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Resumo: O uso da água na construção civil é de suma importância, pois é usada na 

fabricação de partes fundamentais, como concreto e argamassa. Nesse sentido, a 

construção civil utiliza mais da metade dos recursos naturais extraídos do planeta na 

produção e manutenção do ambiente construído. O trabalho tem como objetivo 

através de estudo bibliográfico demonstrar quais os principais parâmetros de 

qualidade da água  e  controle do consumo para uso na construção civil. A qualidade 

da água oriunda de fontes subterrâneas ou superficiais variam de acordo com as 

quantidades de poluentes que nelas contém, sendo que os parâmetros  da água a 

ser utilizada precisa satisfazer os requisitos mínimos de qualidade, ou seja, o 

controle do pH, matéria orgânica, resíduos sólidos, sulfatos, magnésio, cloretos, 

alcalinidade, chumbo, zinco e ferro. Atualmente a discussão sobre a construção 

sustentável vem sendo amplamente pautada entre os profissionais da construção 

civil, com destaque para a evolução dos conceitos de uso racional da água e o de 
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conservação desse recurso, sendo importantes elementos na otimização do uso de 

água. 
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Introdução  

Para utilizar a água no processo de construção civil há a necessidade de 

realizar uma medição, que pode ser empregada como ferramenta de gestão do 

consumo de água que, uma vez estabelecida permite monitorar seu comportamento. 

O monitoramento da água pode ser realizado a partir de um único medidor, por meio 

da leitura visual de volumes em períodos de tempo preestabelecidos, ou por 

intermédio de sistemas mais avançados. Nestes casos, pode se programar a 

setorização do consumo com medidores com apoio de programas computacionais 

em águas no canteiros de obras (TAMAKI, 2003). 

Desta forma para a implementação de um programa de conservação de 

água, torna-se necessário conhecer a distribuição do consumo. A conservação da 

água pode ser definida com ações que: reduzam a quantidade de água extraída em 

fontes de abastecimento; reduzam o consumo de água; reduzam o desperdício de 

água; aumente a eficiência do uso de água, ou aumento o reuso (SILVA, 2011). 

Em relação à composição química e às impurezas presentes na água de 

amassamento, Souza e Ripper  (1998) destacam que a água utilizada no concreto 

deve obedecer padrões de potabilidade, não conter materias em suspensão, 

impurezas químicas (cloretos ,sulfatos, magnésio, carbonatos), e resíduos 

industriais, como os açúcares, que podem retardar ou até mesmo impedir a pega do 

concreto. No Brasil a NB 1 e  NBR 15900 estabelece normas e detalhamento dos 

ensaios e parâmetros de qualidade para preparo do concreto (ABNT, 2003; ABNT, 

2009). 

 



  

Material e métodos  

Para realização deste trabalho foi realizado revisão bibliográfica por meio de 

artigos, periódicos, livros, teses, revistas e etc., a fim de se obter uma base da 

utilização da água na construção civil, bem como sua importância e conhecer os 

principais parâmetros químicos e especificações para utilização segura da água na 

construção civil, o trabalho foi realizado entre os dias 20/09/2016 à 05/10/2016  

pelos discentes e docente citados neste trabalho. 

Para entender o processo e o comportamento das espécies químicas ao final 

será reproduzida em miniatura, por meio de uma maquete de uma estação de 

tratamento de água, simulando um processo de tratamento de água e atendimento 

da demanda de qualidade exigidas.  

Resultados e Discussão de Referencial Teórico 

A reutilização da água no canteiro de obras e investimento na minimização 

de impactos ambientais de acordo com Dantas Neto (2008) são preocupações que 

devem alcançar os profissionais de engenharia, para que paralelamente sejam 

adicionadas fontes alternativas para serem implantadas para drenar a água no 

terreno, água de chuva e águas subterrâneas.  

Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA, 2011) à prática de reutilização 

deve ser inserida no sistema de gestão da água adotado nos canteiros de obras a 

fim de se permitir que as aplicações estejam de acordo com a qualidade 

estabelecida. A saber, a seguir os tipos de fontes alternativas:  devem ser realizadas 

periódicamente análises químicas para monitoramento da qualidade da água; a 

água deve ser aplicada de acordo com o grau de qualidade da fonte em questão;  

quando se utiliza uma fonte alternativa de água à responsabilidade pela gestão e 

riscos envolvidos por tal aplicação será da construtora (ANA, 2011). 

 De acordo com Pedroso (2016) o concreto, principal instrumento da 

construção civil é dependente da qualidade dos materiais componentes, dentre 

esses, a água para amassamento.  

Os parâmetros de qualidade que devem ser analisados na água são:  pH, que 

é a medida da concentração de hidrogênio (H+) livre na água e o que dará a 



  

característica  ácida, neutra e alcalina ( ATKINS; JONES, 2012). Águas com caráter 

ácido aceleram o processo de corrosão, de acordo com a norma NBR 15900 o ideal 

é que se utilize pH próximo ao da água potável entre 5,8 à 8,00 (ABNT, 2009).  A 

matéria orgânica ocorre naturalmente nas águas, inclui principalmente proteínas, 

aminoácidos, ácidos graxos, resinas e compostos genericamente conhecidos como 

compostos humos, em concentrações que dependem da origem, das condições 

físicas do meio aquático, da bacia de drenagem e dos organismos decompositores , 

especifica-se até 3 mg/L ( expressa em oxigênio consumido) quantidade máxima ( 

NB 1), o controle se dá pelo fato do oxigênio contribuir com as corrosões em 

tubulações em ferro e aço (NALCO ANALYTICAL PROCEDURE, 2005).  

Cloreto é um composto iônico formado pelo ânion Cl-, com ligação covalente 

entre um átomo de cloro e um elemento menos eletronegativo. Apresentam-se na 

forma de cloretos de cálcio, sódio e magnésio. Como o íon cloreto é muito reativo, 

além de alterar o equilíbrio do sistema, é potencializador da corrosão em tubulações 

e altera a potabilidade da água (GENTIL, 1996), especifica-se 500 mg/L (expressos 

em íons Cl-) conforme NB 1 e NBR 15900 ( ABNT, 2003; ABNT, 2009). 

O Sulfato (SO4)-2, por ser altamente tóxico, reduz o oxigênio da água e 

impede o processo de floculação em estações de tratamento de água, é corrosivo 

tanto para o concreto como para estruturas de metais, especifica-se 300 mg/L 

(expresso em íons SO4
-2)  segundo a NB 1 e NBR 15900 ( ABNT, 2003; ABNT, 

2009). 

Denomina-se dureza à presença de sais de cálcio e de magnésio em amostra 

de águas, a dureza da água deve ser monitorada cuidadosamente porque estes 

minerais saem da solução e formam depósitos muito duros, similares a pedras, 

especifica-se magnésio Mg2+ < 150 mg/L conforme NB1 (ABNT, 2003). 

 Os contaminantes Chumbo e Zinco (metais), alteram os tempos de pega e 

resistência do concreto, especifica-se, 100 mg/L (máximo),  expresso como Pb2+ , 

Zn2+  respectivamente  de acordo com NBR 15900 ( ABNT, 2009). 

 A alcalinidade é um dos componentes críticos da água. Se a alcalinidade é 

muito alta, pode ocorrer a formação de depósitos e incrustações. Se a alcalinidade 

for muito baixa, o resultado é a ocorrência de corrosão. As duas formas de 



  

alcalinidade que são importantes são: alcalinidade carbonatos e alcalinidade 

bicarbonatos. Em certas condições, o cálcio e o carbonato podem reagir juntos, 

formando carbonato de cálcio, chamados de depósitos de carbonato de cálcio, 

controlados máximo 200 ppm c/ CaCO3 ( NALCO ANALYTICAL PROCEDURE , 2005). 

Os resíduos sólidos podem ser encontrados na água dissolvidos ou em suspensão, 

altas quantidades na água podem causar corrosão, especifica-se 50.000 mg/L   

(máximo) conforme  NBR 15900 ( ABNT, 2009). 

O ferro ocorre em águas naturais, oriundo da dissolução de compostos ferrosos 

de solos arenosos, terrenos de aluvião ou pântanos. A presença de ferro nas águas 

se toma notável quando a água se enriquece de O2 que oxida o ferro da forma 

ferroso para a forma férrico, marrom, esse controle só é feito para concretos que 

podem apresentar esteticamente manchamentos (NALCO ANALYTICAL 

PROCEDURE, 2005; MEHTA; MONTEIRO, 1995).  

 

Conclusão 

Conclui-se que o consumo da água em construções é importante, mas deve 

se levar em consideração a água utilizada, pois influência na resistência do material 

produzido, na alteração do tempo de pega do concreto e na corrosão das armaduras 

de concreto armado, além de preservar a integridade das tubulações.  

A água potável desde que tratada está apta a ser utilizada na construção 

civil, águas provenientes de origem superficial, subterrânea, industrial, água de 

esgoto e água proveniente de esgoto tratado  precisam passar por processos de 

tratamentos para adquirirem especificação adequada quanto ao uso. 

São necessários a implementação de políticas de monitoramento visando o 

uso consciente e a conservação da água nos canteiros de obras. 
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