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RESUMO
O objetivo geral desta dissertação foi estudar o sistema sifônico de drenagem
de águas pluviais, no contexto brasileiro, para edificações com coberturas acima de
5.000 m2 e pé-direito acima de 3,5 m. Para alcançar esse objetivo, foi efetuada uma
análise do sistema convencional e outra do sistema sifônico de drenagem de águas
pluviais. Para o estudo, foram agrupados três tópicos de análise: a descrição e
funcionamento, os principais componentes e a teoria de dimensionamento. Após a
análise comparativa das principais normas e diretrizes internacionais de sistemas
sifônicos, foi possível selecionar o método de dimensionamento do sistema sifônico
de drenagem de águas pluviais, descrito pela VDI 3806:2000, e aplicá-lo em um
estudo de caso abordado no contexto brasileiro. Os resultados do estudo de caso
permitiram concluir que o sistema sifônico poderá oferecer as seguintes vantagens
em relação ao sistema convencional: (i) quantidade menor de prumadas; (ii) menor
quantidade de caixas de passagem; (iii) menor diâmetro dos condutores nas
prumadas; (iv) drenagem de calhas internas sem utilizar caixas de passagem e (v)
condutores horizontais sem inclinação. As informações e os termos técnicos usados
neste estudo poderão colaborar na elaboração de uma norma brasileira sobre
sistema sifônico, ainda não existente no Brasil, e aperfeiçoar os fatores de
segurança para os projetos de sistema sifônico.
Palavras-Chave: Sistema sifônico, Drenagem de água pluvial, Grandes coberturas.

ABSTRACT
Siphonic Roof Drainage System for large roofs – Case Study
The general objective of this dissertation was to study the siphonic roof
drainage system of rainwater, in the Brazilian context, for buildings with roofs above
5,000 m2 and 3.5 m in high. To reach this objective, an analysis of the conventional
system and another of the siphonic roof drainage system were carried out. For the
study, three topics of analysis were grouped: the description and operation, the main
components and the theory of design. After comparing the main norms and
international guidelines for siphonic roof drainage systems, it was possible to select a
method for designing the siphonic drainage system described by VDI 3806: 2000,
and to apply it in a case study addressed in the Brazilian context. The results of the
case study allowed us to conclude that the siphonic system could offer the following
advantages over the conventional system: (i) less amount of downpipes; (ii) fewer
underground boxes; (iii) smaller diameter of the downpipes; (iv) drainage of internal
gutters without underground boxes and (v) collector pipes without slope. The
technical information of this study can be used for a future brazilian siphonic roof
drainage norm and to improve the safety factors when designing siphonic systems.

Keywords: Siphonic system, Rainwater Drainage Systems, Large roofs.
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1

INTRODUÇÃO

1.1 Aspectos gerais

Na década de 1960, surgiu na Escandinávia (Finlândia) a necessidade de
drenar a água pluvial de diversas lajes que passaram a ter a função de coberturas.
Devido aos anos de guerra, muitas casas haviam perdido seus telhados originais,
substituídos parcialmente por telhados planos. Além disso, o alto custo dos tubos de
cobre usados no sistema convencional de drenagem de águas pluviais, forneceu
novo impulso para o desenvolvimento de um sistema de drenagem alternativo, o
sistema sifônico (Bramhall, 2005).
O sistema de drenagem de águas pluviais por sifonação, também chamado
sistema sifônico neste trabalho, foi criado em 1968 na Escandinávia pelos
pesquisadores Olavi Ebeling e Risto Lunden, para quem, sistema sifônico (siphonic
system), é o sistema no qual os ralos sifônicos e os tubos horizontais e verticais
(neste trabalho chamados de condutores horizontais e verticias)), permitem um
escoamento de seção plena em condições de vazão de projeto, com aproveitamento
da diferença de altura total entre ralo sifônico e o ponto de saída do sistema. Olavi e
Ebeling definem o escoamento de seção plena (full-bore flow), como as condições
de escoamento, nas quais a água e pequenas quantidades de ar ocupam a seção
plena de uma tubulação. Eles definem o ralo sifônico (siphonic outlet) como sendo
um componente projetado para a entrada de água num sistema sifônico, no intuito
de permitir a drenagem de água pluvial a partir de uma cobertura ou calha, com o
objetivo de impedir a entrada do ar na tubulação.
Conforme Arthur e Swaffield (1999), o sistema de drenagem de águas pluviais
por sifonação, que opera por pressão negativa segundo o princípio de Bernoulli,
apresenta uma capacidade de drenagem maior do que o sistema convencional.
Arthur e Swaffield, definem pressão negativa (negative pressure), como o vácuo que
se forma no Sistema Sifônico após o enchimento completo de todos os componentes
do sistema. Estes autores definem o sistema convencional (convencional system)
como sendo o conjunto de tubulações entre calha, cobertura e o solo e que são
dimensionadas para funcionarem parcialmente cheias, com pressão igual ou maior
que a atmosférica.
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Arthur e Swaffield (1999) destacam que o sistema convencional opera
segundo os princípios dos condutos livres, ou seja, exclusivamente por gravidade,
enquanto que a drenagem de água por sifonação segue os princípios dos condutos
forçados. Isso é possível graças a diferença de pressão hidrostática entre o nível da
água na calha e o trecho inferior do condutor vertical.
Ambos os sistemas possuem conexões, ferragens e tubulações, porém,
somente o sistema de drenagem de águas pluviais por sifonação possui ralos
sifônicos. Esses, instalados em calhas ou coberturas planas, são normalmente de
Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou aço inoxidável. Atualmente, existem no
mundo, aproximadamente 20 empresas que produzem ralos sifônicos com
capacidade de captação de água pluvial que varia de seis litros por segundo (L/s)
até 100 L/s.
No Brasil e em vários países como, por exemplo, a Austrália, foram
construídas unidades de sistemas sifônicos com ralos sifônicos com vazão nominal
de 25 L/s até 100 L/s, em coberturas industriais e comerciais de grande porte. De
acordo com o Verein Deutscher Ingenieure (VDI) 3806:2000, coberturas de grande
porte apresentam no mínimo uma área de 5.000 m 2.
Arthur e Wright (2007) chegaram à conclusão de que o dever de todo
projetista, comprometido com a eficiência de seu projeto, é o de buscar o equilíbrio
entre o benefício ofertado e o custo global do sistema de drenagem pluvial
projetado. Esta conclusão é importante para coberturas industriais, shopping center,
parques logísticos e aeroportos, que geralmente possuem coberturas de grande
porte.
Esta dissertação têm como base os trabalhos de May (1997); Bramhall e Saul
(1998); Sommerhein (1999); Arthur e Swaffield (1999); Bowler e Arthur (1999); Arthur
e Swaffield (2001); Rattenbury (2001); May (2004); Arthur e Wright (2007), e os
trabalhos dos demais autores apresentados na Revisão Bibliográfica.
A análise da revisão bibliográfica permitiu encontrar uma descrição do sistema
sifônico de drenagem de águas pluviais na norma da American Society of Plumbing
Engineering (ASPE) 45:2013. Nessa norma, entende-se como condutor horizontal
(collector pipe), o tubo horizontal instalado abaixo da cobertura ou abaixo da calha,
que recebe o escoamento de água proveniente dos tubos de saída dos ralos
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sifônicos (tailpipe). O condutor vertical, conecta o condutor horizontal com o ponto de
saída do sistema sifônico. Denomina-se ponto de quebra de pressão atmosférica o
ponto no qual o condutor vertical apresenta pressão interna igual à pressão
atmosférica (siphon break). A partir deste ponto termina a sifonação.
Devido à falta de uma norma brasileira específica sobre sistema sifônico de
drenagem de águas pluviais, pretende-se identificar, na literatura e nas normas
internacionais, os parâmetros de projeto do sistema sifônico. Pretende-se identificar
os documentos técnicos sobre o sistema sifônico, bem como, os estudos de
viabilidade técnica, nas condições de uso brasileiras. Para poder demonstrar o
dimensionamento e a viabilidade técnica dos sistemas convencional e sifônico,
apresenta-se um estudo de caso no final deste trabalho.
No glossário desta dissertação, elaborou-se um quadro no qual constam as
traduções de vários termos técnicos encontrados na literatura inglesa para o
português e que serão adotados neste trabalho

1.2 Justificativa

O sistema sifônico é indicado para a captação de água em grandes
coberturas. Segundo pesquisa bibliográfica realizada na literatura nacional, o
sistema sifônico ainda é pouco estudado entre os pesquisadores no Brasil. Foram
encontrados dois trabalhos que abordam o tema, o da pesquisadora Del Conti
(1993), e do pesquisador Ishorst (2010), adaptado por Oliveira (2010), porém, não foi
encontrado em nenhuma norma nacional estudada, sequer uma menção ao sistema
sifônico de drenagem de águas pluvias.
O Brasil registrou nas últimas décadas um acentuado crescimento de
empreendimentos industriais e comerciais conforme demonstrado no APÊNDICE A
por três indicadores, a evolução número de shopping center construídos, o
crescimento das indústrias automotivas e o surgimento dos parques logísticos.
Internacionalmente, no início dos anos 1990, segundo Bramhall (2005), o
Reino Unido se tornou o principal mercado europeu para sistemas sifônicos de
drenagem de águas pluviais. Foi no Reino Unido, onde os acidentes e problemas
com quedas de coberturas foram amplamente descritos e estudados (Sommerhein,
1999). Estes estudos contribuíram significativamente para o desenvolvimento do
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conhecimento sobre o sistema sifônico. A partir da análise dos problemas ocorridos,
o governo inglês criou um grupo de estudo coordenado por May e pelo instituto de
pesquisas HR Wallingford. Estes estudos resultaram na publicação de dezenas de
trabalhos científicos sobre o sistema sifônico que contribuíram para a publicação de
uma norma específica.
Nesta dissertação, tanto as informações quanto os termos técnicos usados,
poderão colaborar na elaboração e implementação de uma futura norma brasileira
sobre o sistema sifônico de drenagem de águas pluviais, ainda não existente no
Brasil. Esta norma poderá incentivar o aperfeiçoamento e fornecimento de melhores
fatores de segurança para os projetos de sistemas sifônicos de drenagem de águas
pluviais desenvolvidos no Brasil.

23

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Estudar o sistema sifônico de drenagem de águas pluviais no contexto
brasileiro, para edificações com coberturas acima de 5.000 m 2 e pé-direito acima de
3,5 m.

2.2. Objetivos específicos

Os objetivos específicos desta dissertação são:

a) analisar o sistema convencional e o sistema sifônico de drenagem de águas
pluviais.

b) selecionar um método de dimensionamento do sistema sifônico de drenagem
de águas pluviais, entre as normas estudadas.

c) aplicar o método de dimensionamento do sistema sifônico selecionado, em
um estudo de caso.

d) verificar a viabilidade econômica
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3 METODOLOGIA

Esta dissertação tem como objetivo geral estudar o sistema sifônico de
drenagem de águas pluviais no contexto brasileiro. Para alcançar esse objetivo, a
pesquisa do tipo bibliográfica gera uma revisão bibliográfica, assim como uma
pesquisa documental que identifica as principais normas para o método de
dimensionamento do sistema sifônico de drenagem de águas pluviais a ser aplicado
no estudo de caso.
Toda a metodologia de um trabalho científico serve como pilares de uma
dissertação que devem levar ao atendimento dos objetivos específicos que, neste
estudo são: (i) análise do sistema convencional e do sistema sifônico, (ii) escolha do
método de dimensionamento e (iii) aplicação deste método em um projeto de
sistema sifônico por meio de um estudo de caso. Vide a figura 1.
Figura 1 – Estrutura metodológica
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Fonte: Elaborada pela autora.
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Durante o processo de pesquisa bibliográfica desta dissertação, desenvolveuse o estudo do conhecimento que fundamentou os sistemas de drenagem de águas
pluviais, publicado em revistas científicas, livros, dissertações, teses e rede
eletrônica, no período entre o surgimento do sistema sifônico até a presente data.
Preferencialmente, serão identificados os autores que estudam o sistema
sifônico de drenagem de águas pluviais, em universidades e institutos de pesquisa.
Não serão considerados autores que estudam o sistema convencional, por ser mais
antigo e disseminado no contexto brasileiro, ao contrário do sistema sifônico
proposto em caráter inovador.
Através da revisão bibliográfica, foram identificados e descritos os tópicos
para a realização da análise dos sistemas convencional e sifônico de drenagem de
águas pluviais em coberturas. A análise desses sistemas, pela abordagem da
descrição do funcionamento, dos componentes e do dimensionamento, em tópicos
distintos, possibilita descrições específicas para a implantação e funcionamento do
sistema.
Após

a

compreensão

do

funcionamento,

dos

componentes

e

do

dimensionamento de cada sistema de drenagem de águas pluviais de coberturas,
poderá ser feita uma análise comparativa das normas que regulam o assunto, a fim
de encontrar o melhor método de dimensionamento de um projeto de sistema de
drenagem de águas pluviais. Na fase de pesquisa, foi dada preferência às normas
que abordam exclusivamente os sistemas de drenagem de águas pluviais
convencional e sifônico. Nesse sentido, decorre a suposição de que essas normas
apresentem os parâmetros para o projeto do estudo de caso. Entre os objetivos
específicos, está a seleção do método de dimensionamento de um sistema sifônico.
Outro objetivo específico é o de aplicação do método de dimensionamento
para um estudo de caso, em que se pretende demonstrar a viabilidade técnica do
sistema sifônico de drenagem de águas pluviais. Sugere-se que seja feita uma
divisão do capítulo 7 em duas partes: na primeira, a identificação dos parâmetros
para o dimensionamento do projeto de um sistema sifônico de drenagem de águas
pluviais; na segunda, a aplicação do método de dimensionamento escolhido, usando
os parâmetros de projeto identificados na primeira parte.
Com base nas informações a serem descritas nos capítulos desta
dissertação, serão elaboradas a discussão dos resultados do estudo de caso, as
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considerações finais e sugestões, a fim de atender ao objetivo geral que é o estudo
sobre sistema sifônico de drenagem de águas pluviais.
Em consonância com Vergara (2013), esta pesquisa caracteriza-se, quanto
aos fins, em teórica e aplicada. Teórica, porque se pauta em um modelo de análise
do sistema sifônico de drenagem de águas pluviais em coberturas, baseado nos
parâmetros de dimensionamento de projeto descrito nas normas internacionais;
aplicada, porque fornece subsídios para a compreensão dos requisitos e parâmetros
de projeto dos sistemas convencional e sifônico de drenagem de águas pluviais.
Áreas do conhecimento muito específicas para as quais já existem normas
próprias

não

fazem

parte

do

escopo

deste

trabalho,

tais

como:

(i)

o

dimensionamento de caixas de passagem, (ii) o aproveitamento de águas pluviais e
(iii) o caso do dimensionamento por software.
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA DO SISTEMA SIFÔNICO DE DRENAGEM DE
ÁGUAS PLUVIAIS

O Sistema de Drenagem de Águas Pluviais por Sifonação (siphonic roof
drainage system – SRD) surgiu em 1968, através de trabalhos iniciais de dois
engenheiros da Finlândia, Olavi Ebeling (apud RATTENBURRY, 2001) e Risto
Lunden (apud BRAMHALL, 2005), motivados por muitos telhados planos existentes
naquele país e pelo fato de que o cobre ainda era largamente utilizado em tubos,
inclusive de águas pluviais.
Em 1972, Olavi Ebeling associa-se a Per Sommerhein (apud BRAMHALL,
2005) na Suécia, construindo nesse país o primeiro sistema de drenagem de águas
pluviais por sifonação, localizado na ABB Alstom Turbinas.
A comercialização de SRD inicia-se na Europa lentamente a partir de 1976
nos países da Escandinávia, Alemanha, Suíça e Inglaterra.
O sistema sifônico denominou-se inicialmente de sistema UV (Umpi Virtaus)
em finlandês, ou seja, escoamento à seção plena. Segundo Riedel e Ebeling (1981),
apesar de lançado inicialmente na Finlândia (e posteriormente ser testado na Escola
Técnica de Pesquisas Estaduais, na Finlândia, pelo Engenheiro finlandês Teuvo
Tuominen e Professor T. Tuomola), foi na Suécia que surgiu a primeira instalação. O
engenheiro Lars Skogström, da empresa Aeromator Trading Company AB (fundada
em 1972 com o objetivo de promover o sistema UV) e o Professor Henrik Ryti, da
Escola Técnica Superior de Helsingfors, continuaram o aperfeiçoamento do sistema
UV.
Riedel e Ebeling (1981) descreveram primeiramente o sistema UV (sistema
sifônico) com detalhes, incluindo gráficos para o dimensionamento de tubulações, e
finalizando com um exemplo numérico. Concluem com a afirmação de que o sistema
UV, com dimensionamento correto, consegue drenar satisfatoriamente as águas
pluviais de uma cobertura, impedindo que haja acúmulo de água no local.
Bossert (1982) descreve, primeiramente e com detalhes, o dimensionamento
de sistemas de drenagem de águas pluviais convencionais em edificações e, na
segunda parte de seu trabalho, o sistema de drenagem de águas pluviais por
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pressão negativa (Sistema UV), recém-lançado na Escandinávia. Descreve também
o roteiro do dimensionamento manual de um sistema sifônico, com gráficos e
tabelas. Conclui, realizando uma breve comparação do sistema convencional com o
sistema sifônico e alertando que, em razão da quantidade de informações sobre
esse sistema, o dimensionamento manual poderá ser trabalhoso em instalações
maiores.
Hänslin (1982) foi um dos primeiros autores a empregar novos programas de
computação para descrever o escoamento da água em calhas horizontais, de
diferentes seções e sua otimização quanto ao formato, layout e configuração da
saída da água por ralos sifônicos..
May (1982) inicia seus estudos sobre a drenagem de águas, com um trabalho
sobre o escoamento em calhas. Na primeira parte de seu trabalho teórico e
experimental, May apresenta fórmulas para o dimensionamento de calhas de seção
retangular, quadrada ou arredondada. Os efeitos de curvas, atrito e inclinação foram
estudados. Na segunda parte, estuda 77 configurações diferentes. O trabalho de
May (1982) resultou no dimensionamento de calhas descrito no BSI Code of Practice
308.
May (1987) descreve e estuda a cavitação em estruturas hidráulicas, ou seja,
em instalações prediais hidráulicas. Dedica especial atenção ao surgimento do
fenômeno da cavitação e à sua prevenção. Neste trabalho, cavitação, é definido
como o fenômeno envolvendo a formação e subsequente colapso de pequenas
quantidades de vapor num líquido, quantidades essas que se formam quando a
pressão no local, dentro de um escoamento, se reduz até perto da pressão de vapor
deste líquido. May conclue que são necessários estudos futuros, especialmente
quando há irregularidades nas superfícies de tubulações que podem ocasionar ou
influenciar o surgimento de cavitação.
Johannesson e Skogström (1991) descrevem um novo ralo sifônico para o
sistema UV, denominado de UV – Rainmaster. Os tubos e conexões usados nesse
sistema são de PVC, com rigidez de 1.800 N/mm2 em 50 anos, coeficiente de
dilatação térmica de 0,06 mm/m.oK e classe de pressão PN6 (tubos dimensionados
para uma pressão nominal de 6 bar ou 600 kPa). As juntas desse sistema sifônico
são feitas com adesivo especial. Concluem que deve-se usar isolamento térmico das
tubulações em climas frios e com neve.
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Hänslin (1993) descreve detalhadamente o funcionamento do sistema
sifônico, como novo sistema de drenagem de águas pluviais de alta capacidade,
para coberturas, telhados e calhas. Detalha o funcionamento hidrodinâmico do
sistema com equações e gráficos. Como resultado, elaborou uma metodologia de
dimensionamento desse sistema sifônico em nove etapas, e sugerindo alguns
parâmetros mínimos de dimensionamento.
May e Escarameia (1996) analisaram numa instalação experimental do
instituto HR Wallingford, o comportamento operacional de três sistemas sifônicos
disponíveis no mercado do Reino Unido, naquela época. O objetivo do estudo era
obter parâmetros independentes sobre o sistema sifônico e o seu desempenho, não
fornecidos pelos fabricantes.
May (1997) descreve o dimensionamento de sistemas convencionais e
sistemas sifônicos, para a drenagem de águas pluviais, detalhando com equações o
funcionamento de ambos os sistemas. Ele concluiu que existem diversos pontos
importantes: a escolha correta da intensidade pluviométrica, o dimensionamento
correto de ralos sifônicos no intuito de evitar-se a entrada de ar, a importância e o
monitoramento da pressão negativa nas tubulações, o processo de enchimento
completo do sistema sifônico (priming) e a necessidade de integração entre sistema
sifônico e a rede de drenagem externa ao prédio. Entende-se por processo de
enchimento completo do sistema sifônico o processo no qual a água admitida ao
sistema sifônico é capaz de remover o ar contido em tubos que possibilitam o
sistema sifônico de apresentar escoamento de seção plena até o ponto de saída.
Bramhall e Saul (1998) apresentaram informações sobre o desempenho
hidráulico de ralos sifônicos, colhidas numa unidade experimental, provida de um
sistema sifônico primário e um sistema sifônico secundário (de emergência). Após
alguns testes, concluíram que é o sistema sifônico secundário que determina, por
exemplo, a altura da água na calha, ao entrar em operação. Nesta dissertação,
entende-se por sistema primário (primary system), um sistema formado por tubos e
conexões destinados à drenagem de telhados, coberturas e calhas sob condições
de chuvas menos intensas. O sistema secundário (secondary system),

é um

sistema formado por tubos e conexões, destinado à drenagem de telhados,
coberturas ou calhas, sob condições de chuvas de maior intensidade ou na falha do
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sistema primário, sendo completamente independente do sistema primário. Muitas
vezes também se utiliza o termo de sistema de emergência.
Swaffield, Arthur e May (1998) analisaram o processo de enchimento
completo das tubulações de um sistema sifônico (priming) numa instalação simples
com somente um ralo sifônico, descrevendo a importância do fenômeno do priming
ser compreendido pelos projetistas hidráulicos. Além disso, desenvolveram um
software para a simulação numérica do fenômeno do priming.
Arthur e Swaffield (1999) resumiram os resultados obtidos durante três anos
num projeto patrocinado pelo Conselho de Pesquisa em Engenharia e Física (UK
EPSRC – The Engineering and Physics Science Research Council), do Reino Unido,
por diversos anos junto à Universidade Heriot-Watt, na Escócia, para a melhor
compreensão do sistema sifônico. Além da descrição detalhada do sistema sifônico
e do priming, concluíram que existem três tipos de ar em qualquer sistema sifônico:
1) o ar existe originalmente no sistema sifônico quando vazio e sem
funcionamento;
2) o ar arrastado para dentro do sistema sifônico junto com a água,
através da turbulência inevitável da água; e
3) o ar que entra normalmente pelo ralo sifônico, mesmo em regime de
operação plena (menor que 5%).
Bowler e Arthur (1999) dedicam-se à tarefa de melhorar o dimensionamento
de sistemas sifônicos, analisando as cinco mais frequentes causas de falhas
operacionais:
1) falhas na interação entre sistema sifônico e rede externa de drenagem
pluvial num prédio. Períodos de retorno de chuvas de 50 anos são
comuns em sistemas sifônicos. Já em redes de drenagem externa,
pode-se operar com períodos de retorno de dois anos. Os riscos de
acúmulo de água numa rede de drenagem externa são muito menores
e menos dispendiosos do que num sistema sifônico. É muito importante
que os projetistas hidráulicos estejam envolvidos no projeto dos dois
sistemas;
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2) na operação de um sistema sifônico, o dimensionamento pode levar a
pressões negativas de até - 800 mbar ou - 80 kPa. Entretanto, podem
ocorrer variações apreciáveis por efeitos como: a) entupimento por
obstrução parcial ou total de ralos sifônicos; b) interação não prevista
entre sistema sifônico e rede externa de drenagem; c) mudanças no
layout do sistema sifônico não previstas no projeto original; d)
quantidades de ar entrando no sistema sifônico não previstas em
projeto. Por pressurização e despressurização do sistema sifônico
podem entrar quantidades de ar que provocam ruído e vibração
mecânica, que por sua vez podem levar a falhas estruturais do sistema
sifônico;
3) falhas mecânicas nas tubulações devido a pressões negativas
excessivas, não previstas em projeto. Para tubos de PEAD usados
normalmente em sistemas sifônicos, há bastante informações sobre o
seu desempenho em pressões positivas de 3,2 bar até 16 bar ou 320
kPa até 1600 kPa, entretanto há muito menos informações sobre o seu
comportamento em pressões negativas até - 800 mbar ou - 80 kPa. No
dimensionamento de sistemas sifônicos, os projetistas devem seguir as
recomendações dos fabricantes de tubos PEAD e usar os valores
recomendados (vide capítulo sobre parâmetros de projeto de sistemas
sifônicos);
4) falhas no dimensionamento conjunto entre a capacidade do sistema
sifônico primário, a capacidade do sistema sifônico secundário (ou
drenagem de emergência) e rede de drenagem externa, devido ao fato
de que projetistas hidráulicos, arquitetos e construtores nem sempre
trabalham juntos; e
5) falhas na manutenção do sistema sifônico devido a obstrução parcial
ou total de ralos sifônicos, oriundos de falta de limpeza de calhas e
coberturas.
Sommerhein (1999) analisou e salientou os parâmetros mais importantes no
dimensionamento de um sistema sifônico, no caso de uma série de falhas em
instalações, ocorridas no Reino Unido na década de 1990. Concluiu que os
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problemas ocorridos no Reino Unido estariam ligados ao tipo de construção de
edificações industriais e comerciais no Reino Unido naquela época, além do
dimensionamento de sistemas sifônicos com intensidade pluviométrica de 75 mm/h.
Destacou a escolha correta do roteiro de dimensionamento, a importância da altura
da lâmina de água nas calhas, a verificação da carga disponível correta (disposable
head), o dimensionamento do condutor vertical, o tempo de enchimento do sistema
sifônico e o uso de prumadas diferentes para telhados em níveis diferentes.
Ainda Bramhall e Saul (2000) analisaram o efeito da pressão negativa sobre o
desempenho hidráulico de ralos sifônicos. A pressão negativa aumenta num Sistema
Sifônico e atinge valor máximo no ponto de inflexão entre o condutor horizontal e o
condutor vertical. Assim, o ralo sifônico mais próximo do condutor vertical apresenta
a maior pressão negativa e também a maior vazão. Pressões negativas diminuem e
as vazões também, quanto mais distante um ralo sifônico estiver situado do condutor
vertical. Os autores concluíram que são necessários mais estudos futuros para
detalhar melhor a influência da pressão negativa sobre a vazão de ralos sifônicos.
Arthur e Swaffield (2000) acompanharam pela primeira vez o funcionamento
de um sistema sifônico instalado num prédio comercial no Reino Unido. Analisando e
acompanhando diversos parâmetros, concluíram que há boa concordância entre os
resultados obtidos numa instalação experimental e na instalação comercial,

em

operação. Notaram, entretanto, que o efeito de autolimpeza que ocorre normalmente
nas tubulações de sistemas sifônicos, quando o escoamento atinge no mínimo
velocidade de 1,0 m/s, aparentemente já ocorre em velocidade menores. O efeito de
autolimpeza, normalmente ocorre quando há a despressurização, ou seja, quando o
sistema sifônico entra em funcionamento. Por autolimpeza (self-cleaning), entendese a limpeza dos sedimentos eventualmente depositados numa tubulação por um
escoamento de água de velocidade mínima, estabelecida normalmente em projeto
ou por experiência prática. Baseando-se no desempenho de instalações de teste,
normalmente a “despressurização” começa quando o sistema sifônico atinge
aproximadamente 25% de sua capacidade de projeto. O sistema sifônico instalado
num prédio comercial aparentemente mostrou que pode despressurizar com apenas
10% de sua capacidade de projeto, fato que, segundo os autores, precisa ser
amplamente comprovado.
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Arthur e Swaffield (2001) realizam um resumo do estado d’arte do sistema
sifônico,

após quase 30 anos de existência. O primeiro tópico operacional

destacado é a “pressão de operação”. Apesar de serem dimensionados para
operarem em pressões negativas de até - 800 mbar ou - 80 kPa, podem surgir
variações inesperadas devido a: a) interação com rede externa de drenagem; b)
bloqueio / entupimento parcial ou total de um ou mais ralos sifônicos; c) mudanças
no layout do sistema sifônico, pós-projeto; d) entrada de quantidades de ar no
sistema sifônico, imprevistas. Citam ainda os três tipos de ar existente num sistema
sifônico: (i) na água que entra com certa turbulência, (ii) nas tubulações vazias do
sistema sifônico, e (iii) o ar que entra sempre em pequena quantidade pelos ralos
sifônicos. Mencionam também as duas possibilidades de eliminação do ar existente
num sistema sifônico, ou seja, pelos ralos sifônicos e pelos condutores verticais.
Finalizam, destacando a importância de se verificar a altura de água nas calhas em
plena operação, o que deve ser realizado por ocasião do dimensionamento, além
dos tópicos do enchimento completo do sistema sifônico e da manutenção,
frequentemente negligenciada. Os autores concluem em seu artigo que há três
áreas nas quais as pesquisas precisam ser aprofundadas:
1) melhor compreensão do priming em unidades de sistemas sifônicos
com muitos ralos sifônicos (as experiências sempre relatam o uso de
apenas um até três ralos sifônicos);
2) melhor compreensão da operação de sistemas sifônicos em fluxos bem
menores do que as vazões de projeto; e
3) compreender melhor as variações de fluxo com o tempo nas calhas.

Wright, Swaffield e Arthur (2002) estudaram os parâmetros de um sistema
sifônico de até dois ralos sifônicos operando simultaneamente com vazões iguais e
diferentes, além de simular um bloqueio ou entupimento em um dos ralos sifônicos.
Analisaram também diferentes configurações para a saída do sistema sifônico, ou
seja, a passagem entre sistema sifônico e rede de drenagem externa, numa caixa de
passagem. Concluíram que, essencialmente um sistema sifônico multiralos opera de
forma similar ao uso de somente um ralo sifônico, distinguindo-se pela maior
complexidade. Outrossim, recomendam que os procedimentos de dimensionamento
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devem ser otimizados, especialmente em função da instabilidade operacional que
ocasionalmente pode aparecer quando as vazões num sistema sifônico estão abaixo
da vazão de projeto. O bloqueio ou entupimento de um dos ralos sifônicos pode
aumentar a pressão negativa no sistema sifônico e levando ao transbordo da calha
ou até possível deformação ou ruptura de tubulações, devido à excessiva pressão
negativa. Finalmente, alertam que erros no projeto da saída do condutor vertical para
a rede de drenagem externa, podem elevar o nível de água na calha, com possível
transbordo.
May (2004) estabeleceu no seu extenso trabalho (Report SR 654), no Instituto
de Pesquisa HR Wallingford, financiado pelo Departamento de Meio Ambiente e
Departamento de Indústria e Comércio (DOE–DTI, Department of Environment and
Department of Trade and Industry UK), do Reino Unido, as diretrizes básicas para
um projeto de sistema sifônico, que foram utilizadas mais tarde na elaboração da
norma BS 8490:2007. Com base nessas diretrizes, May utilizou experiências
colhidas ao longo dos anos com escoamento de água nas calhas, nos telhados, ar
em tubulações, cavitação em tubulações, e estudo de drenagem no sistema
convencional. Alguns dos principais tópicos abordados são:
a) princípios de dimensionamento hidráulico;
b) pré-requisitos de verificação das perdas de carga das prumadas
(imbalancing) do sistema sifônico;
c) velocidades mínimas de escoamento no sistema sifônico;
d) velocidade de enchimento total no sistema sifônico; e
e) pressões mínimas permitidas.
Salienta-se ainda que, em razão da complexidade, muitos fabricantes de
sistemas sifônicos começaram a desenvolver software em que estabelecem critérios
para:
a) tipos recomendados ou não de conexões (curvas, bifurcações,
reduções ou expansões);
b) coeficientes de perda de carga para tubos e conexões (friction loss),
parâmetro definido como a perda de energia associada ao fenômeno
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do atrito da água ao correr dentro de tubos, conexões e demais
dispositivos;
c) velocidades mínimas de escoamento;
d) pressões mínimas;
e) dados sobre a verificação das perdas de carga entre os ralos sifônicos;
e,
f) velocidade de enchimento total do sistema sifônico.
Em conjunto com vários fabricantes, e baseando-se em inúmeras informações
de publicações e experiências, May (2004) propõe para um dimensionamento de
sistema sifônico:
a) adotar na equação de Colebrook-White uma rugosidade interna mínima
dos tubos kp = 0,15 mm;
b) introduzir um fator de segurança de 10% no cálculo da vazão de
dimensionamento do sistema sifônico;
c) a diferença entre a maior e menor carga residual (residual head) na
verificação das perdas de carga do sistema sifônico não deve ser maior
que 1,0 m ou 10% da carga disponível (avaiable head);
d) a velocidade mínima em tubos de saída de ralos sifônicos e condutores
horizontais não deve ser inferior a 1,0 m/s e em condutores verticais no
mínimo 2,2 m/s;
e) o tempo de enchimento total não deve ser superior a 60 s; e
f) a pressão negativa não deve ser menor que -780 mbar ou - 7,8 mca,
assim como, a velocidade no ponto crítico (inflexão entre o condutor
horizontal e o condutor vertical) não deve ser maior que 6,0 m/s.
Öngören e Materna (2006) focaram em seus estudos o fato de que um
sistema sifônico, na maioria das vezes, não trabalha em seu regime pleno ou de
projeto. Em chuvas moderadas ou de pouca intensidade, o sistema sifônico pode
trabalhar como um sistema convencional, com um escoamento turbulento
misturando-se água e ar. O objetivo do trabalho desses autores é mostrar o
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comportamento do escoamento da mistura ar com água no sistema sifônico, no
intuito de melhor compreendê-lo, bem como de otimizar o dimensionamento dos
projetos. Em seus testes utilizaram uma variante do método velocimetria por imagem
de partículas ( PIV – particle image velocimetry) aplicando o método PIV para
visualização das bolhas de ar. O PIV é um método ótico que possibilita a
visualização do movimento de partículas dentro de um fluido para medir a velocidade
com precisão, através de câmeras de alta resolução e velocidade. Sabe-se que a
mistura ar com água pode atuar em uma ou duas fases do processo. Além do PIV,
aplicaram também a fluidodinâmica computacional (CFD – computational fluid
dynamic). O CFD é uma simulação computacional numérica dos processos físicoquímicos que apresentam o movimento de escoamento. No CFD, através de
modelos microscópicos, baseados nos princípios de conservação de massa, energia
e quantidade de movimento, pode-se prever concentrações, velocidades e
temperaturas. O CFD foi utilizado para acompanhar as bolhas de ar no seu trajeto
dentro do sistema sifônico desde o ralo sifônico até o tubo de saída do ralo. Através
dos ensaios efetuados, os autores concluíram que num sistema sifônico previamente
determinado com diâmetros de tubos de DN 56 mm até DN 75 mm, o aumento da
vazão em L/s promove um aumento da velocidade da água dentro dos tubos até um
valor que corresponde a 70% do valor correspondente ao enchimento completo do
sistema sifônico. A partir desse ponto, um aumento da vazão não acarreta mais
aumento da velocidade, que permanece constante até o ponto final do enchimento
completo. Os autores explicam esse fato pela formação de uma fase relativamente
homogênea no fluido, com pequenas bolhas de ar misturadas na água.
Arthur e Wright (2007) estudaram, mais uma vez, o fenômeno do enchimento
completo do sistema sifônico. Subdividiram o priming em sete fases:
1) escoamento inicial de água pluvial para dentro do ralo sifônico;
2) enchimento do tubo de saída do ralo. O diâmetro do tubo não deve ser
mais do que 10 - 20% maior do que a saída do ralo;
3) formação e movimento do “ressalto hidráulico” (hydraulic jump);
4) formação e propagação do escoamento à seção plena (full-bore flow);
5) despressurização do sistema sifônico;
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6) repressurização parcial do sistema sifônico; e
7) sistema sifônico completamente cheio (total primed system).
Apesar da análise detalhada do enchimento completo, os autores concluem
que são necessárias pesquisas adicionais para confirmar e aprofundar os
conhecimentos, em especial sobre a velocidade e mecanismo do priming.
Bramhall e Wearing (2008) estudaram o fenômeno do enchimento focado no
tubo de saída do ralo sifônico. Analisando os diâmetros dos tubos de saída do ralo
que apresentaram um enchimento mais rápido, concluíram, por exemplo, que para
um ralo sifônico de saída DN 75 mm, o diâmetro do tubo de saída não deve ser
maior que DN 110 mm. Recomendaram também usar luvas de solda elétrica em vez
de solda de topo, logo após uma expansão no tubo de saída vertical. Finalizando,
sugerem repetir os testes realizados com outros diâmetros, por exemplo, DN 56 mm,
DN 90 mm, DN 110 mm, DN 125 mm e DN 160 mm.
Lucke e Beecham (2009) descrevem o efeito de cavitação, aeração e pressão
negativa num sistema sifônico. Numa instalação experimental de aproximadamente
15 m de altura, testaram o efeito da injeção pontual de ar no condutor vertical,
visando reduzir a pressão negativa, que pode exceder os limites existentes para as
tubulações, especialmente PEAD e PVC. Estudaram também o efeito da pressão
negativa sobre tubos de acordo com os seus diâmetros e classes de pressão.
Concluíram que o fenômeno da cavitação, além de causar possíveis danos aos
tubos, também pode produzir ruído e vibração, indesejados.
Lucke e Beecham (2010a), em novo estudo, pesquisaram a inter-relação
entre pressão negativa, quantidade de ar e nível de água na calha num sistema
sifônico experimental, composto de quatro ralos sifônicos. Concluíram que o
bloqueio total de um ralo sifônico numa instalação de quatro ralos sifônicos reduz em
8% a capacidade do sistema sifônico (e aumento do nível de água na calha em até
67%, além do aumento da pressão negativa nas tubulações), o que, em chuvas
próximas da vazão de projeto, pode levar a problemas que não ocorrem em chuvas
com menos intensidade. O aumento de pressão negativa nos ralos sifônicos pode
levar ao aumento de ar no sistema sifônico, reduzindo a sua capacidade. O bloqueio
de um ou mais ralos pode, além de aumentar a pressão negativa demasiadamente,
levar à cavitação, transbordo de calhas e deformação de tubos.
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Lucke e Beecham (2010b) estudaram o efeito do ar injetado num sistema
sifônico sobre alguns parâmetros operacionais e de projeto, tais como: perda de
vazão ou capacidade, perda de velocidade, perda de carga e efeitos no atrito. A
injeção de ar num sistema sifônico em operação plena possibilita a simulação de seu
comportamento nas relações ar e água. Os autores concluíram que a redução da
capacidade não é diretamente proporcional ao aumento da quantidade de ar, assim
com 10% de ar num sistema sifônico, a vazão pode ser reduzida em até 16%, com
relação ar / água de 40 / 60, a redução de capacidade pode chegar até 45%, além
disso, há aumento de pressão e perda de “pressure head” em até 20%. Também, há
diminuição no atrito, na velocidade e perda de carga. Com uma relação ar / água de
35 / 65 a velocidade nos tubos diminuiu em até 13%.
Lucke e Beecham (2011) estudaram o comportamento de tubos de PEAD e
PVC usados em sistemas sifônicos, os quais foram submetidos à pressão negativa e
temperatura de 20ºC. Concluíram que os tubos de PVC-U (classe SN4) de diâmetros
menores que DN 100 mm resistem a pressões negativas do sistema sifônico sem
problemas, em diâmetros acima de DN 100 mm, há o limite de - 760 mbar ou - 76
kPa. Tubos de PEAD (SN4) foram analisados com diâmetros DN 250 mm e DN 315
mm, sendo que não apresentam problemas até pressões negativas quando são da
classe PN 6.3 e mesmo com classe PN 4 podem ser usados sem problemas até 460 mbar ou - 46 kPa .
Beecham e Lucke (2012) estudaram a influência da geometria (formato) de
calhas sobre o nível de água nas calhas acima dos ralos sifônicos de uma instalação
experimental. A altura do defletor antivórtice de um ralo sifônico pode influenciar a
altura de água numa calha, sendo diretamente proporcional. Os autores entendem
por defletor antivórtice (baffle plate), como sendo um dispositivo em forma de disco
(muitas vezes incorporado à grelha), destinado a impedir ou minimizar a entrada de
ar no sistema sifônico. A largura das calhas e o posicionamento de ralos sifônicos
exercem influência sobre a capacidade deles, associado a uma variação da
velocidade da água nas calhas. Apesar de não acharem nenhum relacionamento
direto entre vazão, largura da calha e profundidade de água na calha, para um
determinado ralo sifônico, os autores concluem que, ao testar calhas de larguras
variáveis entre 300 – 600 mm com um ralo sifônico de saída de DN 110 mm, a maior
e menor altura da água na calha ocorreu com largura de 400 mm e 300 mm,
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respectivamente, o que sugere haver determinadas larguras de calhas em que cada
ralo sifônico tem melhor desempenho. Concluíram também que a velocidade da
água, a altura da lâmina da água e a vazão do ralo sifônico variam de acordo com o
posicionamento do ralo sifônico e o comprimento da calha em ambos os lados do
ralo sifônico.
Pereira (2012) estuda a evolução qualitativa dos custos totais de um sistema
convencional e sifônico com relação à área da cobertura. Conclui que, apesar dos
custos menores do sistema convencional, haverá um ponto no qual, de acordo com
a área, diâmetro dos tubos e vazões, além dos outros custos que compõem os
sistemas de drenagem de águas pluviais, os custos se igualarão. A partir deste
ponto, o sistema sifônico poderá ter custos menores. Este ponto de inversão de
custos é específico de cada projeto.
Jack e Beattie (2014) descrevem os resultados de um estudo durante 18
meses do efeito de detritos acumulados sobre o desempenho operacional em dois
sistemas sifônicos em escala comercial. O estudo observa também as crescentes
mudanças de tempo e clima, com chuvas fortes e vendavais. Os detritos
acumulados podem levar facilmente ao bloqueio total de ralos sifônicos. Distinguemse detritos acumulados provenientes de telhados, de detritos acumulados devido à
ação do vento. Concluem que, em casos extremos, na ausência de manutenção e /
ou limpeza, o bloqueio parcial ou total de ralos sifônicos pode ocasionar entre
outros, o aumento de vazão nos outros ralos sifônicos, aumento da pressão
negativa, entrada de ar e alteração nas perdas de carga do sistema sifônico, até
com danos aos tubos.
Na figura 2, apresentam-se as publicações mais relevantes para a
compreensão do sistema sifônico de drenagem de águas pluviais, no período de
1981 até 2014, com destaque para a obra de May, publicada em 2004.
As referências bibliográficas apresentadas na figura 2, estão dispostas em
ordem cronológica, segundo ano de publicação.
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Figura 2 – Referências bibliográficas sobre o sistema sifônico.

1981
1982 - 97

RIEDEL / EBELING (1981) STORMWATER DRAINAGE
BY FULLYFILLED PIPES

MAY (1982) DESIGN GUTTER + OUTLETS / (1987)
CAVITATION / (1997) DESIGN CONV. + SRD’S

1998

BRAMHALL / SAUL (1998) / PERFORMANCE OF
OUTLETS / (1998) EFFECT NEG. PRESSURE ON
OUTLETS

1999

ARTHUR / SWAFFIELD (1999) /UNDERSTANDING
DRAINAGE SRD’S

2000

ARTHUR SWAFFIELD (1998) PRIMING OF SRD’S /
(1999 – SRD’S DESIGN CONSIDERATIONS / (2000)
ON SITE EVALUTION

2004

MAY (2004) / DESIGN CRITERIA FOR SIPHONIC
ROOF DRAINAGE SYSTEMS

2008
2009

BRAMHALL / SAUL (2008) PRIMING TAILPIPES

LUCKE / BEECHAM (2009) CAVITATION, AERATION,
NEGATIVE PRESSURE

2010

LUCKE BEECHAM (2010) AERATION AND GUTTER
WATER LEVELS / (2010) CAPACITY LOSS DUE
AERATION

2012

BEECHAM / LUCKE (2012) INFLUENCE OF
CHANNEL GEOMETRY ON WATER LEVEL

2013

LUCKE / BEECHAM (2013) PIPEWALL BUCKLING IN
SRD’S

2014

JACK / BEATTIE (2014) IMPACT OF DETRITUS ON
SRD’S OUTLET

Fonte: Elaborada pela autora.

O gráfico 1 traz a frequência expressa em percentagem, das publicações
listadas, em 67 referências bibliográficas, no período de 1930 até 2016. Os três
tópicos, “Ralos Sifônicos”, “Dimensionamento” e “Desempenho / Funcionamento”,
correspondem a 50% do total das publicações.
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Gráfico 1 – Sistemas sifônicos de drenagem de águas pluviais – Tópicos mais
pesquisados em 67 referências.

TUBOS - PRESSÃO
NEGATIVA
3%

ÁGUA ESCOAMENTO EM
TUBOS
3%

PRIMING
9%
ESCOAMENTO /
CONDIÇÕES
EXTREMAS
3%

FUNCIONAMENTO /
DESEMPENHO
14%

AERAÇÃO - NÍVEL ÁGUA
EM CALHAS / INFLUÊNCIA
3%
CALHAS - ESCOAMENTO /
GEOMETRIA /
DIMENSIONAMENTO
10%
CLIMA - ADAPTAÇÃO /
IMPACTO /
DIMENSIONAMENTO /
DESEMPENHO
9%

RALOS SIFÔNICOS DESEMPENHO /
INFLUÊNCIA / DETRITOS /
VAZÕES /
FUNCIONAMENTO /
PRESSÃO NEGATIVA
19%

DIMENSIONAMENTO
17%
DESEMPENHO /
OPERAÇÃO / CFD /
ESCOAMENTO
10%

Fonte: Elaborado pela autora.

Para esta dissertação, identificou-se 105 Referências Bibliográficas, incluindo
publicações científicas, teses e dissertações, no período de 1972 até 2017. Tais
publicações somente incluem as Referências Bibliográficas publicadas na Europa,
nas Américas do Norte e Sul, na África do Sul, Austrália e, parcialmente no Japão.
Todas as publicações da Ásia, notadamente da China Continental, na maioria das
vezes, não estão disponíveis em idiomas ocidentais e também são de difícil acesso.
O gráfico 2, mostra a distribuição da produção científica identificada sobre o
sistema sifônico de drenagem de águas pluviais, no período 1972 até 2017. As
colunas em azul representam os artigos científicos (84%), as colunas vermelhas
representam as dissertações (7%) e as colunas verdes as teses publicadas (9%).
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Gráfico 2 – Produção científica sobre sistema sifônico de drenagem de águas
pluviais, no período de 1972 até 2017.
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Fonte: Elaborado pela autora.

Nota-se que o período de publicação das normas internacionais sobre o
sistema sifônico de drenagem de águas pluviais (VDI 3806:2000, BS 8490:2007 e
ASPE 45:2013) coincide com o período de maior publicação de artigos científicos,
dissertações e teses sobre o assunto, cujos dados servem, em parte, de base para
as informações apresentadas no próximo capítulo.
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5 ANÁLISE DO SISTEMA CONVENCIONAL E SISTEMA SIFÔNICO DE
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

Mundialmente os sistemas de drenagem de águas pluviais, seja convencional
ou seja sifônico, muitas vezes não têm recebido a necessária importância nos
projetos, construção e manutenção. Apesar do custo relativo dos sistemas de
drenagem de águas pluviais em relação ao valor das obras, os danos causados por
falhas podem ser apreciáveis (May, 2004).

5.1 Análise do sistema convencional de drenagem de águas pluviais
O sistema convencional de drenagem de águas pluviais é abordado em três
tópicos diferentes: descrição e funcionamento, componentes e dimensionamento.
No Brasil este sistema convencional é essencialmente regulamentado pela
NBR 10.844:1989 que trata de “Instalações Prediais de Drenagem de Águas Pluviais
em Prédios”.

5.1.1 Descrição e funcionamento

O sistema convencional é formado de componentes de captação de águas
pluviais que podem ser ralos, bocais ou simplesmente tubos, instalados numa calha
(ou em pequenos rebaixos para impedir o empoçamento) e tubos (ou condutores)
horizontais e verticais, que terminam numa caixa de passagem dentro e / ou fora do
prédio. Normalmente cada ralo está ligado a um condutor vertical. A partir das caixas
de passagem, as águas pluviais escoam para uma rede de coleta externa.
Completam o sistema convencional as conexões e ferragens necessárias para a
fixação horizontal e vertical dos tubos.
A água escoa somente por gravidade, o sistema opera a pressão atmosférica.
Conforme May (1997) a altura da lâmina da água na calha, geralmente em
torno de 30 a 100 mm, constitui a força motriz que faz a água fluir até o ralo, desde
que haja inclinação na calha.
No sistema convencional, os condutores e conexões são de PVC, PP, aço
galvanizado, cobre ou material similar.
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Em edificações com coberturas de mais de duas águas, há calhas externas e
internas, as últimas exigem caixas de passagem dentro da edificação. Devido à
necessidade de inclinação, a capacidade dos condutores horizontais é limitada,
assim como o uso de caixas de passagem internas.
A figura 3 ilustra a condução típica das águas pluviais no sistema
convencional, assim como a variação dos diâmetros dos tubos.
Figura 3 – Sistema de drenagem convencional – Corte.

Condutor
vertical

Calhas

Ralos
com
grelhas

Bocais de
inspeção

Piso

Condutores horizontais, subterrâneos, e com DN 100 mm até DN 200 mm

Fonte: Adaptada de Feurich (2006).

O ralo ou simples boca de tubo, é o componente importante no sistema
convencional. Nota-se, na figura 3, o diâmetro dos condutores verticais em DN 100
mm e do condutor horizontal, enterrado no solo, de DN 100 mm, DN 125 mm, DN
150 mm e DN 200 mm, além dos bocais de inspeção, em cada condutor vertical. O
condutor vertical desemboca numa caixa de passagem.
Na figura 4, está representado uma edificação com quatro águas e calhas
interna / externas.
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Figura 4 – Sistema de drenagem convencional – Captação.

Condutores verticais

Tubulação abaixo do piso

Caixas de passagem

Fonte: Adaptada de Lucke (2009).

Na figura 5 está representado, esquematicamente, um dispositivo de
captação de águas pluviais num sistema convencional. Trata-se de um tubo fixado
numa calha.
Figura 5 – Sistema de drenagem convencional – Captação de água.

Entrada de Ar

Água

Altura da lâmina de água
na calha

Condutor vertical

A água desce o tubo normalmente
em forma de espiral

Fonte: Adaptada de Lucke (2009).
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A fotografia 1 mostra a captação de águas pluviais, no sistema convencional,
sem ralo e sem dispositivo antivórtice, ou seja, simplesmente um tubo instalado
numa calha. Nota-se a formação de um vórtice com fácil entrada de água no tubo
(aqui DN 100 mm, diâmetro bastante usual) e também o fato de a água correr ao
longo das paredes, somente. Segundo a norma EN 12.056-3:2001, em condutores
verticais de sistemas convencionais, o dimensionamento deve assegurar grau de
enchimento de 0,33 ou seja 1/3 da seção do tubo, sendo que o ar ocupa os 2/3
restantes.

A água nas fotografias está colorida de azul para melhor visualização
Fotografia 1 – Sistema convencional – Captação de águas pluviais com formação de
vórtice.

Fonte: Autora.

Na fotografia 2, a seguir, é mostrado o escoamento da água nos condutores
horizontal e vertical, com enchimento apenas parcial, típico do sistema convencional.
A água é misturada com o ar arrastado para dentro dos tubos, entre outros, pela
ação da turbulência provocada pelo escoamento.
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Fotografia 2 – Sistema convencional – Escoamento de água em condutor vertical e
horizontal, misturado com ar.

Fonte: Autora.

A fotografia 3 mostra um ralo do tipo “abacaxi” (grelha hemisférica, neste caso
em ferro fundido). Este dispositivo é encontrado normalmente para tubos de
diâmetro até DN 150 mm e têm função de grelha para dificultar a entrada de folhas e
outro tipo de detrito e até função antivórtice.
R

Fotografia 3 – Sistema convencional – Ralo tipo “Abacaxi”.

Fonte: Autora.
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Na fotografia 4, um dispositivo antivórtice encontrado em instalações
comerciais e industriais foi instalado experimentalmente numa caixa de pressão. O
objetivo é limitar a entrada de ar e a formação de vórtice, na água pluvial. Sabe-se
que a eficiência dos inúmeros tipos de dispositivos antivórtice é limitada.
Fotografia 4 – Sistema convencional – Caixa de pressão com dispositivo antivórtice
experimental.

Fonte: Autora.

A fotografia 5 mostra uma “Caixa de Pressão”, um dispositivo usado em
instalações comerciais e industriais, em chapa de aço galvanizado, usado em calhas
externas ou internas. Aqui está instalado na extremidade de uma calha interna do
prédio. Este dispositivo têm a função de promover “desaeração” da água pluvial, na
tentativa de aumentar a quantidade de água no tubo e diminuir a quantidade de ar.
Fotografia 5 – Sistema convencional – Caixa de pressão.

Fonte: Autora.
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A fotografia 6 mostra uma “Caixa de Pressão”, em concreto, externa ao
prédio, encontrada em antigas instalações comerciais e industriais de grande porte,
nas quais as calhas são substituídas por canaletas em concreto. Nota-se o grande
diâmetro do tubo.
Fotografia 6 – Sistema convencional – Caixa de pressão em concreto.

Fonte: Autora.
Na fotografia 7, pode-se ver um condutor vertical de PVC, de diâmetro DN
200, que conduz a água pluvial na saída da calha, interior ao prédio.
Fotografia 7 – Sistema convencional – Condutor vertical em PVC.

Fonte: Autora.
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A fotografia 8 mostra uma instalação com um condutor vertical em PVC,
levemente inclinado, conduzindo as águas pluviais para o condutor horizontal.
Fotografia 8 – Sistema Convencional – Condutor vertical inclinado em PVC.

Fonte: Autora.

No Sistema convencional, o dimensionamento de toda a instalação
normalmente pode ser feito manualmente, usando alguns gráficos, ocasionalmente
encontram-se em software. A integração do sistema convencional de drenagem de
águas pluviais com a drenagem externa do prédio deve ser dimensionada
corretamente, no sentido de que as caixas de passagem estejam presentes em
número, posição e tamanho suficiente. O sistema de drenagem externa da
edificação normalmente é parte da infraestrutura do empreendimento.

5.1.2 Principais componentes e sua descrição
A figura 6 ilustra os componentes principais do sistema convencional.
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Figura 6 – Sistema convencional – Principais componentes.
Grelha
Condutor
horizontal
Calha
Bocal
Curva 90º raio
longo

Abraçadeiras
Condutor
vertical

Caixa de
passagem
Saída

Fonte: Modificado a partir de Romfim (2014).

No sistema convencional, as águas pluviais são captadas em calhas de seção
semi-circular (em pequenas edificações) e, principalmente, em calhas de seção
retangular. O bocal de captação é provido de uma grelha para a retenção de folhas e
detritos, sendo ligado à um condutor horizontal e posteriormente à um condutor
vertical. Após o condutor vertical as águas pluviais escoam até uma caixa de
passagem (muitas vezes também chamada de caixa de areia).
Nas fotografias de 9 até 16 estão visualizados os principais componentes do
sistema convencional, mais encontrados no mercado nacional:
 bocal com grelha hemisférica tipo abacaxi, em ferro fundido;
 tubo em PVC;
 curva de 90º raio longo ou curva 45º, em PVC;
 expansão, em PVC;
 junção, em PVC;
 bocal de inspeção, em PVC;
 abraçadeira, em aço galvanizado; e
 adesivo para tubos e conexões em PVC.
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Para informações adicionais sobre os componentes de um sistema
convencional, recomenda-se consultar um catálogo (Tigre 2016).
a) bocal com grelha
A captação das águas pluviais é feita através de um bocal com uma grelha
hemisférica (tipo abacaxi), redonda, ou por uma grelha retangular em calhas de
seção maior. Alguns bocais possuem a forma de funil ou caixa de pressão,
retangular.
As grelhas comumente são de ferro fundido, os bocais apresentam-se em
PVC ou o material adotado na instalação. As caixas de pressão são fabricadas em
aço galvanizado, em instalações mais antigas encontra-se ainda o concreto.
Na fotografia 9 é visualiza uma grelha hemisférica em ferro fundido.
Fotografia 9 – Grelha hemisférica tipo abacaxi em ferro fundido.

Fonte: Autora.

b) tubos
As

tubulações

para

sistemas

convencionais

são

predominantemente

fabricados em PVC e Ferro Fundido, encontrando-se também o PEAD e o PP. Aquí
são descritos os componentes em PVC, visto que este é o material mais facilmente
encontrado.
Os tubos e conexões de PVC estão disponíveis no mercado em diâmetros de
50 mm (2”) até 400 mm (16”). Os tubos em PVC normalmente têm 6,0 m de
comprimento.
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A espessura de tubos de PVC com junta JEI (junta elástica integrada), para
esgoto é definida pela norma NBR 7362-2:1999. Vide APÊNDICE B, quadro 4.
Na fotografia 10 é mostrado um segmento de tubo de PVC.
Fotografia 10 – Tubo em PVC (segmento).

Fonte: Autora.

c) curvas de 90º ou 45º
As curvas de 90º apresentam-se com raio longo ou raio curto, há curvas que
possuem 45º. Estas conexões apresentam-se em PVC ou PP, nos diâmetros de 50
mm até 400 mm. As curvas de 45º e de 90º apresentam perda de carga diferente, de
acordo com o projeto usam-se curvas de 90º quando uma maior perda de carga é
desejada ou 2 curvas de 45º quando a perda de carga deve ser reduzida.
Na fotografia 11 é apresentada uma curva 90º.
Fotografia 11 – Curva 90º raio longo em PVC.

Fonte: Autora.
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d) expansões
A transição de um tubo de diâmetro menor para um maior ou vice-versa, é
feita por uma expansão ou redução. Estas conexões são em PVC ou acompanham
o

material usado na instalação. As reduções podem ser concêntricas ou

excêntricas, de acordo com a sua localização no sistema de drenagem.

Na fotografia 12 é mostrada uma expansão excêntrica, em PVC.
Fotografia 12 – Expansão em PVC.

Fonte: Autora.

e) junção
As junções (também encontra-se no mercado o termo “bifurcação”, devido ao
seu formato), são usados na unificação de dois tubos.
Apresentam-se normalmente como junção em 45º, raramente em 30º. O
material segue o da instalação, predominantemente em PVC.
Os diâmetros encontrados no mercado variam de 50 mm até 400 mm.
Na fotografia 13 é mostrada uma junção de 45º em PVC.
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Fotografia 13 – Junção 45º em PVC.

Fonte: Autora.

f) bocais de inspeção
A principal função de um bocal de inspeção é proporcionar um acesso fácil à
instalação, caso haja necessidade de limpeza. Os bocais de inspeção, muitas vezes
também chamados de “boca de visita”, apresentam uma boca rosqueada, que
deverá proporcionar um fechamento que assegure que não haja vazamento de
água.
Os bocais de inspeção podem apresentar o acesso lateral em 90º ou também
em 45º. As tampas de acesso são rosqueadas, com vedação através de anel de
borracha. Sob encomenda, encontram-se bocais com dispositivo de fechamento, por
exemplo um cadeado, para evitar-se um acesso indesejado.
Na fotografia 14 é mostrado um bocal de inspeção em PVC.
Fotografia 14 – Bocal de inspeção em PVC

Fonte: Autora
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g) abraçadeiras
As abraçadeiras são usadas principalmente, no sistema convencional, para a
fixação vertical dos tubos, em paredes ou pilares. As abraçadeiras são comumente
fabricadas em aço galvanizado. Na fotografia 15 é mostrada uma abraçadeira.
Fotografia 15 – Abraçadeira em aço galvanizado.

Fonte: Autora.

h) Adesivo para tubos e conexões em PVC
Os sistemas convencionais em PVC necessitam, para a união dos tubos com
as conexões, de um adesivo específico (cola) normalmente comercializado pelas
empresas fabricantes de PVC.
Na fotografia 16 abaixo é mostrada uma embalagem de adesivo para tubos e
conexões em PVC.
Fotografia 16 – Embalagem de adesivo para tubos e conexões em PVC.

Fonte: Autora
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5.1.3 Dimensionamento
O dimensionamento do sistema convencional orienta-se no Brasil pela norma
NBR 10.844:1989. Na Comunidade Europeia é usada a norma EN 12.056-3:2000.
No dimensionamento de um sistema convencional, segundo a NBR
10.844:1989 e a EN 12.056-3:2000, deve-se seguir essencialmente o roteiro de 6
etapas.
 Etapa 1: cálculo da área de contribuição, em m2;
 Etapa 2: cálculo da intensidade pluviométrica, em mm/h;
 Etapa 3: cálculo da vazão de projeto, em L/min;
 Etapa 4: dimensionamento da calha ou verificação da calha pela
fórmula de Manning – Strickler;
 Etapa 5: dimensionamento dos condutores verticais; e
 Etapa 6: dimensionamento dos condutores horizontais.
A figura 7 resume estas 6 etapas.
Figura 7 – Dimensionamento do sistema convencional – Principais etapas.

Etapa 1

Cálculo da área de contribuição (m2)

Etapa 2

Cálculo da intensidade pluviométrica (mm/h)

Etapa 3

Cálculo da vazão de projeto (L/min)

Etapa 4

DDimensionamento da calha (cm)

Etapa 5

Dimensionamento dos condutores verticais (mm)

Etapa 6

Dimensionamento dos condutores horizontais
(mm)

Fonte: Adaptada da NBR 10.844:1989 e EN 12.056-3:2000.
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Etapas do dimensionamento do sistema convencional segundo a NBR
10.844:1989
Etapa 1: cálculo da área de contribuição, em m2
O método de cálculo do valor da área de contribuição proposto pela NBR

10.844:1989 é ilustrado na figura 8, que detalha a influência do vento na inclinação
da chuva.
Figura 8 – Influência do vento na inclinação da chuva.

Fonte: NBR 10.844:1989.

Na figura 9 há indicações para o cálculo da área de contribuição.
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Figura 9 – Indicações para os cálculos da área de contribuição.

Fonte: NBR 10.844:1989.
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Etapa 2: cálculo da intensidade pluviométrica, em mm/h
A intensidade pluviométrica por localidade e período de retorno pode ser
consultada na NBR 10.844:1989, anexo tabela 5, página 11.

Etapa 3: cálculo da vazão de projeto, em L/min
A vazão de projeto Q deve ser calculada de acordo com a equação 1:

equação (1)
onde,
Q = vazão de projeto, em L/min;
I = intensidade pluviométrica, em mm/h; e
A = área de contribuição, em m2.

Etapa 4: dimensionamento da calha
A inclinação das calhas assegura que a água flua, aumentando a velocidade
com a inclinação de acordo com a equação de Manning – Strickler (NBR
10.844:1989 p. 6):

h

equação (2)
Na equação 2:
Q = vazão de projeto, L/min;
S = área da seção molhada, em m2;
n = coeficiente de rugosidade, NBR 10.844:1989;
Rh = raio hidráulico, em m;
i

= declividade da calha, em m/m; e

K = 60.000
A equação 2 também é usada para o dimensionamento de calhas segundo a
NBR 10.844:1989.

Etapa 5: dimensionamento dos condutores verticais
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Os condutores verticais devem ser dimensionados usando-se os ábacos da
NBR 10.844:1989, que fornecem o diâmetro dos condutores verticais em mm, a
partir da vazão de projeto em L/min, da altura da lâmina de água na calha em mm e
do comprimento do condutor vertical em m.
A figura 10 mostra os ábacos da NBR 10.844:1989 página 8.
Figura 10 – Ábacos para a determinação de diâmetros de condutores verticais.

Fonte: NBR 10.844:1989.

Etapa 6: dimensionamento dos condutores horizontais
Os condutores horizontais devem apresentar inclinação mínima de 0,5% = 5
mm / m (norma NBR 10.844:1989) e enchimento máximo de aproximadamente 2/3
da seção do tubo. As águas pluviais coletadas dividem o espaço com o ar
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transportado em conjunto com a água. Em tubos horizontais, aproximadamente 30%
da seção do tubo é ocupado por ar e 70% por água, em tubos verticais a proporção
pode ser inversa. Para o dimensionamento de condutores horizontais de seção
circular utiliza-se a tabela 4 da NBR 10.844:1989, reproduzida abaixo na tabela 1.
Tabela 1 – Capacidade de condutores horizontais de seção circular em L/min.

Fonte: NBR 10.844:1989.



Etapas do dimensionamento do sistema convencional segundo a EN 12.0563:2000
Etapa 1 até 3: cálculo da área de contribuição em m2 , da intensidade
pluviométrica em L / (s.m2) e da vazão de projeto em L/s
A norma EN 12056-3:2000 define como equação de dimensionamento básico

para a vazão a equação 3:
Q=r.A.C

equação (3)

onde,
Q = vazão em L/s;
r = intensidade pluviométrica, em L / (s . m2);
A = área relevante do telhado, em m2, já corrigida em relação à
inclinação; e
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C = fator de escoamento, adimensional, normalmente 1,0 quando não há
outras informações contrárias.
A EN 12056-3:2000 recomenda que somente nos casos em que a intensidade
pluviométrica “r” não seja suficientemente conhecida, que seja feita a correção desta
intensidade pluviométrica “r”, da equação 3, com fatores de segurança da tabela 2:
Tabela 2 - Fatores de segurança para correção da intensidade pluviométrica “r”.

Situação

Fator de
segurança

Calhas externas.

1,0

Calhas externas onde o transbordamento de
águas pluviais possa causar danos, por
exemplo, entradas de edificações públicas.

1,5

Calhas internas ou qualquer local onde o
transbordamento pode levar águas pluviais
ao interior da edificação.

2,0

Calhas internas onde é necessário um
cuidado excepcional como: Hospitais,
teatros, depósitos e lugares onde a entrada
de água pode formar gases tóxicos ou
inflamáveis, prédios como museus.

3,0

Fonte: EN 12056-3:2000 p.5.

Etapa 4: dimensionamento da calha
O dimensionamento da calha pode ser feito analogamente ao descrito na
etapa 4 do dimensionamento pela NBR 10.844:1989.
Etapa 5: dimensionamento dos condutores verticais
O dimensionamento dos condutores verticais segundo a norma EN 120563:2000 p. 16, deve ser efetuado com a aplicação da equação 4, de Wyly-Eaton:
QRWP = 2,5 . 10-4 . kb-0,167 . di 2,667 . ƒ1,667

equação (4)

onde,
QRWP = vazão, em L/s;
kb

= rugosidade do tubo, em mm (aqui sugerido como de 0,25 mm);

di

= diâmetro interno do condutor vertical, em mm; e
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ƒ

= fator que exprime o grau de enchimento dos condutores verticais,
ou seja, relação entre espessura do anel de água e o diâmetro
interno do tubo, adimensional, de 0,20 ou 0,33, segundo a EN.
12056-3:2000.

Segundo a EN 12.056-3:2000, a tabela 3

foi elaborada de acordo com a

equação 4 de Wyly Eaton.
Tabela 3 - Vazões em condutores verticais segundo Wyly-Eaton.

Fonte: Norma EN 12056-3:2000 p.16

A tabela 3, deve ser usada conforme segue:
- A EN 12056-3:2000 recomenda o uso do fator ƒ = 0,33. O fator ƒ exprime o
grau de enchimento dos condutores verticias. Procura-se o valor da vazão unitária
da calha na tabela 3 e, por interpolação, chega-se à uma valor de di (diâmetro
interno) em mm. À este valor deve ser acrescentada a espessura da parede do tubo
de PVC encontrado na norma NBR 7362-2:1999. Vide APÊNDICE B, quadro 4. Esta
norma informa a espessura mínima de parede em mm, levando a um diâmetro
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externo também em mm. Caso o diâmetro do tubo não seja disponível no mercado,
escolhe-se o diâmetro nominal imediatamente acima.
Etapa 6: dimensionamento dos condutores horizontais
Para os condutores horizontais, que recebem as águas pluviais dos
condutores verticais, o dimensionamento seguindo a EN 12056-3:2000 deve ser
efetuado com a tabela 4.
Tabela 4 - Vazões em condutores horizontais.

Fonte: Norma EN 12056-3:2000 anexo C p.22

A tabela 4 é utilizada conforme segue:
- para uma determinada vazão, em L/s, e uma inclinação do condutor
horizontal.

em

porcentagem,

obtém-se

um

dimensionamento é válido para todas as prumadas.

diâmetro

aproximado.

Este
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5.2 Análise do sistema sifônico de drenagem de águas pluviais
O sistema sifônico de drenagem de águas pluviais é descrito a seguir
segundo os critérios descrição e funcionamento, componentes e dimensionamento.

5.2.1 Descrição e funcionamento
O sistema sifônico de drenagem de águas pluviais (siphonic roof drainage
systems

-

SRDS),

é

formado

por

um

conjunto

de

ralos

sifônicos, componentes especiais projetados e dimensionados para a captação das
águas pluviais, por tubos condutores horizontais e verticais, conexões e ferragens
especiais, as últimas também denominadas sistema de fixação de tubos (rail
system), mais detalhadamente, abraçadeiras, perfis e barras, de aço galvanizado,
instalados horizontalmente e verticalmente, e destinados à fixação das tubulações.
As águas pluviais são coletadas em caixas de passagem, normalmente externas ao
prédio.
No caso de telhados de mais de duas águas, há calhas externas e internas.
As calhas internas podem ser facilmente drenadas por tubos horizontais que não
exigem inclinação. A elevada velocidade nos tubos do sistema garantem a
autolimpeza.
O funcionamento do sistema sifônico é por pressão negativa de - 100 até –
850 mbar ou de - 10 até - 85 kPa e baseia-se na Lei de Bernoulli (Daniel Bernoulli
foi um físico suíço que descobriu esta lei em 1738). O sistema sifônico apresenta
tubos com enchimento quase total (95% até 97%), não precisa de inclinação nos
condutores horizontais e apresenta velocidades de escoamento até 6 até 7 m/s
(norma ASPE 45:2013). Tipicamente são usados tubos e conexões em PEAD ou
Ferro Fundido.
As figuras 11 e 12

ilustram o layout de um Sistema Sifônico, com a

necessária variação nos diâmetros e detalhes de captação. Estão representados
diversos ralos sifônicos instalados numa calha, o condutor horizontal e o condutor
vertical, um bocal de inspeção na vertical, acima do solo, e a interligação com uma
caixa de passagem, que faz parte da rede de drenagem externa da edificação. Notase ainda o gradiente nos diâmetros dos tubos, ou seja, DN 50 mm até DN 150 mm.
A figura 13 mostra uma edificação de 04 águas com calhas internas e externa.
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Figura 11 – Sistema sifônico de drenagem de águas pluviais (SRD) – Corte.

Ralo sifônico
Calhas

Edificação

Bocal de
inspeção
Piso

Condutor horizontal
Condutor vertical

Fonte: Adaptada de Feurich (2006).
Figura 12 - Sistema sifônico de drenagem de águas pluviais – Captação.

Calha interna
Calha
externa
Condutores horizontais

Ralos sifônicos
Nenhum condutor
vertical dentro da
edificação

Condutor
vertical

Fonte: Adaptada de Lucke (2009).

Nenhum
tubo
abaixo do
piso
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O dimensionamento do sistema sifônico pode ser realizado manualmente,
mas muitas vezes utiliza-se um software, em razão do grande número de
informações e variáveis necessárias.
O sistema sifônico opera com pressão negativa, diferentemente do sistema
convencional. Na figura 13 mostra-se o perfil da pressão negativa de um sistema
sifônico formado por 03 ralos sifônicos. No ponto A, a água está na calha, antes do
ralo e a pressão neste ponto é positiva, correspondendo à altura da água na calha.
No ponto B, na parte superior do tubo de saída do ralo, a pressão é negativa, devido
ao aumento da energia cinética da água. Há perda de energia cinética no tubo de
saída do ralo, mas é menor do que o ganho de energia potencial no trajeto
proporcionado pela mudança de altura, assim, explica-se que a pressão negativa no
ponto C é menor do que no ponto B. Há muitas perdas de energia entre os pontos C
e F devido, não somente devido ao atrito nos tubos, mas também às curvas,
reduções, juntas de dilatação e demais conexões. Assim no ponto F, ponto de
inflexão entre condutor horizontal e o condutor vertical, temos a maior pressão
negativa. No condutor vertical, a perda da energia potencial é muito maior que as
perdas por atrito, ocorrendo um aumento da pressão até o ponto G, no qual a
pressão é atmosférica.
Figura 13 - Sistema sifônico – Perfil da pressão negativa.
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Fonte: Adaptada de May (1997).
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No sistema sifônico de drenagem de águas pluviais, a perfeita integração com
o sistema de drenagem externo ao prédio deve estar garantida. Os projetistas
hidráulicos devem analisar e adequar a integração entre o sistema sifônico, a rede
de drenagem externa (caixas de passagem, cisternas de coleta e reuso de águas
pluviais) no intuito de que não haja acúmulo e / ou retorno de água e que o
escoamento até o destino final (por exemplo: caixa de passagem) esteja
corretamente dimensionado.
No sistema sifônico, as águas pluviais são captadas por ralos sifônicos
especiais que possuem dispositivo antivórtice, evitando-se a entrada de ar no
sistema e ao mesmo tempo garantindo a eliminação do ar contido nos tubos.
Em precipitações baixas o sistema funciona como um sistema convencional,
entretanto, com o aumento da vazão ocorre o enchimento completo do sistema. O
processo de enchimento do sistema sifônico (priming) deve ocorrer em 60 segundos.
Com a entrada em operação do sistema sifônico, a água escoa sob pressão
negativa do ralo sifônico, para o condutor horizontal e, em seguida, entra no
condutor vertical.
O sistema sifônico somente inicia a sua operação quando toda a tubulação
está aproximadamente 60% cheia.
Segundo a norma ASPE 45:2013, há cinco fases envolvidas no processo de
enchimento completo dos tubos num sistema sifônico, conforme figura 14.
Na figura 14, “Id” representa a intensidade pluviométrica de dimensionamento,
no caso, menor do que a Intensidade pluviométrica estatística “Is”, de uma chuva
amostral, de tempo de retorno “T” e duração “t”, em segundos. A área em azul é
designada por “Ir”, onde Ir = Is – Id, representando a quantidade de água de chuva
acumulada no telhado e calhas, até que o nível da saída de emergência esteja
atingido ou até que a chuva pare.
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Figura 14 - Processo de enchimento do sistema sifônico.
I (mm/h)

Is
Id

I r = Is – Id

Chuva
amostral

Intensidade
pluviométrica

Tempo = Duração da
chuva

t (s)

Ir = Quantidade de água pluvial acumulada no telhado
Is = Intensidade pluviométrica estatística
Id = Intensidade pluviométrica de dimensionamento

Fonte: Adaptada de ASPE 45 (2013, p. 14).

A seguir são descritos os cinco tipos de escoamento, encontrados também na
figura 14, acima. A direção do escoamento da água é dada pelas setas, na figura 15.
Figura 15 - Tipos de escoamento de água na tubulação do sistema sifônico.

Fonte: Norma ASPE 45 (2013, p.14).
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O escoamento tipo 1, ocorre em chuvas leves, bem abaixo da vazão
necessária para o enchimento completo dos tubos. O escoamento ondular
apresentado é típico.
O tipo 2 é um escoamento pulsante, ocorrendo normalmente no encontro do
tubo de saída do ralo sifônico e o condutor hirozontal. Esse tipo de escoamento
normalmente existe por diminuição brusca de velocidade da água, na saída da água
dos tubos menores e entrada para os maiores. Nesse ponto, ocorre transição do
fluído em regime supercrítico para subcrítico, ou seja, um pequeno ressalto
hidráulico (hydraulic jump).
O escoamento tipo 3 ocorre com o aumento da intensidade das chuvas e
quando os picos do ressalto hidráulico atingem a parte superior interna dos tubos,
propagando-se em direção ao condutor vertical, ou seja, à saída do sistema sifônico.
No escoamento tipo 4, com o novo aumento da intensidade da chuva, os
tubos começam a ficar cheios e a quantidade de ar na água diminui. Quando a
quantidade de ar decresce até aproximadamente 40%, o sistema começa a sifonar,
paralelamente há uma diminuição da pressão estática, ficando menor que a pressão
atmosférica, ou seja, tornando-se negativa. O ar ainda existente nos tubos misturase com a água e é levado para fora do sistema, através do condutor vertical.
O escoamento tipo 5 não contém mais ar e é denominado de escoamento
típico do enchimento completo do sistema sifônico, equivalente ao atingimento da
vazão de projeto do sistema sifônico. As pequenas quantidades de ar ainda
presentes normalmente são menores que 5%.
Quando a chuva diminui de quantidade, ocorre a reversão dos escoamentos
do tipo 5 para o tipo 1 até que a chuva pare totalmente. Com a variação da
intensidade da chuva, os escoamentos podem passar rapidamente de tipo 1 para 5
e vice-versa.
O aproveitamento da energia potencial da água, em razão da altura entre o
fundo da calha e o ponto de descarga, no solo, leva a formação da pressão
negativa.
O bom funcionamento do sistema sifônico requer a variação de diâmetros,
reduções, expansões e variações das pressões negativas.
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A importância da existência de “Dispositivos de Drenagem Emergencial” como
extravasores, tubos simples, drenos de emergência ou de Sistemas Secundários, é
fundamental para a segurança operacional de qualquer edificação. Há dispositivos
simples e outros que requerem um dimensionamento mais elaborado. O assunto têm
merecido estudos científicos, como o de Lucke e Beecham (2015). No tópico que
trata de parâmetros de projeto, o assunto drenagem emergencial através de um
sistema secundário é abordado novamente.
A quantidade de variáveis e a sua complexidade exigem que um sistema
sifônico seja dimensionado com ajuda de um software, específico para cada
fabricante. No tópico “Estudo de Caso” é feito um estudo comparando-se o sistema
convencional e o sistema sifônico. O dimensionamento dos dois sistemas para o
exemplo citado é feito manualmente e com o auxílio de tabelas que constam nas
NBR 10.844:1989 e nas normas internacionais, como a EN 12.056-3:2000 e a VDI
3806:2000.
No sistema sifônico, pode-se encaminhar as águas pluviais após a saída da
edificação diretamente até a entrada da caixa de passagem, por distâncias de até
150 m. Este fato deve ser levado em consideração. O dimensionamento das caixas
de passagem deve ser verificado, assim como o seu revestimento interno. Sabe-se
que no sistema sifônico, as caixas de passagem recebem individualmente um
volume de água muito maior e com mais velocidade.
É característica do sistema sifônico necessitar de poucos condutores verticais
e consequentemente poucas caixas de passagem, comparado ao sistema
convencional. Assim sendo, o volume da caixa de passagem deve ser verificado no
projeto. Também deve-se verificar a velocidade de saída da água do condutor
vertical no sistema sifônico, que pode ser de 2,5 a 3,0 m/s contra 0,6 a 0,7 m/s no
sistema convencional. Consequentemente, as paredes internas da caixa de
passagem podem exigir um revestimento mais reforçado.
A utilização dos ralos sifônicos exige medidas mínimas das calhas, por
exemplo, para um ralo de diâmetro externo de 320 mm, a calha deve ter, no mínimo,
400 mm de largura e para a vazão máxima do projeto é recomendado usar calhas de
abas laterais de no mínimo 200 mm de modo a utilizar a metade da altura lateral. As
calhas devem ser verificadas pelo seu fabricante quanto à adequação para o uso
com sistema sifônico. Frequentemente a largura da chapa de aço galvanizado
disponível no mercado, leva o fabricante das calhas a fornecer um produto
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inadequado. Calhas estreitas ou de aba lateral baixa podem levar facilmente aos
transbordamento das calhas.
A captação de águas pluviais no sistema sifônico é realizada com um ralo
sifônico. O ralo sifônico é um dispositivo projetado especialmente para captar águas
pluviais de um telhado ou calha, com ou sem manta, evitar ou minimizar a entrada
de ar no sistema sifônico e contribuir para um rápido enchimento completo do
sistema.
As duas partes essenciais de um ralo sifônico são o corpo do ralo,
normalmente em aço inoxidável ou resina (por exemplo PEAD), e uma grelha de
materiais como aço-liga ou PEAD, sendo a função da grelha a retenção de detritos
maiores. Detritos menores que passam pela grelha são arrastados para o sistema
sifônico que dispõe, do efeito de autolimpeza, obtido através da alta velocidade de
escoamento da água. Além disso, há um defletor antivórtice em forma de disco que
muitas vezes está integrado à grelha. O ralo sifônico também dispõe de um tubo de
saída, de 30 a 40 cm de comprimento e diâmetro calculado de acordo com a vazão
para a qual foi dimensionado. Este tubo de saída tem a função de interligar o ralo
com o condutor horizontal, devendo apresentar uma parte vertical e outra horizontal
e devendo entrar no condutor horizontal por meio de uma junção, conforme figura
16.
Figura 16 - Sistema sifônico – Captação de água com ralo sifônico.

Defletor antivortex

Água pluvial

Água entra no tubo vertical
com pouco Ar
Coletor horizontal, suspenso,
fixado abaixo da cobertura por
sistema de ferragens

Tubo de saída do
ralo sifônico

Água corre no
tubo sob pressão
negativa

Fonte: Adaptada de Lucke (2009).
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Na fotografia 17 é mostrado um ralo sifônico, instalado numa calha, sem
defletor, sem dispositivo antivórtice e sem grelha. Nota-se claramente a formação de
um vórtice com entrada de ar reduzida, em função do enchimento quase completo
do sistema sifônico. O defletor ou dispositivo antivórtice é parte importante do ralo
sifônico, sendo sua presença exigida em algumas normas internacionais como na
ASME A112.6.9-2005.
Fotografia 17 - Sistema sifônico – Ralo sifônico sem dispositivo antivórtice e com
formação de vórtice.

Fonte: Autora.

Na fotografia 18 o ralo sifônico é mostrado já com o dispositivo antivórtice e a
grelha (grading), impedindo a entrada de ar e detritos. O dispositivo antivórtice, além
de impedir a entrada de ar, também possibilita a desaeração, ou seja, a saída de ar
do sistema sifônico, permitindo o enchimento completo dos tubos.
Fotografia 18 - Sistema sifônico – Ralo sifônico com dispositivo antivórtice e grelha.

Fonte: Autora.
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Na fotografia 19 é mostrado o enchimento parcial do condutor horizontal de
um sistema sifônico, tipicamente na fase inicial, com água misturada com ar,
estando o tubo somente parcialmente cheio.
Fotografia 19 - Sistema sifônico – Enchimento parcial do condutor horizontal.

Fonte: Autora.

Na fotografia 20, é visualizado o condutor horizontal,

do sistema sifônico

praticamente cheio, desaerado. Este processo é conhecido como enchimento
completo (priming). Verifica-se também que há pequena quantidade de ar
acumulada na parte superior do condutor vertical, próximo à curva. Observa-se que
em um sistema de tubulações o ar se acumula normalmente na parte superior dos
tubos, na parte superior das curvas e na parte superior de juntas de solda.

Fotografia 20 - Sistema sifônico – Condutor horizontal quase cheio.

Fonte: Autora.
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A fotografia 21 mostra uma pequena quantidade de ar acumulada junto à
parte inferior do ralo sifônico, na lateral superior do tubo de saída, em fase final de
desaeração.
Fotografia 21 - Sistema sifônico – Ar acumulado no interior de tubo quase cheio.

Fonte: autora.

Na fotografia 22, os tubos coletores do sistema sifônico estão completamente
cheios, praticamente sem ar. Observa-se o tubo de saída do ralo sifônico e o
condutor horizontal.
Fotografia 22 - Sistema sifônico – Tubo completamente cheio.

Fonte: Autora.
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A fotografia 23 mostra um ralo sifônico completamente coberto, com sistema
sifônico em pleno funcionamento e com capacidade de projeto já atingida. Não há
turbulência na água próxima ao ralo.
Fotografia 23 - Sistema sifônico – Ralo sifônico completamente coberto.

Fonte: Autora.

A fotografia 24 mostra um sistema sifônico de um empreendimento industrial.
Visualiza-se a parte inferior da calha com um ralo sifônico, com corpo em aço
inoxidável, e o tubo de saída do ralo em PEAD que conduz a água para o condutor
horizontal. Observa-se também parte do sistema de fixação em aço galvanizado,
necessário para manter o condutor horizontal suspenso.
Fotografia 24 - Sistema sifônico – Ralo sifônico com tubo de saída.

Fonte: Autora.

78

Na fotografia 25 visualiza-se um condutor horizontal e sua fixação horizontal,
com barra quadrada, em aço galvanizado, fixado abaixo da cobertura, ao longo de
um dos eixos da edificação.
Fotografia 25 - Sistema sifônico – Condutor horizontal.

Fonte: Autora.

Na fotografia 26 é mostrada a parte inferior de um condutor vertical, com um
bocal de inspeção.
Fotografia 26 - Sistema sifônico – Condutor vertical com bocal de inspeção.

Fonte: Autora.
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5.2.2 Principais componentes e sua descrição
Os principais componentes do sistema sifônico são apresentados na figura
17.
Figura 17 - Sistema sifônico – Principais componentes.
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Curva
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do ralo sifônico
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dilatação

Ponto de quebra
da sifonação

Fonte: Adaptada da BS 8490:2007.

No sistema sifônico as águas pluviais são coletadas em coberturas ou calhas,
e drenadas por ralos sifônicos instalados nestas coberturas ou calhas. A partir dos
ralos sifônicos as águas pluviais entram no tubo de saída do ralo sifônico,
normalmente provido de uma curva de 90º raio longo e entrando no condutor
horizontal através de uma junção de 45º. As águas pluviais são encaminhadas do
condutor horizontal para o condutor vertical, sendo que estes dois tubos
normalmente estão conectados por duas curvas de 45º. O condutor vertical
encaminha as águas pluviais à uma caixa de passagem.
Os principais componentes do sistema sifônico são:
 ralo sifônico em PEAD ou aço inoxidável;
 tubo em PEAD ou ferro fundido;
 curvas de 90º raio longo ou curva 45º, em PEAD ou ferro
fundido;
 expansão em PEAD ou ferro fundido;
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 junção 45º em PEAD ou ferro fundido;
 junta de dilatação em PEAD ou ferro fundido;
 bocal de inspeção em PEAD ou ferro fundido;
 luva para solda elétrica, em PEAD, e
 abraçadeiras em aço galvanizado e barras quadradas.

Para informações adicionais sobre os componentes de um sistema sifônico
recomenda-se consultar um catálogo (Geberit 2018).
a) ralos sifônicos
No sistema sifônico, os ralos sifônicos são componentes importantes, porque
influenciam no enchimento completo do sistema, na desaeração dos tubos e no nível
da água na calha. Nas fotografias 27 a 31 são mostrados alguns ralos sifônicos,
comercializados, a título de exemplo, por alguns dos principais fabricantes mundiais.
Tratam-se de ralos sifônicos para serem instalados em calhas, sendo construídos
em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) e / ou aço inoxidável.
Na fotografia 27 visualiza-se um ralo sifônico da empresa Akatherm, dos
Países Baixos, linha Akasison, para calhas, composto de uma grelha em PEAD ou
Polipropileno (PP) e um corpo de aço inoxidável, além de parte de um condutor
vertical, em PEAD.
Fotografia 27 – Sistema sifônico – Ralo sifônico para calhas.

Fonte: Akasison (2016).
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Na fotografia 28 visualiza-se um ralo sifônico da empresa suíça Geberit, linha
Pluvia, para uso em calhas, com grelha em PEAD ou PP e corpo do ralo em aço
inoxidável. O tubo de saída do ralo é em PEAD.
Fotografia 28 - Sistema sifônico – Ralo sifônico para calhas.

Fonte: Geberit (2017)

Na fotografia 29 é mostrado um ralo sifônico da empresa francesa Saint
Gobain, linha Epams. Construído totalmente em aço inoxidável com diversas partes
em ligas de aço. O tubo de saída do ralo também é em aço inoxidável. O ralo
destina-se ao uso em calhas.
Fotografia 29 - Sistema sifônico – Ralo sifônico para calhas.

Fonte: Saint Gobain (2017).
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Na fotografia 30 está representado um ralo sifônico da empresa Wavin, dos
Países Baixos, para coberturas planas. A grelha do ralo é em PEAD ou PP e o corpo
do ralo em aço inoxidável. O tubo de saída do ralo é em PEAD.
Fotografia 30 - Sistema sifônico – Ralo sifônico para calhas.

Fonte: Wavin (2015).

Na fotografia 31 visualiza-se um ralo sifônico da empresa inglesa Fullflow,
para uso em calhas. A grelha é em aço e o corpo do ralo em aço inoxidável. O tubo
de saída do ralo é em PEAD.
Fotografia 31 - Sistema sifônico – Ralo sifônico para calhas.

Fonte: Fullflow (2017).
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Os fabricantes Akatherm, Fullflow, Saint Gobain e Wavin comercializam ralos
sifônicos com capacidades de 6 até 25 L/s, a Geberit de 6 até 100 L/s.
b) tubos em PEAD ou ferro fundido
Os tubos e conexões em PEAD estão disponíveis no mercado em diâmetros
de 75 mm até 315 mm. Os tubos e conexões em Ferro Fundido estão disponíveis
em diâmetros de 75 mm (3”) até 200 mm (8”), sob encomenda há diâmetros
maiores.
As

normas

DIN

8074:1999

e

ABNT

NBR

15.561:2017

descrevem

detalhadamente as dimensões, as espessuras de parede e os pesos dos tubos em
polietileno (PE). Vide APÊNDICE B.
Os tubos em PEAD nacionais têm 6,0 m de comprimento, os importados
normalmente 5,0 m (devem caber num container de 20 pés) e os de Ferro Fundido
apenas 3,0 m. Esta medida especial se deve em função do elevado peso do Ferro
Fundido, com densidade de 7,2 g/cm3, ao contrário do PEAD, que têm densidade de
0,95 g/cm3. Vide APÊNDICE C.
As diferentes classes de pressão, por exemplo de PN4 até PN25 exigem
determinadas espessuras mínimas de parede. No caso dos sistemas sifônicos os
tubos estão submetidos à pressões negativas. Assim, por exemplo um tubo PEAD
com DN 200 deverá apresentar uma espessura de parede mínima de 6,2 mm (200
mm / 6,2 mm = SDR 33). A sigla SDR significa Standard Dimension Ratio.
Os tubos em polietileno são fabricados a partir de granulado de polietileno,
com diversos aditivos, entre eles o “negro de fumo”, aditivo químico usado para
torná-los mais resistes aos raios ultra violeta (UV). O processo de fabricação de
tubos em PEAD é por extrusão.
As conexões (curvas, expansões, junções, juntas e bocais) são fabricados
normalmente por injeção.
Os tubos de polietileno são soldados entre si e com as suas conexões, à
quente, por solda de topo (termofusão) ou por solda elétrica (eletrofusão), com luvas
de solda elétrica, portanto no sistema sifônico em polietileno não há junta mecânica.
Na vertical, quando necessário, usa-se uma junta de dilatação.
Na fotografia 32 é mostrado um segmento de tubo PEAD (polietileno de alta
densidade).
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Fotografia 32 - Tubo em PEAD (segmento).

Fonte: Autora

c) curvas de 45º e 90º
No sistema sifônico são encontrados curvas de PEAD ou Ferro Fundido de 45º
ou de 90º (raio longo). Os seus valores de perda de carga determinam o seu
posicionamento na tubulação de um sistema sifônico.
Na saída de um ralo sifônico encontra-se normalmente uma curva de 90º raio
longo, na passagem do condutor horizontal para o condutor vertical, usam-se duas
curvas de 45º.
As curvas, assim como as demais conexões (reduções, expansões, junções,
juntas de expansão, bocais de inspeção e luvas de solda elétrica), são fabricadas
em polietileno (PEAD) através do processo de injeção, num molde específico.
Na fotografia 33 está representada uma curva em PEAD de 45º, e na fotografia
34 uma curva em PEAD de 90º.
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Fotografia 33 - Curva 45º em PEAD.

Fonte: Autora.

Fotografia 34 - Curva 90º raio longo em PEAD.

Fonte: Autora

d) expansões
É característico do sistema sifônico a presença de expansões nas tubulações,
usadas sempre que houver uma mudança nos diâmetros dos tubos.
Na fotografia 35 é mostrada uma expansão em PEAD, concêntrica, para uso em
tubos em posição vertical.
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Fotografia 35 – Expansão concêntrica em PEAD.

Fonte: Autora.

Na fotografia 36 é mostrada uma expansão excêntrica em PEAD.
As expansões excêntricas podem ser usadas na posição horizontal e vertical.
Na posição horizontal recomenda-se alinhar a parte reta da expansão com a parte
superior da tubulação. Quando instaladas na posição vertical, o alinhamento da
parte reta (não chanfrada) deve ser com a parte interior da tubulação. O objetivo
destas recomendações é para evitar-se a formação de bolsas de ar.
Fotografia 36 - Expansão excêntrica em PEAD.

Fonte: Autora.

e) junções
O sistema sifônico têm nas junções um componente importante para a conexão
de um tubo ou ramificação de uma prumada, ao condutor horizontal. As junções
podem ser instaladas na posição horizontal ou vertical. As junções de 45º são
usadas são com mais frequência.

87

As soldas entre os dois “braços” de uma junção, fabricada também por injeção,
são soldadas pelo fabricante por um processo automático e não devem ser soldadas
na obra. Em junções de diâmetros maiores, por exemplo DN 200 até 315, o
fabricante muitas vezes coloca a sua marca sobre a solda, como uma espécie de
lacre.
Na fotografia 37 é mostrada uma junção 45º em PEAD.
Fotografia 37 - Junção 45º em PEAD.

Fonte: Autora.

f) juntas de dilatação
As resinas plásticas como o polietileno e polipropileno sofrem dilatações
térmicas. Para absorver estas expansões utilizam-se juntas de expansão,
predominantemente na posição vertical. Os fabricantes recomendam o uso de uma
junta de dilatação a cada 5 m ou 6 m.
As juntas de dilatação em PEAD são fabricadas por injeção e apresentam um
anel de borracha para garantir a estanqueidade (não visível na foto 38), visto que
não deve ocorrer nenhum vazamento de água. Na parte superior o tubo em PEAD é
somente inserido na junta de dilatação, sendo que na parte inferior é feito uma solda
por termofusão ou eletrofusão.
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Na fotografia 38 visualiza-se uma junta de dilatação, em PEAD.
Fotografia 38 – Junta de dilatação em PEAD com anel de borracha.

Fonte: Autora.

g) bocal de inspeção
No sistema sifônico recomenda-se o uso de um bocal de inspeção em todo o
condutor vertical de uma prumada. Normalmente este bocal de inspeção é instalado
à aproximadamente 1,0 m do piso, para facilitar o seu uso. A finalidade principal do
bocal de inspeção é proporcionar acesso para a limpeza da tubulação.
Há bocais de inspeção com tubo de acesso em 90º ou também inclinado.
A tampa de acesso do bocal de inspeção é rosqueada, com uma vedação em
borracha, que deve assegurar a sua estanqueidade, evitando-se qualquer saída de
água. Em casos especiais, por exemplo, para o anti-vandalismo, a tampa poderá ser
equipada adicionalmente com um dispositivo de fechamento, tipo cadeado.
Na fotografia 39 visualiza-se um bocal de inspeção em PEAD.
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Fotografia 39 - Bocal de inspeção em PEAD.

Fonte: Autora.

h) luvas de solda elétrica
As luvas de solda elétrica são dispositivos tipo luva que apresentam no lado
interno “arames”. Quando se conecta a luva à uma máquina de solda elétrica, os
arames aquecem-se à temperaturas ao redor de 200ºC, ocorrendo em poucos
minutos a fusão do tubo em PEAD com a luva de solda elétrica.
As luvas de solda elétrica (eletrofusão) são usadas para a solda à quente de
tubos e conexões em PEAD, em locais de difícil acesso numa instalação, conforme
previsto em projeto. Na fotografia 40 é visualizada uma luva de solda elétrica em
PEAD.
Fotografia 40 - Luva de solda elétrica em PEAD.

Fonte: Autora.
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i) abraçadeiras e barra quadrada
Abraçadeiras são dispositivos fabricados em aço galvanizado e destinados à
fixação ou ancoragem vertical e horizontal de tubos numa instalação.
A ancoragem vertical dos tubos é efetuada somente com abraçadeiras para uso
vertical, fixadas em paredes ou colunas.
Para a ancoragem horizontal podem-se usar barras quadradas galvanizadas,
suspensas, fixadas no teto, em estruturas metálicas do telhado. Nestas barras
quadradas são fixadas as abraçadeiras para uso horizontal.
Nas fotografias 41, 42 e 43 são mostradas abraçadeiras para ancoragem vertical,
horizontal, além de um segmento de barra quadrada galvanizada.
Fotografia 41 - Abraçadeira em aço galvanizado - ancoragem vertical

Fonte: Autora.
Fotografia 42 - Abraçadeira em aço galvanizado - ancoragem horizontal.

Fonte: Autora.
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Fotografia 43 – Barra quadrada em aço galvanizado, base para a ancoragem horizontal.

Fonte: Autora.

5.2.3 Dimensionamento
Neste item serão apresentadas brevemente as principais equações
necessárias para o dimensionamento de sistemas sifônicos. Para fins desta
dissertação não serão feitas deduções de equações. Os parâmetros de
dimensionamento passo a passo encontram-se no capítulo 7.1. Neste item 5.2.3 são
apresentadas as principais equações de funcionamento de um sistema sifônico e um
resumo das principais etapas de dimensionamento, seguindo-se a norma VDI
3806:2000.
O dimensionamento do sistema sifônico deve seguir as normas VDI
3806:2000, ASPE 45:2013 ou BS 8490:2007.
O dimensionamento deve iniciar-se pela compreensão das equações que
regem o sistema sifônico.
A equação de Manning - Strickler (equação 2), já apresentada no item 5.1.3,
pressupõe que um fluido escoa num duto aberto, paralelamente à inclinação do
duto, sob condições atmosféricas.
Segundo a norma ASPE 45:2013 da American Society of Plumbing
Engineers, p. 11-12, em tubos com enchimento total, a equação de Bernoulli deve
ser usada:
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equação (5)
Nesta equação 5,
P = pressão estática, em mca;
V = velocidade do fluido, em m/s;
ρ = densidade do fluido, em kg/cm3;
g = aceleração da gravidade de 9,8 m/s2; e
Z = cota do fluido, em m.
Os índices 1 e 2 referem-se a dois pontos numa prumada de um sistema
sifônico de drenagem de águas pluviais.
Segundo a norma ASPE 45:2013 p.11, a equação de Bernoulli pode ser
considerada uma das mais importantes da mecânica dos fluidos e a base para o
dimensionamento de sistemas sifônicos. Ela representa um balanço de energias de
um fluido (incompressível, adiabático e sem atrito) e informa que um fluido em
repouso ou movimento apresenta três tipos fundamentais de energias: a estática, a
cinética e a potencial. Um fluido possui uma energia estática que representa o
trabalho necessário para a sua compressão, uma energia cinética resultante de seu
movimento e uma energia potencial representado por uma mudança de altura
pressupondo a presença de uma força da gravidade.
Entretanto, num tubo um líquido sofre perdas de carga devido ao atrito com
as paredes do tubo, de acordo com a equação de Darcy – Weisbach (abaixo), cujo
uso é preconizado pela norma ASPE 45:2013 p.11-12, a equação 6 deve ser usada
para o cálculo das perdas de carga:

equação (6)
Nesta equação 6
hf = perda de carga devido à resistência do fluido, em mca;
f = fator de atrito de Colebrook-White, adimensional;
L = comprimento do tubo, em m;
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D = diâmetro interno do tubo, em mm;
V = velocidade do fluido, em m/s; e
g = aceleração da gravidade de 9,8 m/s2.
O fator de atrito “f”, adimensional, na equação de Darcy-Weisbach, é
determinado através da equação de Colebrook - White (norma ASPE 45:2013 p.1112), abaixo. Considerando-se as perdas por atrito, a equação 6 pode ser expressa
pela equação 7, abaixo:

equação (7)
sendo que, Re é dado pela equação 8:

equação (8)
Nestas equações 7 e 8,
V = Velocidade do fluido, em m/s;
f

= fator de atrito de Colebrook-White, adimensional;

Re= número de Reynolds, adimensional;

ԑ = rugosidade interna absoluta do tubo, em m;
D = diâmetro interno do tubo, em mm; e
v = viscosidade cinemática do fluido, em m2/s.
A equação de Colebrook - White (também conhecida como Prandtl –
Colebrook, VDI 3806:2000) é válida para números de Reynolds com regime
turbulento, ou seja, Re > 2.000 até 4.000. Abaixo desses valores o fator “f” pode ser
considerado como:
f = 64 / Re

equação (9)

Sabe-se que em razão da turbulência, o dimensionamento de sistemas
sifônicos deverá usar a equação de Colebrook – White. A rugosidade absoluta, “ԑ”,
deve ser obtida em manuais de referência da engenharia ou, obtida por consulta ao
fabricante.
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Sabe-se que cada tubo, conexões e ralo sifônico têm a sua perda de carga
específica, normalmente determinada experimentalmente. A soma de todas as
perdas de carga é expressa pela equação das perdas de carga, segundo a norma
ASPE 45:2013 da American Society of Plumbing Engineers, p.12, equação 10, a
seguir:

equação (10)
Nesta equação 10,
ht = perda de carga devido à resistência do fluido, em mca;
Ki = valor da resistência, adimensional;
V = velocidade do fluido, em m/s; e
g = aceleração da gravidade de 9,8 m/s2.
A equação principal de um sistema sifônico, pode ser obtida inserindo as
equações 6 e 10 na equação 5, obtendo-se a equação de Bernoulli modificada
(Norma ASPE 45:2013 da American Society of Plumbing Engineers, p.12), equação
11, a seguir:

equação (11)
Nesta equação 11,
P = pressão estática, em mca;
ρ = densidade do fluido, em kg/cm3;
g = aceleração da gravidade de 9,8 m/s2;
V = velocidade do fluido, em m/s;
Z = cota do fluido, em m;
hf = perda de carga devido à resistência de fluxo, em mca;
k = valor de resistência, adimensional;
i

= ponto de entrada no sistema, ou seja, ralo sifônico; e

e = ponto de saída no sistema.
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A equação 11 informa que o somatório das energias na entrada de um ralo
sifônico é igual ao somatório das energias na saída do condutor vertical, somandose as perdas de carga de ralos, tubos e conexões e também a perda de carga da
água pluvial. Entretanto, podem-se efetuar várias simplificações na equação 11.
Assim, como a pressão estática (P) é igual a pressão atmosférica no ponto de
entrada e de saída de um sistema sifônico, poderá ser retirada da equação. O termo
“Vi” da equação 11 também poderá ser eliminado, visto que a velocidade da água no
telhado é insignificante em relação à velocidade de saída da água num sistema
sifônico. Assumindo o valor da resistência “Ki” = 1,0 na saída do condutor vertical,
pode-se então interligar a soma das velocidades com a soma das perdas de carga,
surgindo assim a equação básica do dimensionamento de um sistema sifônico,
conforme norma ASPE 45:2013 p.13, equação 12:

equação (12)
Nesta equação 12,
Z = cota do fluido, em m;
hf = perda de carga devido à resistência de fluxo, em mca;
i = ponto de entrada no sistema;
e = ponto de saída no sistema; e
ht = perda de carga por atrito num componente, em m.
A “força motriz” de um sistema sifônico é a diferença (Zi – Ze), ou seja, a
diferença entre as alturas do ralo sifônico na calha e o ponto de saída do condutor
vertical. A “força motriz” também é denominada de carga disponível (disposable
head) e mostrada na figura 18. O disposable head teórico diferencia-se do
disposable head de projeto por incluir a distancia entre o piso e o nível mais baixo do
tubo de saída da prumada.
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Figura 18 - Carga disponível - Disposable Head.

“Disposable
head de
projeto”

“Disposable
head
teórico”

Fonte: Norma ASPE 45:2013 da American Society of Plumbing Engineers, p.15.

O dimensionamento manual de um projeto de sistema sifônico somente é
possível para instalações simples com alguns ralos sifônicos. Adotou-se o roteiro
descrito na Norma VDI 3806:2000, por apresentar um fluxograma detalhado para o
dimensionamento. Este envolve as etapas mencionadas abaixo e que serão
descritas detalhadamente no subcapítulo 7.1, Fase C.
 cálculo da vazão “Q” em L/s;
 determinação da quantidade de ralos sifônicos;
 determinação do layout da prumada;
 cálculo da pressão estática disponível, em mbar
 cálculo da perda de carga preliminar, em mbar/m;
 determinação do diâmetro nominal e velocidade da água;
 cálculo da perda de carga real, em mbar/m;
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 cálculo da pressão negativa, em mbar; e
 verificação do dimensionamento.
A figura 19 resume as 9 etapas:
Figura 19 – Dimensionamento do sistema sifônico – Principais etapas.

ETAPA 1
Etapa 1

Cálculo da vazão

Etapa 2

Determinação da quantidade de ralos
sifônicos

Etapa 3

Determinação do layout da prumada

Etapa 4

DCálculo da pressão estática disponível

Etapa 5

Cálculo da perda de carga preliminar

Etapa 6

Determinação do diâmetro dos tubos e
velocidade da água

Etapa 7

Cálculo da perda de carga real

Etapa 8

Cálculo da pressão negativa

Etapa 9

Verificação do dimensionamento

Fonte: Elaborada pela Autora.
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6. ANÁLISE COMPARATIVA DAS PRINCIPAIS NORMAS E DIRETRIZES
INTERNACIONAIS DE SISTEMAS SIFÔNICOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS
PLUVIAIS
6.1 Desenvolvimento histórico

Os sistemas sifônicos de drenagem de águas pluviais começaram a ser
estudados a partir dos anos 70, mas somente começaram a ser largamente
utilizados a partir de 1990 (Bramhall, 2005). Com a difusão da nova tecnologia,
surgiu também a necessidade do estabelecimento de normas e diretrizes para o
projeto, instalação e operação deste sistema sifônico.
Nota-se, até hoje, que apenas alguns países possuem normas e diretrizes
específicas para os sistemas sifônicos de drenagem de águas pluviais, estes são: o
Reino Unido, a Alemanha, os Estados Unidos da América e a Austrália.
Não há, até o presente momento, nenhuma norma europeia de sistemas
sifônicos para drenagem de águas pluviais estabelecida e válida para toda a
Comunidade Europeia. Apenas o Reino Unido e a Alemanha dispõem há anos de
normas específicas.
Observa-se que, uma “Norma”, no Brasil, salvo exceções, não é um decreto
ou uma lei, mas sim, um agrupamento de recomendações técnicas elaboradas por
um comitê, ligado a uma associação particular como, por exemplo, a Associação
Brasileira de Normas Técnicas. Fazem parte de um comitê, representantes da
indústria, do governo, de universidades, de clientes e outros interessados. As
normas brasileiras equivalem aos Standard, no inglês, ou Richtlinien, no alemão, e
como tais, têm validade para todo o território para o qual foram estabelecidas.
Para a elaboração e o estabelecimento de uma norma de sistema sifônico de
drenagem de águas pluviais, é necessário que o país em questão tenha
estabelecido e colocado em vigor, antes, uma norma ou diretriz de drenagem de
águas pluviais para edificações, contemplando o sistema de

drenagem

convencional. A existência dessas normas e diretrizes é fundamental para o
dimensionamento correto de calhas e de redes de drenagem externa, assunto que
não é abordado em normas de sistemas sifônicos de drenagem de águas pluviais.
As normas e diretrizes de drenagem de águas pluviais normalmente são
subdivididas em três tipos de normas, como ocorre no Reino Unido e na Alemanha:
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1) norma e diretriz de “Instalações Prediais de Águas Pluviais” para
edificações residenciais como casas e edifícios, sem destaque para
empreendimentos comerciais e industriais de grande cobertura;
2) norma e diretriz para “Drenagem Externa”, ou seja, para os terrenos e
as áreas que não fazem parte das edificações; e
3) norma e diretriz para “Sistemas Sifônicos de Drenagem de Águas
Pluviais”.
Muitos países, como os Estados Unidos e a Austrália adotaram procedimentos
diferentes. Nos Estados Unidos, diversos Órgãos Governamentais e Associações de
Classe como ASME, ASPE e ASTM estabeleceram “Recomendações para Projeto e
Instalação” agrupadas em diretrizes, com validade em todo o território norteamericano. A Austrália somente possui uma diretriz com recomendações técnicas
válidas para o território australiano e neozelandês (AU / NZ).
A ordem cronológica do surgimento das normas internacionais de sistemas
sifônicos de drenagem de águas pluviais é visualizada na figura 20.
Figura 20 - Cronologia das normas e diretrizes internacionais de sistemas sifônicos
de drenagem de águas pluviais.

ALEMANHA (DE)

2000

2005

ALEMANHA (DE)

NORMA VDI 3806:2000
“ROOF DRAINAGE WITH SIPHONIC SYSTEM”

ESTADOS UNIDOS (USA)
NORMA ASME A112.6.9:2005
“SIPHONIC ROOF DRAINS”

NORMA SISTEMA CONVENCIONAL
DIN 1986 – “DRAINAGE SYSTEMS ON
PRIVATE GROUND” / 1. EDIÇÃO 1928 /
ATUALMENTE EN 12.056:2000

ESTADOS UNIDOS (USA)

2006

NORMA ASTM F 2021:2006
“STANDARD GUIDE FOR DESIGN AND INSTALLATION
OF PLASTIC SIPHONIC ROOF DRAINAGE SYSTEMS”

REINO UNIDO (UK)

2007

NORMA BS 8490:2007
“GUIDE TO SIPHONIC ROOF DRAINAGE SYSTEMS”

2010

DIRETRIZ CHAPTER 16:2010
“SIPHONIC ROOF WATER SYSTEMS”

REINO UNIDO (UK)
NORMA SISTEMA CONVENCIONAL
BS 6367:1983 – “CODE OF PRACTICE
FOR DRAINAGE OF ROOFS AND
PAVED AREAS” / ATUALMENTE
EN 12.056:2000

AUSTRÁLIA (AU )
AUSTRÁLIA / NOVA
ZELÂNDIA (AU / NZ)
NORMA SISTEMA CONVENCIONAL

ESTADOS UNIDOS (USA)

2013

NORMA ASPE 45:2013
“SIPHONIC ROOF DRAINAGE”

Fonte: Elaborada pela autora.

AS / NZ 3500.3 – “PLUMBING AND
DRAINAGE”
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Na figura 20, observa-se, que na Alemanha, a norma DIN 1986 (norma para
sistemas convencionais de drenagem de águas pluviais), emitida primeiramente em
1928 e atualizada pela última vez em dezembro de 2016, é atualmente a base da
Norma EN 12.056:2000, e originou a norma VDI 3806:2000 para sistemas sifônicos
de drenagem de águas pluviais.
Nos Estados Unidos da América, em 2005, foi elaborada e colocada em vigor
a norma ASME A112.6.9:2005, específica para ralos sifônicos. Em 2006, essa
norma foi complementada pela norma ASTM F 2021:2006 que trata de “Padrões
para o Dimensionamento e Instalação de Sistemas Sifônicos de Plástico (Resinas
Plásticas)”. Somente em 2013, surgiu, através da ASPE a norma ASPE 45:2013,
específica para sistema sifônicos de drenagem de águas pluviais.
Paralelamente, surgiu em 2007, no Reino Unido, a norma BS 8490:2007,
específica para sistemas sifônicos de drenagem de águas pluviais. Esta teve como
base a norma BS 6367:1983 (norma de sistemas convencionais de drenagem de
águas pluviais).
Em 2010 surgiu na Austrália e Nova Zelândia, a “Diretriz Capítulo 16:2010,
para Sistemas Sifônicos de Drenagem de Águas Pluviais”. Esta teve como base a
norma AU/NZ 3500.3, para sistemas convencionais de drenagem de águas pluviais.
Na figura 21, usando-se como exemplo a Alemanha, estão representadas as
normas que regulamentam a drenagem de águas pluviais, no sentido mais amplo, ou
seja, dentro e fora de uma edificação. Especificamente para tubos e conexões de
PEAD, a norma EN 1519 regulamenta a fabricação, o projeto e o uso desta resina
plástica.
Nota-se que a norma VDI 3806:2000 regulamenta a drenagem de águas
pluviais da cobertura da edificação pelo sistema sifônico, e o exemplo da figura 21,
com tubos e conexões em PEAD, é regulamentado pela norma EN 1519.
A drenagem de águas pluviais da parte externa da edificação, até um metro
para fora do prédio, é regida pelas normas EN 12.056:2000, DIN 1986-100 e EN
12.056-4, sendo que a drenagem de águas pluviais até o limite do terreno é regida
pelas normas EN 752 e EN 1610.
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Figura 21 - Normas europeias de drenagem de águas pluviais.

Tubos PEAD ou
Ferro Fundido

Limite do
terreno

1,0 m

EN 12.056

EN 752

DIN 1986-100 / EN 12.056-4

Sistemas sifônicos na Alemanha:
norma VDI 3806:2000

Fonte: Adaptado da norma DIN 1986-100:2008 p.6.

As normas europeias citadas no parágrafo acima referem-se à:
 EN 12.056:2000 – Gravity Drainage Systems inside Buildings /
sistemas de drenagem de águas pluviais por gravidade dentro de
edificações;
 EN 752:2008 (versão 2015 continua como “Draft”) – Drain and Sewer
Systems outside Buildings / drenagem de águas pluviais e esgoto fora
das edificações (DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG, 2008);
 VDI 3806:2000 – Roof Drainage with Siphonic System (faz parte
atualmente da EN DIN 1806-100:2016) / drenagem de coberturas com
sistemas sifônicos; e
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 DIN 1986-100 – Entwässerung von Gebäuden und Grundstücke /
sistemas de drenagem de águas pluviais em edificações e terrenos.
Na figura 22 estão representadas algumas normas brasileiras referentes à
drenagem de águas pluviais e suas abrangências numa edificação.
Figura 22 - Normas brasileiras de drenagem de águas pluviais em edificações.

Tubos PEAD / PVC:
NBR 15.561 / 5688

NBR
15645

NBR 10.844

Fonte: Elaborada pela autora.

Na Figura 22 estão citadas as normas brasileiras:
 NBR 10844:1989 – Instalações prediais de águas pluviais;
 NBR 15.561:2017 – Tubulação de polietileno PE 80 e PE 100 para
transporte de água e esgoto sob pressão - Requisitos;

103

 NBR 5688:1999 – Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e
ventilação – Tubos e conexões em PVC, tipo DN – Requisitos;
 NBR 15.645:2008 – Execução de obras de esgoto sanitário e
drenagem de águas pluviais utilizando-se tubos e aduelas de concreto.

6.2 Comparação dos parâmetros normativos internacionais
No APÊNDICE D, desta dissertação, encontra-se uma comparação detalhada
dos tópicos, subtópicos e itens das principais normas e diretrizes internacionais de
sistemas sifônicos de drenagem de águas pluviais, a saber:
 BS 8490:2007 – Guide to Siphonic Roof Drainage Systems;
 VDI DIN 3806:2000 – Roof Drainage with Siphonic System;
 ASPE 45:2013 – Siphonic Roof Drainage;
 ASME A.112.6.9:2005 – Siphonic Roof Drains;
 ASTM F 2021:2006 – Standard Guide for Design and Installation of
Plastic Siphonic Roof Drainage Systems;
 CPCPPS 5012A:2012 – Design Siphonic Stormwater Drainage
Systems; e
 Chapter 16:2010 – Siphonic Roofwater Systems.
A análise comparativa das normas internacionais de sistemas sifônicos de
drenagem de águas pluviais detalhada no APÊNDICE D, efetuada quanto aos seus
tópicos, também foi estendida a seus 40 parâmetros, agrupados nos quadros um até
seis, conforme resumido na figura 23.
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Figura 23 - Normas internacionais de sistemas sifônicos – Resumo de tópicos - Quadros 1
até 6.

Quadro 1

Projeto – Informações
gerais

Quadro 2

Calhas

Quadro 3

Ralos sifônicos

Quadro 4

Sistemas secundários /
Extravasores

Quadro 5

Tubulação

Quadro 6

Operação

Fonte: Elaborada pela autora.

Os quadros um até seis detalham os parâmetros agrupados conforme
mencionados nas normas, usando-se uma cor diferente para cada norma.

O quadro 1 detalha os parâmetros de projeto agrupados como informações
gerais.
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Quadro 1 - Normas internacionais sobre sistemas sifônicos – Comparação de parâmetros –
Informações gerais.
PARÂMETROS

UK / BS 8490:2007

1

AS BUILT / MUDANÇAS

2

CHECK LIST

3

VERIFICAÇÃO DE PERDAS DE
CARGA POR PRUMADA
(IMBALANCING)

4

CONDUTOR VERTICAL
(DOWNPIPE) RECOMENDAÇÕES

5

FATORES DE SEGURANÇA

6

ESCOAMENTO À SEÇÃO PLENA
(FULL-BORE) %

7

FOGO - PROTEÇÃO

8

INTENSIDADE PLUVIOMÉTRICA,
mm / h

9

PERDAS DE CARGA

12

EUA / ASME
112.6.9-2005

AUS / NZ 3500 /
CHAPTER 16

RECOMENDA O SEU
USO

RECOMENDA O SEU
USO

MÁX. 1,0 m OU 10%

0,46 m / 10% / < 1,0 m

EXPANSÃO NÃO PERMITIDA,
SOMENTE NO SIPHON BREAK /
TOPO 2 X 45o CURVAS / TUBO
SEMPRE VERTICAL

DIAM. MÁXIMO OU MENOR
QUE CONDUTOR
HORIZONTAL / NO
AUMENTO DO DIÂMETRO
TERMINA A SIFONAÇÃO

0,5 m OU 10% DO
DESIGN HEAD

PRUMADAS MÍN. 02 /
ÁREAS ACIMA DE
5.000 m2 / DOWNPIPE
> 4,0 m
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MENCIONA
CHUVA DE 60 min / T= 100
anos
FATOR 20%

2,5 - HD / 1,5 - HD

ᵠ

RUGOSIDADE - FATOR / TUBOS
NOVOS / TUBOS USADOS, mm

14 SIPHON BREAK (SB)

TUBO DE SAÍDA DO RALO
15 SIFÔNICO (TAILPIPE) RECOMENDAÇÕES

17 TEMPO DE PRIMING , min

(-)88,2 kPa NÍVEL DO MAR
MENOS 10,5 kPa PRESS.
ATM.

kp = 0,15 mm P/ COLEBROOK
WHITE

0,152 / 0,61 mm

TEATROS / PRED. COM /
MORADIAS

SB NO MÁX. 3,0 m ACIMA DO
SOLO P/ FUNCIONAR / TUBO
DEVE ESTAR MENOS DE 70%
CHEIO / APÓS SB A ÁREA DA
SEÇÃO DO TUBO DEVE TER
FATOR 2 EM RELAÇÃO À ANTES

EVITAR EXP. NO TUBO
DIÂM. MÁXIMO ATÉ O DIÂM.
VERTICAL / DEVE TER PARTE
DA SÁIDA DO RALO /
VERTICAL + HORIZONTAL,
FLEXÍVEIS SÃO PROIBIDOS
EVITAR INCLINAÇÃO

PLANOS = SIST. SEC /
PAREDES + 50% ÁREA

COMPR. MÍN. 1,0 m

MÁX. 40 mm
ACÚMULO DE
ÁGUA

60 s / CALCULAR / TF=1,2 =
FATOR DE SEGURANÇA
ALT. DISP < 10 X
COMPR. PRUMADA
MAIS DISTANTE

18 VANTAGENS ECONÔMICAS

VELOCIDADE DE SAÍDA DA
19 ÁGUA NO CONDUTOR VERTICAL,
m/s

MAX (-) 90 kPa

0,95

16 TELHADOS

VIDA ÚTIL DO SISTEMA
SIFÔNICO, anos

VDI 3806:2000

SF > 10% SOBRE VAZÃO

13 RUÍDO - RECOMENDAÇÕES

20

EUA / ASTM
F2021:2206

SEMPRE RECÁLCULO

10 PRESSÕES NEGATIVAS, kPa

11 RELAÇÃO AR-ÁGUA - FATOR

EUA / ASPE 45:2013

MAX. 3,0 m/s

OPERACIONAL, MÍN. 20 anos

Fonte: Elaborado pela autora.

MÁX. 2,5 m/s

MAX. (-) 78,4 kPa
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Os parâmetros do quadro 1 serão comentados abaixo.
Projeto – Informações gerais


A verificação das perdas de carga por prumada (imbalancing), em relação
à carga disponível: é limitada pelas principais normas em até 10% ou
menos de 1,0 m, como na BS 8490:2007, ASPE 45:2013 e Chapter
16:2010 em relação ao “design head”;



Condutor vertical: Deve sempre estar na vertical, além disso, na VDI
3806:2000 o condutor vertical deve ter no mínimo 4,0 m de comprimento,
na ASPE 45:2013 o seu diâmetro deve ser igual ou menor do que o
diâmetro do condutor horizontal, na BS 8490:2007 deve apresentar no
topo duas curvas de 45º. O ponto de quebra da sifonação (Siphon Break)
ocorre quando há expansão (aumento de diâmetro) no condutor vertical
por exemplo, variando o diâmetro de DN 125 para DN 160 (BS 8490:2007
e ASPE 45:2013);



fatores de segurança: A BS 8490:2007 recomenda usar 10% de fator de
segurança na vazão de projeto;



pressões negativas: A maioria das normas define o limite claramente, a
ASPE 45:2013 como - 9,0 mca (metros por coluna de água) ou - 882,5
mbar ou - 88,2 kPa ao nível do mar, subtraindo-se 1,07 mca como pressão
atmosférica, a VDI 3806:2000 como - 900 mbar ou - 9,17 mca ou - 899,2
mbar ou - 89,9 kPa e a Chapter 16:2010 como máximo de - 8,0 mca ou 784,5 mbar ou - 78,4 kPa;



quebra de sifonação: A BS 8490:2007 define que o ponto de quebra de
sifonação, deve estar no máximo 3,0 m acima do solo, e que a área da
seção do tubo após a quebra da sifonação, seja duas vezes maior do que
a área da seção do tubo anterior. Assim como, que o tubo esteja até 70%
cheio;
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rugosidade: A BS 8490:2007, assim como a ASTM F 2021:2006,
recomendam o valor de kp=0,15 mm para uso na equação de ColebrookWhite;



tubo de saída do ralo sifônico: A VDI 3806:2000 determina que tenha no
mínimo 1,0 m de comprimento, a ASPE 45:2013 define que o diâmetro
seja menor ou igual à saída do ralo sifônico e que tubos flexíveis sejam
proibidos, a BS 8490:2007 informa que uma expansão no tubo seja
evitada. Convém que o tubo esteja preferencialmente na vertical, mas
deve ser constituído de uma parte vertical e outra horizontal;



velocidade de saída do sistema sifônico: A BS 8490:2007 define que a
velocidade seja menor que 3,0 m/s, enquanto que a VDI 3806:2000
menciona 2,5 m/s;



check list para Projetos: As normas VDI 3806:2000 e Chapter 16:2010
recomendam o seu uso; e



enchimento completo do sistema sifônico: A BS 8490:2007 recomenda o
dimensionamento para que o tempo de enchimento completo seja no
máximo de 60 segundos.

O quadro 2 detalha os parâmetros de projeto agrupados como informações sobre
calhas.
Quadro 2 - Normas internacionais sobre sistemas sifônicos – Comparação de parâmetros –
Informações sobre calhas.
PARÂMETROS

UK / BS 8490:2007

ALTURA DA LÂMINA DE ÁGUA
21
NA CALHA OU COBERTURA, cm

CONSULTAR CURVA DE
DESEMPENHO (RATING
CURVE) DOS RALOS
SIFÔNICOS

22 CALHAS - RECOMENDAÇÕES

INCLINAÇÃO ATÉ 1% SEM
PROBLEMAS

EUA / ASPE 45:2013

EUA / ASME
112.6.9-2005

CAPACIDADE MÍNIMA P/
VAZÃO DE PROJETO DO
SISTEMA SIFÔNICO

Fonte: Elaborado pela autora.

EUA / ASTM
F2021:2206

VDI 3806:2000

AUS / NZ 3500 /
CHAPTER 16
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Os parâmetros do quadro 2 serão comentados abaixo.
Calhas


altura da lâmina de água na calha ou cobertura plana: A BS 8490:2007
recomenda consultar a curva de desempenho dos ralos sifônicos a ser
fornecida pelos fabricantes, a ASTM F 2021:2006 permite uma altura de
até 40 mm de acúmulo de água;



inclinação e tamanho de calhas: A norma BS 8490:2007 recomenda o uso
de até 1% de inclinação, sem mais informação, a ASPE 45:2013
recomenda que a calha tenha a capacidade da vazão de projeto do
sistema sifônico.

O quadro 3 detalha os parâmetros de projeto agrupados como informações sobre
ralos sifônicos.
Quadro 3 - Normas internacionais sobre sistemas sifônicos – Comparação de parâmetros –
Informações sobre ralos sifônicos.
PARÂMETROS

UK / BS 8490:2007

EUA / ASPE 45:2013

EUA / ASTM
F2021:2206

DEVE
APRESENTAR
NOME /
FABRICANTE /
NÚMERO /
MODELO

23 DEFLETOR ANTIVÓRTICE

ALERTA PARA POSSÍVEL
CORROSÃO GALVÂNICA

VDI 3806:2000

AUS / NZ 3500 /
CHAPTER 16

OBRIGATÓRIOS
DEFLETOR + GRELHA

2 RALOS
SIFÔNICOS
PARA CADA
929 m2

POSICIONAMENTO
EQUIDISTANTE

24 POSICIONAMENTO

25 AQUECIMENTO

EUA / ASME
112.6.9-2005

SIM, PARA REGIÕES FRIAS

Fonte: Elaborado pela autora.

Os parâmetros do quadro 3 serão comentados abaixo.
Ralos sifônicos


ralos sifônicos e defletor antivórtice: A ASME A.112.6.9:2005 e a Chapter
16:2010 determinam o uso de defletor antivórtice nos ralos sifônicos assim
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como a sua identificação com nome do fabricante, modelo e código;


posicionamento de ralos sifônicos: A BS 8490:2007 recomenda que numa
calha o posicionamento dos ralos sifônicos seja equidistante um do outro,
do começo ao fim da calha. Já a ASTM F 2021:2006 recomenda o uso de
dois ralos sifônicos para cada 10.000 ft² = 929 m² de área de telhado a ser
drenado; e



aquecimento e corrosão galvânica: A ASPE 45:2013 recomenda o
aquecimento elétrico dos ralos sifônicos, em regiões reconhecidamente
frias, para evitar-se a obstrução por congelamento. Já BS 8490:2007
alerta sobre a possibilidade de corrosão galvânica entre o material dos
ralos sifônicos e o material da calha.

O quadro 4 detalha os parâmetros de projeto agrupados como informações sobre
sistemas secundários ou extravasores..
Quadro 4 - Normas internacionais sobre sistemas sifônicos – Comparação de parâmetros –
Informações sobre sistemas secundários ou extravasores

26

PARÂMETROS

UK / BS 8490:2007

EUA / ASPE 45:2013

SISTEMA SIFÔNICO
SECUNDÁRIO OU EXTRAVASOR

EXIGE A SUA INSTALAÇÃO

EXIGE A SUA INSTALAÇÃO

EUA / ASME
112.6.9-2005

EUA / ASTM
F2021:2206

VDI 3806:2000

AUS / NZ 3500 /
CHAPTER 16

EXIGE A SUA EXIGE A SUA
INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO

EXIGE A SUA
INSTALAÇÃO

100% DA VAZÃO DE
PROJETO

Fonte: Elaborado pela autora.

Os parâmetros do quadro 4 serão comentados abaixo.

Sistemas secundários ou extravasores

Todas as normas internacionais de sistemas sifônicos para a drenagem de águas
pluviais mencionam a necessidade das calhas de sistemas sifônicos apresentarem
extravasores, principalmente quando se trata de calhas internas. Além disso, a
diretriz australiana de sistemas sifônicos de drenagem de águas pluviais,
denominada de Chapter 16:2010 (Siphonic Roofwater Systems), determina que a
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capacidade do extravasor seja de 100% da capacidade nominal do sistema sifônico,
para a calha em questão.
O uso de extravasores também está ancorado nas normas internacionais de
drenagem de águas pluviais em edificações.
A NBR 10.844:1989, na página 06, menciona a necessidade de calhas internas
apresentarem extravasores ou sistemas secundários de drenagem de águas
pluviais.
O quadro 5 detalha os parâmetros de projeto agrupados como informações sobre
a tubulação.
Quadro 5 - Normas internacionais sobre sistemas sifônicos – Comparação de parâmetros –
Informações sobre a tubulação.

PARÂMETROS

27 CAVITAÇÃO

28

DILATAÇÃO TÉRMICA DE TUBOS
PEAD, mm / m.ok

29

ESPESSURA DA PAREDE DE
TUBOS

UK / BS 8490:2007

EUA / ASPE 45:2013

SCHEDULE 40 / SDR 21 /
TUBOS DEVEM TER
SOMENTE PAREDE
MAÇIÇA

SCHEDULE 40
(PEAD)

PREFERÊNCIA
EXCÊNTRICOS NA
HORIZONTAL /
CONCÊNTRICOS
SOMENTE NA VERTICAL

VERTICAL /
HORIZONTAL =
EXCÊNTRICOS

FIXAÇÃO LATERAL A CADA
9,0 m P/ TUBOS MAIS
AFASTADOS DO QUE 0,46
m DO TETO

32 JUNTAS

ELASTÖMERO TESTADO P/
PRESSÃO NEGATIVA

34 DIÂMETROS DOS TUBOS

35

OVALIDADE DOS TUBOS RECOMENDAÇÕES

VELOCIDADES NOS TUBOS 36
RECOMENDAÇÕES, m/s

VDI 3806:2000

AUS / NZ 3500 /
CHAPTER 16

MÍN. 0,7

MÍN. 1,0 P/
AUTOLIMPEZA

0,18

31 SISTEMA DE FIXAÇÃO

SOLDAS NOS TUBOS RECOMENDAÇÕES

EUA / ASTM
F2021:2206

OCORRE QUANDO O ÍNDICE
DE CAVITAÇÃO σ É MENOR
QUE 1,5 ATÉ 2,0

30 EXPANSÕES / REDUÇÕES

33

EUA / ASME
112.6.9-2005

LUVA ATÉ DN 63 = SOLDA
MANUAL / ACIMA DE DN 100
SOMENTE POR MÁQUINAS
MÍNIMO DN 32 / HÁ RISCO SE
DIÂMETRO INTERNO FOR
MENOR QUE 44 mm
OVALIDADE MÁXIMA = 1/2 DA
ESPESSURA DA PAREDE DO
TUBO

1,0 MÍN. EM TODO SISTEMA / 2,2
2,2 ATÉ DN 150, ACIMA
MÍN. NO CONDUTOR VERTICAL /
CONSULTAR FABRICANTE
MÁX. 6,0

Fonte: Elaborado pela autora.

MÍN. 1,0
SISTEMA /
CONDUTOR
VERTICAL
MÍN.2
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Os parâmetros do quadro 5 serão comentados abaixo.
Tubulação


espessura das paredes dos tubos e diâmetros mínimos: A ASPE 45:2013
assim como a ASTM F 2021:2006 recomendam o uso de tubos com
paredes em Schedule 40 (espessura de parede usada nos Estados Unidos
da América, por exemplo um tubo de DN 50 mm ou 2,375 polegadas com
Schedule 40 terá uma espessura de parede de 0,154 polegadas) e SDR
21 (relação entre o diâmetro nominal, externo, e a espessura da parede de
um tubo), especialmente no caso de tubos de resinas como o PEAD. Além
disso, recomendam usar somente tubos em PEAD de paredes maciças.
Os diâmetros devem ser de no mínimo 44 mm (diâmetro interno na ASPE
45:2013) e 40 mm (diâmetro externo na VDI 3806:2000). Já a Chapter
16:2010 recomenda usar somente tubos da classe de pressão PN4;



expansões e reduções: Segundo a ASPE 45:2013 e a ASTM F 2021:2006
são recomendados o uso de expansões e reduções excêntricas em tubos
horizontais, restringindo-se o uso de expansões e reduções concêntricas
para os tubos verticais; e



velocidades nos tubos: Atenção especial para o tópico velocidade nos
tubos. Todas as normas e diretrizes internacionais recomendam uma
velocidade mínima de 1,0 m/s, para efeito de autolimpeza, exceto a VDI
3806:2000 cita a velocidade mínima de 0,7 m/s. A velocidade máxima de
saída nos condutores verticais é recomendada como sendo de 2,2 m/s. A
ASPE 45: 2013 descreve 2,2 m/s até o diâmetro de DN 160, acima desse
diâmetro o fabricante deverá ser consultado. Já a velocidade máxima nos
tubos do sistema sifônico é mencionada na BS 8490:2007 como sendo de
6,0 m/s, com velocidades em torno de 8,0 m/s, quando poderá ocorrer o
fenômeno de cavitação.

O quadro 6 detalha os parâmetros de projeto agrupados como informações sobre
a operação.
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Quadro 6 - Normas internacionais sobre sistemas sifônicos – Comparação de parâmetros –
Informações sobre a operação.
PARÂMETROS

UK / BS 8490:2007

37 MANUTENÇÃO

NO 1o ANO = 4 X / SEMPRE
APÓS PERÍODOS MAIS LONGOS
DE CHUVA

38 TESTES PRÉ - OPERACIONAIS

PRESSÃO POSITIVA DE 38 mm
NO MANÔMETRO POR 3 min

39 CAIXAS DE PASSAGEM

SAÍDA DO CONDUTOR VERTICAL
40
PARA A REDE EXTERNA

1a. COM VENTILAÇÃO

EUA / ASPE 45:2013

EUA / ASME
112.6.9-2005

EUA / ASTM
F2021:2206

VDI 3806:2000

MENCIONA

AUS / NZ 3500 /
CHAPTER 16

ÁGUA POR 5 min.
MÁXIMO 29,4 kPa / AR
COM 30 kPa POR 3
min.

1a. COM VENTILAÇÃO

ÁREA DA SEÇÃO DO
CONDUTOR VERTICAL = MÍN.
50% ÁREA TUBO DE SAÍDA /
VENTILAÇÃO DA CAIXA DE
PASSAGEM

Fonte: Elaborado pela autora.

Os parâmetros do quadro 6 serão comentados abaixo.
Operação


manutenção: A BS 8490:2007 recomenda manutenções de limpeza quatro
vezes por ano, no primeiro ano de operação de um sistema sifônico, e nos
anos seguintes a manutenção (retirada de sujeira, entulho, folhas) poderá
ser em intervalos maiores, salvo recomendações em contrário, devidas ao
local de instalação;



testes pré-operacionais: A BS 8490:2007, assim como a ASTM F
2021:2006 e a Chapter 16:2010 recomendam a realização de “Testes PréOperacionais”, sendo que a primeira utiliza ar comprimido com 38 mm
coluna de água por 03 minutos e a última, o teste com água por cinco
minutos e com 3 m coluna de água;



caixas de passagem: A BS 8490:2007 e ASPE 45:2013 determinam que a
primeira caixa de passagem após o término de um sistema sifônico tenha
ampla ventilação, ou seja, a tampa da caixa de passagem deve ser
vazada; e



saída do condutor vertical para a rede externa: A BS 8490:2007
recomenda que a área da seção da grade de cobertura da primeira caixa
de passagem, tenha no mínimo o dobro da área da seção do tubo de
saída de um sistema sifônico que entra na caixa de passagem.
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7. PROJETO E ESTUDO DE CASO DE SISTEMA SIFÔNICO DE DRENAGEM DE
ÁGUAS PLUVIAIS
7.1 Recomendações para o dimensionamento e fases do projeto de
sistema sifônico de drenagem de águas pluviais
Há recomendações sobre parâmetros básicos para o dimensionamento de um
sistema sifônico, retiradas das seguintes referências bibliográficas: May (1997);
Bramhall e Saul (1998); Sommerhein (1999); Arthur e Swaffield (1999); Bowler e
Arthur (1999); Arthur e Swaffield (2001); Rattenbury (2001); May (2004); Arthur e
Wright (2007) e das informações das normas internacionais.
Com base na referência bibliográfica, os parâmetros básicos para um projeto
de sistema sifônico, foram agrupados neste trabalho em quatro fases, conforme o
andamento do projeto.
As principais equações

do dimensionamento de um sistema sifônico de

acordo com as normas VDI 3806:2000, ASPE 45:2013 e BS 8490:2007 já foram
apresentadas no capítulo 5.2.3.
O projeto de um sistema sifônico deve ser visto como um conjunto de quatro
grupos de informações, denominadas de fases A, B, C e D, que são representados
pela figura 24 e que são totalmente interdependentes.
Figura 24 - Sistema sifônico – Fases do projeto.

Fase A

Fase B

Informações
Cálculos
da
preliminares
edificação e

Fase C

Fase D

Dimensionamento

Informações

do

detalhadas

projeto

para a

localidade

instalação

Fonte: Elaborada pela Autora.
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As quatro fases de um projeto de sistema sifônico são comentadas nas
próximas páginas.
Na figura 24, a fase A é formada por informações sobre a edificação e
localidade, a fase B envolve os cálculos preliminares ao projeto detalhado, a fase C
é formada pelo dimensionamento detalhado do projeto e a fase D envolve as
informações detalhadas para instalação

7.1.1 Recomendações para o dimensionamento de um sistema sifônico
As recomendações serão agrupadas em seis itens:
a) velocidades:
Na literatura consultada, a velocidade mínima da água pluvial no sistema
sifônico, para assegurar o efeito de autolimpeza é 1,0 m/s; já para o condutor vertical
é indicada uma velocidade mínima de 2,2 a 2,5 m/s. A velocidade de entrada da
água pluvial na rede de coleta externa ou numa caixa de passagem não deve ser
maior que 3,0 m/s. Em geral devem ser adotadas velocidades nos tubos, na faixa de
2,0 a 7,0 m/s. Ao redor de 8,0 m/s, há risco de ocorrer o fenômeno da cavitação.
b) ralos sifônicos e seus posicionamentos:
Conforme a literatura consultada e resultados práticos de alguns fabricantes,
recomenda-se, para um bom funcionamento do sistema sifônico, que os ralos
sifônicos não tenham mais de 20 metros de afastamento entre si, que estejam
afastados no mínimo 10 metros da borda ou platibanda em coberturas planas,
desprovidas de calhas e que não sejam usados mais de 15 ralos sifônicos numa
única prumada.
c) telhados e tubos
No dimensionamento, a literatura recomenda usar o fator “C” referente ao tipo
de superfície do telhado, com o valor de 1,0. No dimensionamento manual, deve-se
adotar valores de rugosidade interna para tubos e conexões em PEAD de 0,06 a
0,15 mm. Os tubos usados mundialmente para os sistemas sifônicos têm diâmetro
de DN 75 (mínimo recomendado pela NBR 10.844 para condutores verticais) até DN
315. Para assegurar um enchimento rápido e completo do tubo de saída do ralo
sifônico é recomendado o valor de um comprimento mínimo de 1,0 m para o tubo, e
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se possível uma parte vertical e pequena parte horizontal. Recomenda-se também o
uso de uma curva de 90º entre a parte vertical do tubo de saída do ralo sifônico e o
condutor horizontal.
Recomeda-se realizar um recálculo das calhas quando há dúvidas sobre o
seu dimensionamento e capacidade de drenagem e adequação ao projeto em
questão.
d) segurança operacional:
Na segurança operacional dos sistemas sifônicos, a literatura menciona que
na intensidade pluviométrica deve-se usar um fator de segurança de 10-20% (varia
de acordo com os autores). A pressão negativa dos sistemas sifônicos não deve ser
maior que - 800 mbar ou - 80 kPa. Os tubos em PEAD devem ser fabricados de
acordo com as normas ISO 8770 / 8772 / EN 1519-1 que determinam uma
espessura mínima para as paredes dos tubos, associada a classes de pressão. A
pressão negativa que existirá nos tubos PEAD durante a operação de um sistema
sifônico exigirá espessuras mínimas de paredes, caso contrário poderá ocorrer um
colapso (pipewall buckling). Normalmente tubos PEAD de diâmetros DN 75 a DN
160 devem ser utilizados até pressões negativas de - 800 mbar ou - 80 kPa, na faixa
de DN 200 a DN 315 até pressões negativas de - 450 mbar ou - 45 kPa e se houver
necessidade de usar maiores pressões negativas na faixa de DN 200 a DN 315,
deve-se usar tubos PEAD de maior espessura de parede e classe de

pressão

mínima de PN4.
Outrossim, o tempo de enchimento completo do sistema sifônico, é indicado
com 60 segundos ou um minuto (BS 8490:2007). Segundo a literatura técnica, com
experiências práticas e ensaios realizados, recomenda-se que o enchimento mínimo
de um sistema sifônico seja de 60%, ou seja, 60% de água e 40% de ar. Esta
relação de ar : água é expressa pelo fator

ᵠ, neste exemplo, ᵠ = 0,60.

e) verificação da perda de carga nas prumadas e extravasores:
Na verificação das perdas de carga nas prumadas (imbalancing), do sistema
sifônico, que deve ser feito no final de cada projeto, a diferença entre a pressão
máxima disponível (available pressure) e o somatório das perdas de carga (pressure
loss) não deve ser maior que 10%.
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Todo sistema sifônico deve apresentar além das prumadas também
extravasores ou um sistema sifônico secundário em paralelo, para escoamento das
águas pluviais que excedem a vazão de projeto. Recomenda-se que, quando o
projeto e a instalação não atendam à este quesito, que a edificação não seja
liberada para uso ou concedido o “Habite-se”.
f) recomendações adicionais:
No grupo de recomendações adicionais, deve ser destacado que qualquer
mudança no layout do sistema sifônico implica numa revisão ou recálculo do projeto.
No final da instalação, antes do início da operação, recomenda-se um recálculo do
projeto todo na situação “as built” (BS 8490:2007 p.22). Como “as built” entende-se a
atualização do projeto executivo final de uma edificação para a situação da
edificação após todas as instalações estiverem concluídas. O objetivo do recálculo é
verificar se alguma correção se faz necessária. Recomenda-se usar no mínimo dois
ralos sifônicos por calha, para evitar transbordamento caso um ralo sifônico sofra
obstrução, e para uma área de 5.000 m² no telhado, recomenda-se no mínimo, duas
prumadas. Outrossim, para um perfeito funcionamento, a altura da edificação ou pédireito, deverá ser maior do que 3,5 metros.
No caso de projetos de sistemas sifônicos para grandes coberturas industriais
e comerciais no Brasil, recomenda-se segundo as normas ASPE 45:2013, BS
8490:2007 e VDI 3806:2000, realizar uma “Análise de Risco” até o final do
dimensionamento do projeto. A análise de risco deverá envolver os tópicos:
intensidade pluviométrica; interação entre sistema sifônico e sistema de drenagem
externa do prédio; avaliação das pressões negativas adotadas; fixação dos tubos
horizontais e verticais do sistema sifônico; vibração; ruído; possíveis ocorrências de
falhas mecânicas; capacidades utilizadas e a manutenção preventiva necessária.

7.1.2 Fase A: informações da edificação e da localidade

As informações da fase A são basicamente informações sobre a edificação e
localidade. As informações sobre a edificação fornecem as medidas para o
dimensionamento. As informações sobre a localidade fornecem a intensidade
pluviométrica. As informações necessárias para um projeto de sistema sifônico
foram agrupadas em oito partes descritas nos itens de um até oito:
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1) desenhos da cobertura do prédio, em escala, com detalhes;
2) desenhos arquitetônicos da edificação, em escala, para que, no
dimensionamento, seja possível a verificação exata das dimensões;

3) desenhos onde constam cortes do prédio. O conhecimento da altura
correta entre o fundo da calha, onde serão instalados os ralos sifônicos e
ponto de descarga do condutor vertical é importante;

4) intensidade pluviométrica

disponível sobre o local. A intensidade

pluviométrica a ser utilizada no projeto, deve ser consultada na norma
pertinente (quando existir), ou fornecida pelo projetista hidráulico. Muitas
vezes há empresas externas, de consultoria, que também fornecem esse
valor, a pedido do cliente;

5) detalhes construtivos que devem ser observados. Na maioria dos casos, na
ocasião do projeto do sistema sifônico, muitos detalhes construtivos como
posição exata de pilares, colunas, vigas e outros obstáculos são
desconhecidos, prejudicando a colocação dos condutores, das tubulações
horizontais e verticais. Consequentemente, os condutores horizontais e
condutores verticais, por ocasião da sua instalação, podem estar
deslocados da sua posição original de projeto. Raramente é feito um
cálculo de verificação, ou pós-instalação. Mais raro ainda é um cálculo por
ocasião da elaboração dos desenhos finais da obra, os chamados “as
built”. O recálculo do projeto pode ajudar a identificar problemas futuros;

6) local para onde as águas pluviais devem ser encaminhadas, tais como
caixas de passagem, rede coletora e cisterna.

7) informações sobre as calhas. É importante conhecer as medidas da calha,
e o seu posicionamento.

118

8) possíveis exigências de layout dos tubos do cliente. Muitas vezes há
exigências arquitetônicas, como passar os condutores verticais entre
fachadas e brises. Normalmente esse espaço é bastante limitado,
obrigando a um redimensionamento de todo o sistema sifônico.

As informações mencionadas acima, das partes um até oito devem ser
fornecidas normalmente pelo escritório de projetos de arquitetura e hidráulico
envolvidos no planejamento da edificação.
7.1.3 Fase B: cálculos preliminares

Com a disponibilidade das informações da Fase A, pode-se prosseguir no
projeto com as informações da Fase B, chamadas de Cálculos Preliminares. A Fase
B consiste de seis partes:
1) determinação da área da cobertura, em m 2. Para o cálculo da área da
cobertura, devem-se observar os detalhes dos telhados individuais e da
possível presença de prédios ou paredes adjacentes ao telhado. Na NBR
10.844:1989, há informações detalhadas sobre o procedimento de cálculo.
Por exemplo, a presença de uma parede numa lateral adjacente ao telhado,
aumenta a área projetada deste, para fins de cálculo da vazão de águas
pluviais;
2) definição da intensidade pluviométrica, em mm/h ou L/s.m2, que deverá ser
usada. Há diversas fontes para se conhecer a intensidade pluviométrica no
local da obra:
 medição pelo cliente, no local da obra com pluviômetro ou pluviógrafo;
 consulta a informações de aeroportos próximos;
 consulta a tabelas em normas, como a NBR 10.844:1989; e
 cálculo de equações específicas para o local.
É importante definir o valor, por escrito, junto a todos envolvidos. Devese levar em consideração que há muitos anos as mudanças climáticas
influenciam

os

valores

de

intensidade

pluviométricas.

Portanto,

é
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recomendável usar intensidades pluviométricas com fator de segurança, e
considerar os seguintes ítens:


intensidades pluviométricas influenciam o valor e o custo do sistema
sifônico, por exemplo, um sistema sifônico projetado para 200 mm / h
ou 0,055 L/s.m² é mais caro do que o mesmo projeto para 150 mm/h
ou 0,042 L/s.m²; e



intensidades pluviométricas usadas no dimensionamento, maiores do
que as que realmente ocorrem no local, podem conduzir ao fato do
sistema sifônico não atingir o enchimento completo em condições
normais de precipitações pluviométricas do local. O sistema sifônico
estará simplesmente superdimensionado, neste caso, deverá operar
como um sistema convencional. Nas fontes bibliográficas citadas no
início deste subcapítulo 7.1, informa-se que com um enchimento de
40% (40% água e 60% ar) o sistema sifônico opera como
convencional, entre 40% e 60% de enchimento opera alternativamente
como convencional e sifônico e acima de 60% deverá operar como
sifônico.

3) cálculo da vazão de captação, em L/s. A vazão de captação será dada pela
área total da cobertura multiplicada pela precipitação pluviométrica. Obtém-se
normalmente um valor expresso em L/s.
4) cálculo do número de ralos sifônicos. Todo fabricante de sistemas sifônicos
disponibiliza ralos sifônicos de diversas capacidades. Se a escolha recair em
um ralo sifônico com capacidade de 100 L/s, deve-se dividir o volume total da
captação por 100 L/s, observando-se uma reserva de 15% a 20%, ou seja, no
caso citado utiliza-se apenas 80 L/s por ralo.
5) determinação do traçado da tubulação. Conforme o layout da cobertura e o
ponto para onde as águas pluviais devem ser encaminhadas, estabelece-se o
traçado de tubulações, com o condutor horizontal e o condutor vertical, de
forma preliminar.
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6) elaboração do quantitativo de material necessário e seu custo. Nessa etapa
será apenas possível realizar uma estimativa de acordo com a quantidade de
ralos sifônicos necessários e tubulações necessárias.

Após a disponibilidade das informações da Fase A e da Fase B, inicia-se o
dimensionamento do projeto propriamente dito, conforme descrito a seguir na Fase
C.
7.1.4 Fase C: dimensionamento do projeto
Nesta fase deverá ser feita a escolha do fabricante do sistema sifônico, visto
que cada fabricante utiliza um tipo de material. As características de cada material
são diferentes, assim como as informações disponibilizadas pelos fabricantes. Os
materiais utilizados especialmente nas tubulações (tubos e conexões) podem ser de:


PEAD / Polietileno de Alta Densidade;



Ferro Fundido, com tratamento especial interno;



Ferro Dúctil, com tratamento especial interno;



Aço Galvanizado;



PVC / Cloreto de Polivinila;



Aço Inoxidável; e



Cobre.

Conforme mencionado anteriormente, no APÊNDICE C, estão apresentadas as
principais caracteristicas físicas, mecânicas e térmicas do PVC, PEAD e Ferro
Fundido.
Para o cálculo de um projeto de sistema sifônico há dois procedimentos, o
“Dimensionamento Manual”, descrito a seguir, e o “Dimensionamento com um
Software”.
O dimensionamento manual de um projeto de sistema sifônico somente é
possível para instalações simples com alguns ralos sifônicos. Adotou-se o roteiro
descrito na Norma VDI 3806:2000, no manual VSSH (1992) e Jagerska et al (2016)
para o dimensionamento.
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Conforme mencionado no subcapítulo 5.2.3, figura 19, o dimensionamento
envolve 9 etapas, que serão descritas nas próximas páginas. No APÊNDICE E,
consta o fluxograma detalhado de dimensionamento segundo a norma VDI
3806:2000.
Etapa 1: cálculo da vazão “Q” em L/s:
Pressupondo uma edificação com área de cobertura relevante “A” m2, e
intensidade pluviométrica de “ᵢ” L/s.m2, coeficiente de escoamento “C”= 1,0 (válido
para coberturas planas ou levemente inclinadas, independentemente de seu
revestimento), usa-se a equação 13:

Q=A.i.C
Q
A
i
C

equação (13)

= vazão em L/s;
= área em m2;
= intensidade pluviométrica, mm/h; e
= coeficiente de escoamento, adimensional.

A tabela 5 traz alguns valores do coeficiente de escoamento “C”, segundo a norma
DIN 1986-100:2008:
Tabela 5 - Coeficiente de escoamento “C”.

Tipo de cobertura

Coeficiente de
escoamento "C"

Coberturas planas, lisas

1,0

Coberturas de concreto

1,0

Coberturas de base asfalto

1,0

Coberturas com placas de concreto, assentadas
em areia e afins

0,7

Coberturas com pedregulho

0,5

Coberturas com vegetação

0,3

Coberturas com gramado

0,3

Coberturas permeáveis à água, com vegetação e
pedregulho
Fonte: Norma DIN 1986-100:2008 p.57.

0,0
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Etapa 2: determinação da quantidade de ralos sifônicos:
A quantidade de ralos sifônicos necessários é determinada dividindo-se a vazão
em L/s pela capacidade em L/s de cada ralos sifônico escolhido. Esta capacidade
máxima é fornecida pelo fabricante. A quantidade de ralos sifônicos é sempre
arredondada para um número inteiro.

Etapa 3: determinação do layout da prumada

Na figura 25, está representada uma prumada simplificada, com os parâmetros
“Δhdisp”, “L” e “Pdisp”.
Figura 25 - Prumada simplificada para sistema sifônico com “Δhdisp” , “L” e “Pdisp”.

L = L1 + L2 + L3
L1
L2
Δh
disp
Ht

l

L3

h MIN
L

L

P
Pdisp

Fonte: Adaptada de VSSH (1992, p. 3.3.5).

Na figura 25,
Δhdisp = altura entre fundo da calha e a saída do condutor vertical para o
sistema convencional, em m;
L

= comprimento da tubulação, em m, conforme indicado, e
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Pdisp = pressão estática disponível, no ponto indicado, no final do condutor
vertical, em mbar ou 10-1 kPa.

Etapa 4: cálculo da pressão estática disponível, em mbar ou kPa

A pressão estática no ponto “Pdisp” é determinada pela equação 14, em mbar:

Pdisp = ρ . g . Δhdisp

equação (14)

Na equação 14 tem-se as seguintes conversões:
Pdisp = Kg / m3 x m / s2 x m
Pdisp = Kg / (m x s2) = Pa = 0,001 kPa = 0,01 mbar

equação (15)
equação (16)

onde,
Pdisp = pressão estática disponível, em mbar ou 10-1 kPa (1 mbar = 0,1 kPa);
Δhdisp = altura entre fundo da calha e a saída do condutor vertical para
sistema convencional, em m;
ρ

=

densidade da água em 1000 Kg/m3; e

g

=

aceleração da gravidade em 9,8 m/s2,

Etapa 5: cálculo da perda de carga preliminar “ Rpr “ em mbar/m ou kPa/m
A determinação do valor de “Lpr”, comprimento preliminar da tubulação, é dado
pela equação 17:

Lpr = L x 1,2

equação (17)

onde,
Lpr = comprimento preliminar da tubulação, em m; e
L = comprimento de L1 + L2 + L 3 , em m.
Na determinação do valor do comprimento preliminar da tubulação, “Lpr”,
multiplica-se o valor de “L” com fator de 20% (multiplicar por 1,2). Este fator de 20%
é devido à perda de carga em tubos e conexões, de acordo com a norma VDI
3806:2000. Caso uma prumada tenha várias ramificações, deve-se usar como valor
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para “L”, o maior comprimento, ou seja, o ponto mais distante até o final do tubo de
queda.
Na Figura 26, está visualizada uma prumada simplificada de sistema sifônico,
com “Δhdisp” e “hMIN”.
Conforme a figura 26, para que haja a sifonação em um sistema sifônico, é
necessária que a altura “Δhdisp” seja maior ou igual que a altura “h MIN”.
Para diâmetros de condutores verticais menores ou iguais que DN 75 mm, a
altura mínima hMIN de 3,0 m é suficiente, para diâmetros iguais ou maiores DN 90
mm, o valor de hMIN deve ser de 5,0 m (VSSH 1992). A VSSH 1992 não menciona o
que ocorre para diâmetros de condutores verticais entre DN 75 mm e DN 90 mm.
Figura 26 - Prumada simplificada para sistema sifônico “Δhdisp” e “hMIN”.

Δh
disp
Ht

h MIN
L
P

Fonte: Adaptada de VSSH (1992, p. 3.3.1 – 3.3.7).

O valor da perda de carga preliminar “Rpr”, em mbar / m ou 10-1 kPa / m, é
obtido pela equação 14:

Rpr = Pdisp / Lpr
onde,
Rpr

= perda de carga preliminar, em mbar ou 10-1 kPa;

Pdisp = pressão estática disponível, em mbar ou 10-1 kPa; e
Lpr

= comprimento preliminar da tubulação, em m.

equação (18)
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Etapa 6: determinação do diâmetro nominal e velocidade da água nos tubos em
m/s
Com o valor de “Rpr” em mbar / m obtido na equação 18 e o valor de Q em
L/s da equação 13, verifica-se, no gráfico 3, a seguir, qual o diâmetro de tubo
sugerido (DN= diâmetro nominal) e qual a velocidade da água na tubulação, em m/s.
No gráfico 3, no eixo horizontal, estão representados os valores de perda de
carga “Rpr” em mbar / m, no eixo vertical os valores de vazão “Q”, em L/s, nas retas
diagonais estão representadas as velocidades “v” na tubulação, em m/s e os
diâmetros das tubulações em DN (diâmetro nominal = externo).
Para a determinação do diâmetro nominal DN e da velocidade da água nos
tubos, utilize-se o nomograma do gráfico 3.
Assim, exemplificando, para uma vazão de 40 L/s (no eixo vertical) e uma perda
de carga preliminar de 32 mbar/m (no eixo horiozontal), encontra-se um diâmetro
nominal de DN 100 mm e uma velocidade de água no tubo de 5,0 m/s. Este
procedimento está visualizado no gráfico 3, em linhas de cor vermelha. Se os pontos
caírem fora das retas, recomenda-se usar a interpolação.
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Gráfico 3 - Nomograma para a determinação do diâmetro e velocidade com a perda de
carga, para tubos em PEAD (somente).

Diâmetro DN
dos tubos

Velocidade
da água nos
tubos,em
m/s

Rpr = Perda de carga por atrito, em mbar / m
Fonte: Norma VDI 3806:2000 p.41.
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Etapa 7: cálculo da perda de carga calculada “ Rcalc “ em mbar/m ou 10-1 kPa/m
O valor do comprimento da tubulação calculado, “Lcalc”, em m, deve incluir a
perda de carga de todas as conexões e ralos sifônicos, assim como o comprimento
real da própria tubulação:
Lcalc = L + Perda de carga equivalente

Rcalc = Pdisp / Lcalc

equação (20)

onde,
Rcalc

= perda de carga calculada, em mbar ou 10-1 kPa;

Pdisp = pressão estática disponível, em mbar ou 10-1 kPa; e
Lcalc

= comprimento da tubulação calculado, em m.

Na figura 27 estão representadas também as conexões:
Figura 27 - Prumada para sistema sifônico.

RALO SIFÔNICO

CURVA DE 2 x 45o

Ht
L

equação (19)

CURVA DE 90o

TUBULAÇÃO

Fonte: Adaptada pela autora de VSSH (1992, p. 3.3.7).
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Na figura 28 estão ilustradas as perdas de carga equivalentes de algumas
conexões.

Figura 28 - Perda de carga equivalente de conexões, em metros, fator “dzeta” ζ.

Transição para
tubo parcialmente
cheio

ζ = 1,8
ζ = 0,6
Redução ou expansão  ζ = 0,3
Ralo sifônico  ζ = 1,5 ou informação do fabricante

Fonte: Norma VDI 3806:2000, p.17.

Etapa 8: Cálculo da pressão negativa em mbar ou 10-1 kPa, no ponto “ Pk “ e
em cada segmento da tubulação.

A perda de carga total “ΣR” é fornecida por:

ΣR = Rcalc . Lcalc
equação (21)
Para um bom funcionamento do sistema sifônico, a perda de carga total “ΣR”
deve ser menor que a pressão estática “P”, conforme equação 22:

ΣR < P

equação (22)
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O cálculo da pressão negativa máxima no ponto “Pk” em mbar, figura 29, é
efetuado através das equações 23 e 24:

P1 = ρ . g . hk / 100

equação (23)

onde,
P1 = pressão estática no ponto crítico “k”;
ρ = densidade da água em 1000 Kg/m3;
g = aceleração da gravidade em 9,8 m/s2; e
hk = diferença de altura entre o ponto mais alto do ralo sifônico e o ponto
crítico “k” (é o ponto de inflexão entre condutor horizontal e condutor
vertical, ponto em que a pressão negativa atinge o maior valor), em m.

Pk = P1 - Σ ( R . L1)

equação (24)

onde,
Pk = ponto crítico no qual a pressão negativa será calculada, é o ponto de
inflexão entre o condutor horizontal e o condutor vertical;
P1 = pressão estática no ponto crítico “k”;
R = perda de carga, em mbar/m;
L1 = comprimento da tubulação desde o início no ralo sifônico até o ponto
“k”, em m; e
Σ (R . L1) = perda de carga do ralo sifônico até o ponto “k”.
A figura 29 representa os componentes das equações 23 e 24.
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Figura 29 - Prumada para sistema sifônico com detalhes.

Hk

L1
Pk

P1

Fonte: Adaptada de VSSH (1992, p. 3.3.1 – 3.3.7).

O valor da pressão negativa no ponto critico “Pk” não deve ultrapassar - 800
mbar ou - 80 kPa.
Para o cálculo da perda de carga e pressão negativa em cada segmento da
tubulação utiliza-se as seguintes equações 25, 26 e 27:
Δpi = Σ ( li . Ri + Zi)

Pa / m ou 10-3 kPa / m

Equação (25)

onde,
Δpi = perda de carga real, em Pa/m ou 10-3 kPa;
li

= comprimento do trecho da tubulação, m;

Ri

= perda de carga real, em mbar/m ou 10-1 kPa/m; e

Zi

= perda de carga local, calculada pela equação 26.

2

Zi = Σ ζ . (v . p) / 2
onde,

Pa / m ou 10-3 kPa / m

Equação (26)
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Σζi = soma da perda de carga no trecho da tubulação; e
v

= velocidade da água no tubo, obtida a partir do nomograma gráfico 3,
em m/s.

Pi

=

2
Δh . ρ . g - (v

. p) / 2 - Σ ( l . R + Z)

Pa ou 10-3 kPa

Equação (27)

onde,
ρ = densidade da água em 1000 Kg/m3;
g = aceleração da gravidade em 9,8 m/s2;
v = velocidade da água no tubo, obtida a partir do nomograma gráfico 3, em
m/s;
l = comprimento do trecho da tubulação, m;
R = perda de carga real, em mbar/m ou kPa/m; e
Z = perda de carga local, calculada pela equação 26.

Etapa 9: verificação do dimensionamento.

A principal verificação do dimensionamento de um sistema sifônico consiste na
verificação dos valores de Δh . ρ . g e Σ ( l . R + Z) (equação 27) que não devem
apresentar uma variação entre si de mais de 100 mbar para mais ou para menos
(norma DIN 1986-100:2008 p.65). Esta comparação destina-se à verificação das
perdas de carga em cada prumada.
O valor de pi da equação 27 não deve ser menor do que - 900 mbar para evitarse cavitação.
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7.1.5 Fase D: informações detalhadas para a instalação
O objetivo principal de recomendações quanto ao posicionamento de tubulações
e conexões é evitar a formação de “bolsas de ar” no enchimento completo do
sistema sifônico com as águas pluviais.
A Siphonic Roof Drainage Association (SRDA, 2015), com sede no Reino
Unido, faz as recomendações de instalação das figuras 30 e 31, principalmente de
conexões, reduções, expansões e curvas.
Na figura 30 o tubo de saída do ralo sifônico, deve ficar rapidamente cheio, como
em A1. Em A2 não há certeza de que o tubo ficará rapidamente cheio. Segundo a
SRDA (2015), deve-se em todos os traçados evitar-se a formação de bolsas de ar.
Figura 30 – Posicionamento dos condutores para rápido enchimento.

A 1 - Recomendado

A 2 – Não recomendado

B 1 - Recomendado

B 2 – Não recomendado

Fonte: Siphonic Roof Drainage Association (2015).

Caso o tubo de saída do ralo sifônico apresente uma inclinação, como em B2 , há
risco do tubo não encher rapidamente e atrasar o enchimento completo, dentro do
parâmetro de projeto. O posicionamento recomendado é B1, figura 30.
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Caso seja necessário dimensionar um condutor horizontal com uma
inclinação maior que 1:100 como na figura 31, a SRDA (2015) recomenda que o seu
diâmetro seja reduzido imediatamente após entrar no condutor vertical, como em C1,
figura 31. Caso contrário, o tubo inclinado poderá impedir ou atrasar o enchimento
do sistema sifônico, como em C2 (figura 31). Ainda, na figura 31, recomenda-se
efetuar a expansão do diâmetro do condutor vertical, de tal forma que o enchimento
esteja sempre assegurado, como em D1. O caso como mostrado em D2, deve ser
usado somente, quando o grau de enchimento do condutor vertical, após a
expansão é de aproximadamente 20%, dificultando o enchimento do condutor
vertical.
Figura 31 – Posicionamento do condutor horizontal e do condutor vertical.

C 1 - Recomendado

D 1 - Recomendado

C 2 – Não recomendado

D 2 - Recomendado

Fonte: Siphonic Roof Drainage Association (2015).

A interligação do condutor vertical, no final da prumada, com a rede externa
de drenagem da edificação, deve receber a atenção do projetista hidráulico. A
seguir, na figura 32,

são mostrados os traçados “A”, “B”, “C” e “D”. Estudos

realizados por Wright et al. (2006), demonstraram que, caso a saída do condutor
vertical não esteja livre, as consequências podem ser imprevisíveis, incluindo um
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aumento do nível de água na calha com possível transbordamento. De acordo com
os testes realizados, por Wright et al. (2006), o caso “A” é mais recomendado.
Figura 32 - Interligação do sistema sifônico com drenagem externa.

A

B

C

D

Fonte: Wright et al. (2006).

Segundo Wright et al. (2006), os testes efetuados mostraram que, no caso “B”
o tempo de enchimento completo do sistema aumentou em 7%, a pressão no
sistema aumentou em 13% e a vazão de projeto do sistema sifônico diminuiu
levemente.
No caso “C” houve também uma diminuição na vazão de projeto, um aumento
da pressão do sistema em 14%, um aumento significativo de 31% no tempo de
enchimento completo do sistema e uma elevação em 44% no nível de água na
calha.
No caso “D” o comportamento foi similar como no caso “C”, entretanto o
tempo de enchimento completo do sistema aumentou em 60% e o nível da calha
aumentou em 85%.
Nos casos “C” e “D”, a probabilidade de um transbordamento na calha é
muito grande.
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A passagem da tubulação através de uma caixa de passagem deve seguir o
layout conforme mostrado na figura 33.
Figura 33 – Passagem de tubulação – Diversos traçados.

TAMPA VAZADA

Fonte: Adaptada de Abwasserhydraulik 2017.

A ASPE 45:2013, página 30, parágrafo 9.9.2, recomenda que a primeira caixa
de passagem na saída de uma prumada em um sistema sifônico tenha uma
cobertura tipo grade, ventilada ou vazada, sendo que a área vazada deve ser de no
mínimo o dobro da área da seção do tubo de entrada. Por exemplo, no caso de um
tubo em PEAD de DN 200, com uma área de seção de aproximadamente 276 cm²,
exigirá uma grade ou cobertura de no mínimo 552 cm² de área vazada.
Além disto, a primeira caixa de passagem na saída de uma prumada de um
sistema sifônico, deve ser posicionada no terreno, de tal forma, que não receba o
refluxo de outras caixas de passagem, assegurando-se de que ela tenha saída livre,
e não sofra “afogamento”, nem entrada de sólidos, que possam provocar o
assoreamento do fundo da caixa de passagem, conforme destacado na figura 33.
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7.2 Estudo de caso: demonstração do dimensionamento do sistema
convencional e do sistema sifônico de drenagem de águas pluviais
para uma edificação
Para este estudo de caso, foi escolhida uma edificação, representando um
galpão industrial de dimensões conhecidas, em que a captação das águas pluviais
será realizada com duas calhas externas e uma calha interna.
Será demonstrado o roteiro de dimensionamento dos sistemas convencional e
sifônico, escolhendo-se alguns dos principais materiais usados no mercado
brasileiro, como o PVC, e o PEAD. Neste estudo de caso não incluiu-se o Ferro
Fundido porque nas fontes sobre preços de mercado pesquisadas TCPO WEB PINI
e SINAPI da Caixa Econômica Federal, não constam todas as informações
necessárias.

Para a drenagem de águas pluviais da edificação considerou-se duas
alternativas, em resinas termoplásticas:
 sistema convencional, com captação e escoamento das águas pluviais por
gravidade, usando-se como material o PVC e o PEAD; e
 sistema sifônico, com captação e escoamento por sifonação, usando-se como
material o PEAD.
No dimensionamento de um sistema convencional deve-se usar a norma
brasileira em vigor, a NBR 10.844:1989. Para ressaltar as diferenças com outras
normas

usadas

para

o

sistema

convencional,

efetuou-se

também

o

dimensionamento aplicando-se a EN 12.056-3:2000. Em função da inexistência de
uma norma brasileira para o sistema sifônico, adotou-se a norma VDI 3806:2000. As
normas EN 12.056-3:2000 e VDI 3806:2000 foram escolhidas porque apresentam
roteiros detalhados para o dimensionamento. Vide APÊNDICE E.
7.2.1 Descrição da edificação e da localidade
A edificação é um galpão industrial num centro de distribuição localizado na
Região Metropolitana de São Paulo. A edificação destina-se a receber equipamentos
elétricos,

máquinas,

estantes

e

um

mezanino.

Para

movimentação

dos

137

equipamentos possui também uma ponte rolante. Em sua cobertura metálica estão
instaladas três calhas, das quais duas são externas e uma interna.
A NBR 10.844:1989 p.12, informa uma intensidade pluviométrica de 191
mm/h para a Cidade de São Paulo (Mirante Santana), com um período de retorno “T”
de 25 anos. A NBR 10.844:1989 define como período de retorno “T”, o número
médio de anos em que, para a mesma duração de precipitação, uma determinada
intensidade pluviométrica é igualada ou ultrapassada apenas uma vez.
Segundo a NBR 10844:1989 p. 12, a intensidade pluviométrica a ser usada
neste estudo de caso é de 191 mm/h. Entretanto salienta-se que:
 a NBR 10.844:1989 já está em vigor há 29 anos, sem sofrer qualquer
alteração;
 os valores de intensidade pluviométrica da NBR 10.844:1989 foram
levantados há aproximamente 50 anos;
 nos últimos anos, as chuvas tornaram-se mais intensas, recomendando-se a
adoção de uma margem de segurança;
 os centros de distribuição têm sido usados para armazenar muitos bens de
alto valor agregado, onde pequenos danos ou vazamentos no sistema de
drenagem de águas pluviais podem causar elevados danos materiais. A
entrada de água proveniente de algum problema no funcionamento do
sistema de drenagem de águas pluviais deve ser excluída, e
 além dos valores de intensidade pluviométrica disponíveis na NBR
10.844:1989, há ainda outras fontes como informações que podem ser
colhidas junto aos aeroportos (medição com pluviômetro), universidades
(pluviômetros ou até registro contínuo com pluviógrafos) e até cálculo com
equações específicas para a região.

Na figura 34 é apresentada a edificação com detalhes de localização e
cobertura.
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Figura 34 – Edificação do estudo de caso.
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Fonte: Elaborada pela Autora.

O roteiro adotado para o dimensionamento dos sistemas de drenagem de
águas pluviais, convencional e sifônico, consiste nas etapas descritas no ítem 5.1.3
para o sistema convencional (figura 7) e no item 5.2.3 para o sistema sifônico (figura
19).
O dimensionamento será feito manualmente, conforme as normas utilizadas.

As principais dimensões da edificação representada na figura 34 podem ser
resumidas como:


comprimento da edificação = 190 m;



largura da edificação = 170 m;



altura da edificação até a calha, Ht = 10,0 m;
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quatro telhados (águas) de 42,5 m de largura e 190 m de comprimento,
ou seja, uma área de captação total de 32.300 m 2, formada por quatro
telhados de 8.075 m2;



não há caixas de passagem internas;



as prumadas devem estar nas bordas da edificação;



os condutores de águas pluviais, verticais e horizontais, devem
possibilitar a movimentação de equipamentos por meio de ponte
rolante;



as caixas de passagem externas estão 0,5 m abaixo do nível do piso e
estão localizadas 2 m fora da edificação;



três calhas (calha 1 externa capta 8.075 m2, calha 2 interna capta
16.150 m2 e calha 3 externa capta 8.075 m2);



as calhas são de aço galvanizado e têm as seguintes medidas: calhas
1 e 3, externa, largura 80 cm e aba lateral de 45 cm, a calha 2 interna
têm largura de 100 cm e aba lateral 65 cm;



as calhas têm 0,5 % de inclinação;



telhados com 2% de inclinação; e



intensidade pluviométrica para o local, com T=25 anos, de acordo com
a NBR 10.844:1989, tabela, 5 é de 191 mm / h.

7.2.2 Dimensionamento do sistema convencional pela NBR 10.844:1989 e
EN 12.056-3:2000
Este item será dividido em parte A e parte B.
A) Dimensionamento do sistema convencional segundo a NBR 10.844:1989
Serão seguidas as 06 etapas da figura 7, subitem 5.1.3, conforme NBR 10.844:1989:
Etapa 1: cálculo da área de contribuição, em m2:
A cobertura é formada por quatro telhados (águas), de 42,5 m X 190 m =
8.075 m2 cada, ou seja, a área total da cobertura projetada é de 32.300 m2.
Segundo as orientações presentes na NBR 10.844:1989 p. 05, a área de
captação deve ser corrigida em função da inclinação do telhado, conforme a
equação 28:
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equação (28)
A = (42,5 + 0,85 / 2) . 190 = 8.155,75 m2
Assim sendo, para a cobertura completa da edificação tem-se 8.155,75

x 4 =

32.623 m2.
Etapa 2: cálculo da intensidade pluviométrica, em mm/h:
A precipitação pluviométrica de 191 mm / h equivale a:
191 L / m2 / 60 s
191 mm / 60 min = 3,18 L/m2.min

Etapa 3: cálculo da vazão de projeto, em L/min:
A área de 8.155,75 m2 (uma água), pela equação 1 fornece:

191 x 8.155,75 / 60 = 25.962,50 L/min
Etapa 4: dimensionamento da calha:

Será adotado nas calhas 1 e 3 (externas) um condutor vertical para cada
prumada, ligado através de uma curva 90º à um condutor horizontal que desagua
numa caixa de passagem. Na calha 2 (interna) os condutores verticais e condutores
horizontais são interligados por curvas 90º raio longo.
A verificação das dimensões da calha e o cálculo da altura da lâmina de água
na calha será feito para as calhas 1 e 3 (externas) e para a calha 2 (interna).
A verificação das calhas é necessária para a checagem de suas medidas com
a vazão de projeto, assim como para calcular a altura da lâmina de água na calha.
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a) verificação da altura da lâmina de água nas calhas 1 e 3, externas:
A equação 2, de Manning – Strickler, fornece a vazão de projeto (Q).

h

equação (2)

equação (29)
onde,
Q = vazão de projeto, em L/min;
S = área da seção molhada, em m2;
n = coeficiente de rugosidade de Manning, adimensional;
Rh = raio hidráulico, em m;
i

= declividade da calha, em m/m; e

K = coeficiente de rugosidade de Strickler, adimensional, usa-se o
valor de 60.000.
O valor de Rh, em m, é obtido dividindo-se a área da seção molhada (S) pelo
perímetro molhado (P).

As calhas 1 e 3 (externas) têm 80 cm de largura e aba lateral de 45 cm.
Área Molhada (S):
equação (30)
Perímetro Molhado (P):
equação (31)
Raio Hidráulico (Rh):
m

equação (32)
Vazão na calha (Qc):
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equação (33)
l/min

mas, para
l/min

e, considerando
equação (34)
tem-se
equação (35)
e
equação (36)
logo

equação (37)
e, assim
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sendo
l/min

logo

onde
m

- verificação da borda livre:

resumindo:

Na figura 35 está representado o corte das calhas 1 e 3 (externas), com as
suas medidas, assim como a altura da lâmina de água na calha. Observa-se que,
teóricamente, a largura da calha com 66,6 cm seria suficiente e assim a sua largura
de 80 cm poderia ser reduzida. Entretanto, neste estudo de caso, na edificação já
existe a calha de largura 80 cm e aba lateral de 45 cm. Por motivos econômicos,
neste caso, as calhas externas e internas existentes serão preservadas.
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Figura 35 – Corte da calha 1 e 3 (externas) com medidas e altura da lâmina de água.

45 cm

Fonte: Elaborada pela Autora.

b) verificação da altura da lâmina de água na calha 2, interna:

A calha 2 (interna) têm 100 cm de largura e aba lateral de 65 cm.

Área Molhada (S):

Perímetro Molhado (P):

Raio Hidraulico (Rh):
m

Vazão na calha (Qc):

l/min

mas, para
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l/min

e, considerando

tem-se

e

logo

e, assim

sendo
l/min
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logo

onde
m

- verificação da borda livre:

resumindo:

(OK !)
Figura 36 – Corte da calha 2 (interna) com medidas e altura da lâmina de água.

65 cm

43 cm

100 cm
cmcmccm

Fonte: Elaborada pela Autora.

Etapa 5: dimensionamento dos condutores verticais:

a) dimensionamento dos condutores verticais para as calhas 1 e 3 (externas)
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A vazão de Qp = 25.962,50 L/min não consta nos ábacos da NBR
10.844:1989, consequentemente será feito uma subdivisão da área de captação.
Optou-se por uma divisão em dez áreas menores, ou seja,
Qp = 25.962,5 / 10 = 2.596,20 L/min.
No comprimento L da prumada deve-se incluir a distância até a caixa de
passagem:
L = 10,0 + 0,5 + 2,0 = 12,50 m
A NBR 10.844:1989, no ábaco da figura 3, página 08, fornece para uma vazão
de 2.596,20 L/min, um valor de h=333,40 mm e comprimento de prumada L=12,50
m, um diâmetro interno Di = 100 mm para os condutores verticais das calhas 1 e 3
(externas).
b) dimensionamento dos condutores verticais para a calha 2:

A vazão Qp = 51.925,00 L/min não consta do ábaco na NBR 10.844:1989, assim
será necessário uma subdivisão da área de captação. Optou-se por uma divisão em
20 áreas menores, ou seja:
Qp = 51.925,00 / 20 = 2.596,20 L/min.
O comprimento L da prumada mais longa e a inclinação fornecem:
L = 0,5 + 98,32 + 6,17 + 0,5 + 2,0 = 107,50 m

Com os dados obtidos e sabendo-se que h = 432,3 mm, consulta-se a NBR
10.844:1989, no ábaco da figura 3, página 08, e obtém-se um diâmetro interno
aproximado de Di = 100 mm para os condutores verticais da calha 2 (interna).

Etapa 6: dimensionamento dos condutores horizontais:

a) dimensionamento dos condutores horizontais para as calhas 1 e 3
(externas)
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Com os dados de:
n = 0,011 coeficiente de rugosidade de Manning, adimensional;
i = 4,0 % (vide tabela 1 deste trabalho); e
Qp = 2.596,20 L/min.
e, consultando-se a NBR 10.844:1989, tabela 04, página 09, obtem-se um diâmetro
interno Di = 200 mm para os condutores horizontais das calhas 1 e 3 (externas).
b) dimensionamento dos condutores horizontais para a calha 2 (interna)

Com os dados de:
n = 0,011 coeficiente de rugosidade de Manning, adimensional;
i = 4,0 % (vide tabela 1 deste trabalho); e
Qp = 2.596,20 L/min.
segundo a NBR 10.844:1989, tabela 04, página 09, e obtém-se um diâmetro interno
Di = 200 mm para os condutores horizontais da calha 2 (interna).
Conforme descrito, a edificação deste estudo de caso apresenta três calhas de aço
galvanizado, com 190 m de comprimento, sendo que as calhas 1 e 3 (externas), com
medidas de 80 cm de largura na base, 45 cm de altura lateral na aba, têm 0,5% de
inclinação. A calha 2 (interna), mede 100 cm de base e 65 cm de aba lateral e têm
0,5% de inclinação. A NBR 10.844:1989 não traz qualquer observação quanto à
borda livre mínima. Salienta-se que a norma EN 12.056-3:2000 determina na tabela
05 página 07 que, por motivos de segurança contra um transbordamento, uma calha
interna, com uma altura de lâmina de água acima de 25 cm, deverá ter no mínimo,
uma borda lateral livre de 7,5 cm. Assim, no presente estudo de caso, a borda livre
das calhas 1 e 3 (externas) é de 12,0 cm e da calha 2 (interna) é de 21,8 cm,
portanto atende à norma EN 12.056-3:2000. A norma EN 12.056-3:2000 é a única
entre as normas analisadas neste trabalho que traz valores mínimos para bordas
livres de calhas internas.
Resumindo, o dimensionamento realizado para o estudo de caso, segundo a NBR
10.844:1989 permite concluir:
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- existem duas calhas denominadas de calha 1 e calha 3, ambas externas, com dez
condutores verticais de DN 100 mm, cada, e dez condutores horizontais de DN 200
mm, cada, totalizando dez prumadas com comprimento de L=12,50 m, em cada
calha. As interligações entre os condutores verticais e os condutores horizontais são
feitas por expansões DN 100x200 mm e curvas 90º raio longo DN 200 mm.
- existe uma calha denominada de calha 2 (interna), com 20 condutores verticais de
DN 100 mm e com condutores horizontais de DN 200 mm, totalizando 20 prumadas
com comprimentos variáveis, sendo que o trecho mais longo mede 107,50 m. As
interligações entre os condutores verticais e os condutores horizontais são feitas por
expansões DN 100x200 mm e curvas 90º raio longo DN 200 mm.
Na figura 37 está visualizado o traçado das prumadas na edificação, de forma
simplificada.
Figura 37 - Sistema convencional - Edificação com layout das prumadas.
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Cx. de passagem

Desenho sem escala

Fonte: Elaborada pela Autora

Nas figuras 38 e 39 estão visualizadas as prumadas das calhas 1 e 3
(externas) e da calha 2 (interna).
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Figura 38 - Sistema convencional – Prumadas das calhas 1 e 3 (externas).
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Figura 39 - Sistema convencional – Prumadas da calha 2 (interna).
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B) Dimensionamento do sistema convencional segundo a EN 12.056-3:2000

Serão seguidas as 06 etapas da figura 7, subitem 5.1.3, conforme a norma EN
12.056-3:2000:
Etapa 1: cálculo da área de contribuição, em m2:
O cálculo da área de contribuição em m 2 realizado na etapa 1 do
dimensionamento pela NBR 10.844:1989 também é válido para o dimensionamento
pela EN 12.056-3:2000.
A área de contribuição a ser usada para edificação é de 8.155,75 m2 por
telhado, ou seja de 32.623 m2 para toda a cobertura.

Etapa 2: cálculo da intensidade pluviométrica, em L/m 2.s

A intensidade pluviométrica de 191 mm/h equivale a:
191 mm/h / 3600 s = 0,05305 L/m2.s

Etapa 3: cálculo da vazão de projeto, em L/s:

A norma EN 12056-3:2000 define como equação de dimensionamento básico
para a vazão, a equação 3:
Q=r xAxC
No presente caso, obtem-se:
Q = 0,05305 x 8.155,75 x 1 = 432,70 L/s (para as calhas 1 e 3)
Q = 0,05305 . 7.571. 1 = 865,40 L/s (para a calha 2)
A EN 12056-3:2000 recomenda que somente nos casos em que a intensidade
pluviométrica “r” não seja suficientemente conhecida, que seja feita a correção desta
intensidade pluviométrica “r”, da equação 3, com fatores de segurança da tabela 2.
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No presente estudo de caso, a intensidade pluviométrica de 191 mm/h
informada pela NBR 10.844:1989 será usada sem qualquer fator de correção.

Etapa 4: dimensionamento da calha:

A verificação das calhas efetuada no dimensionamento do sistema
convencional segundo a NBR 10.844:1989 no subitem 7.2.2, também é válida para o
dimensionamento segundo a EN 12056-3:2000.

Etapa 5: dimensionamento dos condutores verticais:

O dimensionamento dos condutores verticais segundo a norma EN 120563:2000 p.16, deve ser efetuado com aplicação da equação 4, de Wyly-Eaton, usada
como base para a tabela 3, no subitem 5.1.3.
A vazão de projeto para as calhas 1 e 3 (externas) é de 432,70 L/s, cada. O
escoamento é feito por 10 prumadas para cada calha (conforme o dimensionamento
pela NBR 10844:1989) com vazão unitária de 43,30 L/s. Em seguida, sabendo-se
que a EN 12056-3:2000 recomenda o uso do fator ƒ = 0,33, procura-se o valor de
43,30 L/s na tabela 3 e por interpolação chega-se à uma valor de di (diâmetro
interno) de aproximadamente 169 mm. À este valor deve ser acrescentada a
espessura de parede do tubo de PVC segundo a norma NBR 7362-2:1999. Vide
APÊNDICE B. Esta norma informa uma espessura mínima de parede de
aproximadamente 4,0 mm, levando à um diâmetro externo aproximado de 177 mm.
Em função da falta de um tubo de PVC de DN 177 mm, escolheu-se o diâmetro
nominal imediatamente acima, ou seja, de DN 200 mm.
Com a vazão de 865,40 L/s para a calha 2 (interna), escoada por 20
prumadas de vazão unitária de 43,30 L/s, obtém-se o mesmo diâmetro de DN 200
mm, conforme descrito acima.
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Etapa 6: dimensionamento dos condutores horizontais:

Para os condutores horizontais, que recebem as águas pluviais dos
condutores verticais, o dimensionamento seguindo a EN 12056-3:2000 deve ser
efetuado com a tabela 4 no subitem 5.1.3.
A vazão de 43,30 L/s, e a inclinação do condutor horizontal de 4,0%, fornece
um diâmetro de aproximadamente DN 200 mm. Este dimensionamento é válido para
todas as prumadas das calhas 1 e 3 (externas) e da calha 2 (interna), visto que a
vazão de projeto de cada prumada é a mesma, ou seja de 43,30 L/s.

Resumindo, o dimensionamento segundo a EN 12056-3:2000 na edificação
do estudo de caso, apresenta:
- 10 prumadas DN 200 mm para a calha 1 e 10 prumadas DN 200 mm para a calha
3 (externas), ou seja, todos os condutores verticais tem DN 200 mm. Os condutores
horizontais têm inclinação de 4,0% e DN 200 mm. Cada prumada têm um
comprimento total (incluindo a distância até a caixa de passagem) de L = 12,50 m; e
- 20 prumadas para a calha 2 (interna) com DN 200 mm para os condutores verticais
e DN 200 mm para os condutores horizontais. As prumadas têm comprimento
variável, sendo que a prumada de maior comprimento mede 107,50 m.
Os condutores verticais são de DN 200 mm e os condutores horizontais são
de DN 200 mm.
As interligações entre os condutores verticais e os condutores horizontais são
feitas por curvas 90º raio longo DN 200 mm .
7.2.3 Dimensionamento do sistema sifônico pela norma VDI 3806:2000
A seguir será demonstrado o dimensionamento do sistema sifônico segundo a
norma VDI 3806:2000, já apresentado na figura 19, subítem 5.2.3.

Etapa 1: cálculo da vazão, L/s

O valor calculado anteriormente para o sistema convencional também será
adotado, ou seja,
Q = 0,05305 x 8.155,75 x 1 = 432,70 L/s (para as calhas 1 e 3)
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Q = 0,05305 . 7.571. 1 = 865,40 L/s (para a calha 2)

Etapa 2: determinação da quantidade de ralos sifônicos:

O uso de ralos sifônicos de grande vazão, até 100 L/s nos sistemas sifônicos,
é recomendado para coberturas maiores que 5.000 m2, encontradas em indústrias,
centros de distribuição, shopping center, aeroportos e estádios desportivos.
Para o dimensionamento do sistema sifônico deste estudo de caso, serão
usados tubos e conexões em PEAD. Existem empresas que comercializam ralos
sifônicos no mercado brasileiro (veja capítulo 5). Optou-se pelo uso de ralos
sifônicos de vazão unitária de 45 L/s, adequados para a vazão unitária de 43,30 L/s.
Assim, obtêm-se:
432,7 L/s / 45 L/s = 9,6 ralos sifônicos,
adotando-se 10 ralos sifônicos para as calhas 1 e 3 (externas), cada, e.
865,4 L/s / 45 L/s = 19,2 ralos sifônicos,
adotando-se 20 ralos sifônicos para a calha 2 (interna).

Em toda a edificação existirão 40 ralos sifônicos, nas calhas 1, 2 e 3, com vazão
unitária de 43,30 L/s.

Etapa 3: determinação do layout da prumada:

Para o sistema sifônico serão adotados quatro prumadas, cada uma com
cinco ralos sifônicos para as calhas 1 e 3 (externas), e quatro prumadas de cinco
ralos sifônicos para a calha 2 (interna).

A figura 40 ilustra o layout das prumadas. Estão visualizadas as duas
prumadas da calha 1 e da calha 3, externas, assim como as quatro prumadas da
calha 2, interna.
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Figura 40 - Sistema sifônico - Edificação com layout das prumadas.
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Fonte: Elaborada pela Autora.

Na figura 41 são visualizadas as prumadas para as calhas 1 e 3, externas. As
quatro prumadas são idênticas. Os cinco ralos sifônicos recebem uma vazão de
43,30 L/s. Os detalhes do layout com o posicionamento dos ralos sifônicos, as
medidas dos tubos de saída do ralo sifônico e dos condutores horizontal e vertical
estão destacados e atendem aos critérios de dimensionamento do capítulo 7.1.
Figura 41 - Sistema sifônico – Prumadas das calhas 1 e 3 (externas).
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Fonte: Elaborada pela Autora.
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Nas figuras 42 e 43 mostram-se as medidas das prumadas tipo A e tipo B, da
calha 2, interna, e a vazão de 43,30 L/s de cada ralo sifônico Em função do seu
posicionamento na edificação (figura 41), a prumada B têm maior comprimento do
que a prumada A.
Figura 42 - Sistema sifônico – Prumada tipo A da calha 2 (interna).
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Fonte: Elaborada pela Autora.
Figura 43 - Sistema sifônico – Prumada tipo B da calha 2 (interna).
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Etapa 4: cálculo da pressão estática disponível, em mbar:

A equação 14 fornece a pressão estática disponível em mbar,

Pdisp = ρ . g . Δhdisp
ou seja,
Pdisp = 1000 Kg/m3 x 9,81 m/s2 x 10 m = 981,00 mbar = 98,10 kPa

Etapa 5 até 8: cálculo da perda de carga preliminar, da determinação do
diâmetro, da velocidade da água,e da perda de carga
real e da pressão negativa:

No dimensionamento das prumadas das calhas 1 e 3 (externas) será usado o
trajeto da maior prumada, ou seja, do caminho mais longo (trajeto 1 até 9, figura 41),
e de resultados mais desfavoráveis (Jagerska 2016), porque apresenta os maiores
valores de perda de carga e pressão negativa. Na calha 2 (interna) serão usados
também os trajeto mais longos (trajeto 1 até 9, figuras 42 e 43 ).
A vazão de projeto de todos os ralos sifônicos, para as calhas 1 e 3
(externas), e calha 2 (interna) é de 43,30 L/s.
Todas as normas analisadas recomendam o uso de no mínimo duas
prumadas por calha, por segurança.
A altura da calha até o piso é de 10 m, as caixas de passagem estão a 2,0 m
da edificação e 0,5 m de profundidade, o que implica em prumadas com
comprimento total de:
comprimento da prumada “L”, na maior distância, calhas 1 e 3 (externas)
L = 0,25 + 0,65 + 1,0 + 19,0 + 19,0 + 19,0 + 19,0 + 10,0 + 9,0 = 96,90 m
comprimento da prumada “L”, na maior distância, calha 2 (interna)
tipo A
L = 0,25 + 0,65 + 1,0 + 9,5 + 9,5 + 9,5 + 9,5 + 9,5 + 9,0 = 58,40 m
tipo B
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L = 0,25 + 0,65 + 1,0 + 9,5 + 9,5 + 9,5 + 9,5 + 57,0 + 9 = 105,90 m
Os condutores verticais de todas as prumadas estão localizados nas
extremidades da edificação.
Para efeito de dimensionamento do sistema sifônico, serão utilizadas as
prumadas padrão com comprimento de 96,90 m, 58,40 m e 105,90 m. Seguem as
tabelas 6 (calhas 1 e 3) e 7 e 8 (calha 2) para o sistema sifônico em PEAD. Segundo
a norma VDI 3806:2000 todos os trajetos devem ser calculados. Neste estudo de
caso, entretanto, foi escolhido apenas o trajeto mais longo, por este atender à pior
situação.
A perda de carga preliminar foi calculada utilizando-se o gráfico 3, que
também fornece a velocidade da água no tubo, em m/s. A norma VDI 3806:2000 nas
páginas 42 e 43, também fornece os valores do gráfico 3 sob forma de tabela.
A perda de carga equivalente, em m, foi retirada da figura 28.
As equações 26 e 27 foram utilizadas para a obtenção dos valores das
colunas I até M, nas tabelas 6, 7 e 8:
2

Zi = Σ ζ . (v . p) / 2
Pi

=

2
Δh . ρ . g - (v

Pa / m ou 10-3 kPa / m

. p) / 2 - Σ ( l . R + Z)

Pa ou 10-3 kPa

Nas tabelas 6, 7 e 8 as colunas visualizam os seguintes valores: coluna A
(trecho da tubulação, referente às figuras 41,42 e 43), coluna B (comprimento do
trecho em m), coluna C (vazão de projeto no trecho, em l/s), coluna D (diâmetro da
tubulação no trecho, em mm), colunas E e F (perda de carga em mbar/m e
velocidade da água na tubulação, em m/s, ver gráfico 3), coluna G (altura disponível
em m), coluna H (perda de carga equivalente, em m, ver figura 28), colunas I, J, K, L,
M, e N referem-se às equações 26 e 27, e coluna O indica a pressão negativa
máxima no trecho da tubulação.

159

A tabela 6 ilustra os valores para o sistema sifônico em PEAD, para as calhas
1 e 3 (externas), trajeto 1 até 9 (figura 41).
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A tabela 7 ilustra os valores para o sistema sifônico em PEAD, para a calha 2
(interna), prumada tipo A, trajeto 1 até 9 (figura 42 ):
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A tabela 8 ilustra os valores para o sistema sifônico em PEAD, para a calha 2
(interna), prumada tipo B, trajeto 1 até 9 (figura 43 ):
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Etapa 9: verificação do dimensionamento:
Conforme mencionado no subítem 7.1.4 – FASE C, deve-se realizar uma
verificação do dimensionamento do sistema sifônico.
Os valores a serem verificados são Δh . ρ . g

e

Σ ( l . R + Z) retirados da

equação 27.
Estes valores não devem apresentar uma variação entre si de mais de 100 mbar
ou 10% para mais ou para menos (norma DIN 1986-100:2008 p.65). Esta
comparação destina-se à verificação das perdas de carga em cada prumada.
Verifica-se que os valores nas tabelas 6, 7 e 8 (colunas M e N) atendem ao
mencionado na norma, enquanto que na tabela 7 há um pequeno desvio que pode
ser corrigido reduzindo-se o diâmetro do tubo no trecho 8 ou 9.
É importante salientar que para o sistema sifônico, de acordo com as normas
ASPE 45:2013, BS 8490:2007 e VDI 3806:2000, o valor de pi (pressão negativa
máxima do trecho da tubulação) da equação 25, encontrado nas colunas O das
tabelas 7, 8 e 9 não deve ser maior do que - 900 mbar para evitar-se a cavitação.

7.2.4 Quantitativo de material para o sistema convencional e sifônico

A tabela 9 resume os parâmetros básicos de dimensionamento do sistema
convencional e do sistema sifônico, conforme descrito no início do subcapítulo 7.2
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Tabela 9 - Parâmetros básicos de dimensionamento para os sistemas convencional e
sifônico.

Parâmetros

Valores

Área da Cobertura, em m²

32.623,0

Área de cada "água", em m²

8.155,8

Precipitação escolhida, 191mm/h
ou 0,053 L/m.s²

0,053

Altura da calha até o piso, em m

10,0

Diferença de altura entre piso e
caixa de passagem, em m

0,5

Distância horizontal da caixa de
passagem até o prédio, em m

2,0

Capacidade das grelhas e ralos
sifônicos, em L/s

43,3

Volume de água a ser captado por
calha, em L/s (calha 1,3 e 2)
Material dos tubos

432,2 e 864,4
PVC / PEAD

Fonte: Elaborada pela Autora.

.

Na tabela 10 encontra-se o consumo estimado de material necessário à
execução da tubulação (prumadas), para o sistema convencional em PVC e PEAD,
calculado pelas normas NBR 10.844:1989 e EN 12.056-3:2000 respectivamente, e
para o sistema sifônico em PEAD, calculado pela norma VDI 3806:2000. O
quantitativo foi elaborado com o auxilio das figuras 41, 42 e 43, assim como das
tabelas 6, 7 e 8.
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Tabela 10 - Consumo de material.
Sistema Convencional (NBR
10.844:1989)
PVC

Sistema Convencional (EN
12056-3:2000)
PEAD

Sistema Sifônico (VDI
3806:2000)
PEAD

40

40

8

Diâmetro dos tubos das prumadas,
em mm (calha 1,3 e 2)

DN100 e DN200

DN200 e DN200

DN125 até DN315

Diâmetro dos tubos, enterrados, em
mm (calha 1,3 e 2)

DN200 e DN200

DN200 e DN200

DN315

Parâmetro

Número de prumadas

40 de 45°DN125
Quantidade de curvas, em unidades

80 de 90° DN200

80 de 90° DN200

20 de 90°DN125
16 de 45°DN315
8 de 90°DN315
8 de DN125x160

Expansões, em unidades

40 de DN100x200

0

8 de DN160x200
8 de DN200x250
8 de DN250x315

Junções 45° (Bifurcações)

0

0

6 de DN125x200
8 de DN125x250
4 de DN125x315

Quantidade de bocais de inspeção

40 de DN200

40 de DN200

8 de DN315

Quantidade de juntas de dilatação

0

0

8 de DN315

1.546m (de DN200)

114m(de DN160)

230m (de DN100)
1.316m (de DN200)

76m(de DN125)

Comprimento dos tubos, em m
= 1.546 m

= 1.546 m

114m(de DN200)
266m(de DN250)
112m(de DN315)
= 682

Quantidade de grelhas hemisféricas
ou ralos sifônicos

40

40

40

Comprimento do sistema de fixação
horizontal, em m

250

250

530

Quantidade de caixas de passagem
(medidas 0,80 m x 0,80 m x 0,50 m)

20

20

0

Quantidade de caixas de passagem
(medidas 2,5 m x 2,5 m x 1,0 m)

2

2

6

Fonte: Elaborada pela Autora.

Na tabela 11 estão visualizados os custos de material, para os itens cujos
preços foram obtidos no site da TCPO WEB PINI (15.04.2018) segundo APÊNDICE
F.
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Tabela 11 – Custo do material.

Parâmetro

Sistema convencional (NBR
10.844:1989)
PVC

Sistema convencional (EN
12056-3:2000)
PEAD

Sistema sifônico (VDI
3806:2000)
PEAD
76m (de DN125) x R$ 55,30
114m (de DN160) x R$ 90,20

230m (de DN100) x R$ 17,60

1.546 m (de DN200) x R$ 141,00

114m (de DN200) x R$ 141,00

Custos dos tubos, em reais
1.316m (de DN200) x R$ 56,60

266m (de DN250) x R$220,00
112m (de DN315) x R$349,00

Custos de grelhas e ralos sifônicos,
em reais

= R$ 78.534,00

= R$ 217.986,00

= R$ 128.168,00

40 de R$ 69,00

40 de R$ 69,00

40 de R$2.500,00

= R$ 2.760,00

= R$ 2.760,00

= R$ 100.000,00

80 de 90°DN200 x R$ 130,70

80 de 90°DN 200 x R$ 222,00

40 de 45°DN125 x R$ 62,00
40 de 90°DN125 x R$ 124,00

Custos das curvas, em reais

16 de 45°DN315 x R$ 771,50
8 de 90°DN315 x R$ 1.543,00

Total:

= R$ 10.456,00

= R$ 17.760,00

= R$ 32.128,00

R$ 91.750,00

R$ 238.506,00

R$ 260.296,00

Fonte: Autora.

O custo adicional do sistema sifônico em relação ao sistema convencional
deve-se à utilização dos preços vigentes no mercado brasileiro atual. A tendência é
ocorrer uma amortização ao longo do tempo.
A diferença de custos do sistema convencional em PVC e PEAD deve-se as
diferenças de preços entre estas resinas (vide APÊNDICE F).
Na comparação de custos utilizaram-se os preços encontrados no mercado,
nas tabelas da TCPO WEB PINI (15.04.2018). Nestas constam os preços de tubos,
grelhas e curvas, em PVC e PEAD. Os preços unitários de acessórios como junções,
expansões e abraçadeiras não constam nas fontes consultadas.
As caixas de passagem mencionadas na tabela 10 não têm preços unitários
no mercado, normalmente são construídas no local da obra com preços unitários
diferenciados conforme o material a ser empregado.

166

8

DISCUSSÃO, CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES

No capítulo anterior foi apresentado um estudo de caso, portanto, inicia-se este
capítulo com a discussão dos resultados deste estudo de caso. O próximo tema
a ser abordado neste capítulo são as considerações finais de cada capítulo
desta dissertação. Por fim serão apresentadas algumas sugestões para
pesquisas futuras.
8.1 Discussão dos resultados do estudo de caso

A análise das tabelas 7 (calhas 1 e 3 externas) e 8 e 9 (calha 2, interna),
representando o dimensionamento do sistema sifônico em PEAD revela que:


a pressão mais negativa (coluna “O” nas tabelas) está nos trechos
denominados de trecho 7 e trecho 8, antes do início do condutor vertical;



a pressão negativa não deve ser superior à - 800 mbar conforme
mencionado e explicado neste trabalho;



além disto, verifica-se que a partir dos pontos de quebra da sifonação
(ponto “P” nas figuras 41 a 43) a pressão torna-se próxima de zero, quase
positiva (figura 41) e positiva (figura 42 e 43), como recomendam as
normas internacionais, o trecho da tubulação que leva as águas pluviais
até a caixa de passagem deve apresentar pressão atmosférica; e



a verificação das perdas de carga totais em cada prumada (imbalancing),
representadas, por exemplo, nas tabelas 6, 7 e 8 pelas colunas M (Σ ( l .
R + Z) e N (Δh.ρ.g), mostra que a diferença entre estes valores é menor
que 10% ou 100 mbar, conforme recomenda a norma DIN 1986100:2008, página 65.

O dimensionamento do sistema convencional pelas normas NBR 10.844:1989
e EN 12056-3:2000 diferencia-se por roteiros de dimensionamento diferentes, que
podem refletir-se nos diâmetros dos tubos.
No trabalho de Araújo (2014) é feita a comparação entre o dimensionamento
de uma edificação com a norma NBR 10.844:1989 e a norma europeia EN 12.0563:2000. Em função dos fatores de segurança adotados na norma europeia, os
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diâmetros dos tubos poderão ser maiores do que na norma brasileira. A EN 12.0563:2000 adota fatores de segurança de 1 até 3,0 (EN 12.056-3:2000 p. 05), conforme
descrito neste trabalho no subitem 7.2.1.
Neste estudo de caso, o sistema convencional foi dimensionado seguindo-se
a NBR 10.844:1989 e a EN 12056-3:2000. Conforme já mencionado, na NBR
10.844:1989, não há fatores de segurança ao contrário da EN 12056-3:2000.
O estudo de caso mostrou que o diâmetro dos tubos das prumadas no
sistema convencional calculado pela norma brasileira, NBR 10.844:1989, resultou
em diâmetros de DN 100 mm e DN 200 mm, enquanto o sistema convencional
calculado pela norma europeia, EN 12056-3:2000, resultou em diâmetros de DN 200
mm para os condutores horizontais e verticais.
Analisando as figuras 37 e 40 percebe-se que, a diferença maior está na
quantidade de prumadas que drenam as águas pluviais da calha 2 (interna).
Portanto, a quantidade de prumadas calculada para o sistema convencional,
independe de ser calculado pela NBR 10.844:1989 ou pela EN 12.056-3:2000. O
dimensionamento apresentou uma quantidade maior de prumadas para o sistema
convencional em relação ao sistema sifônico, calculado pela VDI 3806:2000.
Como foi mencionado na descrição da edificação do estudo de caso, na calha
2 (interna), não deveriam existir caixas de passagem, além disto, devido à
destinação desta edificação, é necessário assegurar que os condutores verticais e
horizontais do sistema de drenagem de águas pluviais, permitam a plena utilização
do espaço interno da edificação, inclusive com ponte rolante. Observa-se que,
devido à inclinação de 4,0 % dos condutores horizontais no sistema convencional e
à quantidade de prumadas necessárias de 20, estas ocupam um espaço significativo
no interior da edificação, dificultando o uso do sistema convencional nesta
edificação.

8.2 Considerações finais
O objetivo geral desta dissertação é o de estudar o sistema sifônico de
drenagem de águas pluviais no contexto brasileiro. Inicialmente, é apresentado o
estado d’arte do sistema sifônico, envolvendo a captação, condução nos tubos e
destino das águas pluvias até as caixas de passagem, de acordo com as principais
normas internacionais e brasileiras. Além da revisão bibliográfica e do estudo das
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normas internacionais, apresentam-se e discutem-se os principais parâmetros de
projeto do sistema sifônico. Destaca-se também que um sistema de drenagem de
águas pluviais deve estar integrado na edificação, no seu entorno e na drenagem
externa (Gonçalves e Oliveira, 1998). Pretende-se também, com este trabalho,
iniciar a divulgação do sistema sifônico de drenagem de águas pluvias junto aos
projetistas hidráulicos, às empresas de engenharia, às construtoras e investidores no
Brasil, visto que ainda é pouco conhecido.
A manutenção e limpeza das calhas é importante para prevenir o acúmulo de
detritos que podem levar ao bloqueio parcial ou total dos ralos sifônicos.
Notou-se também que o período de maior publicação de artigos científicos
coincide com o período de publicação das normas internacionais sobre sistemas
sifônicos.
A partir de uma detalhada revisão bibliográfica no capítulo 4 da literatura
publicada desde 1972 sobre os sistemas sifônicos de drenagem de águas pluviais,
analisou-se e descreveu-se os sistemas convencional e sifônico no capítulo 5. Neste
capítulo após análise do sistema convencional, obteve-se duas tabelas para a
escolha do diâmetro dos condutores horizontais, uma tabela da norma NBR
10.844:1989 e outra da norma EN 12.056-3:2000. A maior diferença encontrada
entre estas tabelas está no fato de que a tabela da norma EN 12.056-3:2000
apresenta os valores de velocidade de escoamento de água, enquanto, a norma
NBR 10.844:1989 não apresenta esta variável.
As normas internacionais sobre sistemas sifônicos foram analisadas quanto
aos seus parâmetros de projeto e junto com os conhecimentos adquiridos nos
capítulos 4 e 5, serviram de base para a elaboração dos parâmetros básicos do
dimensionamento de um projeto sifônico apresentado no subcapítulo 7.1.
Esta dissertação permitiu elaborar um comparativo detalhado das normas de
sistema sifônico, quadros 1 até 6, e destacar a importância das normas de drenagem
de sistema convencional, figuras 21 e 22, no capítulo 6. Além disto, as normas
recomendam o uso de fatores de segurança, importantes no dimensionamento de
um projeto de drenagem de águas pluviais, seja de sistema convencional ou
sifônico, e independentemente do material aplicado.
As normas internacionais de sistema sifônico e também a NBR 10.844:1989
p.6,

mencionam

a

necessidade

das

calhas

apresentarem

extravasores,

principalmente nas calhas internas, como é o caso da calha 2 (interna) do estudo de
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caso. No estudo desta dissertação, o extravasor deveria ser instalado numa cota
acima da altura do nível de água (h) na calha 2.
No capítulo 7.2 destaca-se que, apesar das diferenças no consumo de
material entre o sistema convencional e o sistema sifônico (tabela 11), deve-se
salientar que no caso de coberturas industriais e comerciais de grandes áreas
(acima de 5.000 m2) e alturas (pé-direito) maior que 3,5 m, o sistema sifônico, de um
modo geral, poderá oferecer as seguintes vantagens:
 quantidade menor de prumadas;
 menor quantidade de caixas de passagem;
 menor diâmetro dos condutores nas prumadas;
 drenagem de calhas internas sem utilizar caixas de passagem, e
 condutores horizontais sem inclinação.
Como desvantagens do sistema sifônico em relação ao convencional pode-se
citar:
 dimensionamento mais detalhado, muitas vezes com software;
 os ralos sifônicos normalmente exigem limpeza mais frequente;
 os preços unitários dos matérias empregados como PEAD ou
Ferro Fundido apresentam valores maiores em relação ao PVC.
No presente estudo de caso observa-se que o custo do sistema convencional,
calculado em PEAD, está próximo (diferença de 10%) do custo do sistema sifônico,
também calculado em PEAD. Segundo Pereira (2012), o ponto de inversão de
custos do sistema convencional e sifônico, está próximo.
O impacto de uma maior disseminação do sistema sifônico de drenagem de
águas pluviais no Brasil, tende a diminiur o seu custo.
Deve ser destacado, que o projetista hidráulico de um sistema sifônico, além
de seguir um procedimento detalhado de dimensionamento de projeto de sistema
sifônico, com diretrizes e parâmetros básicos, também deve ter experiência prática
comprovada para realizar este tipo de projeto (ASPE 45:2013 A.1 p.42).
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8.3 Sugestões de tópicos para pesquisas futuras sobre sistemas sifônicos de
drenagem de águas pluviais
Os tópicos apresentados a seguir são sugestões para pesquisas futuras.
1) Pesquisar as variações dos parâmetros dimensionais e operacionais num
sistema sifônico após anos de operação, com tubos com depósitos
internos, tubos semicheios;
2) Pesquisar o motivo de muitos sistemas de drenagem de águas pluviais,
seja sistema convencional ou sistema sifônico apresentarem problemas
operacionais ao longo dos anos. Identificar as falhas mais frequentes e
como evitá-las; e
3) Pesquisar os parâmetros operacionais de um sistema sifônico com muitos
ralos sifônicos e prumadas. Na literatura os estudos terminam em
sistemas sifônicos com no máximo três a quatro ralos sifônicos numa
prumada.
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GLOSSÁRIO

Autolimpeza / self-cleaning: Limpeza dos sedimentos sólidos eventualmente
depositados numa tubulação por um escoamento de água de velocidade mínima
estabelecida normalmente em projeto ou por prática.
Cavitação / cavitation: É o fenômeno envolvendo a formação e subsequente
colapso de pequenas quantidades de vapor num líquido, quantidades estas que se
formam quando a pressão no local, dentro de um escoamento se reduz até perto da
pressão de vapor deste líquido.
Ralo sifônico / siphonic outlet: Componente projetado especificamente para a
entrada de um sistema sifônico no intuito de permitir a drenagem da água pluvial a
partir de um telhado, cobertura ou calha e com o objetivo de excluir o ar que entra na
tubulação.
Curva de desempenho do ralo sifônico / rating curve of outlet: É a relação entre a
vazão de água que entra no ralo sifônico e a altura da lâmina de água na calha ou
no telhado plano, medida próxima ao ralo sifônico.
Defletor antivórtice / baffle plate: Dispositivo em forma de disco (muitas vezes
incorporado à grelha) destinado a impedir ou minimizar a entrada de ar no sistema
sifônico.
Diâmetro nominal (DN) - Número que serve para classificar em dimensões os
elementos de tubulações (tubos, juntas, conexões e acessórios) e que corresponde
aproximadamente ao diâmetro interno do tubo em milímetros, não deve ser objeto de
medição e tampouco para cálculos hidráulicos.
Enchimento completo do sistema sifônico / priming: É o processo no qual a água
admitida ao sistema sifônico é capaz de remover o ar contido em tubos e assim
possibilitando o sistema sifônico de apresentar um escoamento à seção plena até o
ponto de saída.
Escoamento à seção plena / full-bore flow: Condições de escoamento no qual a
água (e pequenas quantidades de ar admitidas junto com a água) ocupam a seção
plena de um tubo.
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Implosão de tubos / pipe implosion: Falha nos tubos devido à resistência
insuficiente das paredes do tubo quando sujeito à pressão negativa (vácuo interno).
Não ocorre quando os tubos apresentam paredes de espessura recomendada para
o uso.
Junta de termofusão / butt joint: Junta de um sistema de tubulações em PEAD,
produzida pelo aquecimento e fusão de pontas de tubo, com auxílio de pressão, um
contra o outro.
Perda de carga / friction loss: Perda de energia associada ao fenômeno do atrito da
água ao correr dentro de tubos, conexões e demais dispositivos.
Pressão negativa / negative pressure: Vácuo que se forma no sistema sifônico após
enchimento completo do sistema sifônico (priming).
Quebra de sifonação / siphon break: É o ponto projetado de um sistema sifônico,
no qual o condutor vertical apresenta a pressão interna igualada à pressão
atmosférica. É o ponto de término da sifonação.
Ressalto hidráulico / hydraulic jump: É a transição de um escoamento supercrítico
para subcrítico. É uma sobre-elevação brusca da superfície do líquido, uma elevação
abrupta do nível de escoamento da água.
Sistema convencional / conventional system: Sistema de drenagem de telhados,
no qual as tubulações entre o telhado e solo são dimensionadas para trabalharem
parcialmente cheias, com pressão igual ou maior que a atmosférica.
Sistema de fixação de tubos / rail system: Sistema de fixação composto de
abraçadeiras normalmente de aço galvanizado e perfis ou barras horizontais
também de aço galvanizado, destinado à fixação horizontal e vertical das
tubulações.
Sistema primário / primary system: Sistema formado por tubos e conexões
destinado à drenagem de telhados, coberturas e calhas sob condições de chuvas
mais frequentes.
Sistema secundário / secondary system: Sistema formado por tubos e conexões
destinado à drenagem de telhados, coberturas e calhas, sob condições de chuvas
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mais intensas ou na falha do sistema primário e sendo completamente independente
do sistema primário. Muitas vezes se utiliza também o termo sistema de emergência.
Sistema sifônico / siphonic system: Sistema no qual os ralos sifônicos e as
tubulações permitem um escoamento à seção plena em condições de projeto, com
aproveitamento da diferença de altura total entre ralo sifônico e ponto de saída do
sistema.
Condutor horizontal / collector pipe: Tubo horizontal instalado abaixo do telhado,
calha ou solo e que recebe fluxo proveniente de tubos de saída dos ralos sifônicos.
Condutor vertical / downpipe: Seção vertical de uma tubulação que conecta o
condutor horizontal ao ponto de pressão atmosférica num sistema sifônico ou com
ao ponto de saída do sistema sifônico.
Tubo de saída do ralo sifônico / tailpipe: Seção vertical e horizontal de uma
tubulação do sistema sifônico interligando o ralo sifônico com o condutor horizontal.
Vazão de projeto / design flow rate: É a vazão de um sistema sifônico, calculada
usando-se a intensidade pluviométrica de norma, p.ex. BS 8490:2007, mais um fator
de segurança, de no mínimo 10%.

OBS:

Em função dos muitos termos técnicos usados em diversos países, elaborou-se o
quadro 7, destacando-se os termos adotados nesta dissertação.
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Quadro 7 – Sistema sifônico – Termos técnicos adotados nesta dissertação.
INGLÊS

FABRICANTES - MERCADO
BRASILEIRO

TERMOS SUGERIDOS
PELA BANCA NA
QUALIFICAÇÃO

1

ACCESS PIPE

BOCAL DE INSPEÇÃO / TÊ DE
VISITA

BOCAL DE INSPEÇÃO

2

BAFFLE / AIR
BAFFLE

DEFLETOR

DEFLETOR

3

BEND 45o / 90o

CURVA 45o E 90o / JOELHO /
COTOVELO

4

BRANCH (YBRANCH)

BIFURCAÇÃO / JUNÇÃO

5

COLLECTOR
PIPE

TUBO COLETOR PRINCIPAL /
COLETOR HORIZONTAL

CONDUTOR
HORIZONTAL

6

CONVENTIONAL
DRAINAGE
SYSTEM

SISTEMA CONVENCIONAL

SISTEMA
CONVENCIONAL

7

DOWNPIPE

TUBO DE QUEDA / TUBO DE
DESCIDA VERTICAL / COLUNA DE
QUEDA

CONDUTOR VERTICAL

8

DRAIN OUTLET

"SAÍDA DO COLETOR"

9

EXPANSION
SOCKET

JUNTA DE DILATAÇÃO / JUNTA DE
EXPANSÃO

NBR 10844:1989

TERMOS USADOS EM
PORTUGAL

TERMOS DE USO
EM ESGOTO

AUTORES
BRASILEIROS (DEL
CONTI 1993 /
OLIVEIRA 2010)

TERMOS A SEREM
ADOTADOS

BOCAL DE
INSPEÇÃO
DEFLETOR
ANTIVÓRTICE

PRATO ANTI-VORTEX

CURVAS DE 45o
/ 90o / CURVA DE
RAIO LONGO

CURVAS DE 45o /
CURVAS DE 90o RAIO
LONGO

JOELHO /
COTOVELO

JUNÇÃO

CONDUTOR
HORIZONTAL / TUBO
COLETOR

CONDUTOR
HORIZONTAL

CONDUTOR
HORIZONTAL

SISTEMA
CONVENCIONAL

SISTEMA GRAVÍTICO

CONDUTOR
VERTICAL /
TUBO DE QUEDA
TUBO DE QUEDA

CONDUTOR VERTICAL

CONDUTOR
VERTICAL
CONEXÃO DE SAÍDA
DO RALO SIFÔNICO

RAMAL DE DESCARGA

JUNTA DE
DILATAÇÃO

10

EXTERNAL
DRAINAGE PIPES

REDE DE DRENAGEM
EXTERNA

11

FULL-BORE
FLOW

FLUXO CHEIO

12

GUARD /
LEAFGUARD

GRELHA

13

HYDRAULIC
JUMP

RESSALTO HIDRÁULICO

14

IMBALANCING

BALANCEAMENTO /
DESBALANCEAMENTO

VERIFICAÇÃO DAS
PERDAS DE CARGA
POR PRUMADA

15

PIPING SYSTEM

PRUMADA

PRUMADA

16

PRIMING

17

RAIL SYSTEM
(HANGERS,
SUPPORTS,
BRACING)

SISTEMA DE FERRAGENS

18

REDUCER /
INCREASER

REDUÇÃO / EXPANSÃO

19

ROOF DRAINAGE
COEFICIENT

20

SECONDARY
SYSTEM /
EMERGENCY
SYSTEM /
OVERFLOW

21

SEWER

22

SIPHONIC
DRAINAGE
SYSTEM

SISTEMA SIFÔNICO / SISTEMA DE
DRENAGEM SIFONADO /
DRENAGEM PLUVIAL POR SISTEMA
ANTIVÓRTICE

SISTEMA DE
DRENAGEM DE
ÁGUAS PLUVIAIS POR
AÇÃO SIFÔNICA

23

SIPHONIC
OUTLET

COLETOR SIFÔNICO / BOCAL DE
CAPTAÇÃO / BOCAL METÁLICO /
CAPTORES C/ DISP. ANTIVÓRTICE

RALO SIFÔNICO

24

STACK

PRUMADA

25

TAILPIPE

TUBO DE SAIDA DO COLETOR /
TUBO PROLONGADOR INFERIOR

COLETOR DE
COLETOR PREDIAL
ÁGUAS PLUVIAIS

ESCOAMENTO À
SEÇÃO PLENA

ESCOAMENTO EM
PRESSÃO, A SEÇCÃO
CHEIA

SISTEMA DE
ESCOAMENTO
PLENO /
ESCOAMENTO À
CONDUTO FORÇADO

ESCOAMENTO À
SEÇÃO PLENA

GRELHA

CRIVO REMOVÍVEL

GRELHA

RESSALTO
HIDRÁULICO

RESSALTO
HIDRÁULICO

PROCESSO DE
ENCHIMENTO DO
SISTEMA SIFÔNICO
SISTEMA DE
FIXAÇÃO

SISTEMA DE FIXAÇÃO

REDUÇÃO /
EXPANSÃO
COEFICIENTE DE
ESCOAMNETO
DESCARREGADOR DE
SUPERFÍCIE /
EXTRAVASORES SISTEMA DE
DRENAGEM DE
EMERGÊNCIA

SISTEMA SECUNDÁRIO / DRENO DE
EMERG?ÊNCIA / SISTEMA DE
DESCARGA EMERGENCIAL

COLETOR
PÚBLICO

SISTEMA
SECUNDÁRIO /
EXTRAVASORES

SISTEMA SIFÔNICO

SISTEMA SIFÔNICO
DE DRENAGEM DE
ÁGUAS PLUVIAIS

GRELHAS ESPECIAIS
DE COBERTURA

RALO SIFÔNICO

COLETOR PÚBLICO

SISTEMA SIFÔNICO DE
DRENAGEM DE
COBERTURAS

RALO

EXTRAVASOR

RALO SIFÔNICO

RALO

PRUMADA

CONDUTOR VERTICAL

CONDUTOR
VERTICAL

CONDUTOR

Fonte: Elaborado pela Autora.

TUBO DE SAÍDA DO
RALO SIFÔNICO
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APÊNDICE A - APLICABILIDADE DO SISTEMA SIFÔNICO DE DRENAGEM DE
ÁGUAS PLUVIAIS PARA COBERTURAS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS NO
BRASIL

Conforme mencionado no subcapítulo 1.2, apresenta-se a seguir três indicadores
que registram o crescimento de empreendimentos industriais e comerciais no Brasil,
nos últimos 15 anos:
 a evolução dos shopping center no período 2006 – 2017;
 o crescimento das indústrias automotivas no período 2003 – 2015; e
 o surgimento dos parques logísticos – situação em 2014.
Os shopping center, as indústrias automotivas e os parques logísticos
representam edificações com coberturas de grandes áreas.
Segundo a Associação Brasileira de Shopping Center (ABSC), o número de
shopping center implantados no país cresceu 59% entre 2006 (351 unidades) e
2017 (575 unidades), a área bruta locável (ABL) aumentou 103%, atingindo 7,7
milhões de m2 no final de 2017. Vide tabela 12.
O número de industrias automotivas evoluiu de 18 para 31 no período de
2003 até 2015, ou seja, foi registrado crescimento de 72%.Vide tabela 13.
Os parques logísticos (centros de distribuição e condomínios logísticos)
acompanharam o crescimento do país. A situação em 2014 mostra que o Estado de
São Paulo concentra 65% do total de 13,5 milhões de m2 construídos, entre 2005 e
2014, o número de parques logísticos no estado cresceu de 85 para 220 (159%).
Vide gráficos 4 e 5.
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Tabela 12 – Evolução dos shopping center no Brasil no período 2006 a 2017.

ANO

NÚMERO DE
SHOPPING
CENTER

ABL EM 106 m2

2006

351

7,492

2007

363

8,253

2008

376

8,645

2009

392

9,081

2010

408

9,512

2011

430

10,344

2012

457

11,403

2013

495

12,940

2014

520

13,846

2015

538

14,680

2016

558

15,237

2017

575

OBSERVAÇOES

1) A QUANTIDADE DE
SHOPPING CENTER CRESCEU
59% ( 207 UNID.) ENTRE 2006
E 2016.
2) A ABL - ÁREA BRUTA
LOCÁVEL, CRESCEU EM 7,745
106 m2 OU SEJA 103 %.

Fonte: Elaborado pela autora com os dados da Associação Brasileira de Shopping Centers
(2017).
Tabela 13 – Evolução das fábricas automotivas no Brasil no período 2003 a 2015.

REGIÃO

2003

2015

NORTE

0

1

NORDESTE

1

4

SUDESTE

11

14

SUL

5

9

CENTRO-OESTE

1

3

18

31

OBSERVAÇOES

NO PERÍODO 2003 - 2015 O
NÚMERO AUMENTOU DE 18
PARA 31 (13 UNIDADES) OU
SEJA 72%.

Fonte: Elaborado pela autora com os dados do Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos (2015).
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Gráfico 4 – Parques logísticos no Brasil – Situação em 2014.

SÃO PAULO

RIO DE JANEIRO

PARANÁ

PERNAMBUCO

SANTA CATARINA

MANAUS

RIO GRANDE DO SUL

BAHIA

MINAS GERAIS

1% 0%
5%

3%

2%

5%
9%

10%
65%

PARQUES LOGÍSTICOS =
CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO +
CONDOMÍNIOS LOGÍSTICOS

Fonte: Assuiti (2015) / CBRE 2014
Gráfico 5 – Evolução dos parques logísticos no Estado de São Paulo no período 2005 a
2014.

ÁREA CONSTRUÍDA X 1.000 m2
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
QUANT
M2 X 1000 CONSTR

2005
1

2006
2

2007
3

2008
4

2009
5

2010
6

2011
7

2012
8

85

91

100

111

118

132

158

184

208

220

2800

3150

3600

3950

4300

4850

5600

7000

8300

9000

Fonte: Assuiti (2015).

2013
9

2014
10
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APÊNDICE B - ESPESSURAS DE PAREDE E PESOS PARA TUBOS EM
POLIETILENO (PE) E POLICLORETO DE VINILA (PVC)

Conforme mencionado no subcapítulo 5.2.2, apresentam-se os quadros 8 e 9 a
seguir com as espessuras de parede e peso de tubos fabricados em Polietileno (PE)
e em Policloreto de Vinila (PVC).
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Quadro 8 – Tubos em Polietileno com espessuras de parede e pesos.

Polietileno (PEAD)
SDR 33

SDR 26

SDR21

SDR 17

SDR 13,6

SDR 11

SDR 9

SDR 7,4

PE 80

PN4

PN5

PN6

PN8

PN10

PN12,5

PN16

PN20

PE 100

PN5

PN6

PN8

PN10

PN12,5

PN16

PN20

DE
mm

e
mm

PESO
MÉDIO
kg/m

e
mm

PESO
MÉDIO
kg/m

e
mm

PESO
MÉDIO
kg/m

e
mm

PESO
MÉDIO
kg/m

e
mm

PESO
MÉDIO
kg/m

e
mm

PESO
MÉDIO
kg/m

e
mm

PESO
MÉDIO
kg/m

e
mm

PESO
MÉDIO
kg/m

50

1,8

0,287

2,0

0,314

2,4

0,374

3,0

0,453

3,7

0,549

4,6

0,666

5,6

0,788

6,9

0,936

63

2,0

0,399

2,5

0,496

3,0

0,580

3,8

0,721

4,7

0,873

5,8

1,050

7,1

1,260

8,6

1,470

75

2,3

0,551

2,9

0,675

3,6

0,828

4,5

1,020

5,6

1,240

6,8

1,470

8,4

1,760

10,3

2,090

90

2,8

0,791

3,5

0,978

4,3

1,180

5,4

1,460

6,7

1,770

8,2

2,120

10,1

2,540

12,3

3,000

110

3,4

1,170

4,2

1,430

5,3

1,770

6,6

2,170

8,1

2,620

10,0

3,140

12,3

3,780

15,1

4,490

125

3,9

1,510

4,8

1,840

6,0

2,270

7,4

2,760

9,2

3,370

11,4

4,080

14,0

4,870

17,1

5,770

160

4,9

2,420

6,2

3,040

7,7

3,720

9,5

4,520

11,8

5,500

14,6

6,670

17,9

7,960

21,9

7,440

200

6,2

3,840

7,7

4,690

9,6

5,780

11,9

7,050

14,7

8,560

18,2

10,400

22,4

12,400

27,4

14,800

250

7,7

5,920

9,6

7,300

11,9

8,930

14,2

10,600

14,8

11,000

22,7

16,200

27,9

19,400

34,2

23,000

315

9,7

9,370

12,1

11,600

15,0

14,200

18.7

17,400

23,2

21,200

28,6

25,200

35,2

30,800

43,1

36,500

e = ESPESSURA DE PAREDE DO TUBO, EM mm
SDR = RELAÇÃO ENTRE DIÂMETRO EXTERNO (DE) DO TUBO E A ESPESSURA DE PAREDE DO TUBO. ADIMENSIONAL.

Fonte: Norma DIN 8074:1999 p.4 e Norma ABNT NBR 15561:2017, adaptado pela Autora.
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Quadro 9 – Tubos em PVC com espessuras de parede e pesos.

Policloreto de Vinila (PVC)

Fonte: Norma NBR 7362-2:1999 p.2
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APÊNDICE C - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, MECÂNICAS E TÉRMICAS DE
PVC, PEAD E FERRO FUNDIDO

Conforme mencionado no subcapítulo 5.2.2, apresenta-se no quadro 10 a seguir, as
características físicas, mecânicas e térmicas dos materiais PVC, PEAD e Ferro
Fundido.
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Quadro 10 – Características físicas, mecânicas e térmicas de PVC, PEAD e Ferro Fundido.
20.05.2017

PARÂMETRO

PEAD - POLIETILENO PVC - POLICLORETO
DE ALTA DENSIDADE
DE VINILA, RÍGIDO

FERRO FUNDIDO

FÍSICAS
DENSIDADE, g/cm 3

MAIOR 0,940

1,30 - 1,58

7,2

ABSORÇÃO DE ÁGUA, 24 h, EM %

MENOR 0,01

0,04 - 0,4

POUCA

21 - 38

41 - 52

250 - 420

20 - 1000

40 - 80

> 10% (APÓS RUPTURA)
95.500

MECÂNICAS
TENSÃO DE RUPTURA (TRAÇÃO), MPa
ALONGAMENTO NA RUPTURA (TRAÇÃO) %
MÓDULO DE ELASTICIDADE (TRAÇÃO),
MPa X 1000

0,4 - 1,2

2,4 - 4,1

0,35 - 0,70

-

MÓDULO DE ELASTICIDADE (FLEXÃO),
Mpa X 1000

0,7 - 1,4

2,1 - 3,4

IMPACTO IZOD (COM ENTALHE), 1 / Jm

30 - 200

21 - 1068

D 45 - D 70

D 65 - D 85

230 (BRINELL)

80

60

ELEVADA

0,2000

0,1800

0,0105

0,0011 - 0,0012

0,00035 - 0,00050

18

66 - 79

54 - 74

ELEVADA

MUITO LENTA /
FORMA CHAMA

MUITO LENTA /
FORMA CHAMA

MUITO BAIXO

SIM

SIM

SIM

BOA (PEAD PRETO)

REGULAR (PODE
TRINCAR AO LONGO

BOA

MÓDULO DE ELASTICIDADE
(COMPRESSÃO), MPa X 1000

DUREZA, SHORE

TÉRMICAS
TEMPERATURA MÁXIMA DE UTILIZAÇÃO,
oC
COEFICIENTE DE DILATAÇÃO LINEAR, mm
/ m.oK
CONDUTIBILIDADE TÉRMICA, Cal/s.cm.oC
TEMPERATURA DE DEFORMAÇÃO SOB
CARGA, oC
PROPAGAÇÃO DE CHAMA

OUTRAS
POSSIBILIDADE DE COLORAÇÃO
RESISTÊNCIA À LUZ SOLAR

ALTA

MÉDIA

NENHUMA

SOLDA TÉRMICA /
ELÉTRICA
MAIOR VARIEDADE DE
BITOLAS E PRESSÃO

PONTA E BOLSA /
COLA
POUCAS BITOLAS,
LIMITE DN 400

POUCAS BITOLAS, LIMITE
DN 200

RUGOSIDADE INTERNA

BAIXA

MÉDIA

ELEVADA

TRANSMISSÃO DE RUÍDOS

BAIXA

BAIXA - MÉDIA

BAIXA

BOA

BAIXA

ALTA

ATÓXICO

MALEABILIDADE / DUTILIDADE
CONEXÃO
DISPONIBILIDADE DE BITOLAS

RESISTÊNCIA À PRESSÃO
(BOMBEAMENTO DE FLUÍDOS)

CONEXÕES ESPECIAIS

TÓXICO

ATÓXICO

EXCELENTE (CO2 E
ÁGUA, SEM RESÍDUO)

REGULAR (CLORO)

BAIXA (CICLO DE
PRODUÇÃO DO FERRO

MUITO ALTA

MÉDIA

BAIXA

ALTA

MÉDIA

MÉDIA

BAIXOS

MÉDIOS

MÉDIOS

MAIOR QUE 50 ANOS

MENOR QUE 50
ANOS

MAIOR QUE 50 ANOS

FÁCIL

REGULAR

BAIXO (PESO ELEVADO)

1954

1936

INÍCIO DE 1900

MOLDAGEM DE TUBOS POR EXTRUSÃO

SIM

SIM

NÃO

MOLDAGEM DE CONEXÕES POR INJEÇÃO

SIM

NÃO

NÃO

INSTALAÇÃO NO SOLO

FÁCIL

MÉDIA

MÉDIA

CICLO DE VIDA (LIFE CYCLE)

BAIXO

BAIXO

MAIOR QUE PEAD E PVC

TOXICIDADE - GASES EM INCÊNDIO
COMPATIBILIDADE ECOLÓGICA
RESISTÊNCIA QUÍMICA
RESISTÊNCIA À ABRASÃO
EFEITOS DE INCRUSTAÇÃO
VIDA ÚTIL
MANUSEIO E INSTALAÇÃO
LANÇAMENTO NO MERCADO

Fonte: Elaborado pela autora.

OBS.
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APÊNDICE D - NORMAS E DIRETRIZES INTERNACIONAIS SOBRE SISTEMAS
SIFÔNICOS - COMPARAÇÃO DE TÓPICOS E ITENS

Conforme descrito no capítulo 6, análise comparativa das normas e diretrizes
internacionais de sistemas sifônicos de drenagem de águas pluviais, apresenta-se
a seguir, o quadro 11 com os tópicos e subtópicos das principais normas e diretrizes
internacionais.
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Quadro 11 – Comparação de tópicos de normas e diretrizes internacionais de
sistemas sifônicos de drenagem de águas pluviais.

Fonte: BS 8407:2007, VDI 3806:2000, ASPE 45:2013, ASME A112.6.9-2005, ASTM
F 2021-2006, CPCPPS 5012A:2012 e CHAPTER 16:2010.
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Quadro 11 – Comparação de tópicos das normas e diretrizes internacionais de
sistemas sifônicos de drenagem de águas pluviais (cont.).

Fonte: BS 8407:2007, VDI 3806:2000, ASPE 45:2013, ASME A112.6.9-2005, ASTM
F 2021-2006, CPCPPS 5012A:2012 e CHAPTER 16:2010.
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Quadro 11 – Comparação de tópicos das normas e diretrizes internacionais de
sistemas sifônicos de drenagem de águas pluviais (cont.).

Fonte: BS 8407:2007, VDI 3806:2000, ASPE 45:2013, ASME A112.6.9-2005, ASTM
F 2021-2006, CPCPPS 5012A:2012 e CHAPTER 16:2010.
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Quadro 11 – Comparação de tópicos das normas e diretrizes internacionais de
sistemas sifônicos de drenagem de águas pluviais (cont.).

Fonte: BS 8407:2007, VDI 3806:2000, ASPE 45:2013, ASME A112.6.9-2005, ASTM
F 2021-2006, CPCPPS 5012A:2012 e CHAPTER 16:2010.
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Quadro 11 – Comparação de tópicos das normas e diretrizes internacionais de
sistemas sifônicos de drenagem de águas pluviais (cont.).

Fonte: BS 8407:2007, VDI 3806:2000, ASPE 45:2013, ASME A112.6.9-2005, ASTM
F 2021-2006, CPCPPS 5012A:2012 e CHAPTER 16:2010.
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Quadro 11 – Comparação de topicos das normas e diretrizes internacionais de
sistemas sifônicos de drenagem de águas pluviais (cont.).

Fonte: BS 8407:2007, VDI 3806:2000, ASPE 45:2013, ASME A112.6.9-2005, ASTM
F 2021-2006, CPCPPS 5012A:2012 e CHAPTER 16:2010.

199

Quadro 11 – Comparação de topicos das normas e diretrizes internacionais de
sistemas sifônicos de drenagem de águas pluviais (cont.).

Fonte: BS 8407:2007, VDI 3806:2000, ASPE 45:2013, ASME A112.6.9-2005, ASTM
F 2021-2006, CPCPPS 5012A:2012 e CHAPTER 16:2010.
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Quadro 11 – Comparação de topicos das normas e diretrizes internacionais de
sistemas sifônicos de drenagem de águas pluviais (cont.).

Fonte: BS 8407:2007, VDI 3806:2000, ASPE 45:2013, ASME A112.6.9-2005, ASTM
F 2021-2006, CPCPPS 5012A:2012 e CHAPTER 16:2010.
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Quadro 11 – Comparação de Topicos das Normas e Diretrizes Internacionais de
Sistemas Sifônicos de Drenagem de Águas Pluviais (cont.).

Fonte: Elaborado pela autora com dados das British Standards Institute (2007); Verein
Deutscher Ingenieure (2000); American Society of Plumbing Engineers (2013); American
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APÊNDICE E – FLUXOGRAMAS DE DIMENSIONAMENTO DE UM SISTEMA
CONVENCIONAL COM CALHAS EXTERNAS SEGUNDO NORMA EN 120563:2000 E DE SISTEMA SIFÔNICO SEGUNDO NORMA VDI 3806:2000
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Figura 44 – Sistema convencional – Fluxograma de dimensionamento segundo EN 120563:2000.

Fonte: EN 12056-3:2000 p.26
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Figura 44 – Sistema convencional – Fluxograma de dimensionamento segundo EN 120563:2000. (cont.)

Fonte: EN 12056-3:2000 p.27
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Figura 44 – Sistema convencional – Fluxograma de dimensionamento segundo EN 120563:2000. (cont.)

Fonte: EN 12056-3:2000 p.28

206

Figura 45 – Sistema Sifônico – Fluxograma de dimensionamento segundo VDI 3806:2000

Fonte: VDI 3806:2000 p.25
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Figura 45 – Sistema Sifônico – Fluxograma de dimensionamento segundo VDI 3806:2000.
(cont.).

Fonte: VDI 3806:2000 p.25
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Figura 45 – Sistema Sifônico – Fluxograma de dimensionamento segundo VDI 3806:2000.
(cont.).

Fonte: VDI 3806:2000 p.25.
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APÊNDICE F - PLANILHA E CURVAS DE PREÇOS UNITÁRIOS DE TUBOS E
CONEXÕES DE PVC, PEAD E FERRO FUNDIDO, SEGUNDO TCPO WEB PINI

Conforme mencionado no subcapítulo 7.2, apresentam-se na tabela 14, os preços
unitários dos tubos e conexões em PVC, PEAD e Ferro Fundido, segundo a fonte
TCPO Web Pini, acessada em 15.04.2018.
No gráfico 6, apresentam-se os preços unitários de tubos de PVC (curva azul ),
PEAD (curva vermelha) e Ferro Fundido (curva verde ) sob forma de curvas, com
base nos dados da tabela.
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Tabela 14 – Preços unitários de tubos e conexões em PVC, PEAD e Ferro Fundido.
Material

DN 50

DN 75

DN 90

DN 100

DN 110

DN 125

DN 150

DN 160

DN 200

DN 250

DN 300

DN 315

DN 350

DN 400

PVC - ESGOTO JEI

- Tubos, R$ / metro linear

17,60

36,10

56,60

98,00

156,30

206,20

258,40

- Curva 90o, R$ / peça

40,50

83,10

130,70

225,40

359,60

474,20

594,30

PEAD - PE 100, PN 12,5

- Tubo, R$ / metro linear

20,00

28,70

42,90

55,30

90,20

141,00

220,00

349,00

- Curva 90o, R$ / peça

54,70

60,50

85,00

124,00

145,00

222,00

1.080,00

1.543,00

FERRO FUNDIDO JE

- Tubo, R$ / metro linear

137,00

205,00

237,00

340,10

- Curva 90o, R$ / peça

98,60

122,30

179,00

356,00

- Grelha hemisférica

- Grelha retangular

72,00

69,00

Fonte: Elaborada pela autora com dados da TCPO WEB PINI (15.04.2018).

Obs: Os preços unitários de curvas 45º em PEAD, usados na tabela 11, foram
obtidos por interpolação.

562,00

Observações
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Gráfico 6 – Curvas de preços unitários de tubos de PVC, PEAD e Ferro Fundido.
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Fonte: Elaborada pela autora com dados da TCPO WEB PINI (15.04.2018).

