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Sistemas PEX 

 

1. Introdução 

O sistema PEX predial de instalações hidráulicas composto por tubos flexíveis que po-
de ser utilizado tanto para água fria quanto para água quente. Também pode ser utilizada em 
sistemas de aquecimento solar, ar condicionado e sistemas de refrigeração e calefação. É for-
mado por um conjunto de produtos constituído de tubos de polietileno reticulado flexível, os 
tubos PEX, e conexões metálicas, para execução completa de instalações hidráulicas (colunas, 
recalque, ramais e sub ramais).  

Cada trecho PEX é composto por dois tubos flexíveis à semelhança de um sistema de 
uma instalação elétrica. Na instalação elétrica os condutores de eletricidade (fiação) partem de 
um quadro de distribuição de luz e força (QDLF) dentro de eletrodutos até os pontos de con-
sumo (tomadas, pontos de luz, etc.).  

No sistema PEX o tubo flexível de polietileno reticulado, responsável por conduzir a 
água é introduzido em um tubo de maior bitola, em polietileno de baixa densidade, também 
chamado de tubo bainha, que serve de guia, a semelhança do eletroduto com a sua fiação 
interna. A distribuição de água dentro de um ambiente é feita a partir de um distribuidor tam-
bém chamado de manifold que pode ser comparado a um pequeno barrilete (Figura 1). Em 
uma futura manutenção é só substituir o tubo PEX do ponto do manifold até o ponto de consu-
mo sem quebrar revestimentos e paredes. 

 

Figura 1a – Esquema de instalação PEX em um WCB com água quente  
(tubulação vermelha) e fria (tubulação azul) 

 

O polietileno é uma resina plástica composta de macromoléculas lineares constituídas 
de hidrogênio e carbono em ligações alternadas. A reticulação é um processo que consiste na  
retirada do hidrogênio do sistema, fazendo com que o material resultante das novas ligações 
espaciais carbono-carbono adquiram propriedades comerciais para determinados produtos 
industriais. 

A vantagem primordial do sistema PEX é garantir acessibilidade total às instalações pa-
ra que em caso de eventual manutenção, os condutores de fluido possam ser substituídos sem 
que se quebre paredes. Outra importante propriedade construtiva é ser totalmente compatível 
com o sistema de paredes divisórias com painéis de gesso acartonado, em franco crescimento 
mundial (Figura 2). 

 



 

Figura 1b – Condutores, conetores e PEX 

 

O sistema já é muito utilizado na construção de banheiros pré-fabricados especialmen-
te para edifícios comerciais e hotéis. Os banheiros chegam prontos na obra e são içados até o 
local através de gruas. Com o banheiro fixado no local, é só fazer as ligações da alimentação 
do manifold, das saídas de esgoto e da instalação elétrica. 

 

2. Funcionamento 

A distribuição de água dentro de um ambiente é feita a partir de um distribuidor, tam-
bém chamado de manifold, que pode ser comparado a um pequeno barrilete, e que fica embu-
tido dentro de uma caixa apropriada na parede ou mesmo sob o piso se for conveniente (Figura 
2).  

 
Figura 2a – Instalação recomendada 

Se for utilizado uma bacia com caixa de descarga embutida o distribuidor deve ficar ins-
talado no mesmo espaço da caixa de descarga para facilitar a instalação e o acesso para futu-



ra manutenção. Em caso de manutenção é só substituir o tubo PEX do ponto do manifold até o 
ponto de consumo sem quebrar o revestimento ou a própria parede.  

Deve-se prever acesso a todas as conexões do sistema. A instalação do sistema PEX 
também pode ser feita de forma tradicional, porém qualquer manutenção ficaria dificultada pois 
as derivações com tês podem ficar em locais de difícil acesso. Esta opção é mais tolerável se a 
vedação do ambiente for feita com painéis de gesso acartonado (dry wall) ao invés de alvenaria 
tradicional e o acesso aos pontos de derivação será mais fácil.  

 

 

Figura 2b – Instalação tradicional com conexões em “tê”  
(mais econômica , mas não recomendada) 

 

 

 

Figura 2c – Modelos das instalações 

 



2. Materiais das canalizações 

2.1. Tubos 

Em geral os tubos são embalados em bobinas flexíveis e as conexões mecânicas são 
metálicas como latão, por exemplo. Como a ABNT ainda não publicou normas sobre o assunto, 
os fabricantes de PEX seguem especificações da ISO internacional, DIN16892 e DIN16893 alemãs 
ou UNE espanhola, entre outras, conforme interesse do fabricante ou de seu representante no 
território nacional. A poderosa empresa nacional Tigre S.A., originária de Joinvile, Santa Cata-
rina, por exemplo, segue a norma de fabricação internacional ISO 15875 e fabrica os tubos PEX 
TIGRE de dois tipos: Monocamada e Multicamada. 

O Monocamada, para Pressão máxima de 60m.c.a. a 80ºC, são fabricados de PEX de 
grande flexibilidade e durabilidade. Não são afetados por aditivos derivados do cimento. São 
fornecidos em bobinas de 100 metros nas bitolas de 16mm e 20mm e em bobinas de 50 me-
tros nas bitolas de 25mm e 32mm. 

O Multicamada, mais resistente, para Pressão máxima de 100m.c.a. e temperatura 
máxima de 95ºC, são fabricados com uma camada de alumínio em seu interior, que é separada 
com o auxílio de um adesivo entre as partes de PEX e o alumínio, que absorvem a expansão 
térmica, evitando, assim, a formação de trincas nos tubos. São fornecidos nas mesmas condi-
ções de embalagem dos anteriores. Outros fabricantes produzem diâmetros maiores, como a 
espanhola Barbi, mostrados na Figura 1. 

Neste item é importante que o construtor procure comprar seu material de um fabrican-
te que venda o sistema completo de tubos e conexões e disponibilize manuais dos seus produ-
tos. Também é necessário averiguar se a mão de obra disponível tem experiência e possui 
projetos instalados com comprovadas condições de funcionamento. 

 

 

Figura 3  

Passagem do PEX pelos 
suportes de paredes 
DRY- WALL, sem o con-
dutor-guia de polietileno 
de baixa densidade. No 
caso do sistema utilizar 
um tubo guia, o PEX pode 
ser aplicado após a etapa 
de revestimento. 

 

A manutenção do controle da qualidade sobre os produtos fabricados e a disponibilida-
de de manual de aplicação são itens importantes que devem ser observados ao se adquirir os 
sistemas PEX. Também é essencial que se analise detalhadamente os vários materiais dispo-
níveis no mercado, pois a inclusão ou ausência de certos itens importantes poderão resultar 
em muitas diferenças no preço do material e no andamento e qualidade da obra.  

Deve-se seguir as recomendações dos fabricantes e fornecedores sobre os cuidados 
na manipulação do produto durante a obra e também quanto ao uso correto, para que o siste-
ma mantenha o desempenho previsto no projeto. É fundamental que se observe rigorosamente 
as orientações para execução dos serviços necessários a aplicação dos tubos guia e a posteri-
or implantação dos tubos PEX e suas conexões. 

 

2.2. Conexões 

As conexões da linha PEX podem ser metálicas ou são feitas de polissulfona (PSU), 
plástico de engenharia de última geração com excelente desempenho hidráulico mesmo sob 
altas temperaturas, com bolsa metálica inoxidável e ponta embutida com anéis de borracha 
para vedação. As conexões de polissulfona são indicadas para tubulações de PEX, pois, além 



do excelente desempenho hidráulico pela baixa rugosidade do material, as conexões em PSU 
não sofrem corrosão e resistem a temperaturas superiores a 150°C. 

As juntas da linha PEX são as mais simples de serem executadas dentre as soluções 
flexíveis, pois são executadas por crimpagem com a utilização de ferramentas apropriadas que 
as tornam mais rápidas e fáceis. Com duplo anel de borracha e anel (bolsa) de crimpagem de 
aço inox, as vedações das conexões são perfeitas e suportam pressões superiores a 100 
m.c.a. (Figura 4)   

 

 
Figura 4a – Processo de crimpagem 

 

 
Figura 4b – Ferramentas e junta de roscas para tubo PEX e peça sanitária  

(torneira, chave de bóia, registros etc) 
 

 



2.3. Manifolds 

É a conexão principal no sistema e tem a função de distribuir a água vinda de um ramal 
ou coluna para tubos de diâmetro menor, ou seja, os sub-ramais. Faz em uma única conexão a 
função de até 4 "tês" lado a lado. Cada saída do distribuidor alimenta um ponto de consumo de 
água. Disponíveis com 2, 3 e 4 saídas, nas bitolas de 1" e 3/4". Podem ser associados entre si, 
formando "manifolds" de 5 até 12 saídas. Para associações que formem até 7 saídas são utili-
zados distribuidores de 3/4". Acima de 7 saídas, são utilizados distribuidores de 1". As saídas 
sempre são de bitola única (Figura 5). 

 

Figura 5 - O distribuidor/manifold a esquerda é composto de dois menores em série  
(de 2 e 3 saída) e o da direita tem registro acoplado 

 

Os manifolds são conectados às colunas, sendo que estas devem preferenci-
almente estar localizadas dentro de shafts contínuos e inspecionáveis. Na ausência 
destes, torna-se obrigatório o emprego do tubo bainha, dando-lhes condições de 
trabalho e também garantindo condições de substituição sem quebras. No caso das 
colunas de água quente, tanto as localizadas dentro de shafts, quanto às embuti-
das, deverão ser embutidas nos bainhas para efeito do melhor isolamento térmico.  

Freqüentemente a derivação para os pavimentos é feita com a utilização de 
colares de tomada, mas tês também podem ser utilizados. As colunas deverão ser 
fixadas à estrutura por meio de braçadeiras, localizadas estrategicamente a cada 
pavimento. Suas extremidades serão tampadas por um cap de modo que permita a 
possibilidade de futuras operações de manutenção, reduções ou prolongamentos. 

Na conexão do tubo PEX a um cap, a um registro de gaveta ou a um flange, 
deve ser colocado uma conexão roscada de diâmetro correspondente em cada ex-
tremidade do tubo. Algumas conexões típicas de roscas fêmeas são mostradas na 
Figura 5. Em vários projetos, em função dos diâmetros mais convenientes, as deri-
vações podem ser de colunas de PVC para água fria ou de CPVC (Aquaterm da Ti-
gre) quando água quente ou de outros materiais e marcas.  

 

 

Figura 6 - Exemplos de conexões adaptadoras (TIGRE) 

 



Um Sistema PEX, normalmente tem menos colunas que os sistemas conven-
cionais, uma vez que as distâncias horizontais em tubulações PEX praticamente não 
requerem manutenção, pois as conexões existem apenas nas extremidades, dimi-
nuindo assim a perda de carga no sistema. 

 

Figura 7 – Detalhes na caixa-abrigo do distribuidor 

 

O posicionamento dos distribuidores devem ser o mais discretos possíveis. Em apar-
tamentos, por exemplo, são recomendáveis na área de serviço, embaixo dos lavatórios, atrás 
da porta do banheiro,, dentro de shafts etc. ou áreas comuns, de modo que, atendam o maior 
número de pontos de consumo possível com extensões razoáveis de PEX. Por outro lado a 
adoção de um quadro de comando único, nem sempre é a solução mais econômica, 
pois conforme a locação dos pontos de consumo pode-se ter aumentos considerá-
veis na extensão dos tubos. 

No caso de existir instalações de água quente e fria, recomenda-se que o manifold de 
água quente fique na parte superior quando possível. 

No caso de hospitais, hotéis e flats, recomenda-se locar as caixas de coman-
do na circulação, para evitar incômodos aos hóspedes em caso de eventuais inspe-
ções ou manutenções. 

 

 

Figura 8 – Manifolds instalados: visto dentro do dry wall (a esquerda) 
e na caixa embutida (a direita) 



 

3. Vantagens do Sistema 

Como já foi citado, no caso de futura manutenção, esta poderá ser efetuada sem ne-
cessidade de quebrar uma parede. Fecha-se o registro geral do manifold e troca-se o tubo 
flexível interno. 

São resistentes a impactos, semiflexíveis e leves, o que facilita o transporte, a estoca-
gem e a instalação. O fornecimento em bobinas permite a instalação de grandes trechos, sem 
a necessidade de conexões. Além disso, as juntas são fáceis de executar e, assim, a instala-
ção é mais rápida e os tubos podem ser cortados em qualquer tamanho, reduzindo a perda 
pequenos pedaços, como acontecem com as soluções rígidas. 

É resistente a altas temperaturas e ao congelamento. Têm baixa condutividade térmica, 
o que permite manter a temperatura da água por longo tempo tornando-se vantajoso para ins-
talações de água quente. Especificamente para esta situação, sem soldas e colagens, promove 
um maior rendimento da mão de obra, comparando-se ao dobro da necessária em relação a 
instalações em cobre, por exemplo. 

São resistentes a fissuras por fadiga, têm excelente resistência à abrasão e apresen-
tam coeficiente de atrito abaixo de qualquer material convencional. Têm grande durabilidade e, em 
condições normais de uso e de pressão, segundo os fabricantes, a vida útil da tubulação pode 
chegar a 50 anos. Alguns fabricantes como a Barbi da Espanha dão garantia de 15 anos no 
produto. 

É um material inerte à grande maioria dos produtos químicos, O sistema resiste à cor-
rosão galvânica, ao contrário do cobre e do ferro, Sua alta resistência química suporta a agres-
são de águas ácidas ou alcalinas sem alteração, não transmitindo gosto ou odor a água.  

O PEX é totalmente higiênico, não tóxico e livre de crescimento de microorganismos, 
evitando assim a contaminação da água. Praticamente não permite a sedimentação de calcá-
rios devido à regularidade da superfície interna. 

Hidraulicamente, a superfície lisa do tubo, a ausência de depósitos de calcário e de 
corrosão, associados ao número reduzido de conexões, proporcionam ao PEX um baixo coefi-
ciente de rugosidade que permite ao sistema baixos níveis de perda de carga  entre o distribui-
dor (manifold) até os pontos de consumo. Também como o traçado da tubulação é feito com 
curvas de raio longo, favorece o fluxo da água, reduzindo assim as perdas de carga normais 
nos outros sistemas. Ainda hidraulicamente os tubos PEX têm grande absorção das pressões 
resultantes de golpes de aríete. 

 

4. Desvantagens 

Requer mão de obra especializada e o preço do sistema ainda é caro. Bem mais caro 
do que uma instalação feita em cobre por exemplo, esta ainda muito usada nos sistemas de 
água quente. 

 

5. Cuidados no manuseio e na instalação 

Em geral os produtos PEX devem ser transportados em embalagens apropriadas para 
estocagem no canteiro de obras onde, sendo um material plástico, deve permanecer abrigado 
de raios ultravioleta. Na entrega, o cuidado a ser tomado é o mesmo para qualquer outro tipo 
de material, pois embora o PEX seja muito resistente, é preciso evitar possíveis trincas e outras 
avarias nos tubos. 

Como normalmente recomenda-se para materiais plásticos, os tubos de polietileno reti-
culado não devem permanecer expostos a raios ultra-violeta (luz solar) por um período de tem-
po prolongado.  

Para se obter raios de curvaturas menores nos tubos, não se deve utilizar chama dire-
ta. O correto é imergir o tubo em água quente ou usar sopradores de ar quente, Após assenta-
do recomenda-se a ancoragem com braçadeiras nas extremidades da curvatura, Também não 
são recomendáveis curvaturas com raios inferiores a 30 centímetros.  



 

6. Dimensionamento hidráulico (Norma da ABNT para água fria) 

6.1. Método da somatória dos pesos 

A determinação dos consumos deve ser feita pelas normas da ABNT assim como o di-
mensionamento das colunas ramais e subramais, após localização de todos os pontos de con-
sumo de água fria e água quente do empreendimento. O Projeto e execução de instalações 
prediais de água quente deve seguir a NBR 7198/93.  

Em um sistema PEX, usa-se a NBR 5626/98 - Instalação predial de água fria – ou ver-
são mais recente, para dimensionamento das colunas e dos Ramais e Sub-Ramais de água 
fria, conforme a fórmula: 

Q = 0,30 . (ΣP)1/2  Eq. 1 

Onde: 
Q = vazão em l/s e  
ΣP = soma dos pesos de todas as peças de utilização alimentadas através do trecho 

considerado. 

A expressão Eq. 1 foi elaborada para dimensionamentos onde é considerada a hipóte-
se de consumo máximo provável. No caso de consumo máximo possível deve ser considerada 
a vazão esperada para todas as peças em funcionamento simultâneo.  

As peças de utilização são projetadas para funcionamento mediante certa vazão, que 
não deverá ser inferior aos valores da Tabela 1, onde se pode verificar as vazões de consumo 
individual e os pesos correspondentes, segundo a NBR 5626. 

 

Tabela 1- Vazões e pesos relativos mínimos 

 

 

 



Tabela 2 – Diâmetros mínimos dos subramais 

 
 
 

Tabela 3 – Vazões máximas das tubulações soldáveis e roscáveis 

 

 

 



 

 

Tabela 4 – Consumos predial diário de água fria 

  

 

 

Tabela 5 – Comprimentos equivalentes 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 6 - Nomograma da somatória dos pesos,  
vazões máximas prováveis e diâmetros 

 



6.2. Perdas hidráulicas 

 
Figura para determinação da perda de carga por FLAMANT, para PVC 

(Manual da TIGRE / 2008) 
 

Para cálculos dos diversos parâmetros hidráulicos, é muito comum o emprego da ex-
pressão de Flamant, que se presta com bons resultados para diâmetros úteis inferiores a 
100mm. 

J = K1 . V1,75 / D1,25 = K2 . Q1,75 / D4,75  Eq. 2 

Onde: 

J = Perda de carga unitária, em m/m; 
Q = Vazão da água, em m³/s;  
V = Velocidade média do fluxo, em m/s (máxima de 3,0 m/s); 
D = Diâmetro das tubulações, em m; 
K1 = 0,00056 e K2 = 0,00086 para PEX,  
K1 = 0,00062 e K2 = 0,00095 para PVC e 
K1 = 0,00092 e K2 = 0,00140 para aço galvanizado.  



 
Para diâmetros superiores a 50mm, mais raro para PEX em instalações prediais de 

água fria ou quente, pode-se empregar a expressão de Hazen-Williams: 

Q = 0,2785 . C . D2,63 . J0,54  Eq. 3 
ou 

V = 0,355 . C . D0,63 . J0,54   Eq. 4 

Onde:  
Q = Vazão da água, em m³/s;  
V = Velocidade média do fluxo, em m/s (máxima de 3,0 m/s); 
D = Diâmetro das tubulações, em m; 
J = Perda de carga unitária, em m/m; 
C = Coeficiente que depende da natureza (material e estado) das paredes dos tubos, 

sendo C = 155 para PEX, 140 para PVC e 130 para cobre 

Para calcular a coluna de abastecimento dos aquecedores, utiliza-se o mesmo proces-
so pelo qual foi calculada a água fria.  

No caso de colunas de recalque, ou seja, a tubulação que vai da bomba ao reservatório 
superior, deve-se trabalhar com a hipótese de bombeamento diário em um máximo de seis 
horas. Isto é, todo o consumo diário médio deve ser bombeado ao longo de intervalos que so-
mados não ultrapassem seis horas diárias de funcionamento dos conjuntos elevatórios. Para 
se ter a determinação do consumo diário em um edificação ou condomínio, emprega-se a Ta-
bela 3, constante da NBR.. 

Tabela 3 -Taxa de consumo por ocupação 

Prédio Consumo q (litros) 

Alojamentos provisórios 80 per capita 
Casas populares ou rurais 120 per capita 
Residências 150 per capita 
Apartamentos (2 pessoas por dormitório) 200 per capita 
Hotéis (s/ cozinha e s/ lavanderia) 120 por hóspede 
Hospitais 250 por leito 
Escolas - internatos 150 per capita 
Escolas - externatos 50 per capita 
Quartéis 150 per capita 
Edifícios públicos ou comerciais 50 per capita 
Escritórios 50 per capita 
Cinemas e teatros 2 per capita 
Templos 2 per capita 
Restaurantes e similares 25 per capita 
Garagens  50 por automóvel 
Lavanderias 30 por kg de roupa seca 
Mercados 5 por m² de área 
Matadouros - animais de grande porte 300 por cabeça abatida 
Matadouros - animais de pequeno porte 150 por cabeça abatida 
Fábricas em geral (uso pessoal) 70 por operário 
Postos de serviço p/ automóvel 150 por veículo 
Cavalariças 100 por cavalo 
Jardins 1,5 por m² 

Para calcular o diâmetro de recalque de água pode se fazer o pré-dimensionamento do 
recalque pela fórmula de Forchheimer: 

Dr = 1,3 . Qr
0,50 . X0,25  Eq. 5 



Onde: 

Dr = diâmetro nominal interno da tubulação de recalque em m;  

Qr = vazão de bombeamento em m³/s;  

X = horas de funcionamento da bomba / 24 horas. 

 

6.3.Sub-ramais 

O diâmetro mínimo dos sub-ramais (chuveiro, caixa de descarga, lavatório) é ø 16 mm. 

 

6.4. Ramais 

O dimensionamento dos ramais é feito peloo número de peças de utilização que este 
irá atender: 

- atendendo até 2 peças - ø 16 mm; 
- atendendo até 6 peças - ø 20 mm; 
- atendendo mais de 6 peças - ø 25 mm. 

Exemplo: Em ramal de um WCB que atende 3 pontos, sendo um chuveiro, uma caixa 
de descarga e um lavatório, o diâmetro é de ø 20 mm (vazão Q = 0,3 l/s) 

Quando houver mais de um distribuidor em um apartamento não necessariamente to-
dos serão alimentados por um só ramal direto da coluna/prumada, mas pode ser mais econô-
mico que somente um seja alimentado diretamente e este alimente os demais em série, desde 
que o ramal não fique sobrecarregado hidraulicamente. 

 

6.5. Colunas de alimentação dos ramais 

Para o dimensionamento das colunas de água fria, usa-se o mesmo critério de somató-
ria de pesos visto anteriormente. A partir da somatória de pesos, calcula-se a vazão e a partir 
da vazão, determinamos o diâmetro ideal. 

Exemplo: Uma coluna que alimenta o ramal do banheiro e o ramal do aquecedor: 

Aparelho Vazão Q (l/s) Peso relativo (P) 

Ramal de água fria   

 - Chuveiro 0,20 0,40 

 - Lavatório 0,15 0,30 

 - Bacia com caixa acoplada 0,15 0,30 

    

Ramal do aquecedor   

 - Chuveiro 0,20 0,40 

 - Lavatório 0,15 0,30 

    

TOTAL  1,70 

Com a somatória de pesos, pode-se determinar a vazão através da equação Eq. 1 ou 
pela Figura 6, ou seja, Q = 0,39 l/s. 

Independente da metodologia utilizada, é recomendável que em um sistema PEX, a 
perda de carga seja inferior a 10 % ou 0,10m/m e a velocidade máxima deve ser limitada a 3,0 
m/s 

Assim, para uma vazão de 0,39 l/s deve-se adotar um diâmetro de 25 mm, que resulta 
em uma velocidade de 1,2 m/s (< 3,0m/s) e uma perda de carga de 0,0833 m/m (<10%)  



 

 

7. Bibliografia 
 

7.1. TIGRE S.A. 

http://www.tigre.com.br/  

 

7.2. SUZUKI, R. T.  

http://www.suzuki.arq.br/ 

 

7.3. BRASIL.ACAMBIODE.COM  

http://brasil.acambiode.com/ 

 

7.4. CASA D’ÁGUA 

http://www.casadagua.com/ 

 

7.5. AEC WEB 

http://www.aecweb.com.br/home/index.asp 

 

7.6. POLYGONPIPE  

http://www.polygonpipe.es/composite-pipe.html 

 

7.7. Diversos outros sítios eletrônicos 

 

7.8. NEVES, E. T. “Curso de Hidráulica”, Editora Globo, Porto Alegre, 1977 

 

7.9. NORMAS da ABNT 


