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RESUMO  

A otimização do sistema de bombeamento de uma edificação é estreitamente dependente da 

otimização do volume do reservatório de água da mesma. Deste modo, o projetista necessita 

analisar todas as características presentes na residência que possam influenciar no consumo final de 

água. Esta pesquisa se detém a investigar, a partir de referencial teórico e de dados colhidos em 

prédios residenciais de Mossoró/RN, qual a provável influência de particularidades presentes nestes 

edifícios sobre o dimensionamento de reservatórios de água e das bombas de recalque. As 

características estudadas são: classe econômica, a qual está fortemente ligada ao perfil de consumo; 

medição por hidrômetro individualizado, pois age justamente na conscientização de consumo e na 

identificação mais rapidamente de perdas por vazamentos; dispositivos economizadores de água, os 

quais utilizam menor volume de água no seu funcionamento; e o aproveitamento de água da chuva e 

reúso de água cinza, pois dispensa a utilização de água potável em alguns aparelhos sanitários. 

Baseado no estudo teórico e no estudo prático, realizado em edificações multifamiliares de 

Mossoró/RN, verificou-se que as características analisadas possuem influência na otimização do 

dimensionamento do sistema de bombeamento. 
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ANALYSIS OF THE OPTIMIZATION OF RECTIFY PUMPS FROM THE 

OPTIMIZATION OF USEFUL VOLUME OF WATER RESERVOIRS IN 

MULTIFAMILIARY BUILDINGS: CASE STUDY - MOSSORÓ / 

RNABSTRACT  

 

 The optimization of the pumping system of a building is closely dependent on the optimization of 

the volume of the water reservoir of the same. In this way, the designer needs to analyze all the 

characteristics present in the residence that can influence the final consumption of water. This 

research investigates, based on theoretical references and data collected in residential buildings in 

Mossoró / RN, what is the probable influence of particularities in these buildings on the design of 

water reservoirs and booster pumps. The characteristics studied are: economy class, which is 

strongly linked to the consumption profile; Measurement by individualized hydrometer, as it acts 

precisely in the awareness of consumption and in the identification of leakage losses more quickly; 

Water-saving devices, which use less water in their operation; And the use of rainwater and gray 

water reuse, as it does not use drinking water in some sanitary appliances. Based on the theoretical 

study and the practical study carried out in multifamily buildings in Mossoró / RN, it was verified 
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that the characteristics analyzed have an influence on the optimization of the design of the pumping 

system. 
 

Keywords – Pumps. Water consumption. Optimization. 

 

 

1.  INTRODUÇÃO 

É cada vez mais recorrente a busca pela otimização de construções prezando pela sua 

qualidade, eficiência e segurança, e ao mesmo tempo evitando desperdício de materiais, de tempo 

ou custos desnecessários com superdimensionamentos. O bom planejamento nas fases iniciais do 

projeto é fundamental, devendo-se garantir que, além da utilização de normas como embasamento 

teórico, sejam também utilizados dados e características da edificação e região na qual será 

estabelecida. 

No dimensionamento de reservatórios de água, o qual irá influenciar diretamente na potência 

requerida pela bomba de recalque, é levado em consideração apenas a estimativa da população e do 

consumo per capita, deixando de ponderar alguns parâmetros importantes que influenciam 

diretamente o consumo de água, como: mudança do perfil de consumo, utilização de dispositivos 

sanitários que consumam menor volume de água, reutilização de água da chuva e reúso de água 

cinza, e medição individualizada. A consideração de tais parâmetros é muito importante uma vez 

que a minimização do volume final de água consumida influirá no dimensionamento do reservatório 

de água e, consequentemente, na potência da bomba d'água requerida para o sistema de 

bombeamento e no gasto energético mensal da mesma, nos projetos de fundação, estruturas e 

sistema de recalque da edificação. 

Diante disto, esta pesquisa buscou-se analisar, por meio de pesquisas bibliográficas e 

levantamento de dados reais de consumo de água nas edificações multifamiliares de Mossoró/RN, a 

contribuição dos parâmetros medição individualizada, aproveitamento de água da chuva e reúso de 

água cinza, utilização de dispositivos sanitários econômicos e classe social, na obtenção de um 

dimensionamento de reservatório otimizado e, a partir disto, no dimensionamento da bomba em 

conformidade com este reservatório, fazendo um comparativo destes valores com os valores dos 

dimensionamentos teóricos. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

A otimização do sistema de bombeamento de uma edificação é alcançado através do 

dimensionamento adequado do reservatório de água, ponderando características presentes nestas 

edificações que podem ser consideradas no projeto a fim de evitar o superdimensionamento destes 

reservatórios. Estas características serão externadas nos subitens a seguir.  

2.1 Classe social 

Existe uma relação expressiva entre o consumo per capita de água de uma população e as suas 

condições socioeconômicas. Segundo Léo Heller e Valter Lúcio (2010, p. 133) o fato do consumo 

per capita de água ser maior para a população com melhores condições socioeconômicas está 

relacionado com as atividades de conforto e lazer presentes na sua realidade: uso de piscinas, 

duchas, máquinas de lavar roupa, maquinas de lavar louça, lavagens de carros e etc.  

O padrão da edificação, ou classe econômica, possui peso relevante no dimensionamento de 

um reservatório, pois a cultura e os tipos de aparelhos utilizados variam de acordo com o poder 
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aquisitivo da população. Apesar disto, a literatura e as normas vigentes de muitas cidades não fazem 

distinção dos consumos per capita de água para classes econômicas diferentes, ou seja, não levam 

em consideração as diferenças socioeconômicas para os projetos hidráulicos. 

2.2 Fontes alternativas: Aproveitamento de água da chuva e Reúso de água cinza 

Apesar do custo excedente com a implantação destes sistemas, o aproveitamento de água da 

chuva e o reúso de água cinza apresentam muitas vantagens, pois atuam na redução da demanda de 

água potável no sistema público de abastecimento, além de contribuírem para a diminuição de 

custos com água potável na edificação, uma vez que a água que antes seria perdida ou descartada 

agora será utilizada para realização de atividades que não exijam potabilidade. Uma vantagem 

importante decorrente da adoção destes sistemas está relacionada com a redução do volume do 

reservatório de água potável abastecido pela concessionária, já que a água da chuva ou a água 

servida será, obrigatoriamente, armazenada em um reservatório específico. 

2.3 Dispositivos economizadores de água 

A adoção de dispositivos economizadores de água, nos últimos anos, é crescente. Até a 

década de 80 as descargas de bacia sanitária eram responsáveis por grande parte do consumo de 

água numa residência, chegando a consumir até 25 litros em um único acionamento. Em 

consequência da escassez e alto custo da água, surgiram programas de desenvolvimento de 

alternativas para diminuição deste consumo. No Brasil, destaca-se o ITP (Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas do Estado de São Paulo), o qual desenvolveu através de amplo estudo, bacias 

sanitárias com consumo de 4 a 5 litros de água por descarga (Léo Heller e Valter Lúcio, 2010 

p.127).  

2.4 Medição Individualizada em Condomínios Residenciais 

O sistema de medição individualizada consiste na instalação de um hidrômetro para cada 

unidade habitacional, possibilitando a medição do que foi realmente consumido em cada 

apartamento e, consequentemente, a cobrança justa na conta de água. 

Apesar deste custo, a adoção do sistema de medição individualizada garante muitos benefícios 

para o condomínio e para o meio ambiente, tais como: controle do consumo de cada apartamento, 

uso racional da água e, consequentemente, a diminuição dos efluentes de esgoto, maior facilidade 

em constatar a ocorrência de vazamentos e perdas de água de difícil percepção. 

O emprego da medição individualizada atua diretamente na conscientização de consumo das 

pessoas, pois é um método bastante eficiente para controlar o volume de água consumido por cada 

apartamento de forma justa. Devido a isto, o parâmetro “medição individualizada” detém grande 

contribuição para um menor volume de água nos reservatórios, devendo ser levado em consideração 

no dimensionamento. 

 

3 METODOLOGIA  

O levantamento dos dados se deu em três prédios de Mossoró/RN, os quais foram 

selecionados em conformidade com as características de interesse da pesquisa: medição 

individualizada, padrão econômico da edificação, aproveitamento de água da chuva e reúso de água 

cinza e dispositivos economizadores de água.  

Depois de selecionados os edifícios, algumas informações foram colhidas na visita ou através 

de contato direto com administradoras, construtoras e síndicos: 

a. Distribuição da quantidade de moradores por apartamento; 
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b. Número de apartamentos; 

c. Número de quartos por apartamento;; 

e. Leitura dos hidrômetros; 

f. Confirmação visual da presença dos parâmetros estudados na pesquisa. 

Era fundamental, para esta pesquisa, selecionar pelo menos um edifício para cada um dos 

parâmetros analisados, entretanto não foram encontradas em Mossoró edificações que abrangessem 

os parâmetros "reúso de água cinza” ou “aproveitamento de água da chuva". 

3.1 Edificações estudadas 

3.1.1 Spazio Di Zurick Residencial 

As características levantadas na visita ao edifício são as seguintes: condomínio de padrão 

médio, apartamentos de 50 m² com dois quartos, hidrômetros individualizados para controle de 

consumo e presença de vaso sanitário com caixa acoplada. A Figura 1 exibe a fachada lateral da 

edificação (Autor). 

 

Figura 18 - Fachada lateral do Spazio Di Zurick Residencial 

O consumo per capita real observado do período estudado foi de 135 L/hab.dia, valor 

consideravelmente inferior ao estabelecido na literatura de 250 L/hab.dia. Este fato pode ser 

justificado pela utilização de hidrômetros individualizados, os quais influenciam diretamente na 

conscientização de consumo, pela existência de vasos com caixa acoplada nos apartamentos, que 

utilizam menor volume de água, e pelo padrão da edificação. 

3.1.2 Dorian Jorge Freire 

A partir do levantamento feito em campo foram obtidas as seguintes características: 

condomínio de padrão alto, medição de consumo por hidrômetro individualizado, presença de vaso 

sanitário com caixa acoplada e 30 apartamentos de 125 m² com três quartos. A fachada frontal do 

prédio está ilustrada na Figura 2 (Flickr, 2015). 
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Figura 2 - Fachada frontal do Residencial Dorian Jorge Freire 

Apesar de se tratar de uma edificação de alto padrão, o consumo per capita observado no 

período da pesquisa foi de 167 L/hab.dia, valor inferior àquele proposto na literatura de 250 L/ 

hab.dia, ressaltando a importância dos hidrômetros individualizados e dos dispositivos 

economizadores (vasos sanitários com caixa acoplada) para a economia de água em uma edificação. 

3.1.3 Residencial Fausto Guilherme 

Na pesquisa de campo foram levantadas as seguintes informações sobre a edificação: 

condomínio de padrão médio, medição de consumo por hidrômetro geral, vaso sanitário com caixa 

acoplada, 30 apartamentos de 84 m² com três quartos e 30 apartamentos de 63 m² com dois quartos.. 

A Figura 3 apresenta a fachada lateral da edificação Dorian Jorge Freire (REPAV, 2017). 

 

Figura 3 – Fachada lateral do Residencial Fausto Guilherme 

Para esta edificação constatou-se, no período em que decorreu a pesquisa, um consumo per 

capita de 172 L/hab.dia, valor abaixo daquele estabelecido na literatura de 250 L/ hab.dia. Este fato 

pode ser justificado pela existência de vasos com caixa acoplada e pelo padrão da edificação. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Cálculo dos reservatórios ideal e teórico 

Para esta pesquisa, os dados teóricos para o dimensionamento dos reservatórios e das 

bombas foram extraídos da literatura, Manual de Instalações Hidráulicas e Sanitárias 

(MACINTYRE, 1990). Por outro lado, os dados para o cálculo dos reservatórios e das bombas 

ideais, necessários para atender a população da edificação no período estudado, são aqueles 
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levantados no estudo prático através da análise de campo. O Quadro 1 estão dispostos os dados 

utilizados para o dimensionamento dos reservatórios ideais e teóricos (AUTOR, 2017). 

PRÉDIO 

Quantidade de 

moradores 

Consumo de água 

(L/hab.dia) 
Volume do reservatório 

Teórico Real Teórico Real Teórico Ideal Diferença (%)  

Dorian Jorge 180 86 250 167 45000 14297 -68,23% 

Fausto Guilherme 300 168 250 172 75000 28866 -61,51% 

Zurick 144 95 250 135 36000 12752 -64,58% 

Quadro 1 - Comparativo entre o volume do reservatório ideal e teórico 

A diferença percentual entre os reservatórios ideais e teóricos é bastante significativa. Os 

reservatórios ideais, para os três prédios, apresentaram volume inferior em mais de 60% em 

relação ao volume dos reservatórios teóricos. Este fato é devido ao menor número real de 

moradores, aliados à presença de medição individualizada de água ou à característica de padrão 

econômico inferior. Observa-se também que as edificações com padrão mais elevado 

apresentaram consumo per capita maior que as edificações com padrão menor, corroborando o 

estudo bibliográfico que justifica a relevância da classe social para a otimização do volume útil de 

um reservatório de água. 

O mesmo pode ser observado através da comparação entre prédios com medição de água 

individualizada e prédios com medição geral. Comparando o consumo per capita dos prédios 

Zurick e Fausto Guilherme, os quais possuem padrão econômico semelhante e método de medição 

diferente, verifica-se que o primeiro apresenta consumo de água inferior em aproximadamente 

20%, especialmente devido à presença de medição individualizada de água, reforçando o estudo 

teórico que se baseia na afirmação de que a medição individualizada de água é um parâmetro 

importante para promover a economia de água em uma edificação.  

4.2 Cálculo das potências de bombas ideal e teórica 

A bomba teórica refere-se àquela estabelecida para atender o reservatório dimensionado 

segundo os parâmetros estabelecidos em literatura. Ou seja, é a simulação do dimensionamento da 

potência de uma bomba que o projetista realizaria. Por outro lado, a bomba ideal é aquela mais 

otimizada possível, capaz de atender a demanda do prédio no período de estudo. 

Para cálculo da potência da bomba ideal e teórica para o mesmo prédio, fixando o valor do 

rendimento da bomba em 0,50 e a altura manométrica como sendo a altura do edifício somado as 

perdas de carga no sistema de recalque (20% da altura geométrica do edifício), apenas a vazão de 

descarga irá variar, pois ela está diretamente relacionada ao volume dos reservatórios ideais e 

teóricos apresentados no Quadro 1. O Quadro 2 mostra os dados necessários para o cálculo das 

bombas ideais e teóricas (AUTOR, 2017). 

BOMBAS 
Dorian Jorge Freire Fausto Guilherme Zurick 

Teórica Real Teórica Real Teórica Real 

Consumo diário (L) 45000 14277 75000 28866 36000 12752 

Altura Manométrica 57,60 57,60 75,60 75,60 46,80 46,80 

Descarga mínima (L/h) 6750 2142 11250 4330 5400 1913 

Vazão de descarga (L/h) 10000 3173 16667 6415 8000 2834 

Vazão (m³/s) 0,00278 0,00088 0,00463 0,00178 0,00222 0,00079 
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Potencia (kW) 3,14 0,99 6,86 2,64 2,04 0,72 

Diferença entre 
potência teórica e real  

68,27% 61,51% 64,58% 

Quadro 2 - Dados para o dimensionamento das bombas ideais e teóricas  

Como apresentado no Quadro 2, a diferença percentual entre a potência ideal e a potência 

teórica para todos os prédios é superior a 60%. Inclusive, a diferença percentual entre os valores 

ideal e teórico, para as bombas e para os reservatórios, coincidiu, pois eles estão diretamente 

relacionados. Ou seja, com a otimização do volume de um reservatório, ocorre, 

consequentemente, a otimização da potência da bomba necessária para a operação deste sistema. 

O Gráfico 1 mostra a comparação entre as potência das bombas ideais e teóricas para cada 

edificação (AUTOR, 2017). 

A partir do dimensionamento das bombas ideais e teóricas é possível analisar a redução no 

valor da potência da bomba em decorrência da redução do volume útil do reservatório e, 

consequentemente, a redução do consumo de energia. Desta forma, esta redução implicará numa 

economia mensal de energia bastante significava, evidenciando-se em longo prazo como mostrado 

no Gráfico 2 (AUTOR, 2017). 

 

Gráfico 1 - Comparação entre potência das bombas ideais e teóricas 
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Gráfico 2 - Economia mensal e anual decorrente da utilização das bombas ideais 

 

7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A partir da análise das três edificações estudadas constatou-se a ocorrência de 

superdimensionamento da potência das bombas teóricas, uma vez que o seu valor foi superior em 

mais de 60% se comparado às bombas ideais. Esta diferença se deu pela estimativa da população e 

do consumo per capita. Desta forma, o estudo da otimização do volume útil de reservatórios e, 

consequentemente, do sistema de bombeamento, deve partir destes dois parâmetros. 

O parâmetro "população" deve ser revisto com muita cautela, pois apesar da população real 

ter sido inferior à estimativa da população teórica para os três edifícios estudados, o universo 

estatístico analisado não é suficiente para afirmar que em todos os casos este fato ocorrerá. Além 

disto, a população de uma edificação é um parâmetro bastante flexível, pois o número de 

moradores pode variar por motivos diversos. No parâmetro "Consumo per capita" é fundamental a 

investigação de características e peculiaridades de cada prédio que possam influenciar no consumo 

de água. 

 Constatou-se também, por meio da análise comparativa, que a otimização da bomba de 

recalque ocorre na mesma proporção em que ocorre a otimização do volume útil dos reservatórios, 

reforçando a ideia de que estes dois sistemas estão intimamente relacionados. A premissa desta 

pesquisa se mostrou plausível, pois se verificou a ocorrência de superdimensionamento das 

bombas teóricas das edificações analisadas, devido a não consideração, na literatura, dos 

parâmetros básicos de projeto para diferentes edificações, as quais influenciam diretamente o 

consumo de água, como medição individualizada, padrão econômico, dispositivos sanitários 

economizadores de água e aproveitamento de água da chuva e reúso de água cinza.  

Uma análise mais ampla, considerando uma amostra mais representativa de edificações em 

Mossoró, deve ser feita com o intuito de reforçar tais parâmetros para otimização de reservatórios. 

Uma reavaliação da norma 5626 e da literatura deveria ser feita de modo a considerar diferentes 

características de edificações no dimensionamento de reservatórios. 
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