMC 
possui 10 colunas de água fria, localizadas próximo aos pontos de utilização. 
 
A CAGEPA (Companhia e Água e Esgotos da Paraíba), através da IN CM 017/05, estabelece que quando forem 
utilizados hidrômetros convencionais (caso em tela), estes deverão ser instalados em local de fácil acesso, na parte térrea 
do prédio e protegidos adequadamente. Por isso, para este estudo foi projetado também um hidrômetro geral no passeio 
do prédio. Essa configuração foi escolhida por representar a prática atual do mercado imobiliário na região. 
Quanto ao dimensionamento do sistema, cada tubulação foi dimensionada de modo a garantir abastecimento de água 
com vazão adequada, sem incorrer no superdimensionamento.  
 
A rede predial de distribuição foi calculada de tal forma que, no uso simultâneo provável de dois ou mais pontos de 
utilização, a vazão de projeto seja plenamente disponível. No caso de funcionamento simultâneo não previsto pelo 
cálculo de dimensionamento da tubulação, a redução temporária da vazão, em qualquer um dos pontos de utilização, não 
deve comprometer significativamente a satisfação do usuário. 
 
A rede de distribuição dos dois sistemas foi dimensionada de acordo com o “Procedimento para dimensionamento de 
tubulações da rede predial de distribuição” constante do ANEXO A da NBR 5626/1998. 
 
O dimensionamento foi iniciado pelo barrilete trecho a trecho, considerando a situação mais desfavorável em termos de 
pressão, ou seja, aquela que revela maior perda de carga. 
 
Apesar de não haver menção a respeito da medição individualizada, todas as regras estabelecidas na NBR 5626/1998 
equivalem para os dois sistemas de medição desenvolvidos: o SMI e o SMC. 
 
Levantamento dos quantitativos e orçamentos  
 
Finalizados os dimensionamentos e elaborados os projetos, foram listados os materiais necessários para a implantação 
dos sistemas. 
 
A partir dos quantitativos foram encontrados os preços unitários de cada serviço na Tabela de Composição do Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, referentes ao mês de dezembro de 2014, para 
o Estado da Paraíba. O SINAPI consiste num sistema de pesquisa mensal que informa os custos e índices da construção 
civil, o qual tem a CAIXA como responsável pela divulgação oficial dos resultados, manutenção, atualização e 
aperfeiçoamento do cadastro de referências técnicas, métodos de cálculo e do controle de qualidade dos dados 
disponibilizados. As cotações de preços são fornecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 
 
Oportuno salientar que a base SINAPI passa por processo de mudanças, a tabela utilizada neste trabalho foi a seguinte: 
SINAPI_CustoRef_Composições_PB_122014_Desonerado. 
 
Quando ausente algum insumo ou serviço na base do SINAPI buscou-se na base do ORSE (Orçamento de Obras de 
Sergipe) referente ao mês de dezembro de 2014-1. Persistindo a ausência do serviço ou insumo realizou-se pesquisa de 
mercado, caso das válvulas redutoras de pressão. 
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ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Ao término do trabalho, os resultados obtidos através dos orçamentos foram analisados numérica e graficamente, a fim 
de encontrar os principais pontos em que os dois sistemas diferem. A análise gráfica seguinte considera um sistema 
completo, com todas as particularidades e necessidades que o estudo de caso exige, mostrado na Figura 1. 
 
O custo de implantação da medição individual é de R$51.562,24 e a coletiva é de R$ 42.095,41, conforme se observa na 
Figura 1, a diferença de custos entre os dois sistemas equivale a R$ 9.466,83, sendo o SMC mais barato. 

  

Figura 1 - Comparativo de custos dos dois sistemas (Fonte: Guedes, 2015) 
 

 
Também buscou-se verificar os acréscimos de valor decorrentes da altura da edificação, ilustrado na Figura 2, posto que 
quanto maior a altura do prédio, maiores serão às pressões estáticas em toda a rede. A pressão estática não deve 
ultrapassar 400 kPa, conforme preconiza a norma NBR 5626. O empreendimento estudado nesta pesquisa totaliza 60,80 
m de altura, que corresponde a pressão estática, sendo necessário reduzir a pressão através de válvulas redutoras de 

pressão (VRP). Para obtenção desse valor considerou-se o reservatório cheio e sem escoamento. 
Figura 2 – Custo de implantação dos sistemas com e sem VRP (Fonte: Guedes, 2015) 
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Infere-se da Figura 2 que as válvulas redutoras de pressão representam pouca influência nos custos totais, não sendo, 
portanto, responsáveis pela diferença de preço entre os dois sistemas. Para o SMC faz necessário a instalação de dez 
VRP, somando custos de R$ 3.555,80, enquanto no SMI apenas uma VRP é utilizada, sendo R$ 355,58. Porém, 
depreende-se da Figura 2 que estes equipamentos correspondem a menos da metade da diferença entre os custos dos 
dois sistemas ilustrados na Figura 1, que equivale a R$ 9.466,83.  
 
Nota-se, no orçamento do SMI e da análise gráfica abaixo, que os equipamentos de maior custo são os medidores, os 
quais desempenham relevante papel nos custos de implantação do SMI, culminando em R$ 8.270,28 a mais para este 
sistema, relativo apenas aos hidrômetros individuais e demais equipamentos acessórios necessários à sua instalação. A 
Figura 3, exibe essa diferença. 

Gráfico 3 – Custo de implantação dos sistemas com e sem hidrômetros (Fonte: Guedes, 2015) 
 
 
Assim, percebe-se que os custos totais dos dois sistemas diferem em 18,36%, muito próximo do custo de implantação 
dos hidrômetros individuais que situam em 16% dos custos totais da medição individualizada. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É possível afirmar a partir desta pesquisa que os custos de implantação do SMI são superiores ao SMC em 18%. O 
sistema de medição individual implantado nesse estudo de caso, requer uma maior quantidade de tubulações e conexões, 
devido às ramificações imprescindíveis ao atendimento dos pontos de utilização em cada unidade habitacional. Além 
disso, foi verificado que o equipamento de valor mais expressivo, responsável pela diferença de custos na instalação dos 
dois métodos estudados é o medidor individual. Essa diferença seria ainda maior caso fossem utilizados medidores de 
leitura remota, já que possuem custo bem mais elevado. 
Mostrou-se que a altura da edificação pouco infere em termos de custos, posto que, quanto maior a altura, maior a 
quantidade de apartamentos e, consequentemente, maior a quantidade de hidrômetros instalados na medição individual. 
Observou-se que, apesar de no SMI só haver necessidade da redução de pressões estáticas em uma coluna, enquanto que 
no SMC essa redução ocorre em dez colunas, o acréscimo de custos oriundos das instalações das válvulas redutoras de 
pressão nas dez colunas do SMC, correspondente a 7% dos custos totais, não absorvem os valores decorrentes dos 
hidrômetros individuais, que somam 16% do total. 
Portanto, os custos de implantação da medição individual são mais elevados em comparação ao sistema coletivo. 
Todavia, conforme apontado em literatura relativa ao tema, é mais vantajoso, vez que esse adicional nos custos logo são 
absorvidos pela redução de consumo de água, acarretando em diminuição da conta no final do mês. 
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