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arquitetos
engenheiros
projetistas
seguradoras
construtoras
instaladoras
peritos

o Cobre

atende as condições
indispensáveis para uma
boa instalação de água,
g á s e a q u e c e d o r e s.

Como

deve ser
uma boa

instalação?

Excelentes propriedades mecânicas
pg. 8

Resistente ao fogo e não inflamável
pg. 9

Resistente às alterações de pressão e
temperatura
pg. 10

Impermeável e resistente à maioria dos agentes
externos
pg. 13
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Universal e adequada para qualquer tipo
de aplicação
pg. 14

Grande durabilidade e resistência ao tempo
e a rupturas por envelhecimento
pg. 14

Proteger a saúde
pg. 15

Reciclável e que favoreça o desenvolvimento
sustentável
pg. 18

7

Requisitos necessários a uma boa instalação

EXCELENTES
PROPRIEDADES MECÂNICAS
Coeficiente de dilatação mínimo
mm

40,00

40

dilatação mm 5m

37,50

35
30
25
20
17,50

15
10
6,25

5

4,25

• A dilatação se produz tomando como
referência um salto térmico de 50°C
• Tubos equivalentes a 15x1mm

0
pvc

cobre

cobre
dilatação térmica mm/(m.k)

0,0168

Tubos e acessórios
suportam menos
tensões

polipropileno

materiais plásticos
0,15-0,17

multicapa pe-x (1)

pe-x

multicapa pe-x

(2)

0,024-0,026

Menos elementos
compensadores de
dilatação (liras,

Evitar interferências
com outras
instalações

dilatadores lineares)

Menos espaços
para compensar
dilatações

Maiores intervalos
de suportes
(menos suportes)

qualquer
temperatura
COBRE 15x1mm

cada 1,80m em trechos horizontais e 2,40m em trechos verticais

60°C
PP 20x4mm

Melhor estética
da instalação

cada 0,55m a uma temperatura de 60°C

cobre

polipropileno

polietileno

pe-x

diâmetro externo

15mm

26,8mm

26,4mm

17,4mm

26mm

24,6mm

diâmetro interno

13mm

13mm

13mm

13mm

13mm

13mm

polibutileno multicapa pe-x

• Diâmetro interno
equivalente ao tubo
de 15x1mm em
cobre para garantir
uma vazão de 185 l/h

vazão 185l/h

Menor espaço nas
paredes, maior
facilidade para
embutir
cobre
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polipropileno

polietileno

pe-x

polibutileno

multicapa pe-x

Requisitos necessários a uma boa instalação

Perda mínima de vazão
Rugosidade das paredes
tubulação nova

Resistência mínima
das paredes ao
fluxo d'água

tubulação envelhecida

Resistência
ao desgate

Resistência a golpes e cortes acidentais
Menor risco de
vazamentos
e acidentes
cobre

Facilidade de
inspeção de
tubulações

facilidade de
inspeção através
das paredes

sim

materiais plásticos
não

Interferência entre materiais
Garantia da
instalação em sua
totalidade

Não ocasiona
interferência
entre materiais

Uniões de latão com tubulação
de plástico deteriorados por
processo de corrosão sob tensão

RESISTENTE AO FOGO
E NÃO INFLAMÁVEL
Suporta a máxima temperatura
Temperatura de fusão

cobre
resistência das
conexões ao fogo

cobre

materiais plásticos

sim

materiais plásticos
não

• A solda pesada de cobre suporta
temperaturas de até 450°C

Requisitos necessários a uma boa instalação

Não emite gases ao queimar-se em caso de incêndio
• O ser humano só tolera 7mg/m3 de
ácido clorídrico no ar, devido sua alta acidez
e poder de corrosão. Um só kg de PVC pode
gerar na queima até 250.000mg de
ácido clorídrico

Sem riscos
riscos em incêndio

cobre

materiais plásticos

sem riscos

emissão tóxica

Material não difusor/propagador de incêndio
Não combustível

emissão de
fumaça

não
combustível

baixa quantidade evelocidade
de emissão (s1)

gotas inflamadas

não
combustível

não se produzem gotas
inflamadas (d0)

(4) e (5)

• Os elementos construtivos, paraq áreas
ocupáveis, devem obedecer no mínimo
com as condições de reação ao fogo
estipulados pela classificação A2.
O cobre é A1 (A Classe Européia A1
corresponde à classe de produtos não
combustíveis) e supera os padrões
estabelecidos pelo Real Decreto
1751/1998 de 31 de julho.

Evitar interrupção de serviço em situação de emergência
Manter o fluxo
durante o maior
tempo possível

RESISTÊNCIA ÀS ALTERAÇÕES
DE PRESSÃO E TEMPERATURA
Segurança da instalação diante de qualquer situação
Pressão da ruptura

Suportar a máxima
pressão de trabalho
e resistência a
ruptura

• Equivalente 15x1mm
• Temperatura 20°C
• Coeficiente de segurança 1,5

Requisitos necessários a uma boa instalação

Vida útil indeterminada
Suportar a
máxima temperatura
sem alteração de
suas características
técnicas ou de
performance

área de aplicação

T projeto

vida útil

vida útil

horas de serviço

T projeto

vida útil

vida útil

horas de serviço

Piso aquecido

área de aplicação

Piso aquecido

T mal: possível temperatura alcançada devido a mal funcionamento da instalação

Pressão de trabalho constante em qualquer temperatura
Pressão de trabalho

• Coeficiente de segurança 1,5

Máxima vazão com menor espessura de parede e diâmetro externo
Espessura mínima

espessura equivalente
vazão
diâmetro externo
diâmetro interno

Vazão máxima

• Vazão calculada a uma velocidade da água de 0,4m/s
vazão calculada a uma velocidade da água de 0,4m/s

Requisitos necessários a uma boa instalação

Evitar perdas de capacidade de vazão
associadas à redução da bitola
Os acessórios das
tubulações plásticas
podem chegar a
reduzir até 68% da
seção do tubo

Instalação em tubos de cobre 100%

Evitar a diminuição
de seção interna

Evitar o aumento das
perdas de carga

Instalação em tubos de cobre

Evitar o aumento do
consumo de energia

Uniões estáveis e duradores nas condições
mais extremas de temperatura de uso da instalação
União prensada

Solda branda

Solda forte
(brasagem capilar)

Manter a
estanquiedade
ao longo do tempo

• Temperaturas máximas dos serviços de solda para tubos e conexões de cobre

Requisitos necessários a uma boa instalação

Suportar temperaturas e pressões extremas
• Sistemas hidráulicos que conduzem água quente necessitam
estar preparados para qualquer eventualidade como, por exemplo,
uma avaria de um controlador de temperatura máxima (termostato)
de um aquecedor, onde a água poderá atingir temperaturas altíssimas,
superiores a 100°C. Tubulações de cobre atendem com muita folga
esse requisito, já que o ponto de fusão do metal ocorre a 1083° C e
mesmo o metal de enchimento utilizado na solda branda, procedimento
adotado na grande maioria dessas instalações, atingi ponto de fusão
em torno de 270 °C. Rompimentos, deformações e estrangulamentos
comuns a outros materiais submetidos a esse tipo de imprevisto,
não ocorrerão com as tubulações de cobre.

Suportar temperaturas
extremas

• Instalações hidráulicas precisam estar preparadas para suportar
alterações de pressão. O chamado “golpe de aríete”, isto é,
um aumento repentino de pressão, provocado pela paralisação
brusca da água em movimento, com o fechamento de uma válvula
ou registro de acionamento rápido, pode acarretar deformações e até
rompimentos permanentes. Com tubulações de cobre, as instalações
estarão protegidas, resistem três vezes mais que o mínimo exigido
pelas normas técnicas brasileiras.

Suportar alterações
de pressão

IMPERMEÁVEL E RESISTENTE
À MAIORIA DOS AGENTES EXTERNOS
Não alterar as características da água
Não alterar o sabor,
odor ou o aspecto
da água

A instalação deve
proteger o líquido
dos agentes
externos

Garantia não
condicionada ao
manuseio dos
materiais durante
a armazenagem
e transporte

absorção de água (*)

não absorção

Resistente aos
raios UV

Não envelhecer e
não alterar sua
composição

0,01 mg/d

não absorção

Impermeável ao
oxigênio

Evitar fenômenos de
corrosão e não permitir
formação de biofilme

Impermeável à
maioria dos agentes
externos

Não prejudicar a
salubridade da água

Requisitos necessários a uma boa instalação

UNIVERSAL E INDICADO PARA
QUALQUER TIPO DE APLICAÇÃO
Medidas de tubos e conexões normatizadas não
dependendo de fabricante, fornecedor ou material
Facilitar critério de
escolha e instalação
do material

Estar presente no
maior número de
portas de venda

Facilidade de
reparação de
instalações
existentes

Compatibilidade
de acessórios e
ferramentas

Material recomendado para qualquer tipo de instalação
ACS

água fria

calefação

gas

energia solar

restrições

restrições

piso aquecido

cobre
restrições

materiais plásticos

DURABILIDADE
Resistente ao passar do tempo
• Em instalações hidráulicas
aparentes, sujeitas às intempéries,
é de fundamental importância a
especificação de materiais que não
sofram envelhecimento pela ação
do tempo. O cobre atende
perfeitamente a esse requisito,
pois sua impermeabilidade impede
a ação dos raios ultravioletas.

Efeito
envelhecimento

• Ao projetar uma instalação hidráulica,
o coeficiente de dilatação térmica linear
é um dado fundamental para a
especificação de um determinado material.
Nas instalações de água quente,
a dilatação do material escolhido
está diretamente ligada com sua vida útil,
pois contribui em muito para o
“efeito fadiga” desse material.

Efeito dilatação

Coeficiente de dilatação térmica linear
(a 20°C) de alguns materiais
material

cobre

PP-r

coeficiente

0,0000177

0,00015

unidade

°C

°K-1 (°C)

Obs.: fonte – catálogos de fabricantes.

CPVC

0, 0000612
°C

PEX
0,00014

°C

• A dilatação do Cobre é 8 vezes MENOR
que o PP-r e PEX e 3,5 vezes MENOR
que o CPVC.

Requisitos necessários a uma boa instalação

• Materiais com pouca resistência,
construídos de matérias primas não
metálicas, submetidos a constantes
alterações dos sistemas hidráulicos,
como variações de pressão, aumentos
bruscos de temperatura do fluído,
fortes dilatações térmicas, sofrerão
mutações nas suas estruturas moleculares
e com isso podem chegar à deformação
ou rompimento permanente, fato este
comum nas patologias das instalações hidráulicas.
Tubulações de cobre por sua conhecida
resistência mecânica e por suportarem
com muita folga todos esses parâmetros,
não sofrerão esse efeito.

Efeito fadiga

PROTEÇÃO DA SAÚDE
Evitar o desenvolvimento de germes patogênicos
Ação
antibactericida

Existem muitos estudos que evidenciam a açan antibactericida
do cobre frente a diferentes microorganismos (*):
cobre

materiais plásticos

sim (*)

Tempo 0h

não

Tempo 24h

• Placas de petri em cobre
e PVC. Comportamento da
colônia de Escherichia Coli
depois de 24 horas em
contato com ambas
superfícies. O cobre
evita a proliferação das
bactérias. Os materiais
plásticos proporcionam
um habitat favorável à
proliferação de
agentes patogênicos

Requisitos necessários a uma boa instalação
Densidade da legionela na água

Não favorecer a
proliferação da
legionela na
água

materiais plásticos

cobre
compostos clorados
para desinfecção
contínua

Suportar qualquer
tipo de desinfecção

tratamento de desinfecção
por temperatura utilizado
em tratamento contínuo

• Nas canalizações de cobre
se detecta menos legionela.
Os valores no pe-x são até
10 vezes superiores
• UFC: Unidades Formadoras
de Colônias

Dados extraídos do Informe KIWA
(ref. KWR 02.090) publicado em
fevereiro de 2003 (16)
tratamento de
desinfecção por
choque térmico

compostos clorados para
desinfecção descontínuada
ou choque curativo

Não favorecer o desenvolvimento de germes patogênicos
velocidade de formação
(pgATP/cm2/dia)

Não favorecer a
formação de
biocamada

cobre
vidro
teflon

Quantidade de ATP (pg/cm2)

Formação de
biocamada

cobre

Quantidade de
legionela na
biocamada

materiais plásticos

Legionela por unidade de superfície de biofilme
(UFC/cm2)

cobre

• No cobre se encontra menos biocamada.
É o único material no qual se observa
diminuição da biocamada após
choque térmico

materiais plásticos

• A presença de legionela na biocamada
é 60 vezes superior no caso do pe-x
do que no cobre.

Requisitos necessários a uma boa instalação

Não deve contaminar a água com substâncias
novicas à saude
A quantidade
máxima de cobre
permitida na água
potável conforme
Real Decreto
140/2003 de
7/2/2003 é de
2mg/l na
saída da torneira

A concentração
do cobre no sangue
de um ser humano
adulto saudável
é de 1,1 a 5mg/l.
Um bebe necessita
3 vezes mais

A água potável
contém em
média 0,5mg/l
de cobre

É recomendável
a ingestão de
2/3mg de cobre

O cobre é um
oligoelemento
necessário para o
bom funcionamento
de muitas funções
vitais

A OMS informa
que existe um
maior risco para
a saúde humana
por falta de ingestão
de cobre, do que por
excesso

Amostras

Evitar a migração
de substâncias VOC

concentração

• Foram detectadas mais de 30
substâncias VOC (componentes
orgânicos voláteis) que se incoporam
à água procedentes de materiais
plásticos (HDPE, PE-X e PVC) (21).
De outro lado, foram identificados
os números CAS (classificação
internacional no aspecto toxicológico) (22).
Algumas destas substâncias são
responsáveis por uma intensa atividade
bacteriana que entre outros efeitos
dá origem ao mal cheiro da água (23).
Finalmente, existe um crescente
alerta sobre o acúmulo de algumas
destas substâncias no organismo,
com efeitos tão graves sobre a saúde
como a disfunção hormonal (24).

• Existem estudos que demonstram
que os tubos de materiais plásticos
desprendem substâncias orgânicas
que alteram o sabor, o odor e a
salunidade da água.
Algumas delas estão acima dos limites
estabelecidos pela legislação.

• Lista dos componentes
orgânicos encontrados em amostra
de água em contato com tubos
plásticos (20)

Amostra B
• Reproduzido de publicação
Water Research, Vol.36, nº15
setembro 2002. D. Brocca.
E. Arvin and H. Mosback.
IDENTIFICATION OF ORGANIC
COMPOUNDS MIGRATING FROM
POLYETHYLENE PIPELINES INTO
DRINKING WATER. Páginas 36753680, Copyright (2002), com
autorização de Elsevier.
• Cromatograma de um extrato
de água amostra B (tubo de
polietileno, densidade média
IS- padrão interno (20)

tempo (h)

Requisitos necessários a uma boa instalação

RECICLÁVEL E SUSTENTÁVEL
Grande expectativa de vida
Amigo do meio
ambiente e rentável

• A primeira tubulação de
cobre data da época dos faraós

A expectativa de
vida da instalação
adia a necessidade
de substituicão

anos de serviço

cobre

materiais plásticos

indeterminado

condicionados (*)

(*) condições de pressão e temperatura durante o uso

Reciclável ao final de sua vida útil para a mesma aplicação
Diminuição do
impacto no
meio ambiente

plásticos

metais

estágio do ciclo de vida
fonte da matéria-prima

mineral/reciclagem

extração de petróleo

tratamento da matéria-prima

refino

refinação/desintegração catalítica

produção dos tubos

extrusão/laminação/estiramento

extrusão

fabricação de conexões

fundido/reformado ?

moldado por injeção/colado/reformado

instalação

solda/pressão/rosca

solda/pressão/colado ?

expectativa de vida da aplicação

ilimitada

conforme projeto e condições de serviço

reciclável para a mesma aplicação

sim

ilimitada

Valor agregado
Os materiais
nobres aumentam
o valor da
construção

Requisitos necessários a uma boa instalação

NOTAS
- pem: polietileno de média densidade
- pel: polietileno de baixa densidade
- multicamada pe-x: tubo composto por pe-x/alumínio/pe-x

Materiais plásticos: tubulações e acessórios em pe-x, pe, pp e pb.
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julho, que aprova o Regulamento de Instalações Técnicas nos Edifícios (RITE) e suas Instruções Técnicas
Regulamentares (ITE) e cria a Comissão Assessora para as Instalações Técnicas dos Edifícios.
Tubos redondos de cobre, sem solda, para água e gás em aplicações sanitárias e calefação.

Seminário do cobre e a saúde.

"Bacilo da tuberculose é inibido pelo cobre... em concentrações 1:5000 a 1:50.000". Feldt

ARTIGO: "A divisão celular de Paramecium Caudatum se reduz por tiras de cobre colocadas em um placa de Petri contendo nutrientes e infusor.
Ovin & Zolotukhina

"A influência dos materiais de tubulações na formação da biocamada e a proliferação de bactérias de legionela em uma instalação hidráulica experimental".
Informe Kiwa 02/090 (fevereiro 2003)

Reproduzido da publicação Water Research, Vol. 36, nº 15, setembro 2002.
com a autorização de Elsevier.

Os
profissionais

sabem
escolher.

Cobre:
a escolha

profissional
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