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Apresentação 
 
 
Em estudos de loteamentos de grandes dimensões e com grandes áreas verdes e praças, bem 

como em campos de golfe, campos de futebol, etc, há a necessidade de se prever os volumes de água a 
serem usados em irrigação. 

Muitas vezes não há suprimento externo ao loteamento com capacidade de fornecimento de água 
para resolver o problema. Por isso se faz necessário um projeto adequado no loteamento com objetivo de 
usar espécies de plantas que economizem água.  

Vamos relembrar alguns conceitos fundamentais de irrigação e de evapotranspiração. 
Introduzimos alguns conceitos do LEED- Green Building para paisagismo. 

 Os capítulos foram feitos de maneira que possam ser lidos independentemente um do outro. 
      Peço desculpa pelos desenhos em inglês.  
      Agradeço a Deus, o Grande Arquiteto do Universo, a oportunidade de poder contribuir na 

procura do conhecimento com a publicação deste livro. 
 
 
 
 

17 de abril de 2009 
Engenheiro civil Plínio Tomaz 
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Capítulo 01- Gramados 
 
1.1 Introdução 
 O objetivo deste trabalho é a estimativa do consumo de água para irrigação por aspersão em 
áreas verdes e praças públicas, campos de futebol e campos de golfe. Conseqüentemente torna-se 
necessário conhecer a evapotranspiração que é fundamental para a irrigação. 

Muitos conceitos serão apresentados de maneira simples. O ponto a ser atingido é que o 
sistema de irrigação seja automático com a máxima economia de água atendendo os projetos 
arquitetônicos. 

ETo= evapotranspiração de referência (mm/dia) 
ETc= evapotranspiração da cultura (mm/dia) 

  
As Figuras (1.1) e (1.2) mostram alguns gramados bem executados e conservados. 
 
 

 
Figura 1.1- Exemplo de um landscape em pesqueiro de trutas em Campos do Jordão 

 
 

 
Figura 1.2 - Mostra do gramado que embeleza a paisagem 
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1.2 Projeto e planejamento 

Os aspectos de planejamento a serem observados são: as declividades, as faces nortes e sul, 
a direção dos ventos predominantes, as precipitações mensais e anuais, o volume de água disponível 
local e os custos totais de manutenção. 

Conforme a Associação Nacional de Paisagismo (ANP) no projeto devem ser analisados os 
seguintes aspectos: 

 Tamanho e forma da área 
 Paisagismo a ser implantado 
 Horas de radiação direta de cada área 
 Declividade do terreno 
 Necessidade hídrica das plantas 
 Profundidade efetiva do sistema radicular 
 Ação dos ventos predominantes 
 Tipo de solo 
 Sombreamento. 

 
 
1.3 Melhoria do solo 
 Para melhorar as características físicas do solo deve-se usar uma mistura de materiais 
orgânicos, ou seja, substrato que é um produto equilibrado física e biologicamente, pronto para uso.  

Para plantio coloca-se cerca de 10 cm de altura e para recuperação usa-se cerca de 3cm de 
altura. Isto irá reduzir a necessidade de mais água nas plantas, facilitará o desenvolvimento de 
sementes e diminuir a erosão.  
 A condutividade hidráulica do solo conforme Tabela (1.1) é medida com o infiltrômetro de 
duplo anel no local (in situ). 
 

Tabela 1.1- Condutividade hidráulica com relação ao tipo de solo 
Textura do solo Condutividade hidráulica (mm/h) 

Argiloso 2 a 5 
Franco-argiloso 6 a  8 
Franco-siltoso 7 a 10 
Franco 7 a 12 
Franco-arenoso 8 a 12 
Arenoso 12 a 25 

                  Fonte: Gomes, 1997. 
 
 
1.4 Solo 

O solo é formado por partículas sólidas (minerais e orgânicas), água e ar e constitui o 
substrato de água e nutrientes para as raízes das plantas. 

O solo que vamos tratar é basicamente o chamado “Horizonte A” que tem aproximadamente 
de 0,10m a 0,30m de espessura. Abaixo do Horizonte A teremos o que se chama na prática de 
subsolo.  

Deve-se ter o cuidado de não se construir barreiras que impeçam ou eliminem a 
capilaridade. Outro problema é da compactação do solo, principalmente em áreas urbanas que 
podem ter camadas de areia, rochas, etc. 

A textura ou composição granulométrica de um solo é um termo usado para caracterizar a 
distribuição das partículas no solo quanto as suas dimensões, conforme Figura (1.3) e (1.4) 
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Os solos de texturas médias (francos) que possuem proporções equilibradas de areia, silte e 
argila, em geral, são os mais adequados para o desenvolvimento de raízes das plantas, já que 
apresentam condições bastante satisfatórias de drenagem, aeração e retenção de água. 

 

 
       Figura 1.3 - Triângulo de classificação textural. 

                                                                Fonte: Reichardt e Timm, 2004 
 

 
 
Exemplo 1.1 
Classificar um solo com 25% de areia, 60% de silte e 15% de argila. 
Entrando na Figura (1.3) vimos que se trata de solo franco siltoso. 

 
 

 
Figura 1.4 - Triângulo de textura proposto por USDA (United States Department of Agriculture). 
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Figura 1.5 Valores usuais está hachurado 

 
               Os valores usuais de solos usados em gramados estão hachurados conforme Figura (1.5). 
 
 
Textura 

A textura de um solo refere-se à distribuição das partículas do solo tão somente quanto ao 
seu tamanho, conforme Reichardt e Tim, 2004. 

De acordo com a proporção de argila, silte e areia na composição do solo, a textura se divide 
em várias classes, que podem ser determinadas através do triângulo de texturas proposto pelo 
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) e apresentado na Figura (1.3) (Gomes, 
1997). 

 O triângulo se compõe de doze espaços que representam 12 classes distintas de textura. As 
linhas grossas do gráfico indicam as fronteiras de cada uma das classes de textura.  

 
 

Estrutura 
O conceito de estrutura de um solo é qualitativo e é usado para descrever o solo no que se 

refere a arranjo, orientação e organização das partículas sólidas, conforme Reichardt e Timm, 2004. 
A estrutura de um solo caracteriza a forma de arranjo de suas partículas. Solos de texturas 

iguais podem possuir estruturas diferentes que apresentam maiores ou menores dificuldades à 
penetração ou circulação da água, do ar e das raízes das plantas. A estrutura do solo, ao contrário do 
que ocorre com a textura, é difícil de quantificar e também de catalogar (Gomes, 1997). 
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Garrafa de teste 

 
 

 
Figura 1.6 – Garrafa de teste de textura do solo 

 
     Uma maneira aproximada para saber a porcentagem de areia, silte e argila é tomarmos uma 
garrafa com boca larga na qual enchemos a metade com água, conforme Figura (1.6). 
             Tire 50mm de solo e coloque dentro da garrafa. Adicione água e chacoalhe a garrafa. 
Adicione um detergente líquido para facilitar a quebra das estruturas. 
             Depois de algumas horas a areia já estará depositada no fundo. A fração de silte demora 
mais horas e a argila somente poderá ser observada no dia seguinte. 
             No exemplo tirei no jardim da minha casa 50mm de solo e depois de 24h podemos observar 
27mm de areia, ou seja, 27/50= 0,54 (54% de areia). 
             A fração de silte medida foi de 18mm, ou seja, 18/50= 0,36 (36%).  
             A argila é calculada pela diferença. 
Resumo: 
                Areia 54% 
                Silte 36% 
                Argila 10% 
                Total= 90% 
 
Classificação do solo: franco arenoso (loamy sand)  
           

 
 

1.5 Condutividade hidráulica 
A condutividade hidráulica geralmente em mm/h representa a coluna de água (mm) que 

atravessa um solo saturado, numa determinada unidade de tempo (h) sob um gradiente hidráulico 
unitário.  

A Tabela (1.2) apresenta a variação da condutividade hidráulica do solo conforme a 
declividade do terreno e textura do solo. Observa-se que quanto maior a declividade, menor é a 
condutividade hidráulica. 
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Tabela 1.2- Condutividade hidráulica do solo conforme a declividade do terreno e textura do solo. 

 

 Tipos de solo 
Condutividade hidráulica conforme a declividade do terreno.

0 a 4% 5 a 8% 8% a 12% 12% a 16% > 16% 
mm/h mm/h mm/h mm/h mm/h 

1 Areia grossa 31,8 25,4 19,1 12,7 7,9 
2 Areia média 26,9 21,6 16,3 10,7 6,9 
3 Areia fina 23,9 19,1 14,2 9,7 6,1 
4 Areia franca 22,4 17,8 13,5 8,9 5,6 
5 Franco arenoso 19,1 15,2 11,4 7,6 4,8 
6 Franco arenosa fina 16,0 12,7 9,7 6,4 4,1 
7 Franco arenosa muito fina 15,0 11,9 8,9 6,1 3,8 
8 Franco 13,7 10,9 8,4 5,6 3,6 
9 Franco siltoso 12,7 10,2 7,6 5,1 3,3 

10 Solo siltoso 11,2 8,9 6,6 4,6 2,8 
11 Argila arenosa 7,9 6,4 4,8 3,0 2,0 
12 Franco argiloso 6,4 5,1 3,8 2,5 1,5 
13 Argila siltosa 4,8 3,8 2,8 2,0 1,3 
14 Solo argiloso 3,3 2,5 2,0 1,3 0,8 

Fonte: Toro Company, 1986 in AWWA, 1993 
 
 
1.6  Uso de matéria orgânica, ou seja, substrato 
 A matéria orgânica irá decompor-se melhorando a qualidade do solo local, conforme Figura 
(1.7) e (1.8). É aconselhável, de dois em dois anos, colocar a matéria orgânica (areia e húmus) sobre 
o gramado em pelo menos 80% da área. 
 O solo orgânico colocado varia de 5cm a 10cm. 
 A adição de matéria orgânica, na forma de adubo verde, de estrume ou de composto, ajuda 
também a melhorar a capacidade de campo do solo e introduz nutrientes como N, P e S, conforme 
Reichardt e Timm, 2004. 

A vermiculita é uma argila que, na estrutura 2:1, é um mineral secundário que ajuda a reter a 
água. Quando aquecida a 700ºC ela se expande passando a um volume dez vezes maior, conforme 
Reichardt e Timm, 2004. 
 

 
 

 
 

Figura 1.7- Solo orgânico 
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Figura 1.8- O material orgânico – substrato, ajuda a manter a umidade do solo 
Fonte: Waterwise Florida landscape, 2006 

 
 
1.7 Uso de plantas com baixo consumo de água 
 Uma grama que consome muita água deverá ser evitada. O gramado mais adequado será 
aquele que se sustenta somente com as chuvas locais, não precisando de irrigação. 

As Figuras (1.9) e (1.10) mostram gramados salientando o assentamento em rolos. 
 

 
 

Figura 1.9- Gramado 
 

    
Figura 1.10- Grama sendo assentada em rolos 
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A Figura (1.11) mostra exemplo de raízes rasas e profundas. Geralmente as gramas possuem 

raízes rasas. 

 
 

Figura 1.11- Exemplo de raízes rasas e profundas. 
Fonte: Waterwise Florida landscape, 2006 

 
  

Segundo Vickers, 2001 em Austin, Texas em um jardim, 43% das plantas deve consumir 
pouca água. O mesmo acontece na cidade de East Bay - Califórnia, onde se exige 42% das plantas 
com pouco consumo de água. 
 A cidade de Austin, Texas oferece incentivos para quem reduzir o consumo de água nos 
jardins. 
 O município de Marin, Califórnia permite que no máximo 35% das plantas em um jardim 
tenham consumo com muita água.  
 A cidade de Albuquerque, Novo México exige que, no máximo, 20% das áreas do jardim 
sejam de plantas que consumam muita água, e que os gramados não excedam de 25% da área total. 
Em se tratando de áreas irrigadas com esgoto sanitário tratado, o limite para os gramados chega até 
40%. 
 Uma das maneiras de utilizar plantas que consumam pouca água é usar plantas nativas, 
principalmente nos gramados. As plantas nativas não são somente gramados, mas árvores, arbustos 
etc., que existam na região.  

Deveremos ter cuidado com plantas e forrações invasivas, para que não se tornem uma 
praga. 
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Água de Reúso Classe 3 

São para águas tratadas destinadas a irrigação de áreas verdes e rega de jardins, conforme 
Tabela (1.3) do Sinduscon, 2006. 

 
Tabela 1.3 - Água de reúso classe 3 

 

 
Fonte: Sinduscon, SP, 2006 

 
1.8 Hidrozona e tipo de gramas 
 O agrupamento das plantas com consumo semelhantes de água também é aconselhável. É o 
que se chamam as hidrozonas. 
 
Gramas tolerantes a seca e não tolerantes 

Conforme informações da técnica em paisagismo Marinez Costa, as melhores gramas 
tolerantes a seca são: 

• Batatais 
• Bermuda 
• Esmeralda 

As gramas pouco tolerantes a seca são: 
• Santo Agostinho 
• Grama Coreana 
• São Carlos 

 
As características principais das gramas mencionadas acima são: 

 
Batatais  

Nome científico: Paspalum Notatum, Flugge (esta grama é usada muito nas estações 
climatológicas no Brasil, pois permanece praticamente verde durante todo o ano, desde que 
seja irrigada). 
Altura de 15cm a 30cm 
Resiste ao pisoteio 
Resiste à seca 
Não resiste a sombra 
Tolerância à meia sombra 
Uso em parques públicos e grandes áreas 
Resistente a pragas e doenças. 
Adapta bem a solos pobres 
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Bermuda 

Nome científico: Cynodum dactylum 
Uso em campos esportivos, playgrounds e campos de golfe. 
Tolerantes a pisoteio 
Resistente a seca 
Suporta temperatura até 40ºC 
Sobrevive até 12mm /semana de água de irrigação 
Até 20cm de altura 
Baixa manutenção e ideal para controle da erosão 

 
Esmeralda 

Nome científico: Zoysia japonica 
Altura de 10cm a 15cm 
Originária do Japão 
Muito ramificada 
Gosta de sol 
Não resiste muito ao pisoteio 
Não resiste a sombra 
Resiste à seca 
Forte enraizamento e recomendada para taludes 
Crescimento lento 
Exigente em água 

 
Santo Agostinho 

Nome científico: Stenotaphrum secundatum 
Altura de 15cm a 25cm 
Gosta de sombras 
Não resiste ao pisoteio 
Tolerante a salinidade 
Bom para região litorânea 
Provém da América Subtropical 
Crescimento robusto 
Gosta de solos salinos e é recomendada para o litoral 
 

Grama coreana 
Nome científico: Zoysia Tanuifolia 
Altura de 10cm a 15cm 
Gosta de muito sol 
Crescimento lento 
Não é resistente ao pisoteio 
Precisa de irrigação periódica. 

 
São Carlos 

Nome científico: Axonopus Compressus 
Altura de 15cm a 20cm 
Origem do sul do Brasil 
Tolerância ao frio 
Pleno sol e meia sombra 
Não é resistente a seca 
Usar em áreas de sobra 
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Gosta de áreas sombreadas 
Exigente em água 
Não tolera o pisoteio 
Exigente em adubação 

 
 

A Figura (1.12) mostra foto de vários tipos de gramas existentes no Brasil. 
 

 
Figura 1.12- Vários tipos de grama usada no Brasil 
Fonte: http://www.itograss.com.br/Noticias/escolhagrama.htm 

 
Forrações  

A grama preta e a grama amendoim não são gramas e sim forrações. 
A grama preta (Ophiopogon japonicus) é uma excelente forração para áreas sombreadas e 

usada também em bordaduras. É vendida em forma de placas. 
A grama amendoim (Arachis repens) é também uma forração e não uma grama. É muita 

usada para proteção de taludes. Tolera seca, mas não é tolerante à geada. 
 
Palmeiras 

Vamos comentar duas palmeiras, a imperial e a palmeira das canárias. 
A palmeira imperial (Roystonea oleracea) é originária das Antilhas. No Brasil ela foi 

plantada pelo príncipe regente D. Joao VI em 1809 no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Elas 
vieram das Ilhas Maurício obtidas clandestinamente. Quando foi plantada por D. João VI passou a 
ser chamada de Palmeira Imperial. A primeira palmeira imperial que foi plantada foi destruída em 
1972 por um raio e tinha 38,70m de altura. A palmeira imperial tem alto custo e consome muita 
água. 

A palmeira das canárias (Phoenix canariensis) tem origem nas Canárias e amplamente 
divulgada e usada como planta ornamental. Pode chegar a 15m de altura. Não deve ser plantada em 
locais com temperatura abaixo de-10ºC.  O consumo de água da palmeira das canárias é bem menor  
que a palmeira imperial. 
 
Seashore Paspalum 

A grama seashore paspalum é nativa do América do Norte e América do  
Sul. Uma das características extraordinárias da grama seachore paspalum é a tolerância a solos 
salinos. Tolera locais com água salobra bem melhor que as gramas bermudas. Usa também menos 
fertilizantes que a grama bermuda. Não tolera climas muito frios como as gramas bermudas. 
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1.9 Eficiência da irrigação 
 A eficiência da irrigação só melhorará, separando as plantas de acordo com o consumo de 
água, ou seja, as chamadas hidrozonas. A escolha do tipo de irrigação por sprinkler ou gotejamento 
dependerá da declividade, de maneira que não haja escoamento superficial (runoff). 
 O uso da água de esgoto tratado para irrigação tem sido muito discutido nos Estados Unidos, 
com muitos prós e contras. 
 Na Califórnia, é permitido o uso da água da lavagem de roupas, banhos e lavatório do 
banheiro, a chamada graywater ou águas cinzas, em português, para irrigação, principalmente 
subsuperficial.  
 
 
1.10 Solo - água - planta 

São as relações que definem o modelo no qual a água entra e se move na profundidade 
efetiva das raízes, no sistema de raízes das plantas e depois volta para a atmosfera. 

 
 
1.11 Percolação 

É a taxa pela qual a água se move através do solo. A percolação profunda, ou seja, a água 
livre ocorre quando a água fica abaixo das raízes e não é mais usada pelas plantas.  

A água livre é uma água perdida que irá para o manancial subterrâneo. A percolação 
profunda pode encaminhar produtos químicos e fertilizantes da zona das raízes para o aqüífero 
subterrâneo. 
 
 
1.12 Runoff 

É a água que não é absorvida pelo solo e pelas plantas quando a irrigação é feita. Conhecida 
como escoamento superficial ou enxurrada. 

A água escorrerá superficialmente formando poças d´água e sulcos. Isto acontecerá quando 
houver um excesso de irrigação. 
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1.13 Profundidade efetiva das raízes RZ 

É a profundidade do solo na quais as plantas buscam os nutrientes. É também chamada zona 
ativa das raízes ou zona das raízes onde estão praticamente 95% das raízes. 

A quantidade de água necessária que fica na zona das raízes é chamada de soil moisture 
reservoir. É como se fosse um reservatório de água, conforme Figuras (1.13) a (1.16). 
 
 

 
 

Figura 1.13- Mostra o reservatório de água na zona de raizes 
http://gilley.tamu.edu/  

 
 
 
 

 
 

Figura 1.14- Mostra a capacidade total de água na zona de raízes, onde existe o máximo e o mínimo. 
http://gilley.tamu.edu/  
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Figura 1.15- Mostra a extração de água na zona de raízes 
http://gilley.tamu.edu/  

 
 

 
Figura 1.16- Mostra esquematicamente a máxima capacidade de água disponível para as plantas, havendo um 

ponto de refill onde deverá haver chuva ou irrigação. 
 
 

1.14 Capacidade de armazenamento de água pelo solo 
Vamos definir três parâmetros que é muito importante para o estudo da irrigação: 

capacidade de armazenamento de água pelo solo; quantidade de água contida na capacidade de 
campo e quantidade de água contida no ponto de murcha permanente. 
 
AWHC (Available Water Holding Capacity)= capacidade de armazenamento de água pelo solo 
(m3/m3, cm3/cm3, mm/mm) 
 
θCC= quantidade de água contida na capacidade de campo (m3/m3, cm3/cm3, mm/mm) 
 
θPMP= quantidade de água contida no ponto de murcha permantente (m3/m3, cm3/cm3, mm/mm) 
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A Capacidade de Campo θCC conforme Wihmeyer e Hendrickson, 1949 in Reichardt e 
Timm, 2004 é a quantidade de água retida pelo solo após a drenagem do seu excesso, quando a 
velocidade do movimento descendente praticamente cessa, o que usualmente, ocorre dois a três dias 
após a chuvas ou irrigação em solos permeáveis de estrutura e textura uniforme.  

O Ponto de Murcha Permanente θPMP é a umidade do solo na qual uma planta murcha não 
restabelece turgidez, mesmo quando colocada em atmosfera saturada de 12h, conforme Reichardt e 
Timm, 2004. 

A FAO, 1998 a Tabela (1.4) onde temos a textura do solo e a capacidade de campo e o ponto 
de murcha permanente, bem como a diferença entre eles. 

 
Tabela 1.4 – Capacidade de campo, ponto de murcha permanente, conforme a textura do solo e capacidade de 

armazenamento da água no solo. 
 

Textura do solo 
Capacidade de 

campo 
θCC 

Ponto de 
Murcha 

Permanente 
θPM 

 
AWHC=θCC - θPM 

 (m3/m3, cm3/cm3, mm/mm) 
Areia 0,07 a 0,17 0,02 a 0,07 0,05 a 0,11 
Areia franca 0,11 a 0,19 0,03 a 0,10 0,06 a 0,12 
Franco arenoso 0,18 a 0,28 0,06 a 0,16 0,11 a 0,15 
Franco 0,20 a 0,30 0,07 a 0,17 0,13 a 0,18 
Franco siltoso 0,22 a 0,36 0,09 a 0,21 0,13 a 0,19 
Silte 0,28 a 0,36 0,12 a 0,22 0,16 a 0,20 
Franco argiloso siltoso 0,30 a 0,37 0,17 a 0,24 0,13 a 0,18 
Argila siltosa 0,30 a 0,42 0,17 a 0,29 0,13 a 0,19 
Argila 0,32 a 0,40 0,12 a 0,20 0,12 a 0,20 

                                    Fonte: FAO, 1998 
 
Nas Tabelas (1.4) e (1.6) estão a Capacidade de Armazenamento no solo AWHC em função 

da textura do solo. 
 

Tabela 1.5- Capacidade de armazenamento de água de acordo com a textura do solo (AWHC). 
 

Textura do solo Capacidade de armazenamento de água pelo solo (AWHC) 
(mm/mm) 

 The irrigation Association, 
2005 

Fuentes Yague e Cruz Roche, 
1990 in Gomes, 1997 

Argiloso 0,17 0,14 a 0,21 
Franco-argiloso 0,17 0,14 a 0,21 
Franco-siltoso 0,18 0,12 a 0,19 
Franco 0,17 0,09 s 0,18 
Franco-arenoso 0,12 0,08 a 0,13 
Arenoso 0,06 a 0,08 0,04 a 0,08 

 
Fonte: Adaptado de The Irrigation Association, março de 2005 - Landscape Irrigation Scheduling and Water Management e de Gomes, 1997. 
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Tabela 1.6- Capacidade de armazenamento de água de acordo com a textura do solo (AWHC). 

 
Textura do solo Craul WSU 

 mm/mm mm/mm
Areia 0,13 0,06 
Areia franca 0,10 0,07 
Areia franca fina 0,06 0,10 
Franco arenoso 0,13 0,12 
Franco 0,16 0,17 
Franco siltoso 0,20 0,19 
Franco argilo-siltoso 0,12 0,18 
Argila arenosa 0,08 0,19 
Franco argiloso 0,13 0,19 
Franco siltoso 0,15 0,00 
Argila 0,12 0,19 

 
A capacidade de armazenamento de água de acordo com a textura do solo (AWHC) pode ser 

calculada conforme Gomes, 1997 através da expressão: 
 

AWHC= (1/10) x (θCC - θPM) x Dar 
Sendo:   
AWHC= capacidade de armazenamento da água no solo (mm/cm) 
 θCC= quantidade de água contida na capacidade de campo em % do peso.  
θPMP= quantidade de água contida no ponto de murcha permanente em % do peso. 
Dar= densidade aparente do solo, relativa à densidade da água (adimensional). 
 
Exemplo 1.2 
Calcular AWHC= capacidade de armazenamento da água no solo (mm/cm) sendo, dados a 
capacidade de campo= 15% do peso do solo e ponto de murcha igual a 5% do peso do solo. A 
densidade do ar, Dar= 1,38g/cm3. Solo franco arenoso. 
 

AWHC= (1/10) x (θCC - θPM) x Dar 
AWHC= (1/10) x (15 - 5) x 1,38= 1,38mm/cm= 0,138mm/mm 

            Podemos comparar com a Tabela (1.6) onde, para solo franco arenoso, temos           
AWHC= 0,13mm/mm (0,138mm/mm), o que significa que a tabela funciona bem para estimativa. 
  
 
1.15 Água disponível para a planta na zona das raízes 

É a quantidade de água na zona das raízes, que fica disponível para as plantas PAW (Plant 
Avaliable Water). 

           PAW= AWHC x RZ 
Sendo: 
PAW= água disponível para a planta na zona das raízes (mm) 
AWHC= capacidade de armazenamento no solo (mm/mm) 
RZ= profundidade média das raízes para uma determinada hidrozona (mm). 

A disponibilidade de água para as plantas vai de um limite superior chamado de 
Capacidade de Campo (CC) até um limite inferior chamado PMP (Ponto de Murcha 
Permanente). 
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Outra maneira de resolver o problema 

Outra maneira de resolver o problema, conforme Azevedo Neto, 1998 é obtermos o valor  da 
tensão de sucção em laboratório. Entramos na Figura (1.17) e achamos a porcentagem. 

 
PAW = (θCC - θPM) x Dar x RZ/10 

 
PAW= água disponível para a planta na zona das raízes (mm) 
 θCC= quantidade de água contida na capacidade de campo em % do peso.  
θPMP= quantidade de água contida no ponto de murcha permanente em % do peso. 
Dar= densidade aparente do solo, relativa à densidade da água (adimensional). 
RZ= profundidade das raízes (cm) 
 
 
Exemplo 1.3 
Dada a tensão de sucção igual a 0,12 atm para determinação da capacidade de campo obtido em 
laboratório. 
Entrando na Figura (1.17) com 0,12atm obtemos o valor da capacidade de campo igual a 16%. 
Para acharmos o ponto de murchamento entramos com a pressão de 15atm na mesma Figura (1.17) 
e obtemos 7,8%. 

Dar= 1,32 
RZ= 40cm 

 
PAW= (θCC - θPM) x Dar x RZ/10 

PAW= (16- 7,8) x 1,32 x 40/10= 43,3mm 
 
 

 
             Figura 1.17- Curva característica de retenção de água de um solo 
                Fonte: Azevedo Neto, 1998 
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Exemplo 1.4 
Calcular a quantidade de água disponível, de um gramado PAW, em solo argiloso com raízes de 
profundidade efetiva de 150mm. 
 
Para solos argilosos, conforme Tabela (1.4), o valor de AWHC= 0,17mm/mm. 

PAW= AWHC x RZ 
                              PAW= 0,17mm/mm x 150mm= 26mm 
              
 Uma maneira de se imaginar a quantidade disponível de água PAW de uma planta, é supormos um 
reservatório de água disponível para a planta (Soil moisture reservoir). Deste reservatório, como 
veremos adiante, podemos aproveitar no máximo 50% da água disponível. 
 
 
1.16 Porcentagem de água que pode ser extraída (MAD= Management Allowable depletion) 

É a máxima porcentagem de água que pode ser extraída do solo antes da irrigação ser 
aplicada, conforme Tabela (1.7). Depende do tipo de solo e o valor máximo recomendado é de 50%. 
 

Tabela 1.7- Quantidade de água que pode ser extraída (MAD) de acordo com textura do solo. 
 

Textura do solo Quantidade de água que pode ser extraída (MAD) 
(%) 

Argiloso 30 
Franco-argiloso 40 
Franco-siltoso 40 
Franco 50 
Franco-arenoso 50 
Arenoso 50 a 60 

Nota: o valor máximo de MAD é de 50% 
 

Fonte: Adaptado de The Irrigation Association, março de 2005- Landscape Irrigation Scheduling and Water Management. 
 
 

Quanto maior for a evapotranspiração da cultura ETc, menor será a quantidade de água que 
pode ser extraída, conforme FAO, 1998. 

A Tabela (1.7) foi feita para ETc= 5mm e, para outros valores, ela deve ser corrigida através 
da Equação: 

 
AD= MAD da tabela + 0,04 x (5 – ETc) 

Sendo: 
MAD= quantidade máxima que pode ser extraída da Tabela (1.9) em fração 
Etc= evapotranspiração da cultura (mm/dia). 
 
Exemplo 1.5 
Calcular o valor de MAD para ETc= 8mm/dia para solo franco. 
Da Tabela (1.7) para solo franco MAD= 50%= 0,50 (fração) 
 

MAD= MAD da tabela + 0,04 x (5 – ETc) 
MAD= 0,50 + 0,04 x (5 – 8)= 0,38= 38% 
 

         O valor será 38% e não 50% para o MAD. 
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1.17 Quantidade de água que pode ser extraída pelas plantas (AD) 

A quantidade máxima de água que a planta pode extrair é: 
AD= PAW x (MAD / 100) 

 
Exemplo 1.6 
Seja um solo argiloso com raízes de profundidade efetiva média de 150mm. 
AWHC= 0,17 mm/mm 
RZ= 150mm 
PAW= AWHC x RZ= 0,17 x 150= 26mm 

MAD= 50% 
AD= PAW x (MAD/ 100)= 26 x (50/100)= 13mm 
Assim, do reservatório de água no solo (soil moisture reservoir), pode ser extraído somente 

13mm, antes que o stress nas plantas comece, ou seja, antes que atinja o ponto de murcha 
permanente. 
 
Outra maneira de calcular AD 
Conforme Gomes, 1997 temos: 
 

AD= (1/10) x (θCC - θPM) x Dar x RZ x MAD 
Sendo: 
AD= lâmina de irrigação líquida máxima (mm) 
θCC= quantidade de água contida na capacidade de campo em % do peso.  
θPMP= quantidade de água contida no ponto de murcha permanente em % do peso. 
Dar= densidade aparente do solo (g/cm3) 
RZ= profundidade efetiva das raízes da planta (m), conforme Tabela (1.9) 
MAD= quantidade máxima que pode ser extraída ou déficit tolerável para diversos tipos de cultura 
segundo Gomes, 1997, conforme Tabela (1.8). 
 
 
 

Tabela 1.8- Déficit tolerável para diversos tipos de cultura 
 

Cultura MAD (%) 
Alfafa 35 
Tomate 45 
Feijão 50 
Milho 40 

                                                             Fonte: Gomes, 1997 
 
 
 
 
 

Tabela 1.9- Profundidade efetiva das raízes para diferentes tipos de cultura 
 

Cultura Profundidade das raízes (cm) 
Abacate 60cm a 90cm 
Tomate 60cm a 120cm 
Feijão verde 25cm a 50cm 
Milho 60cm a 120cm 

                                                            Fonte: Gomes, 1997 
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Estimativa da capacidade de campo e ponto de murchamento permanente 

Na ausência de dados do solo podemos estimar os valores, conforme Tabela (1.10) de 
Antônio Cardoso Neto, no segundo fascículo de Tópicos básicos de irrigação- as propriedades do 
solo. 
 

Tabela 1.10- Capacidade de campo e ponto de murchamento segundo a classe estrutural do solo 
 

Classe textural do solo Capacidade de campo
(em peso) 

Ponto de Murchamento 
permanente (em peso) 

Argilosa 45% 30% 
Argilo-barrenta 40% 25% 
Areno-barrenta 28% 18% 
Fino-arenosa 15% 8% 
Arenosa 8% 4% 

                             Fonte: Antônio Cardoso Neto 
 
 
Exemplo 1.7 
Calcular a lâmina de irrigação líquida máxima AD em mm sendo dados: 

Capacidade de campo= 15% do peso do solo 
Ponto de murcha igual a 5% do peso do solo.  
Densidade do ar Dar= 1,38g/cm3, solo franco arenoso. RZ=0,70m e MAD=45. 

AD= (1/10) x (θCC - θPM) x Dar x RZ x MAD 
AD= (1/10) x (10- 5) x 1,38 x 0,70x 45=43,5mm 

 
1.18 Coeficiente de paisagismo (KL) 
 O coeficiente de paisagismo KL é um conceito novo que substitui o antigo coeficiente Kc, 
que continua a ser usado em outras culturas. É adotado também pelo LEED. 

A vantagem do coeficiente de paisagismo KL é que pode ser reajustado para microclima 
usando o coeficiente (Kmc), para a densidade das plantas usando (Kd) e, para o impacto das 
necessidades de água da planta, usando o coeficiente (Ks) que é praticamente o antigo coeficiente 
Kc. 

 
KL = Ks x Kmc x Kd 

Sendo: 
KL= coeficiente de paisagismo 
Ks= fator das espécies 
Kmc=  fator do microclima. 
Kd= fator da densidade das plantas. 
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1.19 Fator das espécies Ks 

As diversas plantas de diferentes espécies possuem taxas de evapotranspiração diferentes. 
Algumas espécies transpiram muita água, enquanto que outras consomem relativamente pouca água 
conforme Tabela (1.10). 

 
                                    Tabela 1.10- Valores do fator das espécies Ks para diversas plantas 
 

Vegetação Alto Médio Baixo 
Árvores 0,9 0,5 0,2 
Arbustos 0,7 0,5 0,2 
Forrações: plantas rasteiras 0,9 0,5 0,2 
Mistura de árvores, arbustos e gramas 0,9 0,5 0,2 
Gramado 0,80 0,75 0,60 

Fonte: The Irrigation Association, março de 2005- Landscape Irrigation Scheduling and Water Management. 
 

Para grama batatais temos Ks=0,50 e para grama Esmeralda Ks=0,9 e para grama Bermuda 
Ks varia de 0,8 a 0,9. Para a grama seachore paspalum Ks=0,70. 
 
 
1.20 Fator do microclima Kmc 

Os prédios, pavimentação, declividades, sombras, ventos, etc podem influenciar muito o 
meio ambiente local.  

Um alto fator de microclima Kmc se deve a locais rodeados por superfícies que absorvem o 
calor e que haja muitos ventos, chegando o coeficiente atingir Kmc= 1,4.  

Um fator Kmc médio são as plantas que estão na sombra e protegidas do vento. O fator 
Kmc = 0,5 conforme Tabela (1.11) são plantas que estão muito bem protegidas dos ventos. 
 
 
Tabela 1.11- Valores do microclima Kmc 

para plantas diversas plantas 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: The Irrigation Association, março de 2005- Landscape Irrigation Scheduling and Water Management 

Vegetação Alto Médio Baixo 
Árvores 1,4 1,0 0,5 
Arbustos 1,3 1,0 0,5 
Forrações: plantas rasteiras 1,2 1,0 0,5 
Mistura de árvores, arbustos e gramas 1,4 1,0 0,5 
Gramados 1,2 1,0 0,8 
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1.21 Fator de densidade Kd 
 A densidade da vegetação no paisagismo varia muito. Existem plantas que ficam esparsas, 
que oferecem menor área de superfície de folhas e outras mais densas. A densidade é um fator que 
está entre 0,5 a 1,3 e que está em três grupos: alta, média e baixa densidade, conforme Tabela 
(1.12). 

 
Tabela 1.12- Valores da fator de densidade Kd para plantas diversas plantas 

 
Vegetação Alto Médio Baixo 

Árvores 1,3 1,0 0,5 
Arbustos 1,1 1,0 0,5 
Forrações: plantas rasteiras 1,1 1,0 0,5 
Mistura de árvores, arbustos e gramas 1,3 1,0 0,6 
Gramados 1,0 1,0 0,6 

Fonte: The Irrigation Association, março de 2005- Landscape Irrigation Scheduling and Water Management. 
 
 
 
Exemplo 1.8 

Um gramado em zona de edificações, onde há bastante sombra, num local de clima quente e 
úmido. Queremos a lâmina líquida de água necessária para a grama Santo Agostinho no mês de 
julho. Considerar a densidade média do gramado. 
Ks= 0,6 
Kmc= 0,8 (sombras) 
Kd= 1,0 (grama) 
KL= Ks x Kmc x Kd= 0,6 x 0,8 x 1,0= 0,48 
ETo= 6,4mm/dia= média entre 5,1mm/dia a 7,6mm/dia da Tabela (1.6) 

 
PWR= ETc= ETo x KL= 6,4mm/dia x 0,48= 3,1mm/dia 

 
 
 
1.22 Precipitação efetiva (Pe) 

É a porção da chuva que fica armazenada no solo até a profundidade das raízes e que fica 
disponível para as plantas.  

O termo é simples, mas complexo na prática porque envolve muitas disciplinas como 
metereologia, espécies de plantas e ciência do solo.  

Precipitação efetiva é a parcela da água de chuva que não escoa superficialmente e nem 
percola abaixo da zona radicular da cultura. É aquela que efetivamente é usada pelas plantas. É 
influenciado pela intensidade da chuva, declividade do terreno, tipo de solo, textura, estrutura, 
umidade do solo, sistema de cultivo, práticas culturais e conservacionistas, profundidade do sistema 
radicular e demais características das culturas. 
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Existem vários métodos para se achar a precipitação efetiva, como o lisímetro da Figura 

(1.18), o método do balanço da água no solo, o método de Blaney-Criddle e o método do Soil 
Conservation Service. 

 

 
Figura 1.18- Esquema de um lisímetro 

Fonte: FAO, 1998 
 
O método fundamental que iremos adotar é do percentual fixo da USDA-SCS.  

 
 
1.23 Precipitação efetiva Pe com percentual fixo da USDA-SCS 

Nos Estados Unidos foram feitas pesquisas com dados de 50anos pelo USDA Soil 
Conservation Service (USDA-SCS) e se chegou à seguinte Tabela (1.13) para aplicação do método 
do percentual fixo, usando o fator RF. É válido para precipitações mensais de 6,4mm a 203,2mm e 
para terrenos planos. 

 
Tabela 1.13- Precipitação efetiva com percentual fixo (Fator RF) da precipitação histórica mensal, dependendo 

do tipo de solo e da profundidade das raízes conforme USDA-SCS e válido para terrenos planos. 
 

Categoria de 
solo 

 
Tipo de solo 

Profundidade das raízes em milímetros 
150mm 300mm 457mm 610mm 
Precipitação média mensal efetiva em (%) da precipitação 

mensal 
1 Arenoso 44 48 52 55 

2 Franco-
arenoso 47 53 58 63 

3 Franco 49 57 63 68 

4 Franco-
argiloso 47 55 60 65 

5 Argiloso 45 51 55 59 
Fonte: The Irrigation Association, março de 2005- Landscape Irrigation Scheduling and Water Management. 
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Na Tabela (1.13) conforme o tipo de solo e as profundidades das raízes obtemos a 
porcentagem da precipitação total mensal que deve ser usada como precipitação efetiva. 

Pe = P x RF /100 
Sendo: 

Pe= precipitação efetiva (mm) 
P= precipitação mensal (mm) 
RF= fator obtido da Tabela (1.13) ou através de pesquisa realizada. 

 
 
Exemplo 1.9 
Para solo argiloso, raiz de planta de 150mm e fator RF= 45% conforme Tabela (1.13). A 
precipitação mensal é 120mm. 

Pe= P x RF /100 
P= 130mm 
RF= 50% 
Pe= P x RF /100 
Pe= 120 x 50 /100= 60mm 

Dica: para planejamento de irrigação RF, máximo de 50%. 
 
1.24 Método USDA, SCS conforme FAO, 1998 

O método US. Departament of Agriculture e Soil Conservation Service não inclui a 
intensidade das precipitações e nem a textura do solo. Consiste na aplicação das Tabelas (1.14) a 
(1.16). 

Uso consumptivo= evapotranspiração da cultura (ETc) 
 

Tabela 1.14- Precipitação efetiva mensal baseada na média mensal de precipitação em mm e no uso consumptivo 
(evapotranspiraçao da cultura ETc). 

 

 
                                  Fonte: FAO, 1978- Effective rainfall in irrigated agriculture 
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Tabela 1.15-continuação- Precipitação efetiva mensal baseada na média mensal de precipitação em mm e no uso 

consumptivo (evapotranspiraçao da cultura ETc). 
 

 
                                  Fonte: FAO, 1978- Effective rainfall in irrigated agriculture 
                                    

 
 

Tabela 1.16- Tabela da multiplicação pelo fator SF entrando-se na tabela com o valor AD 
 

 
A Tabela (1.14) e (1.15) foram feitas para d= 75mm. Quando o valor for maior ou menor 

que 75mm temos que multiplicar por um valor obtido na Tabela (1.16) denominado SF. 
AD: é a quantidade máxima de água que a planta pode extrair do solo 
SF: é o fator de redução ou aumento, pois o valor padrão da tabela da SCS foi feito para 

AD= 75mm. Portanto, quanto AD for maior que 75mm haverá um acréscimo e, quando menor, um 
decréscimo. O valor SF será um número entre 0,620 e 1,070. 
 
Exemplo 1.10 
Calcular a precipitação efetiva Pe mensal para precipitação média mensal de 75mm e uso 
consumptivo, isto é, evapotranspiração Etc= 100mm. Queremos que a altura de irrigação a ser 
aplicada seja de 50mm.  

Entrando na Tabela (1.14) achamos o valor Pe= 52,7mm 
Consultando a Tabela (1.16) para 50mm achamos o fator SF= 0,93 que deverá ser multiplicado pelo 
valor obtido na Tabela (1.14) 
 
Então a precipitação efetiva: 

 Pe= 52,7mm x SF= 52,7x 0,93= 49,01mm <75mm OK 
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Exemplo 1.11 
Calcular a precipitação efetiva Pe do mês de abril do município de Guarulhos Etc= 47mm e 
precipitação média mensal de abril P= 48mm sendo a quantidade máxima de água armazenada no 
solo que a planta pode retirar  AD= 125mm. 
Entrando na Tabela (1.14) estimamos Pe= 35mm e olhando-se a Tabela (1.16) obtemos o fator 1,04. 
Pe= 35mm x SF= 35mmx 1,04= 36,4mm < 48mm OK 
 
Nota: a precipitação efetiva Pe deverá ser menor que ETc ou a precipitação mensal. 
 
1.25 Método analítico do SCS para achar a precipitação efetiva mensal 

Com 50 anos de dados de precipitações nos Estados Unidos os cientistas do SCS, através de 
22 locais, desenvolveram uma técnica para calcular a precipitação efetiva Pe. 

O valor de Pe é dado pela equação que está em polegadas: 
 
Pe= SF x (0,70917 x P 0,82416 – 0,11556) x (10 (0,02426xETc)) 
SF= (0,531747 + 0,295164 x AD- 0,057697x AD 2 + 0,003804 x AD3) 

Sendo: 
Pe= precipitação efetiva mensal (in) 
P= precipitação média mensal (in) 
Etc= média da evaporação da cultura (in) 
SF= fator de armazenamento no solo 
 
 
Exemplo 1.12 
Seja uma cidade com precipitação P= 227mm= 8,9in. Etc= 93,8mm= 3,7in e AD= 22mm= 0,9in. 
Achar a precipitação efetiva mensal Pe. 
 
SF= (0,531747 + 0,295164 x AD- 0,057697x AD 2 + 0,003804 x AD3) 
SF= (0,531747 + 0,295164 x 0,9- 0,057697x 0,9 2 + 0,003804 x 0,93)= 0,74 
Pe= 0,74 x (0,70917 x 8,9 0,82416 – 0,11556) x (10 (0,02426x3,7))= 3,8in= 97,5mm 
 
 
 
  1.26 Precipitação efetiva 

No projeto de irrigação de paisagismo não pode ser prevista toda a precipitação e sim que a 
precipitação efetiva não poderá passar de uma certa porcentagem da precipitação. 

Cunha et al, 2007 informam que há diferentes critérios para a estimativa da precipitação 
efetiva. Na Índia utiliza-se 60% da precipitação média e alguns países 75%. Há países que 
consideram a precipitação efetiva média como sendo aquela em que entram somente precipitações 
superiores a 5mm e inferiores a 75mm/dia e 125mm num período de 10 dias. 
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Capítulo 02- Evaporação e Lixiviação 
 
2.1 Introdução 

Vamos fornecer alguns conceitos principais da evaporação e transpiração. Para a evaporação 
é necessário energia e esta vem do sol, conforme Figura (2.1). 

 
                                    Figura 2.1- Esquema de evaporação. 

 
Para a evapotranspiração é necessária a evaporação provocada pelo sol bem como a 

evaporação provocado pelos estômatos das folhas conforme Figura (2.2). 

 
 

                                     Figura 2.2- Esquema de evapotranspiração 
 
Costuma-se falar em evaporação e evapotranspiração quando é para uma superfície líquida e 

quando é para uma cultura, mas enfim tudo é evaporação. 

 
Figura 2.3- Diagrama solo-água do balanço de uma cultura na zona radicular 

Fonte: USA, SCS, 1993 
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2.2 Evapotranspiração ECA 
 É a medida local da evaporação em mm da superfície de água  que pode ser obtida com um 
evaporímetro com Tanque Classe A conforme Figura (2.4). 
 

 
 
Figura 2.4-Tanque Classe A para medir evaporação tem 1,22m de diâmetro uma coluna de água de 30cm, sendo 

mantido nivelado sobre um suporte de madeira. 
 
2.3 Transpiração 

A transpiração consiste na vaporização da água líquida contida nos tecidos da planta e da 
remoção do vapor para a atmosfera.  

As culturas perdem predominantemente sua água através dos estômatos conforme Figura 
(2.5) 

Estes são pequenas aberturas na folha, através das quais os gases e o vapor de água passam 
conforme Embrapa, dezembro de 2002- Circular Técnica Sete Lagoas, Minas Gerais. 

 
Figura 2.5- Corte esquemático do estômato 

Fonte: Embrapa, circular técnica 20, Sete Lagoas, dezembro 2002 
 

2.4 Evaporação 
É o processo pelo qual a água líquida é convertida em vapor de água (vaporização) e 

removida da superfície evaporante (remoção de vapor). A água evapora de diversas superfícies, 
como lagos, rios, pavimentos, solos e vegetação úmida. 

 
2.5 Evapotranspiração 

Evaporação e transpiração ocorrem simultaneamente e não existe uma maneira fácil de 
distinguir entre os dois processos. 

O método direto para obter a evapotranspiração é usando o lisímetro ou 
evapotranspirômetro. 

É a quantidade total de água perdida, na superfície do solo e das plantas (evaporação) e a 
água usada na transpiração das plantas.  

Afetam a evapotranspiração a espécie da planta, tamanho, densidade, condições do tempo e 
a quantidade de água disponível para as plantas. 
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Geralmente a grama é a planta de referência, com altura de 75mm a 150mm e a 
evapotranspiração de referência de referência é representada por ETo. 
 O valor de ETo pode ser obtido aproximadamente pela Tabela (2.1), dependendo do tipo de 
clima, da umidade relativa do ar e da temperatura média no mês de verão conforme pesquisas feitas 
nos Estados Unidos. 
 
Tabela 2.1-  Evapotranspiração de referência  ETo para o verão em diversos climas em função da temperatura e 

da umidade relativa do ar (UR). 

Clima Definições 
para verão 

ETo 
(mm/dia) 

Frio úmido < 19ºC 2,54 3,81 
 >50%UR   
Frio seco < 19ºC 3,81 5,08 
 <50%UR   
Meio quente úmido 19ºC a 29ºC 3,81 5,08 
 >50%UR   
Meio quente seco 19ºC a 29ºC 5,08 6,35 
 <50%UR   
Quente úmido > 29ºC 5,08 7,62 
 >50%UR   
Quente seco > 29ºC 7,62 11,43
 <50%UR   

 
UR= umidade relativa do ar (%) 

Fonte: The Irrigation Association, março de 2005- Landscape Irrigation Scheduling and Water Management. 
 

Para o município de Guarulhos onde a umidade relativa média do ar é maior que 73% e a 
temperatura média é maior que 19ºC, o ETo varia de 3,81mm/dia a 5,08mm/dia. 
 
2.6 Evapotranspiração de referência (ETo) 
 A evapotranspiração de referência ETo em mm/dia é obtida multiplicando-se um coeficiente 
Kp da Tabela (2.2), que depende do vento local, da umidade relativa do ar e do tamanho da 
bordadura admitida no Tanque Classe A. 

A evapotranspiração de referência ETo conforme Shuttleworth, 1993 está associada ao 
albedo de 0,23, a vegetação com altura de 0,12m e resistência da superfície de 69 s/m.  

É praticamente definido para um solo com grama do tipo batatais.  
  

ETo= Kp x ECA 
Sendo: 
ECA= evaporação no Tanque Classe A (mm/dia) 
Kp = coeficiente do tanque (adimensional) que varia de 0,35 a 0,85 conforme Tabela (2.2). 
ETo= evapotranspiração de referência (mm/dia) 
 O coeficiente Kp está entre 0,50 a 0,90, sendo normalmente adotado Kp= 0,80, também 
recomendado por Reichardt e Timm, 2004.  
 
Exemplo 2.1 
Calcular a evapotranspiração ETo sendo ECA anual de 957mm e o valor Kp=0,80. 
  ETo= Kp x ECA= 0,80 x 957mm=766mm 
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Tabela 2.2- Valores de Kp 

 
O raio de bordadura refere-se ao lado dominante do vento. Existe bordadura com solo de 

vegetação verde e bordadura com solo nu. 
Conforme modelo de estimativa de evapotranspiração de referência (ETo) a partir da lâmina 

de água evaporada em Tanque Classe A em outubro de 1999 por E. Galvani, Escobeto, Cunha, 
Pereira, Klosowski e Villa Nova obtiveram para a cidade de Piracicaba onde se encontra a Esalq- 
USP, na Latitude 22º e longitude 47º a altura média de 556m achou-se: 

 
ETo= 0,745 x ECA + 0,265            com R2 = 0,96 

Sendo: 
ECA= evaporação obtida no tanque Classe A (mm/dia) 
ETo= evaporação de referência  (mm/dia) 

Utilizou-se para se obter o coeficiente do tanque Kp a equação de Snyder, 1992 de simples 
aplicação: 

 
Kp= 0,482 + 0,024 x ln (F) – 0,000376 x U + 0,0045 x UR 

 
 
Sendo: 
Kp= coeficiente do tanque (adimensional) 
Ln= logaritmo neperiano 
F= distância da área tampão (m) 
U= velocidade do vento (km/dia) 
UR= umidade relativa média do dia (%) 
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2.7 Evapotranspiração da cultura (ETc) 
 É a quantidade de água consumida em um determinado intervalo de tempo pela cultura. 
Geralmente é adotado mm/dia, mas pode-se usar mm/semana, mm/mês ou mm/ano. 
     ETc= Kc x ETo 
Sendo: 
ETc= evapotranspiração da cultura (mm/dia) 
ETo= evapotranspiração de referência (mm/dia)  
Kc= coeficiente de cultivo conforme Tabelas (2.3) e (2.4).  

Para paisagismo Kc varia de 0 a 0,80, podendo atingir valores igual a 1 e de 1,25 na cultura 
do milho por exemplo. 
            Nos projetos de irrigação que estamos tratando, sempre usaremos ETc. 
 O valor do coeficiente de cultivo Kc  para paisagismo é considerado para  plantas que 
consomem muita água, consome medianamente e que consomem pouco. 
 Uso consumptivo é muitas vezes usado como sinônimo de evapotranspiração da cultura 
ETc. 
 
 
 

Tabela 2.3- Valores de Kc conforme o consumo 
Consumo de água das plantas Kc 

Plantas que consomem muita água 0,5 a 0,8 
Plantas com consumo médio de água 0,30 a 0,50 
Plantas que consomem pouca água < 0,30 
 
 
 
      

Tabela 2.4- Valores de Kc conforme o consumo 
Tipo de planta Valor Kc 

Grama de folhagem e raízes densa 0,7 a 1,0 
Arvores, arbustos e gramados não tolerantes a secas 0,7 
Arvores, arbustos e gramados que consomem pouca água 0,5 
Arvores, arbustos e gramados tolerante a seca 0,2 
Área não irrigada 0,0 
Fonte: Water Efficient Landascape, 1993 AWWA 
 
 
 
 
2.8 Variação do coeficiente Kc conforme Gomes, 1997 

Conforme Gomes, 1997 o coeficiente Kc varia conforme o período do ciclo vegetativo da planta 
conforme Figura (2.5). Nota-se quatro fases ou quatro períodos assim definidos: 

 Período 1- desde o momento da semeadura até o ponto em que a cultura alcança 
aproximadamente 15% do seu desenvolvimento. 

 Período 2- Fase que se inicia no final do período 1 e termina em um ponto imediatamente 
antes da floração. 

 Período 3- fase de floração e frutificação 
 Período 4- fase de maturação compreendida entre o final do período 3 e a colheita. 
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Figura 2.5- Variação do coeficiente de cultivo no ciclo vegetativo da planta. 

Fonte: Gomes, 1997 
 
A Tabela (2.4) apresenta alguns valores de Kc conforme o período de cultivo, os quais 

variam para cada período podendo aumentar, abaixar ou se manter igual. 
 
 
                                          Tabela 2.4- Valores do coeficiente de cultivo Kc 

Cultura Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 
Tomate 0,45 0,75 1,15 0,80 
Alface 0,45 0,60 1,00 0,90 
Arroz 1,10 1,10 1,10 1,10 
Soja 0,35 0,75 1,10 0,60 

 
 
O método mais recomendado para o cálculo da evapotranspiração de referência  ETo e 

recomendado pela FAO  é o de Penman-Monteith (Embrapa, 2002).  
Pesquisas conduzidas em diferentes localidades e condições climáticas indicam que o 

método de Penman-Monteith tem apresentado estimativas de ETo para a grama, bem 
correlacionados com os valores obtidos em lisímetros, conforme Revista Brasileira de Engenharia 
Agrícola e Ambiental de Campina Grande, volume 2, número 2, página 132 a 135, ano de 1998. 
 
 
 
Exemplo 2.2 
Calcular o ETc= evapotranspiração máxima de uma cultura sendo ETo=120mm/mês  e Kc= 0,50 
  ETc= Kc x ETo= 0,50 x 120mm/mês=60mm/mês 
 
 
 
Exemplo 2.3 
Calcular o fator da planta média para diversas frações de área conforme Tabela (2.5) e verificamos 
que obtemos a média de Kp=0,52. 
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Tabela 2.5- Cálculo do fator de cultura médio Kp considerando áreas de plantio diferentes. 

Uso de áreas não irrigadas Fator da
planta 

Fração 
da área

Fator 
com peso 

Tipo de plantas e necessidade 
de água Kc   

Grama densa com raízes densas 0,80 0,60 0,48 
Plantas  que usam muita água 0,80 0,05 0,04 
Área não irrigada 0 0,35 0,00 
kc médio = 0,52  1,00 0,52 

                                   Fonte: Water Efficient Landscape, 1993 AWWA 
 
2.9 Variação do coeficiente Kc conforme FA0 

A FAO apresenta três valores de Kc que são: 
 Kc início 
 Kc médio 
 Kc final 

 
A Tabela (2.6) apresenta alguns exemplos. Quando se quer adotar um valor único a FAO 

recomenda adotar Kc de início 
 

Tabela 2.6- Valores de Kc para umidade relativa do ar de mais ou menos 45% e velocidade do vento de 
2m/s. Adota-se o Kc inicio de modo geral 

Cultura Kc início Kc médio Kc final 
Brocoli 0,7 1,05 0,95 
Tomate 0,6 1,15 0,70 a 0,90 

Grama Bermuda 
ou Santo 

Agostinho 
0,80 0,85 0,85 

 
Na Figura (2.6) temos os três valores de Kc que vão formar quatro períodos. 

 
 

 
 

Figura 2.6- Os três coeficientes Kc da FAO. Notar que temos quatro períodos apesar dos três valores. 
Fonte: FAO, 1998 

 
 

O ideal é para cada cultura fazermos um gráfico igual ao da Figura (2.6) no qual poderemos 
obter os valores de Kc mês a mês. 

Para estimativas preliminares a FAO recomenda usar o valor Kc inicio.
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2.10 Lixiviação 

Conforme FAO, 1998 os sais na água do solo podem reduzir a evapotranspiração, pois 
tornam o solo com menos água disponível para as raízes das plantas extrairem água. Portanto, a 
presença de sais na água do solo reduz o potencial de energia da solução solo-água. Alguns sais 
causam efeitos tóxicos nas plantas, podendo reduzir o metabolismo e o crescimento das mesmas. O 
objetivo é prever a redução na evapotranspiração causada pela salinidade da água. 

Conforme Gomes, 1987 a lixiviação é uma quantidade adicional de água que se deve 
acrescentar à irrigação para que não se acumulem os sais no solo. O excesso de água levará os sais 
solúveis fora da zona das raízes evitando a salinização. 

As plantas tolerantes à salinidade toleram até 15 g/ L de NaCl, equivalente a metade da 
concentração da agua do mar conforme Vieira, 2997. 

A lixiviação dependende do método de irrigação.  
A água de irrigação requerida para suprir as necessidades da cultura e a lixiviação dos sais se 

obtém por meio do quociente entre a necessidade de irrigação líquida NL e o fator  (1- LR) 
conforme Gomes, 1987 
Considerando a eficiência da irrigação IE e lixiviação LR temos: 

NL = (ETc – Pe)/ [IE (1-LR)] 
Sendo: 
NL= necessidade de irrigação líquida mensal  (mm)  
ETc= evapotranspiração máxima da cultura mensal em (mm)  
ETc= ETo x KL 
Pe= precipitação efetiva mensal (mm) 
IE= eficiência da irrigação em fração. 
LR= lixiviação em fração 
 

Salinidade é a medida de sais solúveis na água ou solo. A salinidade é a medida do sólido 
total dissolvido TDS, conforme Metcalf e Eddy, 2007. 

A condutividade elétrica da água Ecw é expressa em decisiemens por metro (dS/m), milli-
ohms por centimetro (mmho/cm) ou micro ohms por centimetro (μmho/cm) é usada em substituição 
a medida de concentração do TDS. 

A conversão da condutividade elétrica em TDS pode ser feita da seguinte maneira conforme 
Metcalf e Eddy, 2007. 

 
Para ECw < 5 dS/m    TDS(mg/L)= ECw (dS/m) x 640 
Para ECw > 5 dS/m    TDS(mg/L)= ECw (dS/m) x 800 

 
Os valores de Ecw conforme a Universidade da Califórnia in Metcalf e Eddy, 2007 é a 

seguinte: 
 ECw < 0,7 dS/m não há restrição nenhuma (TDS < 450mg/L) 
 ECw entre 0,7 a 3,0 dS/m há restrição moderada (TDS 450 a 2000mg/L) 
 ECw > 3,0 dS/m a restrição é denominada de severa (TDS> 2000mg/L). 

A grama bermuda é tolerante a salinidade 
 
Lixiviação por aspersão  
 Em campos de golfe o método mais usado para irrigação com água de reúso é por aspersão, 
entretando nos tees e greens vem sendo usado ultimamente irrigação subsuperficial devido a sua 
eficiência e pelo fator de não expor o ser humano a uma água de reúso conforme Metcalf e Eddy, 
2007. 
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É usada a equação de Roades e Merrill, 1976 in FAO, 1998. 
LR= ECw / (5 x ECe-ECw) 
 

Sendo: 
LR= lixiviação como fração mínima de água destinada a lavar os sais acumulados no solo. LR é a 
fração da lâmina de água a aumentar. 
ECw= condutividade elétrica da água de irrigação em dS/m (deciSiemens por metro) medida a 
25ºC. 
ECe= valor estimado da condutividade elétrica da água do solo nas raizes em dS/m (deciSiemens 
por metro).  
 O valor da condutividade elétrica do extrato do solo pode ser estimado usando a Tabela (2.7) 
da FAO  do qual tiramos somente a grama Bermuda grass em função da redução do rendimento 
potencial. 
 Uma planta com redução do rendimento potencial for  100% ou 0% indica que a salinidade 
teórica ECe  e que  cessa o crescimento da planta.  

Se a redução no rendimento da cultura for de 90% usa-se o valor de 90% na Tabela (2.7). 
Se o valor de LR for menor que 0,1 então não será necessário aumentar a lâmina de irrigação 

para lavar os sais (Critério prático de Gomes, 1987).  
 

Tabela 2.7- Valores estimativos para Ece para grama bermuda grass em função da redução do  
rendimento potencial (Cynodon dactylon) conforme FAO, 1998 

100% 90% 75% 50% O% 
ECe ECw ECe ECw ECe ECw ECe ECw ECe ECw 
6,9 4,6 8,5 5,6 11 7,2 15 0,8 23 15 

 
Exemplo 2.4 
Queremos fazer irrigação num gramado  solo com  condutividade da água a 25ºC medido ECw= 1,0 
dS/m.  

Para a grama bermuda grass conforme  Tabela (2.7) o valor de ECe=8,5 dS/m para 90% e 
recomendação da FAO. 

LR= ECw / (5 x ECe - ECw) 
LR= 1,0 / (5 x 8,5 -1,0) =0,024  

Portanto, o volume de água a ser irrigado deverá ser aumentado de 2,4% para a lixiviação. 
 
Nota: A FAO recomenda que quando a água de irrigação tem ECw> 1,5 dS/m então deverá ser 
usado para achar ECe o valor de 100%. No caso acima usariamos ECe= 6,9 dS/m. 

A relação ECe=1,5 Ecw da Figura (2.7) corresponde a lixiviação de 15% a 20% para a faixa 
de consumo de 40%, 30%, 20% e 10% usada como padrão. 

A FAO, 1998  possui o gráfico da Figura (2.7) que fornece uma estimativa. Observar que as 
faixas de consumo de água sao 40%, 30% 20% e 10%. 
 
Exemplo 2.5 
Queremos fazer irrigação num gramado com água de reúso em  solo com  condutividade elétrica 
da água a 25ºC medido ECw= 1,0 dS/m.  

Supomos que ECe=3,0 dS/m. 
LR= ECw / (5 x ECe - ECw) 
LR= 1,0 / (5 x 3,0 -1,0) =0,07  

Portanto, o volume de água a ser irrigado deverá ser aumentado de 7% para a lixiviação. Na 
prática consideramos a lixiviação. 
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Cálculo da lixiviação LR (fração) 

Conforme Eugenio Ferreira Coelho, Edio Luiz da Costa e Antonio Heriberto de Castro 
Teixeira  temos: 

LR= Ecw/ (2 x max Ece) 
Sendo: 
LR= fração da lixiviação 
Ecw= condutividade elétrica da água de irrigação (dS/m) 
Max ECe= condutividade elétrica máxima do extrato de saturação do solo que reduziria a zero a 
produtividade da cultura. 
 
Exemplo 2.6 
Queremos fazer irrigação num gramado com água de reúso em  solo com  condutividade da água a 
25ºC medido ECw= 1,0 dS/m.  

Supomos que para grama Bermuda grass maxECe=6,9 dS/m. 
LR= ECw/ (2 x max Ece) 

LR= 1,0/ (2 x 6,9) =0,072 < 0,10 não consideramos a lixiviação 
Na Figura (2.7) o valor Ecw x 1,5= ECe é uma espécie de guia para seguir e tem fator de 

lixiviação LF=LR entre 15% a 20%.  
Usam-se as quatro faixas padrão de 40%, 30%, 20% e 10% na zona de raizes. 

 

 
 
Figura 2.7- Efeito da salinidade da água ECw no zona das raízes ECe nas várias frações do solo (40%, 30%, 20% 

e 10%) e considerando o fator de lixiviação LF que é a mesma coisa que LR. 
 
Tolerância  à salinidade 

Nem todas as plantas se comportam da mesma maneira na presença da salinidade. Conforme 
Metcalf e Eddy, 2007 existem plantas: 

 TOLERANTES ≤ 10 dS/m 
 MODERADAMENTE TOLERANTES entre 6 a 10 dS/m 
 PLANTAS  SENSIVEIS A SALINIDADE  entre 3 a 6 dS/m 
 PLANTAS MUITO SENSIVEIS A SALINIDADE ≤ 3 dS/m 

Como o nosso interesse é somente gramados, a bermuda grass é considerada uma planta 
tolerante à salinidade assim como a grama Zoysia e Santo Agostinho. 
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Conforme Metcalf e Eddy,2007 as gramados não são afetados pela salinidade da água do 

solo quando a mesma é < 3 dS/m. 
As gramas muito sensitivas devem ser evitados quando usar água de reúso. 

 
Determinação da fração da lixiviação 

Conforme Metcalf&Eddy, 2007  apresenta um outro método para obter a lixiviação, baseado 
na água consumida em cada uma das  quatro faixas: 40%, 30% 20% e 10% conforme Figura (2.8). 

Obtém-se a equação: 
ECe= [ ECw+ ECw/(0,6 +0,4 x) +ECw/(0,3+0,7 x) + ECw/ (0,1+0,9x) + ECw/x ]/ 5 
 
Sendo : 
ECw= condutividade elétrica da água de irrigação (dS/m) 
ECe= condutividade elétrica da água na zona das raízes (dS/m) 
x= valor da lixiviação em fração 
 

 
  

Figura 2.8- Consumo de água em cada quarto (40%, 30%, 20% e 10%) 
Fonte:  Metcalf&Eddy, 2007 

 
 

Exemplo 2.7- Conforme Metcalf& Eddy, 2007. 
Supondo que a condutividade elétrica  da água de irrigação de reúso tenha salinidade na 
concentração de  ECw=1 dS/m e que a condutividade do solo nas raízes seja  ECe=3 dS/m. 
ECe= [ ECw+ ECw/(0,6 +0,4 x) +ECw/(0,3+0,7 x) + ECw/ (0,1+0,9x) + ECw/x ]/ 5 
3= [ 1+ 1/(0,6 +0,4 x) +1/(0,3+0,7 x) + 1/ (0,1+0,9x) + 1 /x ]/ 5 
Achamos x=0,165, ou seja, 16,5% 

Portanto, teremos que aumentar a água em 16,5% para atender a lixiviação necessária. 
Observar que usando a equação de Rhoades, 1974 com os mesmos dados obtivemos o valor 

de 7% enquanto que na de Metcalf&Eddy, 2007 achamos 16,5%. 
 
2.11 Uso de água de reúso em irrigação de gramados 
 Os esgotos sem tratamento e os esgotos tratados que podem ser usados em irrigação 
possuem os seguintes níveis conforme Tabela (2.8). 

O lodo ativado convencional depois de tratado tem NT entre 10mg/L a 30mg/L e fósforo 
total  entre 4mg/L a 10 mg/L. 
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O melhor tratamento é o lodo ativado com membranas MBR (Membrane Bioreators). 
 

Tabela 2.8- Níveis  dos nutrientes de esgotos 

 Esgoto sem 
tratamento 

Lodo ativado 
convencional 

Lodo 
ativado com 
remoção de 
nutriente 

Lodo 
ativado com 
membranas 

MBR 
Nitrogênio 
total NT 
(mg N/L) 

 
20 a 70 

 
15 a 35 

 
2 a 12 

 
<1 

Nitrato 
(mg N/L) 0 traços 10 a 30 1 a 10 <1 

Fósforo total 
(mgP/L) 4 a 12 4 a 10 1 a 2 <0,05 

                            Fonte: Tchobanoglous et al, 2003 in Metcalf e Eddy, 2007 
 
 
2.12 Adsorção de sódio (SAR-Sodium adsorption ratio) 

A adsorção de sódio é um parâmetro importante. O índice SAR está relacionado com a 
condutividade elétrica CE. 

SAR= Na+ / [(Ca2+ + Mg2+)/2]0,5 
Geralmente as concentrações são expressas em meg/L. 
mmol/L= mg/L / peso molecular 
Molaridade= mol/L = mmol/L / 1000 
Miliequivalente/litro (meq/L)= mmol/L= mg/L/peso equivalente (Hounslow, 1995) 
Peso equivalente= peso molecular / valência 
O sódio tem valência=1, o cálcio tem valência=2 e Mg tem valência=2, conforme Tabela 

(2.9). 
 

Tabela 2.9 - Peso molecular, valência e peso equivalente. 

 
Espécie 

 
Peso molecular 

 
Valência 

Peso equivalente 
Peso molecular / 

valência 
Na+ 22,991 1 22,991 

Ca 2+ 40,08 2 20,04 
Mg 2+ 24,312 2 12,312 

Fonte: adaptado de Hounslow, 1995 
 
Exemplo 2.8 
Calcular em meq/L de 6 mg/L de Mg. 

meq/L=  mg/L /peso equivalente = 6 mg/L  / 12,312= 0,49 meq/L 
 

Quando o índice SAR está entre 2 a 10 indica que não há perigo do sódio. O perigo começa 
quando SAR está entre 7 a 18 e fica grave quando SAR está entre 11 e 26, conforme Fetter, 1994. 

Os índices maiores que 13 reduzem a permeabilidade e aeração dos solos causando 
problemas na irrigação. 

Relembremos que a troca catiônica é muito importante, pois seguem esta ordem: 
                     Na+ > K+ > Mg2+ > Ca 2+ 
Isto significa que o sódio substitui o potássio, o magnésio e o cálcio ficando no lugar deles. 

É a troca iônica que é muito importante em argilas que podem remover metais pesados. 
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Cálcio (Ca) 
Em quantidades apropriadas o cálcio é um micronutrientes para as plantas, mas em 

quantidade excessivas entopem as pontas dos emissores no gotejamento na irrigação subsuperficial. 
Altos níveis de cálcio tendem a tornar o solo alcalino.  

O solo é medido para estimarmos o valor do SAR. 
 
Magnésio (Mg) 

Em quantidades apropriadas o magnésio é um micronutrientes para as plantas, mas em 
quantidade excessivas entopem as pontas dos emissores no gotejamento na irrigação subsuperficial. 
Altos níveis de magnésio tendem a tornar o solo alcalino.  

O solo é medido para estimarmos o valor do SAR. 
Geralmente o nível de magnésio no solo não apresenta problema. 
Na Tabela (2.10) temos os graus de restrição para irrigação conforme o valor de SAR.  

 
Tabela 2.10- Graus de restrição para irrigação 

SAR Nenhuma 
restrição 

Restrição pouca 
a moderada Restrição severa 

0 a 3 Ecw ≥0,7 0,7 a 0,2 <0,2 
3 a 6 ≥ 1,2 1,2 a 0,3 <0,3 
6 a 12 ≥ 1,9 1,9 a 0,5 <0,5 

12 a 20 ≥ 2,9 2,9 a 1,3 <1,3 
20 a 40 ≥ 5,0 5,0 a 2,9 <2,9 

                             Fonte: Metcalf e Eddy, 2007 
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 janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro   

 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31   

Precipitação (mm/mês)=P= 227 190 154 68 60 51 36 32 65 126 138 205 1351 mm/ano 

Evapotranspiração mm/mês Método de Blaney-Criddle 125 102 108 89 74 66 65 82 90 110 113 125 1150 mm/ano 

Ks 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75   

Kd 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

Kmc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

Coeficiente de paisagismo KL= Ks x Kd x Kmc 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75   

Etc= Eto x KL (mm/mês)= 93,8 76,7 80,7 66,7 55,6 49,5 49,1 61,8 67,1 82,8 84,5 93,8   

Taxa de infiltração no solo (mm/h)=solo franco siltoso com declividade de 8% a 12% 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6   

Capacidade de armazenamento no solo AWHC para  solo franco siltoso 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18   

Profundidade das raízes (mm)= 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300   

Água disponível para as plantas PAW (mm)= 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54   

Fator de água que pode ser extraído para solo franco siltoso MAD (%)= 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40   

Fator de água que pode ser extraído para solo franco siltoso MAD (%)= 40,08 40,09 40,10 40,11 40,13 40,13 40,14 40,12 40,11 40,09 40,09 40,08   

Quantidade máxima de água que pode ser extraída pelas plantas AD (mm)= 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22   

AD em polegadas= 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9   

Precipitação em polegadas Pi= 8,9 7,5 6,0 2,7 2,4 2,0 1,4 1,3 2,6 5,0 5,4 8,1   

ETC em polegadas= 3,7 3,0 3,2 2,6 2,2 1,9 1,9 2,4 2,6 3,3 3,3 3,7   

Fator SF pelo SCS formula= 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74   

Pe da formula do SCS= em polegadas= 3,8 3,2 2,7 1,3 1,1 0,9 0,7 0,6 1,2 2,3 2,5 3,5   

Pe em milímetros do SCS= 97,5 80,8 67,9 32,3 28,3 24,0 17,3 16,1 31,1 57,5 62,4 89,4   

Precipitaçao efetiva Tabela 1.13 para solo franco siltoso=RF = 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55   

Pe= P x RF/100= 9mm) 125 105 85 37 33 28 20 18 36 69 76 113   

Pe sendo 25% da  precipitação= 57 48 38 17 15 13 9 8 16 31 34 51   

Precipitação efetiva deve ser menor que P e Etc 57 48 38 17 15 13 9 8 16 31 34 51 338 0,25 

Rendimento Ea usando Tabela (3.2)=vento 3m/s 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 ]  

Rendimento da irrigação adotado= 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750   

NL mm/dia= (Etc - Pe)/ rendimento/ dias do mês=mm/dia 1,6 1,4 1,8 2,2 1,7 1,6 1,7 2,3 2,3 2,2 2,2 1,8   

NL mm/dia sem Pe 4,0 3,7 3,5 3,0 2,4 2,2 2,1 2,7 3,0 3,6 3,8 4,0   

Nl mm/semanas sem Pe=mm/semada 28 26 24 21 17 15 15 19 21 25 26 28   

Taxa de irrigação admitida AR (mm/h)Tabela 3.5 para solo franco siltoso decl 8% a 12% 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0   

Tempo de operação OT=NL x 60/AR= min/semana 113 102 97 83 67 62 59 74 84 100 105 113   

Dias de irrigação ID= PWR/AD= dia/semana 1,08 0,9 0,9 0,8 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 1,0 1,0 1,08   

Dias de irrigação ID= PWR/AD= dia/semana 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0   

Total por dia de irrigação Td=OT/ID=(min/dia)= 113 102 97 83 67 62 59 74 84 100 105 113   

Máxima irrigação por ciclo RC= min=60 x taxa de infil/AR 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30   

Ciclo por dia C= Td/Rc= 3,7 3,4 3,2 2,7 2,2 2,0 1,9 2,5 2,7 3,3 3,5 3,7   

Ciclo por dia C= Td/Rc= 4,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0   

Irrigação m3/h  para Campo de Golfe somente 126,1 114,2 108,5 92,7 74,8 68,7 66,0 83,1 93,3 111,3 117,4 126,1   
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Capítulo 03 
Necessidade de irrigação 

 
 

O objetivo de um projeto de irrigação no paisagismo é manter tudo verde, mas conservando a 
água e baixando os custos. 

Smith, 1997 
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Capítulo 03-Necessidade de irrigação 
 
3.1 Introdução 

Quando não temos as precipitações naturais, deve ser feita a irrigação no paisagismo ou em 
qualquer outra cultura. 
 
Princípios de uma irrigação eficiente 

Existe quatro princípios de uma irrigação eficiente: 
 
1. Quantidade de água a ser aplicada na planta e no solo. 
2. Tempo de aplicação correto. 
3. Aplicar a água uniformemente. 
4. Deverá ser evitado escoamento superficial (runoff) e drenagem profunda. 

 
3.2 Necessidade de irrigação 
 A necessidade de irrigação líquida mensal é a diferença entre a evapotranspiração da cultura 
ETc e a precipitação efetiva mensal. O intervalo de tempo pode ser além de mensal, semanal, diário 
ou anual. 
   NL = ETc – Pe- G - W 
Sendo: 
NL= necessidade de irrigação líquida mensal  (mm)  
ETc= evapotranspiração máxima da cultura mensal (mm)  
ETc= ETo x KL    ou     ETc= ETo x Kc     
Pe= precipitação efetiva mensal (mm) 
G= dotação de água por capilaridade à zona radicular da cultura (mm) 
W= reserva de água no solo no principio do intervalo de tempo considerado (mm) 

Normalmente considera-se G=0 e W=0. 
NL = ETc – Pe 

 
Considerando a eficiência da irrigação IE e lixiviação LR temos: 

 
NL = (ETc – Pe)/ [IE (1-LR)] 

 
Sendo a eficiência  IE e lixiviação LR em fração 
 
3.3 Eficiência da irrigação 
 A eficiência da irrigação mínima a ser adotada em irrigação é IE=0,625 conforme Tabela 
(3.1). 
 IE= volume total de água usada/ volume total da água aplicada 
 

Tabela 3.1- Eficiência da irrigação 
Tipo de irrigação Eficiência da irrigação 

Sprinkler para irrigar árvores e arbusto 0,85 a 0,90 
Gotejamento 0,85 a 0,90 
Sprinkler  rotor em plantas com 
filas maiores que 2,40m de largura 0,75 

Sprinkler em  spray(bocal) em plantas com 
filas maiores que 2,40m de largura 0,625 

Sprinkler em plantas com 
filas menores que 2,40m de largura 0,40 

                                        Fonte: Water Efficient Landascape, 1993 AWWA 
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Tabela 3.2- Valores em porcentagem da eficiência de aplicação da irrigação por aspersão convencional. 

 
 
 
Conforme Gomes, 1997 temos: 

 IE= Ea x Ed 
Ed=eficiência da distribuição=0,95 
Ea= obtido da Tabela (3.2) 

IE=Ea x 0,95 
 
Exemplo 3.1 
Sendo a velocidade do vento  de 3m/s e usando aspersão para irrigação, calcular a eficiência IE. 

Usando a Tabela (3.2) com a velocidade 3m/s=10,8 km/h. Supondo que a lâmina de água 
seja de 50mm obtemos: Ea=65%. 

IE=Ea x 0,95= 65 x 0,95= 62% 
Portanto, a eficiência a ser adotada é 62%. 

 
Exemplo 3.2 
Calcular a necessidade de irrigação líquida NL anual para uma evapotranspiração da cultura 
ETc=460mm e Pe=395mm, considerando a  eficiência da aspersão mínima de 0,625. 
   NL = ETc – Pe = 460mm – 395mm= 65mm 
 Para uma área de 200.000m2 o volume necessário será: 
Volume= Área x NL / 1000= 200.000m2 x (65 / 1000)= 13.000m3/ ano 
  Volume = 13.000/ 0,625 = 20.800m3 
 
Exemplo 3.3 
Cálculo da necessidade líquida NL  mensal para o município de Guarulhos. As precipitações foram 
fornecidas pela Universidade de Guarulhos e são a média de 11anos. O valor da 
evapotranspiraração de referência ETo foi obtido pelo Método de Penman-Monteith, 
FAO,1998.Trata-se de solo franco arenoso com gramado com profundidades de raízes de 150mm. 
 
Evapotranspiração da cultura ETc 
Etc= Kc x ETo 
Adotamos Kc= 0,50   e para janeiro ETo= 123mm/mês 
ETc= 0,5 x 123= 61mm/mês 
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Para solo franco arenoso e raízes de 150mm usamos o método da USDA-SCS que nos fornece a 
porcentagem RF= 47%. 
Para o mês de janeiro temos: 
P= 254mm 
Pe = 254 mm x 47/100 =  119mm/mês 

A necessidade líquida para irrigação será o valor maior ou igual de  ETc – Pe 
Para o mês de maio: 

ETc=38mm 
Pe= 33mm 

NL = ETc – Pe= 38- 33= 5mm sem considerar o rendimento. 
Considerando o rendimento de 70% por aspersão teremos: 

NL= (5 / 70)x 100 = 7mm/mês 
As Tabelas (3.3) e (3.4) são autoexplicativas. 
 
 

Tabela 3.3- Cálculo da necessidade líquida NL usando a precipitação efetiva  
Meses= janeiro fevereiro março abril maio junho 

Dias do mês = 31 28 31 30 31 30 
Temperatura 
média mensal 24,7 24,0 24,0 22,5 19,3 18,2 

ETo (mm/mês)= 123 113 115 95 76 61 
Precipitação 

média (mm/mês) 254 252 201 58 70 39 

Porcentagem fixa para Pe 
solo franco arenoso 

raízes=150mm 
RF 

 
47 

 
47 

 
47 

 
47 

 
47 

 
47 

ETc= Kc x ETo 61 57 57 47 38 30 
Kc= 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Pe (mm/mês)= P x RF/100 119 118 94 27 33 18 
Pe (menor entre Etc e Pe)= 61 57 57 27 33 18 

NL (mm/mês)=ETc- Pe 0 0 0 20 5 12 
Eficiência da irrigação= 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Necessidade de 
irrigação mensal 
NL (mm/mês) = 

0 0 0 29 7 17 
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                     Tabela 3.4- continuação- Cálculo da necessidade líquida NL usando a precipitação efetiva  

Meses= julho agosto setembro outubro novembro dezembro
Dias do mês = 31 31 30 31 30 31 
Temperatura 
média mensal 17,8 19,6 20,2 21,8 22,5 23,9 

ETo (mm/mês)= 68 87 98 116 123 126 
Precipitação 

média (mm/mês) 31 25 75 137 130 215 

ETc= Kc x ETo 34 43 49 58 62 63 
Kc= 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Porcentagem fixa para Pe 
solo franco arenoso 

raízes=150mm 
RF 

47 47 47 47 47 47 

Pe (mm/mês)= P x RF/100 14 12 35 65 61 101 
Pe (menor entre Etc e Pe)= 14 12 35 58 61 63 

NL (mm/mês)=ETc- Pe 20 32 14 0 0 0 
Eficiência da irrigação= 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Necessidade de 
 irrigação mensal 

NL (mm/mês) = 
28 45 19 0 0 0 

 
  

Das Tabela (3.3) e (3.4) na última linha temos a necessidade de irrigação em mm/dia. 
Durante um ano será necessário a irrigação de 173mm nos meses de abril a setembro, isto é, 

em 6 meses. Nos outros 6 meses não haverá necessidade de irrigação. 
Caso se tenha que irrigar um hectare (10.000m2). 

Volume= Área x NL / 1000= 10.000m2 x (173 / 1000)= 1730m3/ ano 
Portanto, o consumo anual de irrigação será de 1.730m3.  

 
Azevedo Neto 

Azevedo Neto adotava 2litros/ dia x m2 para irrigação de jardins, ou seja, 2mm por rega. 
Regando-se 12vezes por mês teremos, mensalmente 24mm/mês que é um número coerente com o 
obtido. 

 
Alemanha 
 Na Alemanha se usa para prever irrigação em jardins dos seguintes dados: 

 Gasto de água em irrigação nas áreas verdes dos jardins    60 litros/ m2 x ano 
 Gasto em irrigação em atividades esportivas 200 litros/m2 em seis meses 
 Para solo pesado (solo argiloso) o gasto em 6 meses é de 80 litros/ m2 a 150 litros/m2 
 Para solos leves (solo arenoso) o gasto em 6 meses vai de 100 litros/ m2 a 200  litros/ m2 
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3.4 Parâmetros de Irrigação  

Vamos examinar os parâmetros de irrigação para Sprinkler e gotejamento sem considerar a 
precipitação efetiva Pe, o que é muito comum nos Estados Unidos para efeito de taxação. 

Quanto aos equipamentos para o sistema de irrigação a ANP (Associação Nacional de 
Paisagismo) sistematiza da seguinte maneira: 

 Redes hidráulicas: secundária e principal 
 Emissores de água (sprays, rotores, gotejadores, micro sprays, borbulhadores) 
 Válvulas solenóides (registros) 
 Controladores (“timers” eletrônicos). 

Smith, 1997 apresenta na Figura (3.1) um esquema básico de irrigação pressurizada para 
paisagismo que é o nosso objetivo. 

Primeiramente temos a fonte da água, ou seja, um poço tubular profundo que possui uma 
bomba centrífuga de eixo prolongado para bombeamento da água no sistema. 

Após existe uma válvula para fechamento da rede. 
Em seguida temos local para injeção de fertilizante no sistema, como uréia (nitrogênio). 
Após existe um filtro primário com objetivo de reter a areia e evitar entupimentos na 

irrigação. 
Depois temos a tubulação principal que é pressurizada e dela temos as tubulações laterais 

que são instaladas após uma válvula de controle remoto (solenóide). A válvula solenóide é 
controlada por um controlador através de fios com tensão de 24 V de corrente alternada. 

Na tubulação lateral temos uma válvula reguladora de pressão e depois segue os sprinklers 
que geralmente ficam na tubulação lateral. 

 
Figura 3.1- Esquema básico de irrigação pressurizada em paisagismo. 

Fonte: Smith, 1997 
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3.5 Emissores 
Vamos seguir neste item os ensinamentos do conforme Prof. Luiz A. Lima do Departamento 

de Engenharia da Universidade Federal de Lavras. 
Os emissores podem ser:  

• aspersores ou  
• gotejamento. 

Os aspersores conforme Figura (3.1) podem ser:  
• spray (estático) e  
• rotores (dinâmico)  

 
3.6 Aspersores  tipo spray: 

Os sprayers possuem bocais com ângulo variável, podendo irrigar ciclos completos (360⁰) 
ou círculos parciais pré-definidos como 270,180 e 90⁰  conforme  Figura  (3.3). Existem ainda os 
bocais com ângulo variável que podem ser ajustados no local em arcos de 0 a 360⁰ conhecidos 
como bocais VAN (variable arc nozzle) conforme Figura (3.5). 

A altura da haste dos sprayer varia de 10cm a 30cm. Possuem jato fixo e raio de alcance de 
0,60m a 4,5m. 

Os emissores escamoteáveis (podem subir e abaixar) e possuem a vantagem de não ferir a 
estética do paisagismo, permitir trânsito livre sobre os gramados e poda manual ou mecanizada com 
absoluta segurança.  

 
 

Figura 3.1- Aspersor 
Fonte: professor Luiz A. Lima 
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Tabela 3.5- Desempenho do bocal 15 VAN fabricado pela Rain Bird 
 
 

 
Fonte: professor Luiz A. Lima 

 
3.7 Aspersores tipo rotor 

Os aspersores tipo rotor possuem raio de alcance que pode variar de 0,50m a 46m conforme 
Figuras (3.4) e (3.5). São giratórios podendo atingir arco de 360⁰ ou menor (maior ou igual a 40⁰). 

A vazão dos rotores varia de 1m3/h a 10m3/h, ou seja, 0,278 L/s a 2,78 L/s.. 
 

 
3.8 Válvulas 

Conforme prof. Luiz A. Lima, a irrigação em paisagismo funciona por partes, ou seja, um 
setor de cada vez. Neste caso, a tubulação hidráulica é distribuída de modo que o projeto funciona 
setorizado. Para que a água seja controlada, ou seja, dirija-se apenas para um setor do projeto, são 
utilizadas válvulas hidráulicas acionadas por solenóide elétrico conforme Figura (3.2). Enquanto 
uma está aberta as demais estão fechadas. 

O diâmetro das válvulas variam de ½” a 3” e o seu funcionamento é simples. O êmbolo de 
um solenóide é acionado por uma corrente elétrica, deslocando-se para cima ou para baixo 
conforme a presença ou não de corrente elétrica, em geral alternada de 24 volts.  

O funcionamento das válvulas é em geral acionado por uma painel controlador, responsável 
por fornecer energia de 24 V e corrente alternada para acionar o solenóide. 
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Figura 3.2- Válvula 
Fonte: professor Luiz A. Lima 

 
 
 

O professor Luiz A. Lima apresenta algumas características de válvulas fabricadas pela 
firma Rain Bird conforme Tabela (3.6). 

 
Tabela 3.6- Caracteristicas de algumas válvulas fabricadas pela Rain Bird 
Vazão 
(m3/h) 

 
L/s 

075-DV 
¾” bars 

100-DV/100-DVF 
1”  bars 

0,50 0,13 1,80 0,30 
0,75 0,21 1,80 0,30 
1,00 0,28 2,00 0,60 
2,00 0,56 2,40 1,60 
5,00 1,39 3,70 2,90 
7,50 2,08  5,00 
10,0 2,78  6,70 

Fonte: prof. Luiz A Lima 
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Figura 3.3- Spray 
Fonte: professor Luiz A. Lima 

 
 
Irrigação automatizada: já pode ser feita no Brasil inclusive para paisagismo. 
 

 
Figura 3.4- Aspersão 

Fonte: Naadan, 2004 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.5- Aspersão 

Fonte: Rotors, 2004 
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3.9 Paisagismo 
 Como o nosso objetivo é o paisagismo que possui gramas, arbustos e árvores, os métodos 
mais usados para irrigação são: sprinkler rotativos, sprinkler fixos com spray e gotejamento. 
 Conforme Revista PINI de agosto de 2009 o custo de plantio de grama São Carlos em placas 
de 40cm x 4ocm é  de US$ 3,35/m2 e o plantio de arvora ornamental como Plátano com altura de 
1,50m a 2,00m é de US$ 25,6/planta e de árvores frutíferas como acerola é de US$ 25,8/planta e 
árvore ornamental como Álamo de 1,5m a 2,0m de altura é de US$ 30,0/árvore. 
 O conceito de uso podem ser colocados na Tabela (3.7) conforme Smith, 1997. 
 

Tabela 3.7- Comparação de métodos usados em irrigação de paisagismo 
 Irrigação por sprinkler 

rotativo 
Irrigação por sprinkler 

fixo (spray) 
Irrigação por 
gotejamento 

Conceitos básicos Os sprinklers podem ocupar faixas 
do terreno irregular e espaçadas 
uma das outras 

São localizados pertos dos 
arbustos ou arvores 

Os emissores são colocados 
diretamente na zona da raiz da 
planta. 

Taxa de precipitação Média a alta Média a alta Muito baixa a baixa 
Considerações sobre declividades Para declividades moderadas Não é aplicável em declividades 

grandes 
Aplicável para locais com muita 
declividade. 

Custos das instalações Médio a alto Médio a alto Baixo a médio para arbustos e alta 
para grama. 

Aplicação em gramados Aplicável Não aplicado Somente em algumas linhas de 
gramado 

Aplicação em arbustos Aplicável Muito aplicado Muito aplicado 
Pressão de operação Média a alta Baixa Muito baixa 
Considerações sobre a qualidade 
da água 

Pouco problemas Pouco problemas Necessário filtração e descargas 
freqüentes. 

Fonte: Smith, 1997. 
 

Na Tabela (3.8) temos comparação entre aspersor com spray e com rotor e custos 
aproximados por metro quadrado. 
  
                                      Tabela 3.8- Comparação entre aspersor com spray e com rotor 
 Aspersor com spray Aspersor com rotor 
Descrição geral Feito de plástico (mais comum) ou 

bronze ou combinação de plástico e 
bronze. 

Feito de plástico ou metal, ou 
combinação de ambos. Há rotação. 

 
 
Raio de alcance 

Raio de alcance de  2,1m a 4,5m 
aproximadamente e apropriado para 
pequenas dimensões (menores que 
9m), áreas pequenas e áreas 
irregulares. 

Raio de alcance de 18m a 27m, 
apropriado para terrenos grandes e 
áreas regulares; 

Pressão de operação  Funciona a pressão baixa de  
operação varia de 10,5mca a 35mca 

Funciona a pressão relativamente alta 
variando de 28mca a 56mca. 

Taxa de precipitação Varia de 25m/h a 64 mm/h Varia de 8mm/h a  19mm/h 
Custo aproximado de instalação US$ 4,44/m2  a US$ 11,11/m2 US$ 2,8/m2    a US$ 8,3/m2 
Fonte: adaptado de Smith, 1997 
 
Custos estimados em paisagismo 
 É sempre importante estimarmos os custos de construção de um sistema de irrigação para 
paisagismo. Iremos fornecer estimativas de dados americanos de Smith, 1997 conforme Tabela 
(3.9). 

Tabela 3.9- Estimativa de custos de irrigação no paisagismo 
Área de  
projeto 

Tipo de irrigação Quantidade 
(m2) 

Custo unitário 
US$/m2 

Custo total 
US$ 

Fase 1 Irrigação de arbustos por 
gotejamento 

837 1,94 1.624 

 Irrigação de gramado por spray 
(sprinkler fixo) 

2046 
 

9,14 18.700 

Fase 2 Irrigação por spray 65 16,13 1048 
 Irrigação por gotejamento em 

arbustos 
1628 1,94 3.158 

 Irrigação por sprinkler em gramado 6231 3,76 23.429 
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 Total   47.959 
Fonte: Smith, 1997 

 
De modo geral os sprinkler rotativos são para áreas grandes e os sprinkler fixos para áreas 

pequenas. Smith, 1997 cita o prof. Dr. Jack Keller que para ele o sistema de irrigação é como 
resolver um quebra cabeça e a solução fica bem simples depois de solucionado o problema. 
 
Vida útil de um sistema de irrigação para paisagismo 

Conforme Smith, 1997 a duração de vida de um sistema de irrigação para paisagismo é de 
10anos e deveremos verificar se o investimento vai ser reposto em 10anos (payback) com a 
redução de consumo de água que estaremos economizando. 
 
3.10 Controle eletrônico 

O controlador eletrônico é o cérebro do sistema de irrigação automatizado. Com ele é 
possível programar o horário, ligando e desligando o sistema em tempos projetados para cada área a 
ser irrigada (setor) conforme Figura (3.6).  

Hoje, no mercado, existem diversas opções de controladores para atender demandas 
específicas. 
 

 
Figura 3.6- O controlador para as válvulas através de fios e solenóide. 
Fonte: Smith, 1997. 
 
Na Figura (3.4) podemos notar que o controlador fica guardado numa caixa de fácil acesso  

onde existe energia elétrica com corrente alternada de 110V. Para cada válvula solenóide de abrir e 
fechar existe dois fios que saem do controlador com tensão de 24V conforme Smith, 1997. A Figura 
(3.5) mostra um controlador eletrônico. 
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Figura 3.7- Controlador eletrônico de irrigação 

http://www.anponline.org.br/reportagem_rain%20bird_irrigacao%20paisagismo.php 
 

Os setores são comandados por válvulas solenóides, que são componentes que respondem a 
programação do quadro controlador. Dado o horário programado, elas se abrem e permitem que a 
água se direcione aos aspersores comandados por ela. Após decorrido o tempo programado ela se 
fecha. Existem em vários modelos e tamanhos que são dimensionadas de acordo com as 
características do projeto em questão conforme Figura (3.7).  

A válvula pode ser aberta ou fechada manualmente ou operada automaticamente e recebe os 
seguintes nomes conforme Smith, 1997: 

• Válvula de controle remoto ou 
• Válvula solenóide ou  
• Válvula elétrica ou 
• Válvula automática de controle remoto. 

 
3.11 Taxa de precipitação 

Vamos definir o conceito de taxa baixa, média e alta de precipitação conforme Rain Bird e 
Tabela (3.10). 

 
Tabela 3.10- Classificação da taxa de infiltração 

Classificação da Taxa de infiltração Taxa de infiltração 
Baixa ≤ 13mm/h 
Média Entre 13mm/h a 25mm/h 
Alta ≥ 25mm/h 

 
 
A equação fundamental do sistema de sprinklers é: 

 
                      AR= (Q x 1000) / (S1 x S2 ) 

Sendo: 
AR= taxa de aplicação do Sprinkler (mm/h).   3mm/h≤AR≤ 51mm/h 
Q= vazão no aspersor do Sprinkler (m3/h). Varia de 0,50m3/h a 100m3/h 
S1= espaçamento ao longo da lateral (m) 
S2= espaçamento lateral (m) 

A pressão num aspersor variam de 10mca a 80mca e os alcances vão de 6m a 60m. 
A taxa de aplicação do Sprinkler não deve ser menor que 3mm/h  a um máximo de 51mm/h, 

e o seu valor dependerá da textura do solo e da declividade do mesmo. De modo geral a taxa de 
aplicação do Sprinkler, deve ser menor que a taxa de infiltração da água no solo para evitar o runoff.  

 
Dica: a taxa de precipitação do Sprinkler deve ser menor que a taxa de infiltração da água no 
solo. 
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Deverá ser consultado livros especializados no assunto como Engenharia de Irrigação de 
Heber Pimentel Gomes, onde é explicado a hidráulica dos sistemas pressurizados de aspersão e 
gotejamento. 

Quando a declividade do solo for maior que 15%, a taxa de aplicação deve ser menor que 
22mm/h. 

Os aspersores dos Sprinkler estão a 25º a 45º  e podem ser: 
1. Baixa pressão: até 20mca e bocal de 4mm com alcance até 15m e vazão menor que 

1m3/h 
2. Média pressão: varia de 20mca a 40mca, com alcance de 12m a 36m e vazão de 

1m3/h a 6m3/h 
3. Alta pressão: com pressão de 40mca e vazão de 20m3/h a 120m3/h com alcance até 

100m. Conferir 
 
3.12 Raio de alcance do aspersor 

O raio de alcance de um aspersor é fornecido pela equação de Cavazza, 1965 conforme 
Gomes, 1997: 

R= 1,35 x (d x h) 0,5 
Sendo: 
R= alcance do aspersor (m) 
d= diâmetro do bocal do aspersor (mm) 
h= pressão em metros de coluna de água (m) 
As Tabelas (3.7) e Figura (3.8) mostram a distância entre os aspersores e a distância entre as 

linhas, escolhida a disposição que queremos: quadrada, triangular e retangular. 
 

 
 
Exemplo 3.4 

Calcular o raio de alcance de um aspersor com d= 7,14mm e pressão h= 42mca. 
R= 1,35 x (d x h) 0,5 
R= 1,35 x (7,14 x 42) 0,5= 23,4m 

Portanto, o raio de alcance do aspersor será de 23,4m. 
 

3.13 Distâncias entre os aspersores 
O raio de alcance R não é a mesma coisa que espaçamento entre os aspersores e a distancia  

entre as linhas. Para configuração quadrada vamos supor que o raio de alcance do aspersor seja R, 
mas  a distancia de um aspersor para o outro é 1,4 R conforme Figura (3.8) e a distancia entre a 
linha paralela é também 1,4R. 

 
Tabela 3.11- Distâncias máximas recomendadas entre aspersores segundo a disposição dos mesmos. 

Disposição Distância entre os aspersores Distância entre linhas 
Quadrada 1,4 x R 1,4 x R 
Triangular 1,73 x R 1,5 x R 
Retangular R 1,3 x R 

                                         Fonte: Gomes, 1997 
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Figura 3.6- Espaçamento máximo segundo a disposição dos aspersores 

Fonte: Gomes, 1997 
 
 

3.14 Gotejamento 
A irrigação por gotejamento foi aplicada pela primeira vez nos Estados Unidos no Colorado 

em 1913 e em 1970 começou a ser usada extensamente em paisagismo. 
Na Figura (3.9) podemos ver dois emissores de gotejamento na zona de raízes e na Figura 

(3.10) a forma diferente do perímetro molhado dependente da textura do solo. 
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Figura 3.9- Na seção transversal vemos dois emissores de irrigação por gotejamento e 

cada um tem o seu perímetro molhado na zona de raízes da planta. 
Fonte: Smith, 1997 

 
Figura 3.10- Com o gotejamento o volume de terra que fica molhado varia conforme 

ade textura do solo: franco (loam), argila (clay) e areia (sand). 
Fonte: Smith, 1997, 

 
Conforme Gomes, 1997 gotejamento é o método de irrigação no qual a água é aplicada em 

gotas, diretamente sobre a zona radicular das plantas. Os dispositivos usados são os gotejadores ou 
emissores localizados juntos aos pés das plantas conforme Figuras (3.11) a (3.13) 

De modo geral os gotejadores tem diâmetro entre 0,5mm a 1,5mm e as vazões varia de 2 a 
12 litros/hora. A pressão de entrada varia de 5 a 15mca, saída para zero na gota. 

O gotejamento economiza cerca de 30% de água em relação a aspersão, mas tem alto custo e 
é usado para irrigar culturas nobres ou economicamente rentáveis como fruteiras, hortaliças e flores. 

O sistema de gotejamento é adequado a condições de solo, clima e água menos favoráveis, 
devido a isto é muito usado em Israel desde a década de setenta conforme Gomes, 1997, onde existe 
um predomínio de solos arenosos, clima árido e quantidade limitada de água com considerável teor 
de sais. 
 O gotejamento é usado em declividades do solo maior que 25% e neste caso a precipitação 
máxima do emissor deve ser de 12mm/h. 
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O gotejamento é usado principalmente na zona de raízes de arbustos e árvores. 
Os gotejadores que atendem as árvores não devem exceder de 5,7 litros /min. 

 

 
Figura 3.11 Gotejador 

 

 
 

Figura 3.12- Irrigação por gotejamento (Drip Emitters) 
 

 
 

Figura 3.13- Gotejamento 
Fonte: Naadan, 2004 
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A irrigação por gotejamento é geralmente usada junto com a irrigação com sprinkler. Em 
campos de golpe são usados sprinkler nos gramados e gotejamento em árvores e arbustos. 

Segundo Smith, 1997 as vantagens da irrigação por gotejamento são: 
• Irrigação precisa na zona de raiz da planta 
• Reduz o crescimento de ervas daninhas 
• Teremos o mínimo de perdas por  evapotranspiração 
• Alta eficiência na aplicação 
• Vazões menores que a irrigação em sprinkler 
• Praticamente não há escoamento superficial de runoff causado pela irrigação 
• Custo unitário menor que o sprinkler 
• Muita resistência ao vandalismo 
• Possibilidade de se irrigar em qualquer hora do dia e das condições de vento. 
• Facilmente pode ser introduzido na água fertilizante apropriado. 
 
As desvantagens da irrigação por gotejamento são: 

• Deverá haver filtração para prevenir entupimento dos emissores 
• A operação do sistema é mais complexa. 
• A adaptação para operação é mais difícil do que com a irrigação com sprinkler 
• A primeira indicação de problemas de manutenção (emissor entupido) é 

mostrado somente quando a planta está estressada de água. 
O emissor do gotejamento pode ser entupido por partículas que estão na água, bem como 

pelo crescimento biológico de algas ou precipitação química ou a combinação de vários destes 
fatores. Para prevenir o entupimento do emissor do gotejamento é necessário equipamentos com 
bombas e com filtros de areia e que são operados manualmente e possuem retrolavagem. 

Se ocorre um entupimento, conforme Smith, 1997, o uso do cloro na água de irrigação pode 
mitigar o problema. Num sistema que usa água potável para irrigação a mesma já possui cloro e 
num sistema em que a água não possui cloro, o mesmo pode ser injetado para uma descarga. 
 
 
3.15 Microaspersão 

O sistema de irrigação por microaspersão conforme Gomes, 1997, é um sistema 
intermediário entre a irrigação por aspersão e a irrigação por gotejamento. É utilizado um aspersor 
(microaspersor) em cada planta conforme Figura (3.13) e (3.14). 

A pressão de serviço está situada entre 10 a 20mca e as vazões entre 20 a 140 litros/hora 
com alcance que varia entre 1m a 3m. 

O sistema de microaspersão se adéqua mais a irrigação de culturas arbóreas. 
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Figura 3.13- Microaspersor 

Fonte: Gomes, 1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.14- Microsaspersor 

Fonte: Waterwise Florida landscape, 2006 
 

 
3.16 Quantidade de água necessária para irrigação (IR) 

É usada dividindo-se a água necessária pela eficiência IE sem considerar a precipitação 
efetiva Pe. 

                     NL= ETc / IE 
Sendo: 
NL = quantidade de água necessária para irrigação (mm) 
ETc= evapotranspiração do paisagismo (mm)   ETc= PWR 
IE= eficiência. Ver Tabela (3.1). 
 
Exemplo 3.5 
Calcular a quantidade de água necessária em mm, sendo a evapotranspiração do paisagismo de 
14,5mm/semana e a eficiência IE= 0,70. 

NL = ETc / IE 
NL = 14,5/ 0,70 =20,7 mm/semana 
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3.17 Tempo de operação (OT) 

O máximo tempo em min de um sistema de irrigação é determinado por: 
                   OT= NL x 60 / AR 

Sendo: 
OT= tempo de operação (min) 
NL = quantidade de água necessária para irrigação (mm) 
AR= taxa de aplicação (mm/h) 
Nota: o valor de AR tem que ser menor ou igual a taxa de infiltração no solo. 
 
Exemplo 3.6 
Calcular o tempo de operação (OT) para  NL =20,7mm/semana e AR=16mm/h  

OT= NL x 60 / AR 
OT= 20,7 x 60 / 16 =78 min/semana 

 
 
3.18 Dias de irrigação (ID) 

O número de dias de irrigação é importante. Considera-se o mês de 31 dias e a irrigação será 
em 8dias, isto é, todo 4º dia haverá irrigação. 
 
    ID= ETc / AD   
Sendo: 
ID= dias de irrigação (dias) 
ETc= evapotranspiração do paisagismo (mm).  ETc= PWR 
AD= quantidade máxima de água a ser extraída da planta (mm) 
 
Exemplo 3.7 
Calcular os dias de irrigação, sendo ETc= 14,5mm/semana e a quantidade máxima de água que 
pode ser extraída AD= 10mm. 

ID= ETc / AD   
ID= 14,5 / 10 =1,45 = 2 dias /semana (arredondamento)   

 
 
3.19 Dias de operação 

Td= OT / ID 
Sendo: 
Td= total por dia de irrigação (min/dia) 
OT= tempo de operação (min) 
ID= dias de irrigação (dias) 
 
Exemplo 3.8 
Calcular os dias de operação Td, sendo o tempo de operação OD= 78minutos/semana e os dias de 
irrigação ID= 2 dias/semana. 

Td= OT / ID = 78min/ 2= 39min/dia 
 

3.20 Máxima irrigação por ciclo 
RC= taxa de infiltração x 60 / AR 

Sendo: 
RC= máxima irrigação por ciclo (min) 
AR= taxa de aplicação (mm/hora) 
Taxa de infiltração no solo em (mm/h) 
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Exemplo 3.9 
Calcular a máxima irrigação por ciclo, sendo a taxa de infiltração do solo de 16,5mm/h e a taxa de 
aplicação do Sprinkler de 16mm/h 

RC= taxa de infiltração x 60 / AR 
RC= 16,5 x 60 / 16  =60 min 

 
3.21 Ciclos por dia 

               C= Td / RC 
Sendo: 
C= ciclo por dia 
Td= total por dia de irrigação (min/dia) 
RC= máxima irrigação por ciclo (min) 
 
Exemplo 3.10 
Calcular o número de ciclos por dia C para o total de irrigação de 39min/dia e com a máxima 
irrigação por ciclo de 60min. 

               C= Td / RC 
               C= 39 / 60 = 0,65 = 1 (arredonda-se) 

 
3.22 Intensidade média de precipitação de um aspersor AR 

A intensidade média de precipitação de um aspersor, ou simplesmente precipitação, é um 
dado de suma importância na elaboração de um projeto de irrigação por aspersão conforme Gomes, 
1997. 

O aspersor deve ser selecionado de modo que sua intensidade média de precipitação não 
supere a capacidade de infiltração do solo, nas condições da cobertura vegetal existente. 

A intensidade está na Tabela (3.12) do SCS (Soil Conservation Service) que estabelece um 
conjunto de valores máximos das intensidades de precipitação admitidas pelos terrenos, em função 
da textura média do solo, da declividade média do terreno e da existência ou não da cobertura 
vegetal, conforme Gomes, 1997. 

Tabela 3.12- Intensidade máxima de precipitação (AR) para condições médias de solo, declividade e vegetação 
(SCS/USA 1960) 

 
                                              Fonte: Gomes 1997 
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Na Tabela (3.13) dada a precipitação podemos escolher a vazão, diâmetro do bocal, pressão 

e espaçamentos. 
 

Tabela 3.13- Espaçamento em função da precipitação em mm/h 

 
                                                Fonte: Azevedo Neto, 1998 
 
Exemplo 3.11 
Escolher a intensidade de precipitação média de um aspersor para terreno franco siltoso com 
declividade de 5% a 8%. 

Consultando a Tabela (3.8) achamos AR=16mm/h como taxa de irrigação AR. 
 
Exemplo 3.12 
Calcular a precipitação do Sprinkler considerando vazão do aspersor de 2,31m3/h e pressão de 
52,7mca e 5,15mm diâmetro do bocal. 
O raio de alcance do aspersor R será: 

R= 1,35 x (d x h ) 0,5 = 1,35 x (2,31 x 52,7) 0,5 = 22,24m 
Considerando disposição quadrada a distância S1=1,4 xR  e S2= 1,4 x R 
S1= 1,4 x 22,24= 31,14m 
S2= 31,14m 

AR= (Q x 1000) / (S1 x S2 ) 
AR= (2,31 /1000)7 (31,14 x 31,14 )= 24mm/h.  
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3.23 Calendário de irrigação 

Calcular o calendário de irrigação para o mês de dezembro de um gramado com raízes de 
20cm e não considerar a precipitação efetiva Pe. A evapotranspiração da cultura mensal é de 
102mm. O terreno tem declividade entre 0% a 5% e o solo é franco arenoso. Na Tabela (3.14) estão 
os cálculos resumidos. 

 
Tabela 3.14- Cálculo teórico para gramado com raízes de 20cm. A irrigação será feita por sprinkler a taxa de 

16mm/h. O calendário de irrigação é para o mês de dezembro. Não foi usada a precipitação efetiva Pe. 
 

Nº Item Cálculos Valor Unidades 
1 Água necessária    

3.1 Plantação Gramado para paisagismo   
3.2 Mês de referência Escolhido dezembro 
3.3 Período relevante Irrigação semanal 7 Dias 
3.4 ETo-evapotranspiração referência (102 mm/ 31dias) x 7 23 mm/semana 
3.5 Coeficiente de paisagismo KL Ks x Kd x Kmc= 0,63 x 1,0x 1,0 0,63  
3.6 Água necessária para o gramado PWR=ETc PWR=ETc=ETo x KL = 23 x 0,63 14,5 mm/semana 

     
2 Propriedades do Solo    

2.1 Tipo de solo na zona das raízes Inspeção in loco Solo franco arenoso 
2.2 Taxa de infiltração no solo Consultar Tabela (1.2) 16,5 mm/h 
2.3 Capacidade de armazenamento no solo AWHC Consultar Tabela (1.7) 0,1 mm/mm 
2.4 Profundidade das raízes RZ Inspeção local 200 mm 
2.5 Água disponível para as plantas PAW PAW=AWHC X RZ=200x 0,1 20 mm 
2.6 Fator da quantidade que pode ser extraída MAD  Tabela (1.8)  MAD= 50% 50%  

2.7 Quantidade máxima de água que pode ser extraída 
AD 

AD= PAW x (MAD/100)= 20 x 
50/100 10 mm 

     
3 Sistema de irrigação    

3.1 Taxa de irrigação admitida AR Cálculo. Ver Tabela (3.8) 16 mm/h 
3.2 Eficiência  IE Tabela (3.1) 0,7  
3.3 Água necessária para irrigação NL NL = ETc/ IE=14,5/0,7 21 mm/semana 
3.4 Tempo de operação (OT) OT= NL x 60 / AR= 21 x 60 /16 78 min/semana 

     
4 Calendário de irrigação    

4.1 Dias de irrigação (ID) ID= PWR / AD= 14,5/10=1,45 2 dia/semana 
4.2 Restrição 3ª e 6ª feiras   
4.3 Total por dia de irrigação Td Td= OT / ID= 78/2 39 min/dia 

4.4 Máxima irrigação por ciclo (RC) RC =(taxa infiltração / AR) x 60= 
(16,5mm/h / 16mm)x 60= 60 60 min 

4.5 Ciclo por dia (C) C= Td / RC= 39/ 60 1 Ciclo/dia 
 
Poderemos escolher conforme Tabela (3.9) bocal do aspersor com diâmetro de 20 x 4mm, 

pressão de 35mca, precipitação de 15,6 mm/h que é aproximadamente ao adotado de 16mm/h, mas 
que é menor que 16,5mm/h que é a taxa de infiltração da água no solo. 

Os aspersores estarão separados um do outro de 42m e as linhas também serão separadas por 
42m, cobrindo uma área de 42m x 42m= 1764m2   para cada aspersor. 

Maiores detalhes sobre a irrigação: princípios, métodos e dimensionamento, poderá ser vista 
no “Manual de Hidráulica do Azevedo Neto”, 8ª edição revisto pelos professores da FATEC de São 
Paulo em 1998. 
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3.24 Estação Climatológica 

Existem estações climatológicas compactas conforme se vê nas Figuras (3.14)  e (3.15) que 
deve ser instalada em locais onde não haja interferência de edifícios ou árvores. 

 
 
 
 

 
Figura 3.14- Sensor de chuva e sensor de vento 

Fonte: Hunter, 2004 
 

 
 
 

Figura 3.15- Estação climatológica compacta 
Fonte: Hunter, 2004 
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3.25 Exemplos de dados 
 Smith, 1997 recomenda que se pode usar para o cálculo da evapotranspiração as equações 
de: 

• Jensen-Haise 
• Blaney-Criddle 
• Penman 
• Penman-Monteith. 
 

Smith, 1997 recomenda o uso da equação de Penman ou Penman-Monteith que fornecem 
evapotranspiração diária, mas salienta a necessidade de muitos dados para os cálculos como: 
temperatura mínima e máxima, umidade relativa do ar, velocidade do vento e radiação solar. 

Salientamos  que não é citada a equação de Thornthwaite. 
 

A Tabela (3.15) mostra a umidade relativa máxima e mínima do ar, temperatura, velocidade 
do vento e horas de insolação de acordo com latitude. 

 
 

Tabela 3.15-Exemplo de dados climatológicos de quatro locais em território nacional do mês de março para 
aplicação do Método de Penman-Monteith para evapotranspiração ETo. 

 

 
Local 

 
Latitude 

Umidade 
relativa do ar 

URmax 
(%) 

Umidade 
relativa do ar 

URmin 
(%) 

 
Temp.

(ºC) 

Velocidade 
do ar 

V 
(m/s) 

N= número de horas 
de insolação 

(horas) 

A 10º S 90 70 30 1,7 7 
B 10º S 50 40 30 0,6 12 
C 20º S 75 50 20 1,7 10 
D 20º S 75 50 20 0,6 10 

Fonte: Righeto, 1998 
 
 

A Tabela (3.16) mostra a insolação máxima diária de cada mês do ano conforme a latitude. 
 
                                            
 

Tabela 3.16- Insolação máxima diária N em horas 

                           Fonte:  Righeto, 1998, página 117 
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3.26Tensiômetro 

Tensiômetros Figura (3.14) a (3.16) são equipamentos que medem a tensão ("força") com 
que a água é retida pelo solo, a qual afeta diretamente a absorção de água pelas plantas. São 
disponíveis com manômetro metálico ou de mercúrio. Os metálicos são de mais fácil instalação e 
manutenção e mais seguros do ponto de vista ambiental. As unidades de medida podem ser em kPa, 
cbar, mmHg e cmH2O. 

 

Figura 3.14- TENSIÔMETRO em que a água da coluna é medida pelo mercúrio que tem densidade 13,6 
maior que a água. Fonte: Soares, 2004 

 

Tensiômetros têm capacidade para leitura de tensão entre 0-75 kPa, sendo recomendados 
para o manejo da irrigação na maioria das hortaliças cultivadas em campo ou sob cultivo protegido. 
Para que apresentem desempenho satisfatório é indispensável observar uma série de cuidados e 
procedimentos simples no preparo, instalação, operação, manutenção e armazenamento. 

http://www.cnph.embrapa.br/public/folders/tensiometro.html#Introducao 
 

  
 
 

Figura 3.15- Tensiômetro 
http://www.infojardin.com/articulos/fotos-tensiometro/tensiometro-dibjo-raiz.gif 

Acessado em 22/09/2006 
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Tensiômetro de faixas (semáforo):  indica a hora de irrigar 
            Tensiômetro de faixas: um semáforo que indica a hora de irrigar  conforme Figura (3.16). 
 Um equipamento simples e de fácil manuseio, que indica para o produtor o momento certo 
de irrigar como se fosse um semáforo. Assim é o tensiômetro de faixas, que utiliza as cores 
vermelha, amarela e verde para orientar a utilização da água na propriedade.  

O vermelho indica que está na hora de irrigar; o amarelo significa que o produtor deve ficar 
atento; e o verde quer dizer que por enquanto ele não precisa se preocupar com a irrigação. 
 

 

Figura 3.16- Tensiômetro de faixas que indica a hora de irrigar. É como um semáforo. 
Fonte: http://www.cnph.embrapa.br/public/folders/tensiometro.html#Introducao 
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3.27    Fertilizantes 

Vamos expor os conceitos do trabalho de Francisco Eduardo Lapido Loureiro e Marisa 
Nascimento exposto em 2003 sob o titulo: Importância e função dos fertilizantes numa agricultura 
sustentável. 

Fertilizantes são produtos ou substâncias que, aplicados aos solos, fornecem às plantas os 
nutrientes necessários ao bom desenvolvimento e produção (Albuquerque, 2000). 

Fertilizante é uma substância mineral ou orgânica ou sintética, fornecedora de um ou mais 
nutrientes das plantas (Decreto Federal 86.955 de 18/02/82). 

Os fertilizantes do ponto de vista físico podem ser: 
 Sólidos que são os mais comuns (pó ou grânulos) 
 Fluidos (líquidos) que são soluções/ suspensões e gasosos como a amônia anidra 

aplicada de forma liquefeita. 
 Químico: podem ser minerais, orgânico-minerais e orgânicos de origem animal ou 

vegetal. 
Os elementos essenciais são: C, H e O e N, P, K, S, Ca, Mg, B, Cu, Zn, Mn, Mo, Cl e Ni. 
Os elementos benéficos são Na, Si, Co e Se que são exigidos por determinados grupos de 

plantas. 
Os elementos móveis, isto é, aqueles que possuem mobilidade são: N. P, K. Mg, Cl e Mo. 
Os elementos pouco móveis são: S, Cu, Fé, Mn, Ni e Zn. 
Os elementos muito pouco móveis são: Ca e B. 

 
Nitrogênio, fósforo e potássio são os três mais importantes macronutrientes necessários ao 

bom desenvolvimento das plantas, mas vários pesquisadores consideram o enxofre como nutriente 
pela sua função benéfica na saúde e crescimento das plantas. 

A composição dos fertilizantes fosfáticos e potássios podem exprimir-se, tanto sob a forma 
elementar P e K como na dos respectivos óxidos: Pe O5 ou K20. O nitrogênio é sempre apresentado 
como elemento. 

As substâncias nutrientes podem ainda ser divididas em: 
Nutrientes naturais: C. H e O 
Nutrientes primários: P, K e N 
Nutrientes secundários: Ca, Mg e S 
O principal fator que influência a comercialização dos fertilizantes é o seu teor em 

nutrientes, quanto mais elevado ele for, menor serão os custos de transportes, distribuição, 
armazenagem e manuseamento. Não é mera coincidência que os produtos mais consumidos sejam, 
para o N, a uréia, para o P, o fosfato de amônio e outros compôs NP, e para o K, o cloreto de 
potássio. 
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Figura 3.1- Saco de fertilizante usado em gramados 
Fonte: University of Califórnia. 

http://anrcatalog.ucdavis.edu/InOrder/Shop/ItemDetails.asp?ItemNo=8065 
 
No Brasil os fertilizantes comerciais têm a sua destinação específica: 

 Manutenção de gramados Forth Jardim 19-10-19 
 Implantação de gramados antes do plantio: Forth plantio 02-07-02 
 Para campo de golfe: Forth golf 24-00-15 para manutenção dos gramados de campo de 

golfe. 
 Para recuperação de gramados de campo de golfe: Forth golf 30-00-05 
 Para adubação em manutenção de gramados com baixo teor de matéria orgânica. Forth 

organo Mix 
 
 

3.28 Dimensionamento da tubulação hidráulica 
Vamos usar os ensinamentos do prof. Luiz A. Lima da Universidade Federal de Viçosa. 
Para tubos de plástico devemos ter velocidade menores que 2m/s e o diâmetro podem ser 

estimado pela equação: 
 

D > 0,42 . Q 0,5 
Sendo: 
D= diâmetro interno (mm) 
Q= vazão na tubulação (L/h) 
 
Exemplo 3.13 
Dada a vazão Q= 1.530 L/h achar o diâmetro da tubulação D. 
 

D > 0,42 . Q 0,5 
D > 0,42 . 15300,5 = 16,42mm 

‘Para tubo marrom de PVC adotamos tubo de ½” (20mm). 
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3.29 Diâmetro comerciais de PVC (marrom e azul) 
 Os diâmetros comerciais são disponibilizados em tubos marrons (prediais) que 
são soldáveis (cola) ou em cor azul (para irrigação), porém de diâmetros maiores. Para irrigação de 
paisagismo e campos esportivos, os modelos mais usados para pequenos diâmetros são os marrons, 
que suportam pressão de operação de até 75mca. Os tubos disponíveis para irrigação (cor azul) para 
diâmetros pequenos suportam em geral apenas 40mca. Em geral, entre tubos de cor azul ou marrom, 
os mais empregados estão na Tabela (3.17). 

 
Tabela 3.17- Diâmetros comerciais de PVC marrom e azul 

Diâmetro 
nominal 

(mm) 

 
Cor 

Pressão 
(mca) 

Diâmetro 
Externo (mm) 

Diâmetro 
Interno (mm) 

35 Azul 40 38,1 35,7 
50 Azul 40 50,5 48,1 
75 Azul 40 75,5 72,5 
100 Azul 40 101,6 97,6 
50 Azul 80 50,5 46,7 
75 Azul 80 75,5 70,5 
100 Azul 80 101,6 94,4 

20 (1/2”) Marrom 75 20 17,0 
25 (3/4”) Marrom 75 25 21.6 
32 (1”) Marrom 75 32 27,8 

40 (1 ¼”) Marrom 75 40 35,2 
50 (1 ½”) Marrom 75 50 44,0 
60 (2”) Marrom 75 60 53,4 

75 (2 ½”) Marrom 75 75 66,6 
85 (3”) Marrom 75 85 75,6 
110 (4”) Marrom 75 110 97,8 

Fonte: Prof. Luiz A. Lima- Departamento de Engenharia da Universidade Federal de Lavras 
 
 

3.30 Perda de carga 
A perda de carga em um tubo de PVC pode ser calculada pela equação: 

Perda (m)= 0,47 . L . Q 1,75 / D 4,75 

 
Sendo:  
L= comprimento da tubulação (m) 
Q= vazão no trecho ( L/h) 
D= diâmetro interno da tubulação (mm) 
 
Exemplo 3.14 
Calcular a perda de carga em um tubo de 20m de comprimento com diâmetro de 1 “ (27,8mm) e 
vazão Q=3.000L/h 

 Perda (m)= 0,47 . L . Q 1,75 / D 4,75 

Perda (m)= 0,47 x 20x 3000 1,75 / 27,84,75 =1,58m 
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3.31 Conjuntos motor-bomba 
O professor Luiz A. Lima mostra quatro firmas onde se podem adquirir bombas: 

 
www.ksb.com.br 
www.imbil.com.br 
www.issa.com.br 
www.thebe.com.br 

 
3.32  Produtos de irrigação 

O professor Luiz A. Lima mostra quatro firmas onde se podem adquirir aspersores, etc. 
www.hunterindustries.com 
www.nelsonirr.com 
www.toro.com 
www.weathermatic.com 

 
3.33 Dimensionamento de um sistema de irrigação para paisagismo 

O professor Luiz A. Lima apresenta a seguinte ordem para um projeto de irrigação para o 
paisagismo, que é o nosso interesse. 

• Levantamento da área a ser irrigada 
• Definição das áreas por demanda hídrica (hidrozonas) 
• Alocação dos emissores 
• Separação dos setores 
• Cálculos hidráulicos de tubulação 
• Dimensionamento de válvulas e controlador 
• Listagem de materiais e orçamento 
• Apresentação de layouts e detalhes
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Capítulo 4-Gramado em Campo de Golfe 
 
4.1  Introduçao 

O objetivo deste capítulo são os gramados para aplicação em Campo de Golfe. 
Conforme Metcalf e Eddy, 2007 a média dos campos de golfe nos Estados Unidos é de 61ha 

(610.000m2) sendo o mais encontrado campos com 32ha a 40ha. No Brasil campos de golfe que existem e 
estão sendo construidos são de 18 buracos com área de 75ha (750.000m2). 

No Brasil existem campos de golfe com os seguintes numeros de buracos: 4; 9; 18 e 27 buracos, 
sendo a área dos mesmos proporcional ao padrão dos 18 buracos que é 75ha. 

O consumo de água dos campos de golfe americanos variam de 230.000m3/ano (7,3 L/s)  até 
380.000m3/ano  (12 L/s) e devido a este enorme consumo de água de irrigação que alguns estados 
americanos obrigam o uso da água de esgotos tratada, ou seja, a água de reúso. 
 
4.2  Campo de Golfe 

Nas Figuras (4.1) a (4.3) podemos ver os esquemas de campo de golfe conforme Neufert, 
1974. 

 

 
          Figura 4.1- Exemplo de percurso em um campo de golfe 
                                                  Fonte:  Neufert, 1974 

 
 

 

 
              Figura 4.2- Exemplo de percurso em um campo de golfe de Bad Wildungen. 
                                                                         Fonte:  Neufert, 1974 
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Figura 4.3- Exemplo de percurso em um campo de golfe em Roma 
Fonte:  Neufert, 1974 

 
 Baseado em Neufert, 1974 teremos: 

Os percursos contam-se como eixos ideiais das pistas de jogo (fairway) como linhas retas ou 
quebradas desde o ponto de lançamento até o buraco correspondente. 

Os diferentes percursos nao devem se tocar e nem se cruzar, nem ser da mesma grandeza, 
nem ter a mesma direçao, para que o vento e o sol nao sejam sempre favoraveis ou prejudicais. 

O percurso total do jogo depende do comprimento dos percursos parciais: um jogo curto de 
18 buracos com percurso de 100m a 250m tem um percurso aproximadamente de 5.000m. Um jogo 
médio com percursos de 300m a 400m tem percurso de 5.500m e um jogo de campeonato com 
percurso de 400 a 500m tem percurso estimado em 6.000m. 

Percusos de 250m a 300m são desfavoráveis e devem-se evitar. 
A largura da pista deve ser de 40m a 80m com relva curta e ligeiras ondulações facilmente 

visíveis do posto do jogador. 
Distinguem-se duas  zonas de pista: 
1. O árido ou terreno de lançamento, sem ser tratado e com obstáculos e  
2. As proximidades dos buracos ou  verdes aque são planaltos de 500m2 a 100m2 de 

relva aparada com alguns obstáculos naturais (bunkers, ribanceiras). 
Nos verdes, lança-se a bola que roda suavemente para os buracos. A bola de 4cm de 

diâmetro e os buracos têm 20cm de profundidade e 10cm de casquilho metálicos. No verde de cada 
buraco está situada a partida para o curso seguinte. 

O ponto de lançamento é uma superficie plana e bem tratata de 40m2 a 60m2, com partidas a 
distância diferente para senhoras,  homens e professor. 

O edifício do clube, além dos veestiários para homens e senhoras, tem os compartimentos 
necessários para os treinadores, caddies (portatadores dos tacos) e jardineiros e as correspondnetes 
zonas de convivio, cozinhas, etc. Perto do buraco mais afastado do edifício coloca-se as vezes um 
pavilhão para descanso ou refugio em caso de mau tempo, para guardar ferramentas de jardinagem, 
telefone, etc. 
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Para ajudar a manutenção do campo, instalam-se com frequência nas imediações pequenas 
moradias de aluguel ou casas de fim de semana para sócios do clube. 
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4.3  Grama usada em campo de golfe 
Sem dúvida a grama mais usada em campo de golfe é a bermuda cujo nome científico é 

Cynodum spp. 
A grama bermuda tem origem da África e foi introduzida nos Estados Unidos em 1807, 

sendo usada extensamente a partir de 1900. 
O genus Cynodum possui nove espécies com C. Dactylon  sendo a mais usada. 
Na África do Sul a grama bermuda tem o nome de Kweekgrass, na Austrália chama-se 

couch grass, na India chama-se grama do diabo (devil´s grass  e na Argentina chama-se gramillia. 
A grama bermuda  pode atingir altura de  5cm a 40cm chegando até 90cm. 
A grama bermuda é resistente ao pisoteio e devido a isto é muito usada em campo de golfe. 
A grama bermuda possui os seguintes atributos: 

 Excelente resistência ao calor e a seca 
 Baixo consumo de água para irrigação 
 Formação densa 
 Tolerância a vários tipos de solos com faixa variável do pH 
 Boa tolerância a salinizaçao da água 
 Boa tolerância ao tráfego de pessoas 
 Relativamente fácil de ser aplicada 
 Cresce em qualquer tipo de solo, mesmo rasos 
 Precisa de 2,54mm/dia a 7,62mm/dia de água para irrigação. 
 80% do sistema radicular está nos 150mm de raízes. 
 pH entre 6,5 a 8,0. Quando pH<6,5 adicionar calcáreo. 
 Doenças: nematoides 
 Deve-se contrar as pestes, insetos e aplicaçao de fungicidas. 

 
Foram feitos varios cruzamentos da grama bermuda nos Estados Unidos a partir de 1940 e 

resultaram as seguintes gramas que são denominadas de gramas híbridas que nao produzem 
sementes, e sim somente mudas: 

 Tifflawn (1952) 
 Tifgreen 328 (1956) 
 Tifway 419 (1960) 
 Tifdwarf  (1965) 
 Tifway II (1981) 

 
A regra é a seguinte: quando você compra sementes de grama vai ter sementes e quando 

compra mudas não vai ter sementes. 
 

A grama bermuda Tiffreen 328 possui os seguines atributos: 
 Muito usada em campos de golfes, em jardins comerciais e em paisagismo em geral. 
 Tolerante a seca 
 Densa 
 Textura fina 
 Precisa de 25mm a 50mm de água por semana 
 Rápida recuperação com pestes que podem ser controladas facilmente quimicamente. 
 Funciona bem em solos com pH na faixa de 5,5  
 Funciona bem em solos com 112kg/ha de fósforo e 187 kg/ha de potássio que propiciara um 

rápido crescimento da planta. 
 O nitrogênio a ser aplicada está na faixa de 0,5kg/100m2 
 É uma planta esteril, isto é, não tem sementes.  
 Pode ser atacada por poluição do ar onde a mesma exista havendo descoloraçao da mesma. 
 É sensivel as mudanças de estações muito drásticas.
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4.4  Gramado 
Na bíblia encontramos referência a jardins usados na Pérsia e na Arábia. A palavra muito 

usada nos Estados Unidos é “turf” que é derivada do Sânscrito da palavra “darbhus”, que significa 
solo de grama. 

O inicio dos gramados surgiu no século 16 ou 17.  
O primeiro cortador de grama foi inventado por Edwin Budding na Inglaterra em 1830. 
Os gramados privados da era Vitoriana na Inglaterra são famosos em todo o mundo. 
As gramas podem ser nativas ou importadas e quando consideradas junto com o solo são 

chamadas de gramados. 
As gramas são da família Poaceae. 
Vamos dar um exemplo de como é feita a classificação das gramas, mostrando a grama 

Merion Kentuchy Bluegrass conforme Tabela (4.1) 
 
                            Tabela 4.1- Classificação da grama Merion Kentucky Bluegrass 

Reino Planta 
Divisão Embryophyta 
Subdivisão Phanaerogama 
Ramo Angiospermae 
Classe Monocotyledoneae
Subclasse Glumiforae 
Ordem Poales 
Família Poaceae 
Subfamília Pooideae 
Tribo Poeae 
Genus Poá 
Espécie Pratensis 
Cultivar Merion 

 
4.5 Importância da grama 

Não há dúvida da importância da grama para o paisagismo, sendo que a mesma valoriza o 
imóvel em 6% a 15%. 

Os aspectos mais importantes do gramado são: 
 Efeito estético e ornamental 
 Serve para relaxação mental 
 Bom para a recreação e esportes 
 Reduz incêndios 
 Evita cobras e ratos 
 Reduz os danos de erosão no solo 
 Reduz a temperatura de 1,1º C do que fosse de concreto 
 Reduz a temperatura de  0,9º C do que fosse de solo nu. 
 Reduz a poeira 
 Reduz barulhos de 30% a 40% 
 Melhora a qualidade das águas de chuvas 
 Fornece oxigênio pela fotossíntese 
 Reduz alergias (mas pode também causar alergias) 
 Esportes em que se usam gramados: futebol, golfe, baseball e outros. 
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4.6  Qualidade visual e funcional. 
A qualidade de uma grama pode ser visual e funcional. 

Qualidade visual é: 
 Densidade  
 Textura 
 Uniformidade 
 Cor 
 Hábitos de crescimentos 
 Suavidade da superfície  

 
 

As Figuras (4.4) e (4.5) mostram a qualidade visual das gramas. 

 
 

Figura 4.4- Qualidade visual da grama 
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Figura 4.5- Qualidade visual da grama 
 
 
 
 
 
Qualidade funcional 

A qualidade funcional das gramas são: 
 Quantidade de raízes e a profundidade das mesmas 
 Capacidade de recuperação da grama 
 Aspecto verde do gramado após a poda 

 
 
 
 
 

 
Figura 4.6- Qualidade funcional da grama 
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Figura 4.7- Qualidade funcional da grama 

 
 
4.7  Gerenciamento de um gramado 

Vamos usar os conceitos da cidade de Seattle, BMP Manual 2005- Best Management 
Practices – Turf Management. 
 
Definições: 
 
- Aeração 

Como passam pessoas, veículos, tratores sobre o gramado é necessário que o mesmo seja 
aerado para evitar a compactação.  

A aeração é feita com buracos no gramado a profundidades variadas para facilitar o 
movimento do ar e da água no solo. 

Deve ser escolhidos os meses que são melhores para a aeração do solo, tomando-se o 
cuidado para não causar danos na rede de irrigação.  

Geralmente a aeração e feita uma ou duas vezes por ano usando furos de 25cm a  36cm.  
Deve ser salientado que não existe um método de aeração que não traga algum problema. 

 
- Fertilizante 

São nutrientes orgânicos ou sintéticos que combinados basicamente com o nitrogênio (N), 
fósforo (P) e potássio (K) formando o que chamamos de NPK, sendo os ingredientes primários na 
quantia mais usada que é 5 -1 -4 respectivamente. 
 
-Poda 

É o uso de determinado equipamentos para cortar a grama, ou seja, podar a grama. Muita 
grama cortada é retirada e parte fica no solo. 
 
-Over-seeding 

Para reparar áreas doentes de gramados são usadas sementes sobre o mesmo para a 
recuperação. Pelo menos uma vez por ano deverá ser feito o over-seeding.  

A taxa aproximada de overs-seeding é de 2,5kg/100m2 de área. 
 
-pH 

O solo poderá ser ácido ou alcalino e o pH do solo ideal deverá estar entre 5,5 a 7,0.  
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-Thatch 
É a camada de raízes mortas e parcialmente decomposto no gramado e que foi acumulado 

quando foi feito o corte da grama com lâminas.  
A camada de thatch tem ¼” a ½” e pode causar problemas, pois, inibe a entrada de água e 

do nutriente e pode desenvolver patógenos e portanto, deve ser removida. 
 A remoção de thatch deve ser feita pelo menos uma vez por ano e coincidirá com o 

programa de colocação de sementes e aeração do solo.  
Então o material orgânico que está no solo poderá formar barreira impermeável, pois criará 

uma superfície anaeróbia que reduzirá a ação dos micróbios. 
As folhas que porventura estejam sobre a grama deverão ser retiradas. 

 
-Top dressing 

É aplicação de área na superfície do gramado para aumentar o movimento de ar e água e 
manter a superfície do gramado seca e firme. 

 
-Turf ou gramado 

Termo técnico aplicado a qualquer jardim ou parque gramado. Podem também ser usadas 
para prática de esportes 
 
4.8  Projeto de gramado 

 Os gramados devem ser construídos com declividade mínima do solo de 2% para permite a 
drenagem e declividade máxima de 25% para permitir que os equipamentos de poda possam 
ser usados. 

 Se necessário o solo pode ser acrescido de areia para facilitar a drenagem e deixar sempre 
seca a superfície do gramado. A superfície seca do gramado facilita ainda a poda da grama. 
Notar que se acrescentamos areia em solo muito argiloso pode melhorar a drenagem porém 
pode ocasionar outros problemas. Deverão ser feitas pesquisas no solo para aplicação 
específica. 

 Os materiais orgânicos acrescidos ao solo natural serão decompostos em prazo de mais ou 
menos dois anos.  

 O pH do solo deve ser testado e determinado o pH e acrescido calcário se necessário. 
 Coloque as sementes específicas na área selecionada na quantidade de kg/ha. 
 Aplique fertilizante antes ou depois de semente, com quantidades altas de nitrogênio ns 

proporções:  10-2-6:  21-7-14 ou 24-4-12, etc. 
 A aplicação de camada fina de material orgânico (mulch) é bom, mas nem sempre 

necessário. O mulch aplicado deve ter menos que  ¼”. Em alguns casos o mulch deve ser 
evitado, dependendo de como foi preparada a aplicação das sementes e irrigação. 

 As árvores, arbustos, etc e outras amenidades deve ser colocada cuidadosamente grama para 
reduzir a poda manual. O ideal é que seja rodeada de grama. 
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4.9  Espécies de grama 
A seleção das espécies de grama que serão usadas depende de muitos aspectos, tais como 

drenagem baixa, muitas sombras, pouco fertilizante, etc. 
  As seguintes características de uso e manutenção devem ser seguidas para a seleção das 

sementes de gramas: 
 O local ideal do gramado é tenha muito sol, boa drenagem e razoável fertilidade do solo e 

bom para gramas perenes. 
 Gramados que são parcialmente sombreados ou que possuam drenagem pobre devem ser 

misturados os tipos de grama. 
 De modo geral a Kentuchy Bluegrass deve ser evitada. 
 A grama Bermuda Tifway 419 é muito usada para futebol, pólo, beisebol, tees e fairways de 

campo de golfe. 
 A grama Bermuda Tifdwart é muito usada para greens de campo de golfe. 

 
4.10  Poda 

Distinguimos na poda o seguinte: 
 
-Freqüência 

É importante para a saúde do gramado que seja monitorado quando são feitos os cortes de 
grama, lembrando que deve ser evitado de cortar mais de 1/3 do caule da grama. 

 Anti-Greens: 2 vezes por semana 
 Tees: 2 a 3 vezes por semana 
 Fairways: mínimo de 2 vezes por semana 
 Roughs: 1 a 2 vezes por semana 

As gramas tipo bermuda possuem crescimento maior na primavera/verão. 
 
 
Altura de corte 

Para muitas gramas perenes a altura de corte deve ser de 38mm a 50mm. Normalmente os 
cortes mais baixos são usados no período de primavera/verão ou para torneios importantes. 

A altura de corte de um campo de golfe pode ser assim: 
 Anti-greens: altura de 18mm a 22mm 
 Tees: 8mm a 12mm 
 Fairways: 12mm a 15mm 
 Roughs: 25mm a 35mm 

 
4.11  Much mowing 

A grama cortada raramente é removida do gramado que retorna como nutriente necessário ao 
solo e é importante para a saúde do gramado.  

 Deve ser evitada a compactação do solo com as rodas do equipamento de corte de grama.  
 Evite as áreas molhadas.  
 Os equipamentos devem ser ajustados regularmente. 

 
4.12  Trimming 

A grama que fica perto de cercas, obras em concreto, perto de árvores devem ser 
preservadas. O corte pode ser mecânico ou manual e em alguns casos aplicar herbicidas para 
eliminar a grama. Deve-se ter cuidado com o tipo de pesticida a ser usado. 

Em áreas com muita declividade cuidados especiais devem ser tomados a ser usado 
equipamento de corte de grama. 
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4.13  Edging 
Quando os gramados atingem as bordas de uma superfície pavimentada temos o edging. 

Durante 2 a 4 vezes por ano o edging deve ter manutenção. Dependendo do local a manutenção 
deve ser mais cuidadosa. 
 
4.14  Pestes 

São tolerados em gramados geralmente os insetos, doenças na grama e plantas (weeds). 
Deverão ser tomadas as precauções para resolver o problema, principalmente com o uso de 

pesticidas. 
 
4.15  Redes de irrigação 

Influencia na irrigação o tipo de solo, os ventos, a topografia, o clima da região e a estação 
do ano. Normalmente usam-se tubos de PVC rígido, sendo mais comum tubos de polietileno de alta, 
média e baixa densidade conforme podemos ver nas Figuras (4.18) a (4.11). 

 Não podemos irrigar demais e nem de menos. 
 Não podemos colocar nutrientes demais, como o nitrogênio ou colocar de menos. 

O diâmetro do tubo de PVC classe 15 ou classe 20 geralmente é menor ou igual a 100mm. O 
coeficiente C=130 de Hazen-Willians e a velocidade mínima é de 0,3m/s. 

A velocidade máxima está entre 1,5m/s a 2,1m/s conforme Metcalf e Eddy, 2007. 
As tubulações podem ser de PVC, aço, ferro fundido dúctil e PEAD(polietileno de alta 

densidade). 
No caso de irrigação para água de reúso colocar uma tarja vermelha ou outra cor para 

identificar a tubulação. Pode também ser instalados hidrantes para água de reúso caso se queira. 
A pressão mínima recomendada é de 42mca conforme Asano, 1998 e a máxima de 84mca. 
As pressões máximas e mínimas recomendadas conforme Metcalf e Eddy, 2007 estão na 

Tabela (4.1.). 
                      
                       Tabela 4.1- Pressões recomendadas nos Estados Unidos para irrigação 

Parâmetro Pressão mínima Pressão máxima 
Pressão diferencial na zona de pressão 21mca 50mca 

Pressão estática no alto 21mca 35mca 
Pressão estática na parte baixa 56mca 70mca 

                            Fonte: Metcalf e Eddy, 2007 
 
O estado de arte da irrigação é: 

 Calcular a perda de água por evaporação ocorrida deste a última irrigação 
 Informar a cada sprinkler quanto de água deve ser aplicado para substituir a 

perda por evaporação 
 Não usar muita água para não produzir runoff. 
 Regularize a pressão em cada ponto de modo a obter uma distribuição uniforme 

da irrigação. 
 Fazer ajustamento de campo para locais com sombras, grandes declividades, etc 

Conforme Asano, 1998 o valor médio encontrado nos Estados Unidos para irrigação de 
campos de golfe, praças públicas é 2,1mm/dia a 3,4mm/dia de irrigação de água de reúso. 
 
Dica: Asano, 1998 recomenda a média de irrigação de campo de golfe com água de reúso de 
2,1mm/dia a 3,4mm/dia. 
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Geralmente a irrigação é feita durante o período da noite num período de 8h a 10h. 
As redes podem ser feitas de três maneiras básicas conforme Metcalf e Eddy, 2007: 

 Forma de árvore: um eixo principal e os galhos da árvore são os secundários. 
 Forma de grelha: há um eixo principal e rede  secundária que estão interligados. 
 Forma de loop: há tubulação principal correndo pelos quatro cantos e no meio ficam 

as tubulações secundárias. 
Deverá ser previsto descargas períodos para limpeza da rede de água tanto para água potável 

como para água de reúso. 
 
4.16  Picos de vazão 

Os picos de consumo de água de reúso para irrigação de landscape e campo de golfe 
conforme Metcalf e Eddy, 2007 podem ser assim resumidos: 

 

Água de reúso 
Fator de pico de vazão 

Maximo por dia/ média diária
K1 

Pico por hora/ máximo por dia
K2 

Irrigação para agricultura 1,5 a 2 2 a 3 
Irrigação para landscape 1 a 1,5 4 a 6 
Água de makeup para resfriamento 1 a 1,5 1 a 2 

  Fonte: adaptado de Metcalf e Eddy, 2007 
 

Em analogia a sistema de distribuição de água potável chamamos de K1 e K2  os coeficientes 
para pico no dia de maior consumo e na hora de maior consumo. 

Asano, 1998 ressalta que o Irvine Rach que usa água de reúso para irrigação de paisagismo e 
campo de golfe é mais antigo é adotado  para vazão de pico por hora o coeficiente K2=2. 

No dia e hora de maior consumo teremos como exemplo: K1 x K2= 1,3 x 2,0= 2,6 
Em se tratando de loteamentos poderemos construir reservatórios de material plástico nos 

lotes para armazenar água de irrigação por um dia. Há alternativas como a de armazenar água de 
irrigação com  reservatório de 20m3 sendo 15m3 da água captada ou de reúso e o restante 5m3 seria 
de água de chuva coletada no telhado. 

Quando o campo de golfe for irrigado por água de reúso é necessário que a água seja filtrada 
em filtros com 600μm (0,6mm) 

Asano, 1998 informa que na prática existem dois picos, um deles devido a irrigação noturna 
do campo de golfe e outro devido a descarga de bacias sanitárias nas casas. 

Geralmente a irrigação é feita no periodo das 21h as 6 horas da manhã. 
 
4.17  Reservatórios para armazenamento de água de reúso 

Asano, 1998 salienta que o reservatório pode ser um lago isolado onde não entram as águas 
superficiais do runoff ou pode ser feito um reservatório enterrado, semi-enterrado ou apoiado  ou 
elevado que não tenha contato com o sol cuja água deve ser clorada. 

O dimensionamento será 1,5 ou 2,0 o consumo médio do dia de verão. Deverá ser observado 
a pior situação. 

Como geralmente a maior demanda de irrigação é durante a noite deve-se prever um 
reservatório com volume mínimo de 5% da demanda anual. 

Assim com a demanda diária de 2,1mm deveremos por hectare reservar 385m3 no mínimo 
para atender as flutuações, que é 5% do volume anual por hectare. 

Caso haja reservatório de incêndio para ser usado com água de reúso segundo as normas 
americanas o volume mínimo deve ser para 4horas de incêndio com pressão de 14mca. Deve-se ter 
o cuidado para que o reservatório não fique muito tempo estagnado para não ficar sem cloro 
residual. 

Uma outra recomendação de Metcalf e Eddy, 2007 para dimensionamento de reservatórios 
com água de reúso é que o mesmo pode ser dimensionado para : 



Consumo de água em paisagismo                                                                            
Capítulo 04-Gramado em Campo de Golfe 

Engenheiro  Plínio Tomaz   pliniotomaz@uol.com.br   15/11/09 
 
 

 

4-15

 

 Previsão de curto alcance: um dia ou uma semana 
 Previsão de longo alcance: lagos 
 Reservatório de emergência 

Para previsão de curto alcance para água de reúso aconselha-se que o volume do reservatório 
seja do consumo de um dia ou de uma semana conforme o caso. Neste caso os reservatórios são 
fechados não podendo entrar o sol para não desenvolver algas. 

Para previsão de longo alcance são feitos lagos e são muito grandes e impermeabilizados no 
fundo. 

Para reservatórios de emergência muitos usados em bombeamentos deve ter o cuidado para 
que a água de reúso não tenha tempo de residência muito grande para não ter problemas na 
qualidade conforme Metcalf e Eddy, 2007. 

Os problemas de armazenamento de água de reúso em reservatórios fechados conforme 
Metcalf e Eddy, 2007 são os seguintes: 

 Estagnação 
 Odor que sai dos reservatórios principalmente de gás sulfídrico H2S 
 Perda de cloro residual 
 Recrescimento de organismos 

Em reservatórios abertos, isto é, os lagos para armazenamento de água de reúso temos os 
mesmos problemas dos reservatórios fechados acrescido do desenvolvimento de águas que podem 
ser resolvido com sulfato de cobre. Salientamos que em alguns lugares é proibido o uso do sulfato 
de cobre para matar as algas. 

A cor é causada pela presença de materiais úmicos que estão na água de reúso. 
Uma maneira de se melhorar a qualidade da água é a diluição, isto é, misturar com água de 

outra procedência. Assim podemos misturar água potável na água de reúso em um reservatório. 
O custo de um reservatório de aço para água de reúso conforme Metcalf e Eddy, 2007 é: 

C= 637 x V 0,65 

Sendo: 
C= custo em dólar (US$) 
V= volume (m3) 

 
A previsão de água para loteamentos pode ser feita de várias maneiras. Uma delas é usar 

70% a 80% de vegetação nativa tanto para grama como para arbusto, explicando que existem 
gramas que estão adaptadas ao clima. Somente 20% a 20% é que serão plantas exóticas que 
requerem maior consumo de água. Existem vegetação arbustiva nativa de pouco consumo de água e 
vegetação arbustiva de consumo moderado de água. 

Kc=0,2 vegetação nativa 
Kc=0,7 gramado 
Kc=0,50   arbustos de consumo moderado de água 

 
Áreas perigosas para incêndio 

Em espaços que ficam entre áreas desenvolvidas e áreas protegidas devemos plantar 
vegetação  que sejam resistente ao fogo e  tolerante a seca. 
 
Pico de vazão 

O pico de vaza odiaria é K1=1,30 e é devido 70% a áreas residenciais e 30% a áreas 
comercial, industrial e multifamiliar conforme The Smart and Healthy Landscape 
 
Recreação 

Pesquisas feitas pelo The Smart and Healthy Landscape mostraram que 28% dos 
entrevistados informaram que as crianças regularmente usam o gramado para recreação. 
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4.18  Gerador de emergência 
Deve ser sempre pensado se deverá haver ou não gerador de emergência caso haja 

interrupção da energia elétrica. 
 
-Aspersores 

Geralmente possuem alcance de 4,6m a 24,6m, podendo chegar até 36m em áreas de campo 
de golfe.  

Os aspersor mais usado no Brasil é de rotor. Os aspersores possuem elevação de 10cm, 
12,5cm e 30cm para facilitar a irrigação e em campos de golfes podem chegar a 35cm de altura. 

Os aspersores rotores para paisagismo possuem vazão que variam de 0,12 L/s a 0,03 L/s a 
2,29 L/s.  

 
-Gotejadores 

Primeiramente usado em Israel nos anos 60. O emissor emite gotas para realizar a irrigação. 
Há vários modelos com vazões que variam de 2 litros/hora, 4 litros/hora, 8 litros/ hora e outras. É 
bom para pequenos espaços como vasos, maciços de plantas, etc. 

 
Figura 4.8- Assentamentos de tubos de PVC rigido em um campo de golfe. 

 

 
Figura 4.9- Assentamentos de tubos de PVC rigido em um campo de golfe. Observar a derivaçao lateral de 

menor diâmetro. 
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Figura 4.9- Assentamentos de tubos de PVC rigido em um campo de golfe. Observar a derivaçao lateral com um 

aspersor que se levanta automaticamente com a pressao da agua. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 4.10- Mediçao da agua para irrigaçao, observando-se um hidrometro Woltman. 
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Figura 4.11- Valvula redutora de pressao e valvula retentora de fluxo usadas em irrigaçao. 
 
4.19  Freqüência de rega 

É aconselhável fazer regras periódicas para irrigação, como por exemplo, 3 vezes por 
semana. Conforme Paulo Antonio Azeredo Neto, os áreas mais sombreadas e com solos argilosos 
exigem menos rega do que as áreas ensolaradas com solo arenoso. 

  
4.20  Horário de rega 

Pode ser regado o gramado no inicio da manhã e/ou no final da tarde. 
Deve-se evitar o cozimento da grama quando o sol está muito forte e a grama está 

encharcada de água. Em áreas sombreadas, evite regar à tarde para não favorecer o aparecimento de 
fungos. 

Geralmente a rega em campo de golfe vai de 8h a 10h por dia e é feito durante a noite. 
 
Quantidade de água 

De modo geral as gramas exigem 3mm a 5mm de água por dia. 
 

4.21  Manutenção de campo de golfe 
O campo de golfe basicamente é dividido em: 

 Greens 
 Anti-greens 
 Fairways 
 Roughs 
 Bancas 
 Paisagismo (árvores, arbustos e jardins) 

 
4.22  Testes do solo para gramados 

Os testes de solo importantes são: 
 Salinidade 
 Condutividade elétrica para se achar o TDS 
 Quantidade de sódio 
 SAR (sodium adorption ratio) 
 Bicarbonato e carbonato 
 pH 
 Cloreto 
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 Boro 
 Cloro 
 Nutrientes 
 Sólidos totais em suspensão (TSS) 
 Turbidez 

 
4.23  Topsoil 

Os solos brasileiros apresentam 1% a 2% de matéria orgânica e então se torna necessário a 
complementação necessário para o bom enraizamento e desenvolvimento do gramado.  

Conforme http://www.itograss.com.br  o topsoil é uma camada superficial de 0,20m a 0,10m  
onde será plantada a grama. Utiliza-se condicionador de solos em porcentagem de 10% a 25% em 
mistura com areia média.  

Tanto a camada de topsoil como as porcentagens da mistura condicionador e areia média 
podem variar dependendo da finalidade do campo esportivo: futebol, golfe, pólo, tênis ou outro 
esporte. 
 
4.24 Condicionadores de solos 

Os condicionadores de solos aumento a capacidade de troca catiônica (CTC) do solo. Então 
o solo terá melhor capacidade de retençao de água diminuindo o stress hídrico e menor freqüência 
de irrigação. 
 
4.25  Relação C/N 

É importante a relação C/N, que é a relação da matéria orgânica com o nitrogênio.. Temos 
que manter um equilíbrio entre C e N 
 
4.26  Macrófitas aquáticas 

Temos plantas flutuantes, submersas e plantas emergentes. 
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4.27  Uso de águas de esgotos tratadas para irrigação 
 O uso dos esgotos sanitários tratados para irrigar um campo de golfe é muito usado 
atualmente baseado num dos motivos abaixo relacionados: 

 Evitar o lançamento de esgotos em cursos de água intermitentes ou em terrenos 
particulares. 

 É uma alternativa para uso de nutrientes, onde o fósforo deve ser observado. 
 Uma boa alternativa devido a um ótimo tratamento dos esgotos 
 Serve para irrigar campos de golfe, praças publicas e jardins dos lotes.  

Ainda não temos leis brasileiras sobre o assunto e devemos usar o que está no Sinduscon, 2005. 
 
Água de Reúso Classe 3 

São para águas tratadas destinadas a irrigação de áreas verdes e rega de jardins, conforme 
Tabela (4.2). 

 
                                          Tabela 4.2 - Água de reúso classe 3 

 
 
Estado do Texas 

Para irrigação de gramado, isto é, paisagismo é exigido: 
 DBO5 ≤ 10 mg/L 
 Turbidez ≤ 3uT  
 Coliformes fecais ≤ 75/100mL  
 Análise uma vez por mês 
 Caso a água fique armazenada mais de 24h deverá ser desinfetada. 

 
Deverão ser monitorados os índices de: 

 SAR (sodium adsorption ratio) 
 Condutividade elétrica 
 Boro 
 Outros 

 
4.28  Alternativas de plantio de gramas 

Segundo www.itograss.com.br as alternativas de plantio de gramas são: 
 Semente 
 Sprigs 
 Plugging 
 Plugs 
 Tapetes (mais comum 90% do mercado) 
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O sistema de sprigs e plugging ainda não é usado no Brasil, pois necessita de equipamentos 
apropriados. O sistema de Plugs já vem sendo usado no Brasil a mais de 10anos e não depende de 
equipamentos especiais. 

 

 
Figura 4.12-Grass plugs: buracos onde são plantas as mudas 

 
 
 
 
 

 
Figura 4.13-Mudas de grama 

 
 
 
 

 
Figura 4.14-Plugging num gramado saudável 
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Figura 4.15-Tapete de grama natural 

 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.17-Semente de gramas 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                            Figura 4.18-Sprigs de Tifway 410 grama bermuda 
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4.29  Fertigation 
Fertigation é a colocação de pequenas quantidades de nutrientes juntamente com a água de 

irrigação. Deverá ser estudado o solo com muito cuidado para tal aplicação. 
 
4.30  Drenagem na irrigação 

Os campos de golfes devem possuir um sistema de drenagem. 
O próprio gramado já é um biofiltro, que melhora as águas pluviais.  

É muito importante uma boa drenagem num campo de golfe, pois  a presença de lama, tênis 
molhados, lama na bola e o deslocamentos dos veículos elétricos trarão enormes restrições no 
campo. 

Quando o buraco do campo de golfe está em terreno elevado, devemos ter em torno dele 
linhas de drenagem espaçadas de 7,5m. Pode haver bacias sifonadas com 4,5m de espaçamento de 
drenagem quando o buraco está em terreno plano. 

Nos pontos baixos que devem ser identificados deve ser feita trincheiras com profundidade 
mínima de 46cm. Geralmente é de 0,60m. 

O espaçamento entre as linhas de trincheiras depende do solo e geralmente está entre 3,00m 
a 7,5m. 

As linhas de drenagem são feitas perpendicularmente a linha do fluxo da água. 
As linhas de drenagem usam solo nativo, areia e não pedregulho e são envolvidos com 

geotêxtil. 
A largura das trincheiras são de 13cm a 18cm para acomodar estes materiais.  
A taxa de infiltração da areia varia de 76cm/hora a 203cm/hora 
A condutividade hidráulica do solo é importante para a determinação da tubulação principal 

que conduzem as águas de drenagem a um determinado ponto. As profundidades podem variar de 
0,60m a 1,80m. 

Muitas vezes em drenagem de campo de golfe necessitamos de fazer sifonagem e 
bombeamento. 
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Figura 4.18- Obras de drenagem de um campo de golfe. 
Fonte:  Green Section Record; Planning a golf course drainage projetc 

Patrick M; O´Obrien 
 
 

 
Figura 4.19- Obras de drenagem de um campo de golfe. Observar os drenos são perpendiculares ao fluxo. 
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Figura 4.20- Matérias de drenagem estocados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4.21-Reservatório de retenção no campo de golfe para reter águas pluviais 
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Figura 4.22-Observar que a grama está assentada sobre camada de material para a zona de raízes e a 

drenagem. 
 
Na Figura (4.22) a grama está sobre uma camada de solo de 300mm a qual por sua vez está 

sobre uma camada de areia de 100mm. Abaixo temos 200mm de solo nativo e as tubulações de 
drenagem. 

 
 
4.31  Viveiro de mudas (nursery) 

Em loteamentos muito grande é comum se fazer um viveiro de mudas para a implantaçao do 
gramado. 
 
4.32  Plano de Contingência para época de secas. 
 Deve-se pensar sempre em um plano de contingência para a irrigação do campo de golfe, 
para situações de secas muito prolongada. 
 
4.33  Evapotranspiração 

Como geralmente nao temos muitos dados para determinação com maior precisão a 
evapotranspiração, podemos usar o metodo de Bradley-Criddle,1975 que produz bons resultados. 
 
 
Exemplo 4.1 

Podemos usar um loteamento conforme Tabela (4.3) que haverá irrigação para paisagismo e 
para o campo de golfe.  

Observar que precisamos de mais água no campo de golfe.  
Para o mês de janeiro precisamos para o campo de golfe de 0,6mm/dia de irrigação, 

enquanto que para o paisagismo comum precisamos de 0,4mm/dia, isto é, o campo de golfe gasta 
aproximadamente 50% a mais de água que o gramado comum. 
 

                                  

UUSSGGAA PPuuttttiinngg GGrreeeenn PPrrooffiillee 

1122  iinn..  
  
    44  iinn..  

  

    44  iinn..  
  
  88 iinn..  

DDrraaiinnaaggee LLiinneess 

Titleist

RRoooott  ZZoonnee  MMiixx  
CCooaarrssee  ggrraaiinneedd  mmaatteerriiaall  
((llooaammyy  ffiinnee  ssaanndd  ––  ffiinnee  ssaanndd))  
((HHyydd..  CCoonndduuccttiivviittyy  >>  66  iinn..//hhrr))  
IInntteerrmmeeddiiaattee  LLaayyeerr  
((ccooaarrssee  ssaanndd  ––  ffiinnee  ggrraavveell))  
CCrruusshheedd  SSttoonnee  
  
NNaattiivvee SSooiill 
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Tabela 4.1- Resultados a serem usados em irrigação 
 

 
 
 
 
Exemplo 4.2 

Aplicação a área de campo de golfe com 18 buracos e com 750.000m2 para o cálculo da 
quantidade em milímetros que deve ser irrigada por dia mês a mês para o municipio de Itatiba no 
Estado de Sao Paulo. 

Foi usado o Método de Blaney-Criddle para a evapotranspiração.  
Os cálculos foram feitos com e sem a precipitação efetiva Pe. 
O rendimento adotado para irrigação foi de 80%. 
O solo adotado é franco siltoso. 

 
 
 
4.34 Salinidade 

Conforme Asano, 1998 a salinidade é o maior problema no uso de água de reúso em campos 
de golfe. Afetará os greens, os tees, pois o efeito adverso da salinidade é que a grama vai ficando 
com coloração marrom e amarelada. 

Muitas plantas são sensitivas ao cloro e ao boro. 
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                        Fonte: Asano, 1998 
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Capítulos 05- Pedido de outorga para irrigação 
 
5.1  Introdução 

O texto base para a discussão do assunto é da Agencia Nacional de Águas (ANA) elaborado por 
Pedro Cunha  et al. 

Segundo a FAO o Brasil tem 63% de uso da água na irrigação, 18% para abastecimento 
humano, 14% para uso animal e 5% para uso industrial. 

O Brasil possui 30 milhões de hectares de área em potencial para ser irrigada sendo que 
somente 10% é utilizado. Portanto, são irrigados cerca de  3 milhões de hectares. 
 
5.2  Vazão insignificante 

O artigo 12 da Lei Federal 9.433/97 considera vazão insignificante aquela que não necessita de 
outorga, mas não a responsabilidade de computá-las e quantificá-las. 

Para o rio Paraíba do Sul é considerado vazão insignificante até 1,0 L/s. A partir deste valor é 
necessário a outorga. 
 
5.3  Precipitação efetiva 

Outro ponto controvertido é a precipitação efetiva que é a parte da precipitação armazenada no 
solo até a profundidade das raízes e que efetivamente contribui para a produção das culturas. 

Na Índia se considera como precipitação efetiva 60% do total da precipitação ou 75% da 
precipitação média. 

Em alguns países considera-se a precipitação efetiva como uma média, sem levar em 
consideração as precipitações inferiores a 5mm e superiores a 75mm/dia e 125mm num período de 10 
dias. 

O critério que  usamos é baseado no Método do US Soil Conservatior Service que está 
explicado no item 1.24 deste livro. 
5.4  Evapotranspiração de referência ETo 

Consideramos como o valor de ETo aquele calculado pelo Método de Penman-Monteith 
recomendado pela FAO. A evapotranspiração da cultura ETc= Kc x ETo. 

O coeficiente de cultura Kc é um fator adimensional que estabelece a reação entre a 
evapotranspiração de referência e a evapotranspiração da cultura. 
 
5.5  Coeficiente de molhamento da superfície do solo (Ks) 

O coeficiente de molhamento Ks expressa a relação entre a área molhada pela irrigação e a 
área do solo ocupada pela cultura. Quando Ks=1 significa que toda a área é irrigada e quando Ks<1 
significa que somente parte da área é irrigada. 
 
5.6  Necessidade de irrigação 

É a diferença ente a evapotranspiração da cultura e a precipitação efetiva PE. 
NL= ETc - Pe 
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5.7  Necessidade de irrigação bruta 

 
NL= (ETc – PE)/ eficiência do sistema 

 
 
Na Tabela (5.1) estão os valores estimados de eficiência conforme o método de irrigação. 

 
 
 

Tabela 5.1- Eficiência média de irrigação em função do método de irrigação e de condicionantes 
Método Condicionante Eficiência 

Sulcos de infiltração Sulcos longos e/ou solos arenosos 
Solo e comprimento adequados 

50 
65 

Inundação (tabuleiros) Solo arenoso- lençol profundo 
Solo argilo- lençol raso 

40 
60 

Aspersão convencional Ventos fortes 
Com ventos leves ou sem 

60 
75 

Autopropelido/montagem 
direta 

Ventos fortes 
Com ventos leves ou sem 

60 
75 

Pivô central Vento forte/ condições razoáveis 
Em ótimas condições 

75 
90 

Microaspersão Condições razoáveis 
Em ótimas condições 

75 
90 

Gotejamento Condições razoáveis 
Em ótimas condições 

85 
95 

Tubos perfurados Perfuração manual 
Em ótimas condições 

65 
80 

Fonte: Pedro Cunha e outros ANA 
 

O LEED usa para Sprinkler a eficiência de 0,625 e para gotejamento 0,90. 
 

 
5.8  Vazão de bombeamento 

A vazão de bombeamento de captação ou vazão instantânea pode ser fornecido em mm/mês. 
Pode ser determinado o número de horas por dia em que será feito o bombeamento no local de 
captação. É costume calcular a vazão de captação por hectare de área irrigada (L/s x ha). 
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5.9  Vazões indicadoras de demandas de irrigação 
Pedro Cunha e outros apresentam as vazões contínuas em litros por segundo por hectare 

conforme o método de irrigação conforme Tabela (5.2). 
 
                                Tabela 5.2- Vazão contínua por método de irrigação ( L/s x ha) 

Método Vazão contínua 
(L/s x ha)

 
Inundação 2,0 a 2,5 

Sulcos 0,8 a 2,0 
Aspersão 0,6 a 1,0 

Localizada (microaspersão, gotejamento) 0,3 a 0,7 
                  Fonte: Pedro Cunha e outros. ANA 

 
5.10  Lixiviação 

Para controlar a salinidade às vezes é necessário uma lâmina de água que atravesse a zona 
radicular. É a lixiviação que deve ser aplicada antes ou depois do período vegetativo. 
 
5.11  Disponibilidade de água do manancial 

São usadas as vazões Q7,10 ou Q95 da permanência dependendo do Estado do Brasil. 
No Estado de São Paulo comumente se usa o Q7,10 mas na Bahia se usa o 80% do Q90. No 

Estado de São Paulo se considera a dotação de 0,327 L/s x ha como uma demanda média.  
Para uma estimativa de água consumida pela irrigação devemos considerar como balizador o 

limite máximo 1,0 L/s x ha. 
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evapotranspiração de referência ETo 

 

 
Latitude 

Varejao-Silva, 2005
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Capitulo 09- Método de Blaney-Criddle, 1975 para evapotranspiração de referência ETo 
 
6.1 Introdução 
 Smith, 1997 cita vários métodos para o cálculo da evapotranspiração: Jensen-Haise, Blaney-Criddle, 
Penman e Penman-Monteith. Apresentaremos o método que achamos com boa precisão e com poucos dados de 
entrada e que pode ser usado em qualquer parte do Brasil. 

No método antigo de Blaney-Criddle data de 1950 e foram apontados varios erros e  posteriormente foi 
criado o Método de Blaney-Criddle, 1975. 
 
6.2 Método novo de Blaney-Criddle, 1975 

O método está muito bem explicado por Varejão-Silva, 2005. 
 

H*= f* (0,46 x T + 8,13) 
 

Sendo: 
H*= lâmina de água no período de um dia (mm) 
T= temperatura média do mês (º C) 
f*= média da porcentagem diaria do fotoperiodo anual em latitudes que variam de 10º N a 35º S, conforme 
Tabela (6.1). 

 
 

Tabela 6.1- Valores de f* para a nova fórmula de Blaney-Criddle conforme Varejão-Silva, 2005. 
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Tabela 6.2- Valores de a e b para a nova fórmula de Blaney-Criddle, 1975 conforme Varejão-Silva, 

2005. 
 

 
Exemplo 6.3 
Calcular H* para o mês de janeiro para município de Guarulhos com latitude de 23,5º Sul e temperatura média do 
mês de janeiro de 23,7º C. 

Consultando Tabela (6.1) para janeiro f*= 0,31. 
Aplicando a equação: 

H*= f* (0,46 x T + 8,13) 
H*= 0,31 (0,46 x 23,7 + 8,13)=5,9mm 

 
6.3 Evapotranspiração de referência ETo 

O valor de ETo é determinado usando a Tabela (6.2) achamos os valores de a e b, onde entram as 
relações n/M, a umidade relativa do ar e o vento. 

ETo= a + b x H* 
 

Sendo: 
Eto= evapotranspiração (mm/dia) 

A e b são coeficientes obtidos da Tabela (6.5) 
H*= calculado anteriormente (mm) 
 
 
 
 

Exemplo 6.4 
Calcular a evapotranspiração de referência ETo para Guarulhos sento a umidade relativa do ar média de 73%, a 
velocidade do vento média de 1,6m/s e a relação n/N média de 0,42. 

Entrando nas Tabela (6.2) achamos razão de insolação baixa e coeficientes: 
a= -1,65 
b= 0,98 
ETo= a + b x H* 
ETo= -1,65 + 0,98 x H=  -1,65 + 0,98 x 5,9 =4,1mm/dia 

Como o mês de janeiro tem 31 dias, a ETo mensal será: 
ETomês= 4,1mm/dia x 31 dias= 128mm/mês 

 
Para os restantes dos meses temos: 
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                   Tabela 6.3- Cálculo de ETo usando equação de Blaney-Criddle cidade de Guarulhos 
Dias no mês Precipitação Temperatura do ar 
  (mm) (ºC) 
31 Janeiro 254,1 23,7 
28 fevereiro 251,7 22,8 
31 março 200,9 23,2 
30 abril 58,3 21,3 
31 maio 70,3 18,6 
30 junho 39,0 17,5 
31 julho 30,8 16,7 
31 agosto 24,9 18,8 
30 setembro 75,1 19,0 
31 outubro 137,4 20,8 
30 novembro 130,5 21,5 
31 dezembro 214,7 22,9 
365  Total=1487,8 Média=20,6 

 
 

Tabela 6.4- Cálculo de ETo usando equação de Blaney-Criddle cidade de Guarulhos 
Meses do  

ano 
Latitude 23,5º 

Para Guarulhos
H* ETo ETo 

 f* (mm/dia) (mm/dia) (mm/mês) 
Janeiro 0,31 5,9 4,1 128 
fevereiro 0,29 5,4 3,6 102 
março 0,28 5,3 3,5 109 
abril 0,26 4,7 2,9 88 
maio 0,25 4,2 2,4 76 
junho 0,24 3,9 2,2 65 
julho 0,24 3,8 2,1 64 
agosto 0,26 4,4 2,6 81 
setembro 0,27 4,6 2,8 85 
outubro 0,29 5,1 3,4 105 
novembro 0,30 5,4 3,6 109 
dezembro 0,31 5,8 4,0 125 
    Total=1136 
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Capítulo 07 
LEED 

 
O sprinkler foi patenteado nos Estados Unidos em 16 de abril de 1935 e foi inventado 

por Orton H. Englehart. 
O gotejamento foi usado pela primeira nos Estados Unidos no Colorado em 1913. 
Fonte: Smith, 1997 
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Introdução 
 
 
 
 

Apresentaremos neste capítulo alguns exemplos que podem ser aplicados no LEED, tanto 
para quantidade, qualidade das águas pluviais e irrigação. 

Os exemplos foram feitos separadamente de maneira que possam ser lidos de maneira 
independente e daí a repetição de algumas figuras que possuem o propósito de melhorar o 
entendimento.  

Segundo o LEED os cálculos relativo a águas pluviais como as vazões e volumes podem ser 
feitas por engenheiro civil e arquiteto paisagista. 

Os métodos de cálculo a serem aplicados, como o Método Racional, devem ser usado de 
maneira que sejam aceito e reconhecido por todos. Usaremos em nossos cálculos o Método 
Racional que possui a vantagem de ser o mais conhecido no Brasil e que pode ser aplicado 
facilmente em qualquer lugar. O método do TR-55 muito usado nos Estados Unidos não será 
aplicado, pois somente no Estado de São Paulo é que temos estudos que mostram a sua 
aplicabilidade usando um hietograma de chuva adequado. 

O objetivo do LEED é de maximizar as áreas permeáveis. 
Com referência a normas técnicas existem normas da ABNT para instalações prediais de 

águas pluviais que NBR 10844/1989 e para aproveitamento de água de chuva de cobertura em areas 
urbanas para fins não potáveis que é a NBR 15527/07. 

Para o sistema de  micro-drenagem e macro-drenagem não existem normas técnicas e sim 
recomendações locais de algumas prefeituras. 

 
 

Engenheiro civil Plinio Tomaz  
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Capítulo 07- LEED    
 
7.1 Introdução 

O nome LEED significa Leadership in Energy and Environmental Design. São os edifícios 
verdes usados nos Estados Unidos (green building). 

No Brasil existem atualmente 10 firmas especializadas que estão aptas a dar consultoria 
auxiliando na obtenção da certificação LEED (GBC Brasil junho de 2009). 
 
7.2 Economia de água no paisagismo 
 O LEED é feito para empreendimentos novos e existentes, havendo alguma pequena 
diferença na conceituação. 

O LEED para empreendimento existente possui de 1 a 5 pontos para a certificação de Water 
Efficient Landscaping com a sigla WE Credit 3 conforme Tabela (7.1). 

O objetivo do LEED no paisagismo é limitar ou eliminar o uso da água potável ou outra de 
superfície ou subterrânea disponível próxima do local onde será feito o paisagismo. 

 
Tabela 7.1- Percentagem de redução e número de pontos do WE Credit 3 Water efficient 

landscaping. 
Porcentagem de redução Pontos

50,0% 1 
62,5% 2 
75,0% 3 
87,5% 4 
100,0% 5 

 
 
Compara-se o projeto de irrigação com um projeto linha de base. 
  

• Quando não há vegetação a se irrigar, podemos lavar pisos de pátios, telhados, etc de 
maneira que a área seja no mínimo de 5% do total. 

• Pode-se usar o método de Penman-Monteith que é o melhor e padronizado pela 
FAO. Na prática o método de Blaney-Criddle é fácil de ser aplicado no Brasil. 

• O sistema de irrigação pode ser permanente ou provisório. No caso de provisório 
deverá ser instalado pelo menos durante 1 (um) ano. 

• A redução de consumo é obtida usando o seguinte: fator de espécie, eficiência da 
irrigação, aproveitamento de água de chuva, água de reúso local ou da concessionária 
pública e água gerada por aparelhos de ar condicionado. 

 
Evapotranspiração no paisagismo 

ETL= ETo x KL 
ETo= evapotranspiração de referência (mm/mês) 
KL= usado em paisagismo (gramados e arbustos) 
ETL= evapotranspiração do paisagismo (mm/mês) 

TWA = (A x ETL/ IE) x CE 
TWA= quantidade necessária de água para irrigação no mês (m3) 
A= área irrigada (m2) 
IE= eficiência 

IE= eficiência da irrigação 
IE=0,625 para sprinkler 

      IE=0,90 para irrigação com gotejamento 
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CE= fator de controle 
Estimativas do fator de controle CE conforme se existem controlador e sensor de chuva. 

   CE=0,85 quando existe somente o sensor de chuva 
CE=0,80 quando existe somente o controlador 
CE=0,60 quando existe o controlador e o sensor de chuva 
CE=1,00 para quando não existe sensor de chuva e nem controlador. São os sistemas 

convencionais e, portanto não há nenhuma redução. 
CE=0,4 quando existe microestação (sugerido em curso do LEED no dia 

14/11/2009) pela firma Regatec. 
 
TPWA= TWA – Água não potável 

                          GWPA= 100 x (TWA linha de base – TWA projetado) / TWA linha de base 
TPWA= é a água potável necessária para a irrigação descontando-se a água não potável 
Água não potável = reúso de esgotos, águas cinzas e aproveitamento de água de chuva. 
TWA linha de base = é aquele sistema de irrigação tradicional em que não há sensor de chuvas e 
nem controlador da irrigação. São de modo os sistemas antigos e é o total de água necessário para 
um paisagismo linha de base. 
TWA projetado= são os sistemas de irrigação projetados em que há sensor de chuva ou e 
controlado. Poderá haver também o gotejamento. 
GWPA= é a porcentagem da redução de água potável (%) 

 
• Recomendações sobre projeto de irrigação para o LEED 

1. Orientação do vento e sol 
2. Seleção de plantas conforme o perfil das sombras 
3. Reduzir a ilha de calor usando as sombras das árvores e dos edifícios 
4. Separar as plantas de acordo com o uso da água 

 
• O uso da água pode ser: alto, moderado ou baixo. No uso da água alto é necessário irrigação 

regularmente. No uso da água médio devemos ocasionalmente fazer irrigação e no uso de 
água baixo não precisa de irrigação usando somente as chuvas. 

• O uso de gramado é para áreas recreacionais, uso de pedestres e para conservação o solo 
(evitar erosão). 

• Escolha de plantas que se adaptem facilmente ao local 
• Análise do solo para cada zona. 
• Não usar somente uma espécie de planta e não usar um número elevado de espécies. 
• Diversificar as espécies para evitar doenças e pestes. 
• Verificar mensalmente o calendário de irrigação 
• Usar plantas nativas ou adaptadas ou a combinação entre elas 
• A irrigação por gotejamento nas raízes das plantas economiza de 30% a 50% do que 

irrigação com sprinkler 
• O uso de sensor de chuva economiza água, pois só é feita a irrigação quando for necessário. 
• O uso da água de chuva coletada em cisternas funciona bem na irrigação. 
• As cisternas podem ser feitas de concreto, PVC, polietileno ou metálicas 
• Pode-se usar na irrigação esgoto público com tratamento terciário que é o reúso. 

 
7.3 Coeficiente de paisagismo (KL) 
 O coeficiente de paisagismo KL é um conceito novo que substitui o antigo coeficiente Kc, 
que continua a ser usado em outras culturas. É adotado também pelo LEED. 

A vantagem do coeficiente de paisagismo KL é que pode ser reajustado para microclima 
usando o coeficiente (Kmc), para a densidade das plantas usando (Kd) e, para o impacto das 
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necessidades de água da planta, usando o coeficiente (Ks) que é praticamente o antigo coeficiente 
Kc. 

 
KL = Ks x Kmc x Kd 

Sendo: 
KL= coeficiente de paisagismo 
Ks= fator das espécies 
Kmc=  fator do microclima. 
Kd= fator da densidade das plantas. 
 
7.4 Fator das espécies Ks 

As diversas plantas de diferentes espécies possuem taxas de evapotranspiração diferentes. 
Algumas espécies transpiram muita água, enquanto que outras consomem relativamente pouca água 
conforme Tabela (7.2). 

 
                                    Tabela 7.2- Valores do fator das espécies Ks para diversas plantas 

Vegetação Alto Médio Baixo 
Árvores 0,9 0,5 0,2 
Arbustos 0,7 0,5 0,2 
Forrações: plantas rasteiras 0,9 0,5 0,2 
Mistura de árvores, arbustos e gramas 0,9 0,5 0,2 
Gramado 0,80 0,75 0,60 

Fonte: The Irrigation Association, março de 2005- Landscape Irrigation Scheduling and Water Management. 
 

Fator das espécies Ks que pode ser categoria alta, média e baixa sendo a média Ks=0,60.  
Se Ks=0 então KL=0 e não há necessidade de água para irrigação. 

7.5 Fator do microclima Kmc 
Os prédios, pavimentação, declividades, sombras, ventos, etc podem influenciar muito o 

meio ambiente local.  
Tabela 7.3- Valores do microclima Kmc para plantas diversas plantas 

 
 
 
 
 
 
 
 
Um alto fator de microclima Kmc se deve a locais rodeados por superfícies que absorvem o 

calor e que haja muitos ventos, chegando o coeficiente atingir Kmc= 1,4.  
 

 
Fonte: The Irrigation Association, março de 2005- Landscape Irrigation Scheduling and Water Management 

 
Um fator Kmc=1 médio para gramados são as plantas que estão na sombra e protegidas do 

vento. O fator Kmc = 0,8 conforme Tabela (7.3) são plantas que estão muito bem protegidas dos 
ventos. 
 
 
 
 
 
 
 

Vegetação Alto Médio Baixo 
Árvores 1,4 1,0 0,5 
Arbustos 1,3 1,0 0,5 
Forrações: plantas rasteiras 1,2 1,0 0,5 
Mistura de árvores, arbustos e gramas 1,4 1,0 0,5 
Gramados 1,2 1,0 0,8 
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Fator de microclima Kmc.  
Inclui as condições de temperatura, vento e umidade.  
O valor médio de Kmc=1,0 onde as condições de evapotranspiração não são afetadas pelos 

edifícios, pavimentos, declividades ou superfícies reflexivas.  
O valor alto de Kmc são devido a locais onde a evaporação potencial é aumentada pelas 

superfícies que absorvem o calor e são expostas as condições particulares do vento.  
Como exemplo de valor alto de Kmc temos estacionamentos, áreas que formam túneis de 

vento.  
O valor baixo de Kmc é em áreas sombreadas e protegidas do vento. 

 
7.6 Fator de densidade Kd 
 A densidade da vegetação no paisagismo varia muito. Existem plantas que ficam esparsas, 
que oferecem menor área de superfície de folhas e outras mais densas. A densidade é um fator que 
está entre 0,5 a 1,3 e que está em três grupos: alta, média e baixa densidade, conforme Tabela (7.4). 

 
Tabela 7.4- Valores da fator de densidade Kd para plantas diversas plantas 

 
Vegetação Alto Médio Baixo 

Árvores 1,3 1,0 0,5 
Arbustos 1,1 1,0 0,5 
Forrações: plantas rasteiras 1,1 1,0 0,5 
Mistura de árvores, arbustos e gramas 1,3 1,0 0,6 
Gramados 1,0 1,0 0,6 

Fonte: The Irrigation Association, março de 2005- Landscape Irrigation Scheduling and Water Management. 
 

Fator de densidade Kd estabelece o número de plantas em determinada área.  
As plantas espaçadas terão menos evapotranspiração do que as plantas com alta densidade.  
O valor Kd aplicado em áreas sombreadas por árvores varia de 60% a 100%.  
Por exemplo, para área com 25% de sombreamento devido a árvores resulta em Kd=0,5.  
Para áreas densas usamos Kd=1,3. 

 
 
Exemplo 7.1 

Um gramado em zona de edificações, onde há bastante sombra, num local de clima quente e 
úmido. Queremos a lâmina líquida de água necessária para a grama Santo Agostinho. Considerar a 
densidade média do gramado. 
Ks= 0,6 
Kmc= 0,8 (sombras) 
Kd= 1,0 (grama) 
KL= Ks x Kmc x Kd= 0,6 x 0,8 x 1,0= 0,48 
ETo= 6,4mm/dia 

 
PWR= ETc= ETo x KL= 6,4mm/dia x 0,48= 3,1mm/dia 
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7.7 Cálculos de economia da água potável na irrigação 
O LEED para empreendimentos existentes possui três opções para a demonstração da 

economia de água potável com a irrigação em empreendimentos existentes. 
 
Opção 1- 

Calcular a irrigação linha de base anual mês a mês. Comparamos a irrigação linha de base 
com uma irrigação moderna que será a irrigação de projeto e calculamos a porcentagem de 
redução. Entretanto o LEED não utiliza as precipitações efetivas. 
 
Opção 2- 

Calcular a irrigação linha de base anual mês a mês. Comparamos a irrigação linha de base 
com uma irrigação de projeto adotando vários tipos de vegetação como gramados, arbusto e misto 
usando o coeficiente KL e calculamos a porcentagem de redução.  
 
 
Opção 3- 
 Neste caso comparamos o desempenho da irrigação existente no local ou região ou nacional 
de forma a demonstrar a economia de água potável. 
Comentário: 

No Capítulo 5 deste livro referente a pedidos de outorgas possuímos algumas informações 
para o Estado de São Paulo com a demanda média de irrigação é de 0,327 L/s x ha. 

Podemos também comparar com irrigação por aspersão que varia de 0,6 a 1,0 L/sxha e 
irrigação por gotejamento que varia de 0,3 a 0,7 L/sxha. 

Em Brasília a experiencia da Rainbird o consumo máximo de água em campos de golfe é de 
0,57 L/s x ha. 
 
Exemplo 7.2 

Calcular a economia média anual de água potável usando água de reúso para certificação 
LEED para um empreendimento existente na cidade de Guarulhos, São Paulo. 

Usaremos a Opção 2 do LEED para empreendimento existente. 
Salientamos que faremos o cálculo da economia de cada mês e fazendo-se uma média anual.  
Estabelecemos o critério de não se usar a precipitação efetiva, isto é, as chuvas foram usadas 

para se definir a economia de água potável da mesma maneira que é feito pelo LEED. 
Usamos o Método de Blaney-Criddle que é facilmente aplicável a qualquer cidade do Brasil 

em contraposição com o método mais correto que é o Método de Penman-Monteith onde são 
necessárias muitas informações que a maioria das cidades brasileiras não dispõem. 

Foi suposto de alguma maneira que fazemos o reúso da água cinza com um volume fixo 
mensalmente. Poderíamos usar água de reúso de esgotos tratados bem como aproveitamento de 
água de chuva que seria reservada em cisternas. 

No local tem área de arbustos de 112m2, área mista com arbustos e gramado de 363m2 e área 
somente de gramado de 84m2. 

Para o LEED é importante a separação das áreas de gramados das áreas de arbustos devido 
ao consumo de água ser um pouco diferente. 

Para efeito de irrigação adotamos a irrigação por gotejamento em arbustos e área mista e 
irrigação com sprinkler para os gramados que é o usual. 

Foram feitas duas planilhas, sendo a primeira de um projeto projetado de irrigação onde 
usamos a irrigação por gotejamento nos arbustos e área mista e uso de sprinkler nos gramados. 
Foram usadas plantas que economizam água. 

A segunda planilha mostra um sistema de irrigação linha de base onde se usa somente 
sprinkler e não se tem muito cuidado em escolher plantas que economizem água. 

Na Tabela (7.5) e (7.6) temos a irrigação projetada e na Tabela (7.7) e (7.8)  a irrigação linha 
de base. 
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Tabela 7.5- Irrigação projetada com o fator de controle e não usando precipitação 
efetiva. 

 
Meses do ano Janeiro fevereiro março abril maio junho 

Evapotranspiração de referência 
ETo (mm/mês_ 

128 102 109 88 76 65 

       
Arbustos       

Fator das espécies Ks 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Fator de densidade Kd 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Fator de microclima Kmc 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 
       Coeficiente de paisagismo KL=Ks. Kd. Kmc 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Misto       
Fator das espécies Ks 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Fator de densidade Kd 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Fator de microclima Kmc 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 
Coeficiente de paisagismo KL 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Gramado       
Fator das espécies Ks 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
Fator de densidade Kd 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Fator de microclima Kmc 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
Coeficiente de paisagismo KL 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

ETL (mm/mês)= Eto . KL . CF       
arbustos CF=0,60 20,0 15,9 17,0 13,7 11,9 10,1 

misto CF=0,60 23,7 18,8 20,1 16,3 14,0 12,0 
gramado CF=0,60 64,5 51,4 54,9 44,4 38,3 32,8 

Eficiência IE (fração)       
arbustos drip 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 

misto drip 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 
gramado sprinkler 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 

Área (m2)       
arbustos 112 112 112 112 112 112 

misto 363 363 363 363 363 363 
gramado 84 84 84 84 84 84 

TPWA (m3/mês)       
arbustos 2,5 2,0 2,1 1,7 1,5 1,3 

misto 9,5 7,6 8,1 6,6 5,7 4,8 
gramado 8,7 6,9 7,4 6,0 5,1 4,4 

       
Subtotal (m3/mês) = 20,7 16,5 17,6 14,2 12,3 10,5 

Reúso (m3/mês) 16 16 16 16 16 16 
TPWA (m3/mês)=TWA-Reúso 4,7 0,5 1,6 0,0 0,0 0,0 

Sistema linha de base (antigo) 20,7 16,5 17,6 14,2 12,3 10,5 
GPWA= [ (TWA antigo-TWAprojetado)/TWAantigo) x 

100 
77 97 91 100 100 100 
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                                     Tabela 7.6- continuação = Irrigação projetada 

Meses do ano julho agosto setembro outubro novembro dezembro

ETo (mm/mês) 64 81 85 105 109 125 
       

Arbustos       
Fator das espécies Ks 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Fator de densidade Kd 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Fator de microclima Kmc 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 
Coeficiente de paisagismo KL 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Misto       
Fator das espécies Ks 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Fator de densidade Kd 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Fator de microclima Kmc 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 
Coeficiente de paisagismo KL 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Fator das espécies Ks       
Fator de densidade Kd 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Fator de microclima Kmc 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Coeficiente de paisagismo KL 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Fator das espécies Ks 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
ETL (mm/mês)= Eto . KL . CF       

arbustos CF=0,60 10,0 12,6 13,3 16,4 17,0 19,5 
misto CF=0,60 11,8 15,0 15,7 19,4 20,1 23,1 

gramado CF=0,60 32,3 40,8 42,8 52,9 54,9 63,0 
Eficiência IE (fração)       

Arbustos/gotejamento 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 
Misto/gotejamento 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 
gramado sprinkler 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 

Área (m2)       
arbustos 112 112 112 112 112 112 

misto 363 363 363 363 363 363 
gramado 84 84 84 84 84 84 

TPWA (m3/mês)       
arbustos 1,2 1,6 1,7 2,0 2,1 2,4 

misto 4,8 6,0 6,3 7,8 8,1 9,3 
gramado 4,3 5,5 5,8 7,1 7,4 8,5 

       
Subtotal (m3/mês))= 10,3 13,1 13,7 17,0 17,6 20,2 

Reúso (m3/mês) 16 16 16 16 16 16 
TPWA (m3/mês)=TWA-Reúso 0,0 0,0 0,0 1,0 1,6 4,2 

Sistema linha de base (antigo) 10,3 13,1 13,7 17,0 17,6 20,2 
GPWA= [ (TWA linha de base-

TWAprojetado)/TWAlinha de base) x 100 
100 100 100 94 91 79 
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                                     Tabela 7.7- Projeto de irrigação linha de base 
Meses do ano Janeiro fevereiro março abril maio junho 

Eto (mm/mês_ 128 102 109 88 76 65 

       
Arbustos       

Fator das espécies Ks 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Fator de densidade Kd 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Fator de microclima Kmc 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 
Coeficiente de paisagismo KL 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
Misto       

Fator das espécies Ks 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Fator de densidade Kd 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Fator de microclima Kmc 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 
Coeficiente de paisagismo KL 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Gramado       
Ks 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
Kd 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Kmc 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
KL= Ks . Kd . Kmc 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

ETL (mm)= Eto . KL . CF       
arbustos  CF=1,0 83,2 66,3 70,85 57,2 49,4 42,25 

misto CF=1,0 83,2 66,3 70,85 57,2 49,4 42,25 
gramado CF=1,0 107,52 85,68 91,56 73,92 63,84 54,6 

Eficiência IE (fração)       
arbustos sprinkler 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 

misto sprinkler 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 
gramado sprinkler 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 

Área (m2)       
arbustos 112 112 112 112 112 112 

misto 363 363 363 363 363 363 
gramado 84 84 84 84 84 84 

TPWA  (m3/mês)       
arbustos 2,5 2,0 2,1 1,7 1,5 1,3 

misto 9,5 7,6 8,1 6,6 5,7 4,8 
gramado 8,7 6,9 7,4 6,0 5,1 4,4 

       
Subtotal (m3/mês)= 20,7 16,5 17,6 14,2 12,3 10,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Consumo de água em  paisagismo 
Capitulo 07- LEED 

Engenheiro Plínio Tomaz    pliniotomaz@uol.com.br    08/07/10 
 

 

7-12

 

 
                                          Tabela 7.8 continuação- Projeto de irrigação linha de base 

Meses do ano julho agosto setembro outubro novembro dezembro

Eto (mm/mês_ 64 81 85 105 109 125 
       

Arbustos       
Fator das espécies Ks 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Fator de densidade Kd 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Fator de microclima Kmc 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 
Coeficiente de paisagismo KL 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Misto       
Fator das espécies Ks 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Fator de densidade Kd 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Fator de microclima Kmc 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 
Coeficiente de paisagismo KL 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Gramado       
Fator das espécies Ks 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
Fator de densidade Kd 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Fator de microclima Kmc 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
Coeficiente de paisagismo KL 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

ETL (mm)= Eto . KL . CF       
arbustos  CF=1,0 41,6 52,65 55,25 68,25 70,85 81,25 

misto CF=1,0 41,6 52,65 55,25 68,25 70,85 81,25 
gramado CF=1,0 53,76 68,04 71,4 88,2 91,56 105 

Eficiência IE (fração)       
arbustos sprinkler 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 

misto sprinkler 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 
gramado sprinkler 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 

Área (m2)       
arbustos 112 112 112 112 112 112 

misto 363 363 363 363 363 363 
gramado 84 84 84 84 84 84 

TPWA  (m3/mês)       
arbustos 1,2 1,6 1,7 2,0 2,1 2,4 

misto 4,8 6,0 6,3 7,8 8,1 9,3 
gramado 4,3 5,5 5,8 7,1 7,4 8,5 

       
Subtotal (m3/mês)= 10,3 13,1 13,7 17,0 17,6 20,2 
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Exemplo 7.3 
Dimensionar um reservatório para melhoria da qualidade das águas pluviais off line na 

cidade de Santa Barbara do Oeste no Estado de São Paulo para uma bacia com área de 30.000m2 

(3ha) sendo que para pré-desenvolvimento tínhamos área impermeável de 10% e para pós-
desenvolvimento área impermeável de 60%. A declividade média do talvegue é de 3% (0,03m/m) e 
o comprimento do mesmo é de 260,00m.  

Uma BMP pode ser construída on line ou off line conforme (Figura 7.3). Quando a BMP for 
construída no próprio leito do córrego ou do rio é on line e quando a mesma é desviada é off line. 
Quando houver o desvio tem que ser construído um regulador de fluxo para desviar a vazão que 
queremos que vá para a BMP sendo que o restante vai para o rio o córrego. 

A escolha deve ser feita pelo projetista e deverão ser avaliadas as vantagens e desvantagens 
da alternativa adotada. 

 
Figura 7.1- Esquema de BMP on line e off line. 

 
Tempo de concentração pela Fórmula da Federal Aviation Agency (FAA,1970) 
 Esta fórmula foi desenvolvida para uso de drenagem em campos de aviação nos Estados 
Unidos (McCuen, 1998) e foi usada na microdrenagem do Aeroporto Internacional de Guarulhos. 
             É válida para pequenas bacias onde o escoamento superficial sobre o solo predomina. O 
comprimento, declividade e o coeficiente de runoff são para o escoamento principal do talvegue. 
                tc= 0,69 .  (1,1– C). L 0,5 . S –0,33                                                    (Equação 7.1) 
Sendo: 
tc= tempo de concentração (min); 
C= coeficiente de runoff do método racional  
L= comprimento (m) máximo do talvegue deverá ser de 150m; 
S= declividade média (m/m)  
Nota: talvegue é o fundo do vale por onde escoa as águas pluviais quando chove ou por onde 
passa um córrego ou rio. 

 
Coeficiente volumétrico Rv 

Vamos calcular o coeficiente volume Rv e fazermos C=Rv para pré e pos desenvolvimento 
Rv=0,05+0,009 x AI 



Consumo de água em  paisagismo 
Capitulo 07- LEED 

Engenheiro Plínio Tomaz    pliniotomaz@uol.com.br    08/07/10 
 

 

7-14

 

Sendo: 
Rv= coeficiente volumétrico (adimensional) 
AI=área impermeável (%) 
Pré-desenvolvimento 

AI= 10% 
Rv= 0,05 +0,009 x 10= 0,14 
Cpré=0,14 

Pós-desenvolvimento 
AI=60% 
Rv=0,05+0,009x 60= 0,59 
Cpós=0,59 

Tempo de concentração 
Pré-desenvolvimento 
tc= 0,69 .  (1,1– C). L 0,5 . S –0,33    
C=0,14 
L=260m 
S=0,03m/m 
tc pré= 0,69 .  (1,1– 0,14). 260 0,5 . 0,03 –0,33   = 34min 
 
Pós-desenvolvimento 
tc= 0,69 .  (1,1– C). L 0,5 . S –0,33    
C=0,59 
L=260m 
S=0,03m/m 
tc pós= 0,69 .  (1,1– 0,59). 260 0,5 . 0,03 –0,33   = 18min 
O LEED  apresenta alguns valores do coeficiente de runoff C do Método Racional. 
 
Tabela 7.9- Coeficientes de runoff conforme LEED existing buildings, 2009 

Tipo de superfície Coeficiente
de runoff 

C 

 
Tipo de superfície 

Coeficiente 
de runoff 

C 
Pavimento asfáltico 0,95 Gramado plano  entre 0 a 1% de decl. 0,25 
Pavimento concreto 0,95 Gramado médio  entre 1% a 3% de decl. 0,35 
Pavimento de tijolos 0,85 Gramado alto  entre 3% a 10% de decl. 0,40 
Pavimento de pedras 0,75 Gramado muito alto  >10% de decl. 0,45 
Telhado linha de base 0,95 Vegetação plana (0 a 1% de decl. 0,10 
Telhado verde < 10cm 0,50 Vegetação média (0 a 1% de decl. 0,20 
Telhado verde entre 10cm e 20cm 0,30 Vegetação alta (0 a 1% de decl. 0,25 
Telhado verde entre 20cm e 50cm 0,20 Vegetação muito alta (0 a 1% de decl. 0,30 
Telhado verde > 50cm 0,10   

 
Declividade equivalente 

Caso haja variação da  declividade e no talvegue, calculamos a declividade equivalente é 
obtida da seguinte maneira: 

j1= 1/ 1 
j2= ΔH1/L2 
j3= ΔH1/L3 
P1= L1/ j1

0,5 
P2= L2/ j2

0,5 
P3= L3/j3

 0,5 

Δh= diferença de nível em metros 
L= comprimento em m 
L= L1 + L2 + L3 +... 

                              S= [  L / (P1+P2+P3...)] 2 
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Intensidade de chuva 

Em locais onde existe estudo específico reconhecidos utilizar as equações existentes. 
Em locais onde não existem equações de intensidade de chuva, podemos usar o programa 

Pluvio 2.1. 
O programa Plúvio 2.1 foi desenvolvido pelo GPRH (Grupo de Pesquisa em Recursos 

Hídricos) do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa (DEA - 
UFV) e funciona desde 2005. 

O programa PLUVIO2.1 é encontrado no site:  www.ufv.br/dea/gprh/softwares.htm 
 

     K . Tr
a 

     I =------------------------       (mm/h)                      
              ( t + b)c 
Sendo: 
I= intensidade média da chuva  (mm/h); 
K,a,b,c= parâmetros que depende da localidade 
Tr = período de retorno (anos); 
t= duração da chuva (min). 

Usando o programa Pluvio2.1 para o município de Santa Bárbara do Oeste  no Estado de 
São Paulo encontramos: 

Latitude: 22º 45´ 13” 
Longitude: 47º 24´49” 

 
K=1912,174 
a=0,141 
b=19,154 
c=0,857 

    1912,174. Tr
0,141 

     I =------------------------       (mm/h)                      
              ( t + 19,154)0,857 
 

Para cada localidade acharemos coeficientes K, a, b e c. 
 
 
O valor de Tr entre 1,5anos e 2anos que escolhemos é Tr=2anos. 
 

    1912,174x 20,141 
     I =------------------------       (mm/h)                      
              ( t + 19,154)0,857 
 
Substituindo o valor de t para tpré e tpós temos: 
Pré-desenvolvimento 

Ipré=69,6mm/h 
Pós-desenvolvimento 

Ipós=94,5mm/h 
 
Método Racional 

Para pós-desenvolvimento 
QTr=2anos= CIA/360 = 0,59 x 94,5 x 3/360= 0,5m3/s  (500L/s) 

 
Como queremos calcular o volume de melhoria das águas pluviais optando pela BMP estar 

off line, então será necessário executar uma caixa separadora para desviar a água. 
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Volume para melhoria da qualidade das águas pluviais WQv 
 

WQv= (P/1000) x Rv x A 
Sendo: 
WQv= volume para melhoria da qualidade das águas pluviais (m3) 
P= 25mm= first flush adotado 
Rv= coeficiente volumétrico no pós-desenvolvimento 
A= área da bacia de 30.000m2 
Então teremos: 

WQv= (P/1000) x Rv x A 
WQv= (25/1000) x 0,59 x 30.000= 443m3 

 
Pré-tratamento 

Há necessidade de um pré-tratamento cujo volume é 10% do volume WQv, isto é, 0,1WQv. 
Volume para o pré-tratamento= 0,1xWQv=0,1 x 443= 44,3m3 
A vazão Qo que vai para a BMP passa primeiramente pela caixa de pré-tratamento que deve 

ser enchida em 5min (300s). 
Qo= 0,1WQv/ (5 x 60) = 44,3/300= 0,15m3/s (150 L/s) 
A área da superfície As do pré-tratamento para sedimentação de partículas maiores que 

125µm (Pré-tratamento Tomaz, 2009 Austrália)  será: 
As= Qo/0,0139=0,15/0,0139=10,6m2 
L=comprimento (m) 
W= largura (m) 
L= 2 x W 
L x W= 10,6 
2W x W= 10,6 
W= (10,6/2)0,5

 = 2,3m 
L= 2 x W= 2 x2,3=4,6m 

Volume pré-tratamento = 44,3m3 
Profundidade = Volume/ área 44,3m3/10,6m2= 4,17m >> 1,60m 
Adoto h=1,60m 
Área = Volume/altura=44,3/1,60=28m2 

W= (28/2)0,5= 3,8m 
L= 2 x W= 2 x 3,8=7,6m 
Portanto, o pré-tratamento terá profundidade de 1,60m com 3,8m de largura e 7,6m de 

comprimento com volume total de 46m3.  
 

Vazão centenária Q100 
 

1912,174x 1000,141 
     I =------------------------                         
              ( t + 19,154)0,857 
 

3660,39 
     I =------------------------                         
              ( t + 19,154)0,857 
 Para o pós-desenvolvimento tpós= 18min 
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        3660,39 
     I =------------------------    = 165,2mm/h        
              ( 18 + 19,154)0,857 
 

Q100= CIA/360= 0,59 x 165,2 x 3/360= 0,81m3/s 
 
 
Caixa separadora de fluxo 

Temos que separar o fluxo para a vazão máxima Q100 da vazão Qo que vai para a BMP.  
Há duas formas básicas das caixas separadoras de fluxo a da Figura (7.3) com a divisória e a 

inferior com o rebaixamento em forma de um poço de visita e a Figura (7.2) em forma de caixa. 
 

 
 

Figura 7.2 - Regulador de fluxo com separação automática, Podemos escolher um destes dois 
modelos básicos. 

 

 
Figura 7.3 - Regulador de fluxo com separação automática, Podemos escolher um destes dois 

modelos básicos. 
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Dimensionamento da tubulação usando a equação de Manning para seção circular plena 
O diâmetro a seção plena pode ser dada pela equação abaixo ou pela Tabela (7.10).            

 D= [(Q. n) / (0,312. S 0,5)] (3/8) 

Supondo:  
n= 0,015 concreto.       
S= declividade da tubulação (m/m)  
D= diâmetro (m) 
Q= vazão (m3/s) 

 
 

Tabela 7.10- Vazões em m3/s de tubulações de concreto de acordo com diâmetro 
interno e declividade da tubulação. 

D 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 5,00% 
(m) 0,005m/m 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 0,035 0,04 0,05 
          
0,15 0,009 0,013 0,016 0,019 0,021 0,023 0,025 0,026 0,030 
0,20 0,020 0,028 0,035 0,040 0,045 0,049 0,053 0,057 0,064 
0,25 0,036 0,052 0,063 0,073 0,082 0,089 0,097 0,103 0,115 
0,30 0,059 0,084 0,103 0,119 0,133 0,145 0,157 0,168 0,188 
0,40 0,128 0,181 0,221 0,256 0,286 0,313 0,338 0,361 0,404 
0,50 0,232 0,328 0,401 0,463 0,518 0,567 0,613 0,655 0,732 
0,60 0,377 0,533 0,652 0,753 0,842 0,923 0,997 1,065 1,191 
0,70 0,568 0,804 0,984 1,136 1,270 1,392 1,503 1,607 1,797 
0,80 0,811 1,147 1,405 1,622 1,814 1,987 2,146 2,294 2,565 
0,90 1,111 1,571 1,923 2,221 2,483 2,720 2,938 3,141 3,512 
1,00 1,471 2,080 2,547 2,942 3,289 3,603 3,891 4,160 4,651 

 
 

Vamos calcular o diâmetro da tubulação para a vazão Qo=0,15m3/s. Supomos que a 
declividade seja de 1,0% e então conforme Tabela (7.9) teremos: Do=0,40m. 

Para o diâmetro correspondente a vazão centenária Q100=0,81m3/s supondo que a 
declividade seja de 0,5% teremos: D100=0,80m. 

 
Dimensionamento da altura da água na caixa separadora 

A tubulação de vazão Qo vai funcionar como um orifício cuja vazão deve ser 0,15m3/s. 
Por tentativa fazemos: 

Adotando H=1,00m 
Altura =0,40/2 + (1,00 – 0,4)= 0,20+0,60=0,80 
Q=Cd x Ao x (2gh)0,5 
H= 0,80/2=0,40m 
Q=0,62 x (PI x 0,40 x 0,40/4) x (2 x 9,81 x 0,40)0,5 = 0,22m3/s >>0,15m3/s 

Adotamos H=0,90m 
Altura =0,40/2 + (0,90 – 0,4)= 0,20+0,50=0,70 
H=0,70/2=0,35 
Q=0,62 x (PI x 0,40 x 0,40/4) x (2 x 9,81 x 0,35)0,5 = 0,20m3/s>0,15m3/s 

Adotamos H=0,80m 
Altura =0,40/2 + (0,80 – 0,4)= 0,20+0,40=0,60 
H=0,60/2=0,30 
Q=0,62 x (PI x 0,40 x 0,40/4) x (2 x 9,81 x 0,30)0,5 = 0,19m3/s>0,15m3/s 

 
Adotamos H=0,70m 

Altura =0,40/2 + (0,70 – 0,4)= 0,20+0,30=0,50 
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H=0,50/2=0,25 
=0,62 x (PI x 0,40 x 0,40/4) x (2 x 9,81 x 0,25) 0,5 = 0,17m3/s>0,15m3/s 

Adotamos H=0,60m 
Altura =0,40/2 + (0,60 – 0,4)= 0,20+0,20=0,40 
H=0,40/2=0,20 
Q=0,62 x (PI x 0,40 x 0,40/4) x (2 x 9,81 x 0,20) 0,5 = 0,154m3/s  OK 
Portanto a altura do rebaixo na caixa separadora será de 0,60m 

 
Vertedor retangular 

No reservatório onde estará o volume WQv, mesmo estando off line é recomendável que 
seja calculado para Tr=2anos. Assim o vertedor será calculado para a vazão QTr=2anos=0,5m3/s. 

A equação do vertedor é: 
Q= 1,55 x L x H 1,5 

Sendo: 
Q= vazão em m3/s 
L= comprimento (m) 
H= altura da água no vertedor (m). Aconselhado mínimo de 0,30m. 

Q = 1,55 x L x H 1,5 
0,5 =1,55 x L x 0,30 1,5 
L=2,0m 

 
Dimensões de WQv 
 Profundidade adotada = 1,60m 

Área = Volume/altura=443/1,60=277m2 
W= (277/2)0,5= 12m 
L= 2 x W= 2 x 12=24m 

 
Diâmetro do orifício 

Para esvaziar em 24h (86.400s) termos: 
Qe=WQv/ 86400= 443m3/86.400s=0,0051m3/s 
Q=Cd x Ao x (2gh)0,5 
h=1,6m/2=0,8m 
0,0051=0,62 x Ao x (2x9,81x0,8)0,5 
Ao=0,00207m2 
Mas Ao= PI x D2/4 
D= (Ao x 4/ PI) 0,5=  
D= (0,00207 x 4/ 3,1416) 0,5= 0,051m=51mm 
Adoto D=50mm OK 
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 Usamos a Tabela (7.11) que foi feita por Peterka, 2005 para velocidade de 3,6m/s da água na 
entrada.  

 Tabela 7.11- Dimensões básicas do dissipador de impacto Tipo VI  USBR para 
velocidade de 3,6m/s 

Diâmetro Vazão W H L a b c d e f tw tf tp K d50 

(m) (m3/s) (m) (m) 
 

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)

0,40 0,59 1,7 1,24 2,20 0,83 0,83 0,83 0,28 0,14 0,28 0,15 0,17 0,15 0,08 0,10 

0,60 1,08 2,0 1,46 2,60 0,98 0,98 0,98 0,33 0,16 0,33 0,15 0,17 0,15 0,08 0,18 

0,80 1,67 2,6 1,91 3,40 1,28 1,28 1,28 0,43 0,21 0,43 0,15 0,17 0,18 0,08 0,22 

0,90 2,41 2,9 2,14 3,80 1,43 1,43 1,43 0,48 0,24 0,48 0,18 0,19 0,20 0,08 0,23 

1,00 3,25 3,2 2,36 4,20 1,58 1,58 1,58 0,53 0,26 0,53 0,20 0,22 0,23 0,10 0,24 

1,20 4,27 3,5 2,59 4,60 1,73 1,73 1,73 0,58 0,29 0,58 0,23 0,24 0,25 0,10 0,27 

1,30 5,41 4,1 3,04 5,40 2,03 2,03 2,03 0,68 0,34 0,68 0,25 0,27 0,25 0,10 0,30 

1,50 6,68 4,4 3,26 5,80 2,18 2,18 2,18 0,73 0,36 0,73 0,28 0,29 0,28 0,15 0,33 

1,80 9,59 5,0 3,71 6,60 2,48 2,48 2,48 0,83 0,41 0,83 0,30 0,32 0,30 0,15 0,36 

 
Como a velocidade normalmente é diferente então temos que fazer que achar o diâmetro 

equivalente a velocidade de 3,6m/s. 
Para o cálculo do diâmetro com a seção plena é necessário  
A=3,1416xD2/4 usar a velocidade de 3,6m/s conforme Geórgia, 2005. 

Q= A x V 
V= 3,6m/s 
Q=A x 3,6 
A=Q/3,6 
Q/3,6=PI x D2/4 
Como temos o valor de Q achamos o valor de D. 
 
Cálculo do dissipador Tipo VI de Peterka, 2005 

Calcular uma bacia de dissipação Tipo VI com vazão de um bueiro com 0,81m3/s que vem 
de um com desnível de h=4,0m. Não interessa se o bueiro é circular, quadrado ou retangular ou 
outra secção qualquer.  

Verifiquemos primeiro a velocidade se não é maior que 9m/s. 
Cálculo da velocidade teórica 

V= (2 x g x h) 0,5 
h=4,0m 
V= (2 x 9,81 x 4,0) 0,5=8,9m/s <9m/s OK 
Q=0,81m3/s< 9,3m3/s OK 

Diâmetro equivalente para velocidade de 3,6m/s 
Q= A x V 

V= 3,6m/s 
Q=A x 3,6 
A=Q/3,6=0,81m3/s/3,6=0,225m2 
A=PI x D2/4 
0,225m2=3,1416 x D2/4 
D=0,54m 

Entrando na Tabela (7.11) com o diâmetro D=0,60m achamos as dimensões que são: 
W=2,00m 
H=1,46m 
L=2,60m 
a=0,98m 
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b=0,98m 
c=0,98m 
d=0,33m 
e=0,16m 
f=0,33m 
tw=0,15m 
tf=0,17m 
tp=0,15m 
K=0,08m 
d50=0,18m 
As rochas para o rip-rap deverão ter 0,18m de diâmetro. No caso não vamos colocar o rip-

rap, pois logo em seguida temos a caixa separadora de fluxo conforme Figura (7.2). 
 
Proteção contra entupimentos 

Com o objetivo de proteção contra entupimentos podemos usar dispositivos conforme 
Figura (7.6). 

 
 
 

 
Figura 7.6- Orifício com grade de proteção contra entupimento 
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Custo de construção 
O custo de construção varia de US$ 18/m3 a US$ 35/m3. Brown e Schueler, 1987 fizeram a 

seguinte equação para reservatório de detenção estendido. 
C= 186 V0,76 

Sendo: 
C= custo em US$ 
V= volume do reservatório de detenção estendido (m3) 
 Temos o custo anual de manutenção que é de 6% e o custo do projeto e contingencias que é 
de 30% do custo da obra. 

  
A altura do nível de água para o volume WQv é 1,60m e considerando que temos 0,30m de altura 
do vertedor para Q100 e considerando a borda livre de 0,50m teremos: 
 
1,60m + 0,30m + 0,50m= 2,40m 

Portanto, a altura da escavação é 2,40m e sendo 12m de largura por 24m de comprimento, 
teremos o volume de: 

V= 12 x 24 x 2,40= 691m3 
O custo será: 

C= 186 V0,76 
C= 186 x 6910,76 

     C= US$ 26.762,00 
Considerando custos de contingências (projetos e custos não esperados) de 30% teremos: 

   C= 26.762,00 x 1,30= US$ 34.791,00 
Custo do pré-tratamento = 0,1 x US$ 34.791,00=US$ 3.479,00 
Custo total= US$ 34.791,00 + US$ 3.479,00= US$ 38.270.  Não incluso dissipador de energia. 

O custo de manutenção e operação anual é de 6%, isto é, 0,06 x US$ 38.270=US$ 
2296,00/ano. 
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Exemplo 7.4  MODELO 
Dimensionar um reservatório in line para melhoria da qualidade das águas pluviais e 

detenção de enchentes na cidade de Santa Bárbara do Oeste no Estado de São Paulo para uma bacia 
com área de 30.000m2 (3ha) sendo que para pré-desenvolvimento tínhamos área impermeável de 
10% e para pós-desenvolvimento área impermeável de 60%. A declividade média do talvegue é de 
3% (0,03m/m) e o comprimento do mesmo é de 260,00m.  

Trata-se de um reservatório de detenção estendido. 
Segundo o LEED um reservatório de detenção estendido removerá 80% de TSS (sólidos 

totais em suspensão). 
 

Tempo de concentração pela Fórmula da Federal Aviation Agency (FAA,1970) 
 Esta fórmula foi desenvolvida para uso de drenagem em campos de aviação nos Estados 
Unidos (McCuen,1998) e foi usada na microdrenagem do Aeroporto Internacional de Guarulhos. 
             É válida para pequenas bacias onde o escoamento superficial sobre o solo predomina. O 
comprimento, declividade e o coeficiente de runoff são para o escoamento principal do talvegue. 
                tc= 0,69 .  (1,1– C). L 0,5 . S –0,33                                                    (Equação 7.1) 
Sendo: 
tc= tempo de concentração (min); 
C= coeficiente de runoff do método racional  
L= comprimento (m) máximo do talvegue deverá ser de 150m; 
S= declividade média (m/m)  

 
Coeficiente volumétrico Rv 

Vamos calcular o coeficiente volume Rv e fazermos C=Rv para pré e pos desenvolvimento 
Rv=0,05+0,009 x AI 

Sendo: 
Rv= coeficiente volumétrico (adimensional) 
AI=área impermeável (%) 
Pré-desenvolvimento 

AI= 10% 
Rv= 0,05 +0,009 x 10= 0,14 
Cpré=0,14 

Pós-desenvolvimento 
AI=60% 
Rv=0,05+0,009x 60= 0,59 
Cpós=0,59 

Tempo de concentração 
Pré-desenvolvimento 
tc= 0,69 .  (1,1– C). L 0,5 . S –0,33    
C=0,14 
L=260m 
S=0,03m/m 
tc pré= 0,69 .  (1,1– 0,14). 260 0,5 . 0,03 –0,33   = 34min 
 
Pós-desenvolvimento 
tc= 0,69 .  (1,1– C). L 0,5 . S –0,33    
C=0,59 
L=260m 
S=0,03m/m 
tc pós= 0,69 .  (1,1– 0,59). 260 0,5 . 0,03 –0,33   = 18min 
 

 



Consumo de água em  paisagismo 
Capitulo 07- LEED 

Engenheiro Plínio Tomaz    pliniotomaz@uol.com.br    08/07/10 
 

 

7-26

 

 
 
 
Intensidade de chuva 

O programa Plúvio 2.1 foi desenvolvido pelo GPRH (Grupo de Pesquisa em Recursos 
Hídricos) do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa (DEA - 
UFV) e funciona desde 2005. 

O programa PLUVIO2.1 é encontrado no site:  www.ufv.br/dea/gprh/softwares.htm 
 

     K . Tr
a 

     I =------------------------       (mm/h)                      
              ( t + b)c 
Sendo: 
I= intensidade média da chuva  (mm/h); 
K,a,b,c= parâmetros que depende da localidade 
Tr = período de retorno (anos); 
t= duração da chuva (min). 

Usando o programa Pluvio2.1 para o município de Santa Bárbara do Oeste  no Estado de 
São Paulo encontramos: 

Latitude: 22º 45´ 13” 
Longitude: 47º 24´49” 

 
K=1912,174 
a=0,141 
b=19,154 
c=0,857 

    1912,174. Tr
0,141 

     I =------------------------       (mm/h)                      
              ( t + 19,154)0,857 
 

Para cada localidade acharemos coeficientes K, a, b e c. 
 
 
O valor de Tr entre 1,5anos e 2anos que escolhemos é Tr=2anos. 
 

    1912,174x 20,141 
     I =------------------------       (mm/h)                      
              ( t + 19,154)0,857 
 
 
 
Substituindo o valor de t para tpré e tpós temos: 
Pré-desenvolvimento 

Ipré=69,6mm/h 
Pós-desenvolvimento 

Ipós=94,5mm/h 
 
Método Racional 

Para pré-desenvolvimento 
QTr=CIA/360 = 0,14 x 69,6 x 3/360= 0,08m3/s 

 
Para pós-desenvolvimento 
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QTr=2anos= CIA/360 = 0,59 x 94,5 x 3/360= 0,5m3/s  
 
Volume para melhoria da qualidade das águas pluviais WQv 

Usaremos a teoria de Schueler, 1987  onde o first flush adotado corresponde a 90% das 
precipitações que produzem runoff e que ocasionará deposito de 80% de TSS (sólidos totais em 
suspensão). 

WQv= (P/1000) x Rv x A 
Sendo: 
WQv= volume para melhoria da qualidade das águas pluviais (m3) 
P= 25mm= first flush. 
Segundo o LEED quando não temos dados locais podemos adotar os seguintes valores do first 
flush: 

P=25mm em locais de climas úmidos 
P= 19mm em locais de climas semi-áridos 
P= 13mm valor mínimo a ser adotado 

Para a Região Metropolitana de São Paulo pode ser adotado P=25mm conforme estudos feitos por 
Tomaz, 2006. 
 
Rv= 0,05+0,009 x AI = coeficiente volumétrico no pós-desenvolvimento 
AI= área impermeável em porcentagem 
A= área da bacia de 30.000m2 
Então teremos: 

WQv= (P/1000) x Rv x A 
WQv= (25/1000) x 0,59 x 30.000= 443m3 

 
Volume necessário no Estado de São Paulo 

Para o Estado de São Paulo conforme Lei 12.526/07 temos: 
V=0,15 x Ai x IP x t 

Sendo: 
V= volume em m3 
Ai= área impermeável em m2 
IP= índice pluviométrico =0,06m/h 
t= tempo de duração da chuva=1h 

V=0,15 x Ai x IP x t 
V=0,15 x (30000x0,60) x 0,06 x 1= 162m3 

Portanto, para atender a legislação paulista precisamos que o volume de detenção seja no 
mínimo de 162m3. 

É importante salientar que os municípios podem ter alterações para o cálculo do volume. 
Assim em Guarulhos usa-se 6 L/m2 de área de terreno e neste caso teremos: 

30.000m2 x 6 L/m2= 180.000 Litros= 180m3 
 

Vazão centenária  
 

1912,174 x 1000,141 
     I =------------------------                         
              ( t + 19,154)0,857 
 

    3660,39 
     I =------------------------                         
              ( t + 19,154)0,857 
 Para o pós-desenvolvimento tpós= 18min 
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        3660,39 
     I =------------------------    = 165,2mm/h        
              ( 18 + 19,154)0,857 
 

Q100= CIA/360= 0,59 x 165,2 x 3/360= 0,81m3/s 
 
Dimensionamento da tubulação usando a equação de Manning para seção circular plena 

O diâmetro a seção plena pode ser dada pela equação abaixo ou pela Tabela (7.12).            
 D= [(Q. n) / (0,312. S 0,5)] (3/8) 

Supondo:  
n= 0,015 concreto.       
S= declividade da tubulação (m/m)  
D= diâmetro (m) 
Q= vazão (m3/s) 

 
 

Tabela 7.12- Vazões em m3/s de tubulações de concreto de acordo com diâmetro 
interno e declividade da tubulação. 

D 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 5,00% 
(m) 0,005m/m 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 0,035 0,04 0,05 
          
0,15 0,009 0,013 0,016 0,019 0,021 0,023 0,025 0,026 0,030 
0,20 0,020 0,028 0,035 0,040 0,045 0,049 0,053 0,057 0,064 
0,25 0,036 0,052 0,063 0,073 0,082 0,089 0,097 0,103 0,115 
0,30 0,059 0,084 0,103 0,119 0,133 0,145 0,157 0,168 0,188 
0,40 0,128 0,181 0,221 0,256 0,286 0,313 0,338 0,361 0,404 
0,50 0,232 0,328 0,401 0,463 0,518 0,567 0,613 0,655 0,732 
0,60 0,377 0,533 0,652 0,753 0,842 0,923 0,997 1,065 1,191 
0,70 0,568 0,804 0,984 1,136 1,270 1,392 1,503 1,607 1,797 
0,80 0,811 1,147 1,405 1,622 1,814 1,987 2,146 2,294 2,565 
0,90 1,111 1,571 1,923 2,221 2,483 2,720 2,938 3,141 3,512 
1,00 1,471 2,080 2,547 2,942 3,289 3,603 3,891 4,160 4,651 

 
Para o diâmetro correspondente a vazão centenária Q100=0,81m3/s supondo que a 

declividade seja de 0,5% teremos: D100=0,80m. 
 
Vertedor retangular 

O vertedor será calculado para a vazão Q100=0,81m3/s. 
A equação do vertedor é: 

Q= 1,55 x L x H 1,5 
Sendo: 
Q= vazão em m3/s 
L= comprimento (m) 
H= altura da água no vertedor (m). Aconselhado mínimo de 0,30m. 

Q = 1,55 x L x H 1,5 
0,81 =1,55 x L x 0,30 1,5 
L=3,24m 
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Volume de detenção 
Pelo método racional o volume de detenção será: 

Vs= 0,5 x (Qpós-Qpré) x tb x60 
tb=3 x tc pos= 3 x 18= 54 min 
Qpré= 0,08m3/s 
Qpós=0,5 m3/s 
Tr=1,87anos 

 
O LEED recomenda que quando a área impermeável for menor ou igual a 50% devemos 

fazer um reservatório que passe no máximo a vazão de pré-dimensionamento. Mas se a área 
impermeável for maior que 50%, como é o nosso caso então a vazão de pré-dimensionamento 
deverá ser 25% menor, ou seja, devemos multiplicar a vazão de pré-dimensionamento por (1-
0,25)=0,75 e teremos: 

Como AI= 60% >50% então: 
Qpre= 0,08 x 0,75=0,06m3/s 
Vs= 0,5 x (Qpós-Qpré) x tb x 60 
Vs= 0,5 x (0,5-0,06) x 54 x 60= 713m3 

Portanto, o volume de detenção para período de retorno de 1,87 anos é de 713m3, que é 
maior que o volume WQv=443m3. 

Adotamos então volume de 713m3 que deverá ser esvaziado em 24h para melhorar a 
qualidade das águas pluviais e evitar erosão a jusante. 

É importante salientar que o volume WQv para melhoria da qualidade das águas 
pluviais precisa de esvaziamento em 24h e que o volume de detenção para evitar erosão a 
jusante também deve ser detido em 24h. 
 
Dimensões de Vs 
 Profundidade adotada = 1,60m 

Área = Volume/altura=713/1,60=446m2 
W= (446/2)0,5= 15m 
L= 2 x W= 2 x 15=30m 
Portanto, o reservatório terá 15m de largura por 30m de comprimento e altura do nível de 

água de 1,60m. 
 
Diâmetro do orifício 

Para esvaziar em 24h (86.400s) termos: 
Qe=Vs/ 86400= 713m3/86.400s=0,0083m3/s 
Q=Cd x Ao x (2gh)0,5 
h=1,6m/2=0,8m 
0,0083=0,62 x Ao x (2x9,81x0,8)0,5 
0,0083=2,46x Ao 
Ao=0,0034m2 
Mas Ao= PI x D2/4 
D= (Ao x 4/ PI) 0,5=  
D= (0,0034 x 4/ 3,1416) 0,5= 0,066m=66mm 
Adoto D=75mm OK 

 
  



Consumo de água em  paisagismo 
Capitulo 07- LEED 

Engenheiro Plínio Tomaz    pliniotomaz@uol.com.br    08/07/10 
 

 

7-30

 

 
Tempo de esvaziamento 

O tempo de esvaziamento é dado pela equação: 
t= [ 2 . As . (y1 0,5 – y2 

0,5) ]/ [ Cd. Ao. (2g)0,5] 
O tempo de esvaziamento mínimo adotado é de 24h e não poderá ser mais de 72h (3dias) 

devido ao problema de aparecimento de mosquitos.  Ao se adotar, por exemplo, um tempo de 
esvaziamento de 3dias, teremos tubulação de diâmetro muito reduzido que fatalmente conduzirá a 
entupimento, daí adotarmos que o esvaziamento deverá ser de no mínimo 24h. 
 
Medidas do reservatório:: 15m x 30m 
Área da superfície =As= 15m x 30m=450m2 
Cd=0,62 
y2=0 
Ao= PI x D2/4= 3,1416 x 0,0752/4=0,0044m2 

t= [ 2 . As . (y1 0,5 – y2 
0,5) ]/ [ Cd. Ao. (2g)0,5] 

t= [ 2 x 450x y1 0,5 ]/ [ 0,62x0,0044 (2g)0,5] 
t=900 y1 

0,5/ 0,012 
y1=1,60m 
tWQV= 900 x 01,6 0,5/0,012=94868ss= 26h >24h OK 
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Usamos a Tabela (7.13) que foi feita por Peterka, 2005 para velocidade de 3,6m/s da água na 

entrada.  
 Tabela 7.13- Dimensões básicas do dissipador de impacto Tipo VI  USBR para 

velocidade de 3,6m/s 
Diâmetro Vazão W H L a b c d e f tw tf tp K d50 

(m) (m3/s) (m) (m) 
 

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)

0,40 0,59 1,7 1,24 2,20 0,83 0,83 0,83 0,28 0,14 0,28 0,15 0,17 0,15 0,08 0,10 

0,60 1,08 2,0 1,46 2,60 0,98 0,98 0,98 0,33 0,16 0,33 0,15 0,17 0,15 0,08 0,18 

0,80 1,67 2,6 1,91 3,40 1,28 1,28 1,28 0,43 0,21 0,43 0,15 0,17 0,18 0,08 0,22 

0,90 2,41 2,9 2,14 3,80 1,43 1,43 1,43 0,48 0,24 0,48 0,18 0,19 0,20 0,08 0,23 

1,00 3,25 3,2 2,36 4,20 1,58 1,58 1,58 0,53 0,26 0,53 0,20 0,22 0,23 0,10 0,24 

1,20 4,27 3,5 2,59 4,60 1,73 1,73 1,73 0,58 0,29 0,58 0,23 0,24 0,25 0,10 0,27 

1,30 5,41 4,1 3,04 5,40 2,03 2,03 2,03 0,68 0,34 0,68 0,25 0,27 0,25 0,10 0,30 

1,50 6,68 4,4 3,26 5,80 2,18 2,18 2,18 0,73 0,36 0,73 0,28 0,29 0,28 0,15 0,33 

1,80 9,59 5,0 3,71 6,60 2,48 2,48 2,48 0,83 0,41 0,83 0,30 0,32 0,30 0,15 0,36 

 
Como a velocidade normalmente é diferente então temos que fazer que achar o diâmetro 

equivalente a velocidade de 3,6m/s. 
Para o cálculo do diâmetro com a seção plena é necessário  
A=3,1416xD2/4 usar a velocidade de 3,6m/s conforme Geórgia, 2005. 

Q= A x V 
V= 3,6m/s 
Q=A x 3,6 
A=Q/3,6 
Q/3,6=PI x D2/4 
Como temos o valor de Q achamos o valor de D. 
 
Cálculo do dissipador Tipo VI de Peterka, 2005 

Calcular uma bacia de dissipação Tipo VI com vazão de um bueiro com 0,81m3/s que vem 
de um com desnível de h=4,0m. Não interessa se o bueiro é circular, quadrado ou retangular ou 
outra secção qualquer.  

Verifiquemos primeiro a velocidade se não é maior que 9m/s. 
Cálculo da velocidade teórica 

V= (2 x g x h) 0,5 
h=4,0m 
V= (2 x 9,81 x 4,0) 0,5=8,9m/s <9m/s OK 
Q=0,81m3/s< 9,3m3/s OK 
 0,3m3/s <Q<9,3m3/s  
 

Diâmetro equivalente para velocidade de 3,6m/s 
Q= A x V 

V= 3,6m/s 
Q=A x 3,6 
A=Q/3,6=0,81m3/s/3,6=0,225m2 
A=PI x D2/4 
0,225m2=3,1416 x D2/4 
D=0,54m 

Entrando na Tabela (7.6) com o diâmetro D=0,60m achamos as dimensões que são: 
W=2,00m 
H=1,46m 
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L=2,60m 
a=0,98m 
b=0,98m 

c=0,98m 
d=0,33m 
e=0,16m 
f=0,33m 
tw=0,15m 
tf=0,17m 
tp=0,15m 
K=0,08m 
d50=0,18m 
As rochas para o rip-rap deverão ter 0,18m de diâmetro.  
 

Proteção contra entupimentos 
Com o objetivo de proteção contra entupimentos podemos usar dispositivos conforme 

Figura (7.8). 
 
 
 

 
Figura 7.8- Orifício com grade de proteção contra entupimento 
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Exemplo 7.5 
Dimensionar um reservatório para melhoria da qualidade das águas pluviais off line na 

cidade de Santa Barbara do Oeste no Estado de São Paulo para uma bacia com área de 2.000m2 (0,2 
ha) sendo que para pré-desenvolvimento tínhamos área impermeável de 10% e para pós-
desenvolvimento área impermeável de 60%. A declividade média do talvegue é de 3% (0,03m/m) e 
o comprimento do mesmo é de 64,00m.  

 
Tempo de concentração pela Fórmula da Federal Aviation Agency (FAA,1970) 
 Esta fórmula foi desenvolvida para uso de drenagem em campos de aviação nos Estados 
Unidos (McCuen,1998) e foi usada na microdrenagem do Aeroporto Internacional de Guarulhos. 
             É válida para pequenas bacias onde o escoamento superficial sobre o solo predomina. O 
comprimento, declividade e o coeficiente de runoff são para o escoamento principal do talvegue. 
                tc= 0,69 .  (1,1– C). L 0,5 . S –0,33                                                    (Equação 7.1) 
Sendo: 
tc= tempo de concentração (min); 
C= coeficiente de runoff do método racional  
L= comprimento (m) máximo do talvegue deverá ser de 150m; 
S= declividade média (m/m)  

 
Coeficiente volumétrico Rv 

Vamos calcular o coeficiente volume Rv e fazermos C=Rv para pré e pos desenvolvimento 
Rv=0,05+0,009 x AI 

Sendo: 
Rv= coeficiente volumétrico (adimensional) 
AI=área impermeável (%) 
Pré-desenvolvimento 

AI= 10% 
Rv= 0,05 +0,009 x 10= 0,14 
Cpré=0,14 

Pós-desenvolvimento 
AI=60% 
Rv=0,05+0,009x 60= 0,59 
Cpós=0,59 

Tempo de concentração 
Pré-desenvolvimento 
tc= 0,69 .  (1,1– C). L 0,5 . S –0,33    
C=0,14 
L=64m 
S=0,03m/m 
tc pré= 0,69 .  (1,1– 0,14). 64 0,5 . 0,03 –0,33   = 17min 
 
Pós-desenvolvimento 
tc= 0,69 .  (1,1– C). L 0,5 . S –0,33    
C=0,59 
L=64m 
S=0,03m/m 
tc pós= 0,69 .  (1,1– 0,59). 64 0,5 . 0,03 –0,33   = 9min 

  



Consumo de água em  paisagismo 
Capitulo 07- LEED 

Engenheiro Plínio Tomaz    pliniotomaz@uol.com.br    08/07/10 
 

 

7-35

 

Intensidade de chuva 
O programa Plúvio 2.1 foi desenvolvido pelo GPRH (Grupo de Pesquisa em Recursos 

Hídricos) do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa (DEA - 
UFV) e funciona desde 2005. 

O programa PLUVIO2.1 é encontrado no site:  www.ufv.br/dea/gprh/softwares.htm 
 

     K . Tr
a 

     I =------------------------       (mm/h)                      
              ( t + b)c 
Sendo: 
I= intensidade média da chuva  (mm/h); 
K,a,b,c= parâmetros que depende da localidade 
Tr = período de retorno (anos); 
t= duração da chuva (min). 

Usando o programa Pluvio2.1 para o município de Santa Bárbara do Oeste  no Estado de 
São Paulo encontramos: 

Latitude: 22º 45´ 13” 
Longitude: 47º 24´49” 

 
K=1912,174 
a=0,141 
b=19,154 
c=0,857 

    1912,174. Tr
0,141 

     I =------------------------       (mm/h)                      
              ( t + 19,154)0,857 
 

Para cada localidade acharemos coeficientes K, a, b e c. 
 
 
O valor de Tr entre 1,5anos e 2 anos que escolhemos é Tr=2anos. 
 

    1912,174x 20,141 
     I =------------------------       (mm/h)                      
              ( t + 19,154)0,857 
 
Substituindo o valor de t para tpré e tpós temos: 
Pré-desenvolvimento 

Ipré=96,5mm/h 
Pós-desenvolvimento 

Ipós=119,6mm/h 
 
Método Racional 

Para pós-desenvolvimento 
QTr=2anos= CIA/360 = 0,59 x 119,6 x 0,2/360= 0,039m3/s  (39 L/s) 

 
Como queremos calcular o volume de melhoria das águas pluviais optando pela BMP estar 

off line, então será necessário executar uma caixa separadora para desviar a água. 
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Volume para melhoria da qualidade das águas pluviais WQv 
 

WQv= (P/1000) x Rv x A 
Sendo: 
WQv= volume para melhoria da qualidade das águas pluviais (m3) 
P= 25mm= first flush adotado 
Rv= coeficiente volumétrico no pós-desenvolvimento 
A= área da bacia de 2.000m2 
Então teremos: 

WQv= (P/1000) x Rv x A 
WQv= (25/1000) x 0,59 x 2.000= 30m3 

 
Pré-tratamento 

Há necessidade de um pré-tratamento cujo volume é 10% do volume WQv, isto é, 0,1WQv. 
Volume para o pré-tratamento= 0,1xWQv=0,1 x 30= 3,0m3 
A vazão Qo que vai para a BMP passa primeiramente pela caixa de pré-tratamento que deve 

ser enchida em 5min (300s). 
Qo= 0,1WQv/ (5 x 60)= 3,0/300= 0,01m3/s (10 L/s) 

A área da superfície do pré-tratamento para sedimentação de partículas maiores que 125µm será: 
As= Qo/0,0139=0,01/0,0139=0,72m2 
L=comprimento (m) 
W= largura (m) 
L= 2 x W 
L x W= 0,72 
2W x W= 0,72 
W= (0,72/2)0,5

 = 0,6m 
L= 2 x W= 2 x0,6=1,2m 

Volume pré-tratamento = 3,0m3 
Profundidade = Volume/ área = 3,0m3/0,72m2= 4,17m >> 1,60m 
Adoto h=1,60m 
Área = Volume/altura=3,0/1,60=1,9m2 

W= (1,9/2)0,5= 0,97m=1,00 
L= 2 x W= 2 x 1,00=2,00m 
Portanto, o pré-tratamento terá profundidade de 1,60m com 1,00m de largura e 2,0m de 

comprimento com volume total de 3,2m3.  
 

Vazão centenária  
 

1912,174x 1000,141 
     I =------------------------                         
              ( t + 19,154)0,857 
 

3660,39 
     I =------------------------                         
              ( t + 19,154)0,857 
 Para o pós-desenvolvimento tpós= 9min 
 
 

        3660,39 
     I =------------------------    =209,5mm/h        
              ( 9 + 19,154)0,857 
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Q100= CIA/360= 0,59 x 209,5x0,2/360= 0,07m3/s 
 
Caixa separadora de fluxo 

Temos que separar o fluxo para a vazão máxima Q100 da vazão Qo que vai para a BMP. 
Conforme Figura (7.9) podemos observar que há duas formas básicas das caixas separadoras de 
fluxo. Escolhemos a Figura (7.9) na parte inferior. 
 

 
 

 
Figura 7.9 - Regulador de fluxo com separação automática, Podemos escolher um destes dois 

modelos básicos. 
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Dimensionamento da tubulação usando a equação de Manning para seção circular plena 
O diâmetro a seção plena pode ser dada pela equação abaixo ou pela Tabela (7.14).            

 D= [(Q. n) / (0,312. S 0,5)] (3/8) 

Supondo:  
n= 0,015 concreto.       
S=declividade da tubulação (m/m)  
D= diâmetro (m) 
Q= vazão (m3/s) 

 
 

Tabela 7.14- Vazões em m3/s de tubulações de concreto de acordo com diâmetro 
interno e declividade da tubulação. 

D 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 5,00% 
(m) 0,005m/m 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 0,035 0,04 0,05 
          
0,15 0,009 0,013 0,016 0,019 0,021 0,023 0,025 0,026 0,030 
0,20 0,020 0,028 0,035 0,040 0,045 0,049 0,053 0,057 0,064 
0,25 0,036 0,052 0,063 0,073 0,082 0,089 0,097 0,103 0,115 
0,30 0,059 0,084 0,103 0,119 0,133 0,145 0,157 0,168 0,188 
0,40 0,128 0,181 0,221 0,256 0,286 0,313 0,338 0,361 0,404 
0,50 0,232 0,328 0,401 0,463 0,518 0,567 0,613 0,655 0,732 
0,60 0,377 0,533 0,652 0,753 0,842 0,923 0,997 1,065 1,191 
0,70 0,568 0,804 0,984 1,136 1,270 1,392 1,503 1,607 1,797 
0,80 0,811 1,147 1,405 1,622 1,814 1,987 2,146 2,294 2,565 
0,90 1,111 1,571 1,923 2,221 2,483 2,720 2,938 3,141 3,512 
1,00 1,471 2,080 2,547 2,942 3,289 3,603 3,891 4,160 4,651 

 
 

Vamos calcular o diâmetro da tubulação para a vazão Qo=0,01m3/s. Supomos que a 
declividade seja de 1,0% e então conforme Tabela (7.14 teremos: Do=0,15m (mínimo adotado). 

Para o diâmetro correspondente a vazão centenária Q100=0,07m3/s supondo que a 
declividade seja de 0,5% teremos: D100=0,40m. 

 
Dimensionamento da altura da água na caixa separadora 

A tubulação de vazão Qo vai funcionar como um orifício cuja vazão deve ser Qo=0,01m3/s. 
Por tentativa fazemos: 

Adotando H=1,00m 
Altura =0,15/2 + (1,00 – 0,15)= 0,925m 
Q=Cd x Ao x (2gh)0,5 
H= 0,925/2=0,463m 
Q=0,62 x (PI x 0,15 x 0,15/4) x (2 x 9,81 x 0,463)0,5 = 0,03m3/s >>0,01m3/s 

 
Adotamos H=0,40m 

Altura =0,15/2 + (0,40 – 0,15)= 0,325m 
H=0,325/2=0,1625m 
Q=0,62 x (PI x 0,15 x 0,15/4) x (2 x 9,81 x 0,1625) 0,5 = 0,02m3/s  

Adotamos H=0,30m 
Altura =0,15/2 + (0,30 – 0,15)= 0,225m 
H=0,225/2=0,1125m 
Q=0,62 x (PI x 0,15 x 0,15/4) x (2 x 9,81 x 0,1125) 0,5 = 0,016m3/s > 0,01m3/s OK 
 

Portanto a altura da divisória na caixa separadora será de 0,30m 
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Vertedor retangular 

No reservatório onde estará o volume WQv, mesmo estando off line é recomendável que 
seja calculado para Tr=1,87anos. Assim o vertedor será calculado para a vazão 
QTr=1,87anos=0,039m3/s. 

A equação do vertedor é: 
Q= 1,55 x L x H 1,5 

Sendo: 
Q= vazão em m3/s 
L= comprimento (m) 
H= altura da água no vertedor (m).  

Q = 1,55 x L x H 1,5 
0,039 =1,55 x L x 0,10 1,5 
L=0,8m 

 
Dimensões de WQv 
 Profundidade adotada = 1,00m 

Área = Volume/altura=30/1,00=30m2 
W= (30/2)0,5= 4,0m 
L= 2 x W= 2 x 4=8m 

 
Diâmetro do orifício 

Para esvaziar em 24h (86.400s) termos: 
Qe=WQv/ 86400= 30m3/86.400s=0,00035m3/s 
Q=Cd x Ao x (2gh)0,5 
h=1,0m/2=0,5m 
0,00035=0,62 x Ao x (2x9,81x0,50)0,5 
Ao=0,00018m2 
Mas Ao= PI x D2/4 
D= (Ao x 4/ PI) 0,5=  
D= (0,00018 x 4/ 3,1416) 0,5= 0,015m=15mm 
Adoto D=20mm OK 

 
Proteção contra entupimentos 

Com o objetivo de proteção contra entupimentos podemos usar dispositivos conforme 
Figura (7.11). 

 
 
 

 
Figura 7.11- Orifício com grade de proteção contra entupimento 
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Exemplo 7.5- Usando Hidrociclone para área de bacia com 2.000m2 
Dimensionar um reservatório para melhoria da qualidade das águas pluviais off line na 

cidade de Santa Barbara do Oeste no Estado de São Paulo para uma bacia com área de 2.000m2 (0,2 
ha) sendo que para pré-desenvolvimento tínhamos área impermeável de 10% e para pós-
desenvolvimento área impermeável de 60%. A declividade média do talvegue é de 3% (0,03m/m) e 
o comprimento do mesmo é de 64,00m.  

 
Tempo de concentração pela Fórmula da Federal Aviation Agency (FAA,1970) 
 Esta fórmula foi desenvolvida para uso de drenagem em campos de aviação nos Estados 
Unidos (McCuen,1998) e foi usada na microdrenagem do Aeroporto Internacional de Guarulhos. 
             É válida para pequenas bacias onde o escoamento superficial sobre o solo predomina. O 
comprimento, declividade e o coeficiente de runoff são para o escoamento principal do talvegue. 
                tc= 0,69 .  (1,1– C). L 0,5 . S –0,33                                                    (Equação 7.1) 
Sendo: 
tc= tempo de concentração (min); 
C= coeficiente de runoff do método racional  
L= comprimento (m) máximo do talvegue deverá ser de 150m; 
S= declividade média (m/m)  

 
Coeficiente volumétrico Rv 

Vamos calcular o coeficiente volume Rv e fazermos C=Rv para pré e pos desenvolvimento 
Rv=0,05+0,009 x AI 

Sendo: 
Rv= coeficiente volumétrico (adimensional) 
AI=área impermeável (%) 
Pré-desenvolvimento 

AI= 10% 
Rv= 0,05 +0,009 x 10= 0,14 
Cpré=0,14 

Pós-desenvolvimento 
AI=60% 
Rv=0,05+0,009x 60= 0,59 
Cpós=0,59 

Tempo de concentração 
Pré-desenvolvimento 
tc= 0,69 .  (1,1– C). L 0,5 . S –0,33    
C=0,14 
L=64m 
S=0,03m/m 
tc pré= 0,69 .  (1,1– 0,14). 64 0,5 . 0,03 –0,33   = 17min 
 
Pós-desenvolvimento 
tc= 0,69 .  (1,1– C). L 0,5 . S –0,33    
C=0,59 
L=64m 
S=0,03m/m 
tc pós= 0,69 .  (1,1– 0,59). 64 0,5 . 0,03 –0,33   = 9min 

  



Consumo de água em  paisagismo 
Capitulo 07- LEED 

Engenheiro Plínio Tomaz    pliniotomaz@uol.com.br    08/07/10 
 

 

7-42

 

Intensidade de chuva 
O programa Plúvio 2.1 foi desenvolvido pelo GPRH (Grupo de Pesquisa em Recursos 

Hídricos) do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa (DEA - 
UFV) e funciona desde 2005. 

O programa PLUVIO2.1 é encontrado no site:  www.ufv.br/dea/gprh/softwares.htm 
 

     K . Tr
a 

     I =------------------------       (mm/h)                      
              ( t + b)c 
Sendo: 
I= intensidade média da chuva  (mm/h); 
K,a,b,c= parâmetros que depende da localidade 
Tr = período de retorno (anos); 
t= duração da chuva (min). 

Usando o programa Pluvio2.1 para o município de Santa Bárbara do Oeste  no Estado de 
São Paulo encontramos: 

Latitude: 22º 45´ 13” 
Longitude: 47º 24´49” 

 
K=1912,174 
a=0,141 
b=19,154 
c=0,857 

    1912,174. Tr
0,141 

     I =------------------------       (mm/h)                      
              ( t + 19,154)0,857 
 

Para cada localidade acharemos coeficientes K, a, b e c. 
 
 
O valor de Tr entre 1 e 2 que escolhemos é Tr=2anos. 
 

    1912,174x 20,141 
     I =------------------------       (mm/h)                      
              ( t + 19,154)0,857 
 
Substituindo o valor de t para tpré e tpós temos: 
Pré-desenvolvimento 

Ipré=96,5mm/h 
Pós-desenvolvimento 

Ipós=119,6mm/h 
 
Método Racional 

Para pós-desenvolvimento 
QTr=2anos= CIA/360 = 0,59 x 119,6 x 0,2/360= 0,039m3/s  (39L/s) 

 
Como queremos calcular o volume de melhoria das águas pluviais optando pela BMP estar 

off line, então será necessário executar uma caixa separadora para desviar a água. 
 
Volume para melhoria da qualidade das águas pluviais WQv 
 

WQv= (P/1000) x Rv x A 
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Sendo: 
WQv= volume para melhoria da qualidade das águas pluviais (m3) 
P= 25mm= first flush adotado 
Rv= coeficiente volumétrico no pós-desenvolvimento 
A= área da bacia de 2.000m2 
Então teremos: 

WQv= (P/1000) x Rv x A 
WQv= (25/1000) x 0,59 x 2.000= 30m3 

 
Hidrociclones 

Existem equipamentos já vendidos no Brasil para a retirada do first flush que são os 
hidrociclones que atendem cada unidade para vazões de 31 L/s a 713 L/s. 

Os hidrociclones são separadores hidrodinâmicos que possuem de entrada tangencial e 
atendem a remoção de 80% dos sólidos totais em suspensão (TSS) exigidos pela teoria de Schueler, 
1987. Os hidrociclones são baseados na separação através da formação do vórtex e que através 
deste podemos aumentar a força gravitacional (aceleração centrífuga) e facilitar a separação dos 
sólidos conforme firma Acqua Systems. Ainda possuem a vantagem de menor ocupação de espaço e 
facilidade de instalação. 

 
Da vazão total uma parte vai para o hidrociclone e a outra vai diretamente para o rio ou 

córrego mais próximo. O critério para achar a vazão que vai para o hidrociclone é: 
Qo= 0,1WQv/ (5min x 60s)= 3,0m3/300s= 0,01m3/s (10 L/s) 
Portanto, vai para o hidrociclone a vazão de 10 L/s após passar na caixa reguladora de fluxo. 

 

 
 

Figura 7.12- Hidrociclone Aqua-Swirl fornecido pela firma Acqua Systems do Brasil com 
capacidade até 31 L/s e custa aproximadamente US$ 12.000. 
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Figura 7.13- Dimensionamento do Aqua-Swirl 
 
Podemos ver na Figura (7.13) que são fabricados hidrociclones com capacidade de 

tratamento de 31 L/s até 713 L/s. 
 
Vazão centenária  
 

1912,174x 1000,141 
     I =------------------------                         
              ( t + 19,154)0,857 
 

3660,39 
     I =------------------------                         
              ( t + 19,154)0,857 
 Para o pós-desenvolvimento tpós= 9min 
 
 
 

        3660,39 
     I =------------------------    =209,5mm/h        
              ( 9 + 19,154)0,857 
 

Q100= CIA/360= 0,59 x 209,5x0,2/360= 0,07m3/s 
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Caixa separadora de fluxo 
Temos que separar o fluxo para a vazão máxima Q100 da vazão Qo que vai para a BMP. 

Conforme Figura (7.14) podemos observar que há duas formas básicas das caixas separadoras de 
fluxo. Escolhemos a Figura (7.14) na parte inferior. 
 

 
 

 
Figura 7.14 - Regulador de fluxo com separação automática, Podemos escolher um destes dois 

modelos básicos. 
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Dimensionamento da tubulação usando a equação de Manning para seção circular plena 
O diâmetro a seção plena pode ser dada pela equação abaixo ou pela Tabela (7.15).            

 D= [(Q. n) / (0,312. S 0,5)] (3/8) 

Supondo:  
n= 0,015 concreto.       
S=declividade da tubulação (m/m)  
D= diâmetro (m) 
Q= vazão (m3/s) 

 
 

Tabela 7.15- Vazões em m3/s de tubulações de concreto de acordo com diâmetro 
interno e declividade da tubulação. 

D 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 5,00% 
(m) 0,005m/m 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 0,035 0,04 0,05 
          
0,15 0,009 0,013 0,016 0,019 0,021 0,023 0,025 0,026 0,030 
0,20 0,020 0,028 0,035 0,040 0,045 0,049 0,053 0,057 0,064 
0,25 0,036 0,052 0,063 0,073 0,082 0,089 0,097 0,103 0,115 
0,30 0,059 0,084 0,103 0,119 0,133 0,145 0,157 0,168 0,188 
0,40 0,128 0,181 0,221 0,256 0,286 0,313 0,338 0,361 0,404 
0,50 0,232 0,328 0,401 0,463 0,518 0,567 0,613 0,655 0,732 
0,60 0,377 0,533 0,652 0,753 0,842 0,923 0,997 1,065 1,191 
0,70 0,568 0,804 0,984 1,136 1,270 1,392 1,503 1,607 1,797 
0,80 0,811 1,147 1,405 1,622 1,814 1,987 2,146 2,294 2,565 
0,90 1,111 1,571 1,923 2,221 2,483 2,720 2,938 3,141 3,512 
1,00 1,471 2,080 2,547 2,942 3,289 3,603 3,891 4,160 4,651 

 
 

Vamos calcular o diâmetro da tubulação para a vazão Qo=0,01m3/s. Supomos que a 
declividade seja de 1,0% e então conforme Tabela (7.15) teremos: Do=0,15m (mínimo adotado). 

Para o diâmetro correspondente a vazão centenária Q100=0,07m3/s supondo que a 
declividade seja de 0,5% teremos: D100=0,40m. 

 
Dimensionamento da altura da água na caixa separadora 

A tubulação de vazão Qo vai funcionar como um orifício cuja vazão deve ser Qo=0,01m3/s. 
Por tentativa fazemos: 

Adotando H=1,00m 
Altura =0,15/2 + (1,00 – 0,15)= 0,925m 
Q=Cd x Ao x (2gh)0,5 
H= 0,925/2=0,463m 
Q=0,62 x (PI x 0,15 x 0,15/4) x (2 x 9,81 x 0,463)0,5 = 0,03m3/s >>0,01m3/s 

 
Adotamos H=0,40m 

Altura =0,15/2 + (0,40 – 0,15)= 0,325m 
H=0,325/2=0,1625m 
Q=0,62 x (PI x 0,15 x 0,15/4) x (2 x 9,81 x 0,1625) 0,5 = 0,02m3/s  

Adotamos H=0,30m 
Altura =0,15/2 + (0,30 – 0,15)= 0,225m 
H=0,225/2=0,1125m 
Q=0,62 x (PI x 0,15 x 0,15/4) x (2 x 9,81 x 0,1125) 0,5 = 0,016m3/s > 0,01m3/s OK 
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7.8 Custos 

Vamos passar algumas informações sobre custos. 
 

Tabela 7.16-Estimativa dos preços unitários médios 

 
 
Tabela 7.17-Composição do custo US$/m das tubulações (dez ano 2001 1US$ = R$ 2,40) 
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7.9 Vazão que chega até o pré-tratamento usando o Método TR-55 do SCS 
O objetivo é o cálculo do número da curva CN dada a precipitação P e a chuva excedente Q.  
De modo geral a obtenção de CN se deve a obras off-line. Obtemos o valor de CN e 

continuamos a fazer outros cálculos. 
Os valores de P, Q, S estão milímetros. 
 
          ( P- 0,2S ) 2 

Q= ---------------------         válida quando P> 0,2 S         (Equação 7.3)                              
          ( P+0,8S ) 
                 
                        25400 
sendo   S=   ------------    -    254                                         (Equação 7.4)                                                          

                                 CN 
 
Dada as  Equações (7.3) e (7.4). São dados os valores de Q e de P. Temos então duas equações 

onde precisamos eliminar o valor S, obtendo somente o que nos interessa, isto é, o valor do número 
da curva CN. 

 Pitt, 1994 in Estado da Geórgia, 2001 achou a seguinte equação utilizando NRCS TR-55,1986 
adaptado para P e Q em milímetros. 

 
               CN= 1000/ [10 + 0,197.P + 0,394.Q – 10 (0,0016Q 2 + 0,0019 .Q.P) 0,5]    Equação (7.5) 
 
Exemplo 7.6 
Seja um reservatório de qualidade da água com tc=11min, área impermeável de 70% e first flush 
P=25mm e Área =2ha. Calcular a vazão separadora para melhoria de qualidade das águas pluviais 
WQv. 
Coeficiente volumétrico Rv 
Rv = 0,05 + 0,009 x AI = 0,05 + 0,009 x 70 = 0,68 (adimensional) 
Q = P . Rv = 25mm x 0,68 = 17mm 

 
Vamos calcular o número da curva CN usando a Equação de Pitt  

CN= 1000/ [ 10 + 0,197.P + 0,394.Q – 10 (0,0016Q 2 + 0,0019 .Q.P) 0,5] 
CN= 1000/ [ 10 + 0,197x25 + 0,394x17 – 10 (0,0016x17 2 + 0,0019 x17x25) 0,5] 

CN= 96,6 
Vamos calcular a vazão usando o método SCS – TR-55  

S= 25400/ CN – 254 = 25400/96,6 – 254 =9mm 
Usa-se a simplificação de Q=P x Rv, que produz o volume  do reservatório para qualidade 

da água em mm. 
Q=  P x Rv= 25mm x 0,68= 17mm= 1,7cm (notar que colocamos em cm) 

Ia = 0,2 S = 0,2 x 9mm=1,8mm 
Ia/P= 1,8mm/25mm =0,072 e portanto adotamos Ia/P=0,10 
Escolhendo Chuva Tipo II para o Estado de São Paulo. 

Co= 2,55323 
C1= -0,6151       
C2= -0,164 

tc= 11min = 0,18h (tempo de concentração) 
log (Qu) = Co + C1 log tc + C2 (log tc)2 – 2,366 
log Qu = 2,55323 – 0,6151 log (0,18) –0,164 [ log (0,18) ] 2  - 2,366 
log Qu = 0,55 
Qu = 3,58m3/s /cm / km2  (pico de descarga unitário) 
Qp= Qu x A x Q 
A=2ha = 0,02km2 
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Q=1,7cm 
Qp= Qu x A x Q x Fp =3,58m3/s/cm/km2 x 0,02km2 x 1,7cm  =0,12m3/s   

Portanto, o pico da descarga para o reservatório de qualidade de água, construído off-line é 
de 0,12m3/s.  

Coeficiente volumétrico Rv 
Rv = 0,05 + 0,009 x AI = 0,05 + 0,009 x 70 = 0,68  

            WQv= (P/1000/ x Rv x A= (25/1000) x 0,68 x 2ha x 10.000m2= 340m3 

As= Qo / 0,0139= 0,12/0,0139=8,6 m2 
V1= 0,12 x 5min x 60s= 39m3 

Mas V2= 0,1 x WQV= 0,1 x 340m3= 34m3 
Adoto o maior volume entre 34m3 e 39m3, isto é, V= 39m3 
D=Profundidade= Volume / área As= 39m3/ 8,6m2= 4,53m  Muito alto 
Adotamos então D=1,60m 
D=V/As = 1,60= 39/As 
As=39/1,6=24,4m2. Adotamos 25m2 
Adoto profundidade mínima D=1,6m conforme recomenda Urbonas, 1993. 

W= largura (m) 
L=Comprimento(m) 
L/W= 3                 W= L/3 
W x L  = 25m2   
L/3 x L = L2=25 x 3 =75 
L=8,70m 
 Mas W= L/3 = 8,7/3=2,90m 

Dimensões: 
W=Largura= 3,00m 
L=Comprimento= 9.00m 
D=Profundidade = 1,60m 
 
Verificações: 
Velocidade ao longo da caixa de pré-tratamento=V= espaço / tempo  
Portanto tempo= espaço / velocidade 

Q= S x V 
V= Q/S= 0,12 / (1,60 x 3,00)=0,025m/s  <0,25m/s OK 

Tempo = 9,00m / 0,025 = 360s = 6,0min >5min OK. 
 
Exemplo 7.7 

Num estudo para achar o volume do reservatório para qualidade da água WQv é necessário 
calcular a vazão Qw referente a aquele WQv. Seja uma área de 20ha, sendo 10ha de área 
impermeável. Considere que o first flush seja P=25mm. 

Porcentagem impermeabilizada = (10ha / 20ha) x 100=50% 
Coeficiente volumétrico Rv    
Rv = 0,05 + 0,009 x AI = 0,05 + 0,009 x 50 = 0,50 (adimensional) 
Q = P . Rv = 25mm x 0,50 = 13mm 
Vamos calcular o número da curva CN usando a Equação (7.5) de Pitt. 

CN= 1000/ [ 10 + 0,197.P + 0,394.Q – 10 (0,0016Q 2 + 0,0019 .Q.P) 0,5] 
CN= 1000/ [ 10 + 0,197 x25 + 0,394 x13 – 10 (0,0016x13 2 + 0,0019 x13x 25) 0,5] 
CN= 93,8 

Portanto, o valor é CN=93,8. 
Valores de CN em função da precipitação P usando a Equação de Pitt 
Na Tabela (7.17) estão os valores do número da curva CN em função da precipitação P e da área 

impermeável. 
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Exemplo 7.8 

Achar o número da curva CN para P=25mm e área impermeável de 70%. 
Entrando na Tabela (7.18) com P e AI achamos CN=96,6. 

Tabela 7.18 – Valores de CN em função da precipitação P usando a Equação de Pitt 
P Área impermeável em porcentagem

mm 10 20 30 40 50 60 70 80

13 90,6 92,9 94,4 95,7 96,7 97,5 98,2 98,8

14 90,0 92,3 94,0 95,4 96,4 97,3 98,1 98,7

15 89,3 91,8 93,6 95,0 96,2 97,1 97,9 98,6

16 88,7 91,3 93,2 94,7 95,9 96,9 97,8 98,5
17 88,1 90,9 92,9 94,4 95,7 96,7 97,6 98,4
18 87,5 90,4 92,5 94,1 95,4 96,6 97,5 98,4
19 86,8 89,9 92,1 93,8 95,2 96,4 97,4 98,3
20 86,2 89,4 91,7 93,5 95,0 96,2 97,2 98,2
21 85,7 88,9 91,3 93,2 94,7 96,0 97,1 98,1
22 85,1 88,5 90,9 92,9 94,5 95,8 97,0 98,0
23 84,5 88,0 90,6 92,6 94,2 95,6 96,8 97,9
24 83,9 87,6 90,2 92,3 94,0 95,5 96,7 97,8
25 83,4 87,1 89,8 92,0 93,8 95,3 96,6 97,7
26 82,8 86,7 89,5 91,7 93,5 95,1 96,4 97,6
27 82,3 86,2 89,1 91,4 93,3 94,9 96,3 97,6
28 81,8 85,8 88,8 91,1 93,1 94,7 96,2 97,5
29 81,2 85,3 88,4 90,8 92,8 94,6 96,1 97,4
30 80,7 84,9 88,0 90,5 92,6 94,4 95,9 97,3

 
Vamos explicar junto com um exemplo abaixo. 

 
Exemplo 7.9  

Seja bacia com tc=11min, área impermeável de 70% e first flush P=25mm  e  área =50ha. 
Coeficiente volumétrico Rv 
Rv = 0,05 + 0,009 x AI = 0,05 + 0,009 x 70 = 0,68 (adimensional) 
Q = P . Rv = 25mm x 0,68 = 17mm 
Vamos calcular o número da curva CN usando a Equação de Pitt. 

        CN= 1000/ [ 10 + 0,197.P + 0,3925.Q – 10 (0,0016Q 2 + 0,0019 .Q.P) 0,5] 
CN= 1000/ [ 10 + 0,197x25 + 0,394x17 – 10 (0,0016x17 2 + 0,0019 x17x25) 0,5] 

CN= 96,6 
Vamos calcular a vazão usando SCS – TR-55  

S= 25400/ CN – 254 = 25400/96,6 – 254 =9mm 
Usa-se a simplificação de Q=P x Rv, que produz o volume do reservatório para qualidade da 

água em mm. 
Q= P x Rv= 25mm x 0,68= 17mm= 1,7cm (notar que colocamos em cm) 
Ia = 0,2 S = 0,2 x 9mm=1,8mm 
Ia/P= 1,8mm/25mm =0,072 e portanto adotamos Ia/P=0,10 
Escolhendo Chuva Tipo II para a Região Metropolitana de São Paulo. 
Co= 2,55323 
C1= -0,6151       
C2= -0,164 

tc= 11min = 0,18h (tempo de concentração) 
log (Qu)= Co + C1 log tc + C2 (log tc)2 – 2,366 
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log Qu= 2,55323 – 0,61512 log (0,18) –0,16403 [log (0,18)] 2  - 2,366 
log (Qu)= 0,5281 
Qu= 3,27m3/s /cm / km2 (pico de descarga unitário) 
Qp= Qu x A x Q 
A= 50ha= 0,5km2 
Fp=1,00 
Qp= Qu x A x Q x Fp= 3,37m3/s/cm/km2 x 0,5km2 x 1,7cm x 1,00= 2,87m3/s  
 

Portanto, o pico da descarga para o reservatório de qualidade de água, construído off-line é de 
2,87m3/s.  
 
7.10 Método usando o tempo de permanência 5min para calcular Qo 

Vamos mostrar com um exemplo. 
 
Exemplo 7.10  

Seja um reservatório de qualidade da água e first flush P=25mm, AI=70 e  A=50ha. 
Coeficiente volumétrico Rv 
Rv = 0,05 + 0,009 x AI = 0,05 + 0,009 x 70 = 0,68 (adimensional) 
WQv= (P/1000) x Rv x A= (25/1000) x 0,68 x 50ha x 10000m2= 8500m3 
 Qo= 0,1 WQV/ (5min x 60s)= (0,1 x 8500m3)/ (5 x 60)= 850m3/ 300s =2,83m3/s 
 

7.11 Cálculo de Qo usando o método Santa Bárbara 
Vamos mostrar com um exemplo. 

 
Exemplo 7.11  
Seja uma bacia com first flush P=25mm, AI=70 e  área =50ha tc=11 

Coeficiente volumétrico Rv 
CNp= 55 
CNi=98 
CNw= CNp (1-f) + 98 x f 
f=0,70 
CNw= 55 (1-0,70) + 98 x 0,70=85,1 
Usando o método Santa Bárbara para P=25mm, obtemos: 

Qo=3,09m3/s 
 
7.12 Vazão relativa ao volume WQv que chega até o pré-tratamento usando o Método 
Racional para áreas ≤2ha na RMSP. 

Esta é uma estimativa que usa o método Racional e vale somente para áreas menores ou iguais a 
2ha e para first flush P=25mm. 

Em uma determinada bacia o pré-tratamento pode ser construído in line ou off line, sendo que 
geralmente é construído off line.  
                                                     Qo=CIA/360                                                             

Sendo: 
Qo= vazão de pico que chega até o pré-tratamento (m3/s) 
C= coeficiente de runoff.  
Rv=C=0,05+0,009 x AI 
AI= área impermeável (%) 
I= intensidade da chuva (mm/h)  
A= área da bacia (ha) 

I= 45,13 x C + 0,98     P=25mm (First flush)        A≤2ha                        
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Exemplo 7.12 
Calcular o tamanho do reservatório destinado ao pré-tratamento de área com 2ha e AI=70%, 

sendo adotado o first flush P=25mm. 
Coeficiente volumétrico Rv 
Rv = 0,05 + 0,009 x AI = 0,05 + 0,009 x 70 = 0,68  

            WQv= (P/1000/ x Rv x A= (25/1000) x 0,68 x 2ha x 10.000m2= 340m3 
 
Vazão de entrada 

Uma BMP pode ser construída in-line ou off-line. Quando for construída off-line precisamos 
calcular a vazão que vai para a BMP.  

Usando o método racional. 
                                               Qo=CIA/360 

Sendo: 
Qo= vazão de pico que chega até o pré-tratamento (m3/s) 
C= coeficiente de runoff.  
C=Rv=0,05+0,009 x AI= 0,05 + 0,009 x 70= 0,68 
AI= área impermeável (%) 

I= intensidade da chuva (mm/h) = 45,13 x C + 0,98= 45,13 x 0,68 + 0,98= 32mm/h  (Para 
P=25mm) 
A= área da bacia =2ha 
Q=CIA/360 
Q=0,68 x 32mm/h x 2ha /360= 0,12m3/s 
Portanto, a vazão de entrada é 0,12m3/s.  

As= Qo/ 0,0139   para partícula com diâmetro de 125μm. 

As= 0,12/0,0139=8,6 m2 
V1= 5min x 60s x 0,12m3/s= 36m3 

Mas V2= 0,1 x WQV= 0,1 x 340m3= 34m3 
Adoto o maior volume, isto é, V= 36m3 

D= Profundidade= Volume / área As= 36m3/8,6 m2= 4,2m>3,50m 
Adoto profundidade mínima D=1,0m conforme recomenda Urbonas, 1993. 

As x 1,00= 36 
As= 36m2 

W= largura (m) 
L= Comprimento(m) 
L/W= 3                 W= L/3 

 
W x L  = 36m2   
L/3 x L = L2=36 x 3 =108 
L=10,4m 
 Mas W= L/3 = 10,4/3=3,5m 

Dimensões: 
W=Largura= 3,5m 
L=Comprimento= 10,4m 
D=Profundidade = 1,00m 
 
Verificações: 
Velocidade ao longo da caixa de pré-tratamento=V= espaço / tempo  
Portanto tempo= espaço / velocidade 

Q= S x V 
V= Q/S= 0,12 / (3,5 x 1,00)=0,034m/s  <0,25m/s OK 

Tempo = 10,4m / 0,034 = 306s = 5,1min >5min OK. 
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Capítulo 08- Conversão de unidades e informações complementares 

 
 
8.1 Introdução 

O objetivo deste capítulo é fornecer esclarecimentos e conversões de unidades 
principalmente aquelas usadas em evapotranspiração. 
 
8.2 Conversão de unidades 

 1 bar= 10 5 Newtons/m2 
1 mb (milibar)= 102 N/m2 = 1000dina /cm2= 0,0143psi= 0,0295in. Hg 

1mm Hg= 1,36 mb= 0,04 in Hg 
1 N/m2= 1Pa 

Janeiro de 2007    
 

ETo= evapotranspiração de referência (mm/dia) 
 
ETc= evapotranspiração da cultura (mm/dia) 

 
 
 

Tabela 8.1-Conversão de unidades 

 
Tabela 8.1-Conversão de unidades 

 
Conversão de unidades 

Varejão-Silva, 2005 
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8.3 Conversão de temperatura 

Tc= (5 / 9) x (Tf – 32) 
Tc= temperatura em graus centígrados (ºC) 
Tf= temperatura em Fahrenheit (ºF) 
Tf= 32+ (9/5) x Tc 

 Graus Kelvin (ºK) tem o zero a -273,16º C 
 
 

8.4 Coordenadas geográficas de algumas cidades brasileiras. 
 Na Tabela estão as latitudes, longitude e altitudes que são importante para a aplicação do 
Método de Blaney-Criddle para o cálculo da evapotranspiração de referência ETo. 
 

Tabela 8.3- Latitude e longitude de algumas cidades brasileiras 

 
 

8.5 Estações do ano 
 Observar que o verão no hemisfério sul se inicia em 21 de dezembro e no hemisfério norte 
se inicia em 21 de junho. Dai ser comum os americanos calcularem a evaporação para o més em 
que a mesma possui maior valor, isto é, o mês de julho e para nós no hemisfério sul é o mês de 
janeiro. 

Tabela 8.4-Estações do ano no hemisfério sul e norte 
Estações do ano 
no hemisfério sul 

Inicio Estações do ano no  
hemisfério norte 

Primavera 23 de setembro Outono 
Verão  21 de dezembro Inverno 

Outono 21 de maio Primavera 
Inverno 21 de junho Verão 
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8.6 Textura de solos 

O objetivo de se apresentar a Tabela (8.5) é os nomes em português dos tipos de solos em 
unidades inglesa. 

Tabela 8.5- Nomes em inglês e português de textura do solo 
Classe de textura 

Inglesa Portuguesa 
Capacidade efetiva 

da água  
(in/in) 

Taxa minima de 
infiltração 

(in/h) 

 
Grupo Hidrológico 

conforme SCS 
Sand Solo arenoso 0,35 8,27 A 

Loamy sand Solo arenoso franco 0,31 2,41 A 
Sand loam Solo franco arenoso 0,25 1,02 B 

Loam Solo franco 0,19 0,52 B 
Silt loam Solo franco siltoso 0,17 0,27 C 

Sandy clay loam Solo franco argiloso 
arenoso 

0,14 0,17 C 

Clay loam Solo franco argiloso 0,14 0,09 D 
Silty clay loam Solo franco argiloso 

siltoso 
0,11 0,06 D 

Sand clay Solo argiloso arenoso 0,09 0,05 D 
Silty clay Solo argiloso siltoso 0,09 0,04 D 

Clay Solo argiloso 0,08 0,02 D 
Adaptada de Wanielista et al, 1997 p. 149 
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