
Bombeamento de águas pluviais 
(grandes áreas)



Preâmbulo

• O dimensionamento de uma casa de bombas de águas pluviais de 
grandes dimensões é um pouco complicado (Froehlich, 1995)

• Objetivo é mostrar como dimensionar uma casa de bombas para 
bombeamento de  águas pluviais de grandes áreas próximas a 
lagos ou rios devido as precipitações e drenagem subterrânea.

• Ñão é para dimensionamento de bombeamento em instalações 
prediais pluviais.



Período de retorno (difícil decisão)

•Dique: adotar Tr= 500 anos. 
• USA/Mississipi, 1985 foram derrubados 
quase todos os diques executados com Tr= 
100 anos, pois , a chuva foi de Tr= 500 anos.

•Estradas de rodagem: Tr= 50 anos (FHWA)



Fórmulas básicas

• Até 2Km2 usar Método Racional. Usar para 
reservatório tempo base  tb=2,67 tc.
• Podemos fazer hidrograma com Método Santa 
Bárbara que funciona bem até área de 2 Km2.
• Acima de 2Km2 usar I-PAI-WU  até  200km2 ou Soil
Conservatioin Service (SCS) 250 Km2 cada



Bombas centrífugas

• Uma bomba é denominada centrífuga quando a 
direção de escoamento do fluido é 
perpendicular à do eixo de rotação da hélice. 
Na sua forma mais simples, a bomba centrífuga 
é constituída por um rotor que gira no interior 
de uma carcaça. 



Rotor aberto e fechado de uma bomba 
centrífuga



Componentes da bomba  centrífuga



Bomba centrífuga com Sucção e Afogada



Potencia da bomba centrifuga

• Conforme Azevedo Neto, 1998 temos:
• P= γ x Q x Hman / (75 η )
• P= 1000 x Q x Hman / (75 η )
•
• Sendo:
• P= potência em HP
• Q= vazão em m3/s
• Hman= altura manométrica em metro de coluna de água.
• η= ηmotor x η bomba

• γ = peso especifico da água= 1000kgf/m3



• Estação elevatória  de águas pluviais em uma 
estrada de  rodagem.



Exemplo 11.10- Estrada de Rodagem

• Dimensionar uma estação elevatória de águas pluviais 
para captação de água de duas estradas de rodagem, 
sendo que o tubo que chega ao poço de sucção tem 65 
m de comprimento e diâmetro de 1,20m. Area da 
bacia 2,87 ha.

• O poço de sucção é cilíndrico com cota mínima igual a 
27,889m e cota máxima 30,480m. 

• A cota de saída para onde vai a tubulação de recalque 
é 133,0620m



Planta das duas estradas onde se quer bombear 
águas pluviais



Perfil do poço de sucção e do tubo de acesso para o 
bombeamento de águas pluviais.



Volume de armazenamento de águas pluviais

• Armazenamento no tubo de 65m e diâmetro de 
1,20m
• Volume= 65m x (π x 1,2 2/ 4)= 73,51m3

• Volume de águas pluviais abaixo da cota máxima 
de 30,480m= 244,70m3

• Volume total abaixo da cota máxima= 
244,70m3+ 73,51m3 + 43,06m3= 361,27m3

•



Período de retorno e tempo de concentração

• O período de retorno adotado será de 50 anos.
• Vamos supor que a intensidade de chuva é fornecida pela 

Equação:
• I= 1231,9/ (t + 10,1) 0,581

• Sendo:
• t= tempo de concentração (min)
• I= intensidade da chuva (mm/h)
• Sendo o tempo de concentração tc= t= 10min teremos:



• I= 1231,9/ (t + 10,1) 0,581

• I= 1231,9/ (10 + 10,1) 0,581= 215,5mm/h
• A área da bacia tem 2,87ha e o 
coeficiente de escoamento C=0,80
•Qa= CIA/360= 0,80 x 215,5 x 2,87/ 360= 
1,718 m3/s que é a vazão de pico 



• tb= 2,67tc= 2,67 x10= 26,7 min
• O volume V é volume total menos volume da vazão da 

bomba Qp.
• Volume total= Qa .tb/2
• Volume da bomba= Qp.tb/2
• V=Volume total- Volume bomba= (tb/2)(Qa-Qp)
• Temos o volume V, Qa e achamos Qp



Esquema típico de uma estação elevatória 
observando a área de armazenamento, a área 
das bombas e da descarga.



• V= 361,27 m3 dado do problema
• Qa= 1,718m3/s
• Tb= 2,67 tc=2,67 x10= 26,7min =1602 segundos
• V= (tb/2)(Qa-Qp)
• 361,27= (1602/2) (1,718-Qp)
• 0,45= 1,718-Qp
• Qp= 1,718-0,45=1,27 m3/s
• Adoto Qp=1,20 m3/s



Hidrograma de entrada com pico de 1,718m3/s. Por 
tentativas achamos o valor da vazão de pico 1,20m3/s 
que corresponde ao volume de 361,27m3.
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Dimensionamento do poço de sução

• Calcular o volume mínimo da caixa que uma bomba de eixo vertical com 
tempo de ciclo de 10min com vazão de 0,4m3/s.

• Vmin= 15Qp.t
• t= 10min
• Qp= 0,4m3/s
• Vmin= volume mínimo do poço de sucção necessário para um ciclo (m3)
• Vmin= 15x 0,4 x 10= 60m3

• Portanto, é necessário 60m3 de água para um ciclo de uma bomba.
•



Dimensoes do Poço de sucção

• Poço de sucção Volume = 60m3
• Diâmetro do poço= 6,00m
• Altura do nível útil de água= 30,480m – 27,889m= 2,6m
• Área= π x D2/ 4= 3,14 x 6,0^2 / 4= 28,27m2 

• Volume do poço= 2,6m x 28,27m2= 73,5m3 >60 m3 OK



Conclusão

• Temos, portanto, dois volumes:
• Volume do poço de sução:  73,5m3
• Volume armazenamento: 361,27m3
• Vazao total a ser bombeada: 1,20m3/s
• Três bombas de 0,40m3/s cada uma
• Potência P= 1000 x Q x Hman / (75 η )
• Adotando Hman= 4,00m
• P=1000 x 0,40 x 4,00 /(75 x 0,90 x 0,50)= 47,4 HP
• 10% a mais:   P= 50 HP
• São 4 bombas, sendo uma de reserva.



Outro exemplo:

Estação Elevatória de  Águas 
Pluviais na cidade de 
Mairiporã/SP



Elevatória de águas pluviais de Mairiporã



Corte de uma elevatória de águas pluviais



Elevatória de águas pluviais



Bombas centrífugas



Bombas tipo Flygt



Bombas + transformador (?)



Hidrograma de entrada
Tr= 50 anos 

Hidrograma de entrada 
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Diagrama de massas de entrada

Curva da massa de entrada

0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1000,00
1200,00

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Tempo (min)

Vo
lu

m
e 

de
 e

nt
ra

da
 

ac
um

ul
ad

o 
(m

3)



Reservatório + poço de sucção-
Truque: 2 reservatórios
Armazenamento grande e pequeno para as bombas (liga-desliga)



Canal de armazenamento de Mairiporã
(prefeitura queria aterrar para estacionamento)



Canal de armazenamento



Casa de bombas de Mairiporã



Seqüência de bombeamento
FHWA, 2001

Nº de
Bombas

Primeira 
seqüência

Segunda Terceira Quarta Quinta

2 1-2 2-1 1-2 2-1 1-2
3 1-2-3 3-1-2 2-3-1 1-2-3 3-1-2
4 1-2-3-4 4-1-2-3 3-4-1-2 2-3-4-1 1-2-3-4

Não há nenhum critério especifico para a seqüência do 
bombeamento.

Uma seqüência que se pode admitir para 2, 3 e 4 bombas.



Estimativa do volume de armazenamento
e do número de bombas

Se o projeto baseia-se 
em:

Então a alternativa a ser 
usada:

Usando o seguinte:

Imponho a vazão máxima 
de pico de 
bombeamento Qp

A
Uso das curvas de 
armazenamento e curva 
de massa

Tenho o volume de 
armazenamento B

Uso das curvas de 
armazenamento e curva 
de massa

Ótimo ponto de 
armazenamento e de 
bombeamento

B
Uso das curvas de 
armazenamento e curva 
de massa, mas varias 
vezes.

O FHWA, 2001  apresenta três sugestões para o 
estabelecimento do armazenamento e do número de bombas 
para águas pluviais. É recomendável que as bombas sejam 
iguais



Hidrograma típico de águas pluviais que chegam 
a uma estação elevatória.



Alternativa A

• Alternativa A
• Usamos tentativas e erros.
• Primeiro passo: é fornecida a vazão de bombeamento em m3/h.
• Segundo passo: selecione o número de bombas que queira.
• Terceiro passo: ache a capacidade de cada bomba dividindo o 

total a ser bombeado pelo número de bombas.
• Exemplo 11.5
• Suponhamos que tenhamos 4 bombas de 2m3/s.
• Então teremos 4 x 2m3/s= 8m3/s
• Depois com o valor de 8m3/s entramos no gráfico da Figura (11.20) 

e achamos o volume que será necessário.



Alternativa B

• Alternativa B
• Primeiro passo: tomar o hidrograma de entrada de águas pluviais (vazão 

no tempo).
• Segundo passo: como é fixado o volume de armazenamento entramos 

por tentativas na Figura onde achamos a vazão de pico do 
bombeamento. Notar que para isso usamos a tangente da subida do 
hidrograma. Achado a vazão de pico podemos estabelecer o número de 
bombas como por exemplo, duas.

• Exemplo 11.6
• Dada um hidrograma para Tr=50anos conforme Figura (11.20) e temos um 

volume existente de 13.000m3. 
• Por tentativa achamos a vazão de pico das bombas que é 7m3/s
• Caso escolhamos 4 (quatro) bombas então teremos:
• 7m3/s / 4= 1,75m3/s cada bomba
•



Casa de bombas de Mairiporã



Volume da úngula



Úngula de tubo cilíndrico



Exemplo:

• Mairiporã
• Área da bacia= 46,75 ha
• C=0,70
• Tc= 57 L1,158/H0,355

• L=0,8Km    H=37m
• Tc= 11 min
• Te= 10min
• Tc= 11+10= 21 min

45



Reservatório com 13.000m3. Vazão= 7m3/s 46



Seepage em um dique. 
Fonte: SMEDEMA, 2005



Comentários

• Exemplo: Atibaia São Paulo
• Rio Atibainha, Ilha
• Aumento da urbanização aumentou nível do rio: Dique
• Mas existe camada de 5 m de areia
• Agua entra por baixo
• Solução: bombear água dos drenos subterrâneos
• Bombear água superficial também.



Seepage em um dique

• Na Figura anterior podemos notar que:
• B= largura da base do dique (m)
• D= espessura da camada permeável (m/d)
• ΔH= diferença entre nível de água na parte externa e o nível de água 

na valeta interna (m)
• Conforme SMEDEMA, 2005 temos:

• Q= K . ΔH .β
• Sendo: 
• Q= vazão obtido em m3/dia por metro de dique
• K=condutibilidade hidráulica  saturada do solo (m/dia)
• β = obtido na Figura próxima entrando com B/D.



Obtenção do valor β,  entrando com a razão B/D 
no Seepage into a  polder. 
Fonte: SMEDEMA, 2005



Exemplo- Caso de Atibaia

• Exemplo- Caso de Atibaia
• Dados:
• K= 10m/d  areia
• B= 3,50m
• ΔH= 1,30m
• D=5,50m
• B/D= 3,5/5,5=0,64 achamos β=0,60
• Q= K . ΔH .β
• Q= 10x1,3x0,60= 7,8 m3/dia x metro de dique
• Agua subterrânea que terá que ser bombeada.
• Não esquecer da água superficial que também terá que ser bombeada.



Bibliografia

• Adotamos como texto base:
• Highway Stormwater Pump Station Design) do 
Federal Highway Administration (FHWA- NHI-091-
007 de fevereiro de 2001.
• -SMEDEMA, LAMBERT. Modern land drainage. 
Ano 2005 Amazon/Kindle.



Obrigado !!!

•Engenheiro Plínio Tomaz
•pliniotomaz.com
•pliniotomaz@gmail.com



Curso de  Manejo de águas pluviais 
Capitulo 11- Bombeamento de águas pluviais 

Engenheiro Plínio Tomaz   12 de maio  de 2021  pliniotomaz@gmail.com 

 

 11-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Capítulo 11 
Bombeamento de águas pluviais 

 
 
Em 1962, Rachel Carson lançou o livro “Primavera Silenciosa” onde 
denunciou o uso abusivo do DDT. Mais tarde, em 1997, Theo Colborn, Dianne 
Dumanoski e Peter Myers lançaram o livro “Nosso futuro roubado” 
denunciando os problemas dos disruptores endócrinos, que são agentes 
químicos que dificultam a reprodução dos adultos e ameaçam com graves 
perigos para seus descendentes em fase de desenvolvimento. 
Jose Santamarta- diretor da World Watch. 
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Capítulo 11- Bombeamento de águas pluviais 
 
11.1 Introdução 
 Para o bombeamento de águas pluviais podem ser de várias 
maneiras. A mais simples é o bombeamento de aguas pluviais dentro de 
uma edificação que é regida pela norma da ABNT NBR 10844/89 e neste 
caso o período de retorno mínimo aconselhado é Tr= 25 anos. 
 Já vi industrias que eram costumeiramente inundadas, que criaram 
diques e bombeavam a água de chuva interna para as ruas laterais, 
causando mais inundações nas vizinhanças. 
 Mas existem casos que ocorrem perto de lagos e rios. Quando há 
uma inundação a água entrada dentro das casas, ocasionando 
problemas materiais e fatalidades sendo um grande problema. 

O dique para proteger a população deve ser calculado para o mínimo 
período de retorno de Tr= 500 anos. Na década de 1980 houve uma chuva 
de Tr= 500 anos no rio Mississipi, derrubou vários diques antigos 
calculador com Tr= 100 anos. Depois isto os diques (Levees em inglês) 
passaram a ser dimensionados no mínimo para Tr= 500 anos. 

Na Europa os melhores construtores de diques são os Holandeses. 
 Existem casos de bombeamento em estradas que podem ocorrer e 

que é resolvido pelo FHWA usando período de retorno Tr= 50 anos.  
Adotaremos como texto base Highway Stormwater Pump  Station 

Design) do Federal Highway Administration  (FHWA- NHI-091-007 de 
fevereiro de 2001. 

Existem rios que possuem camada de areia que entra onde mora a 
população e quando fazemos um dique para contenção de enchentes 
devido a urbanização, a água pode vir do fundo, Trata-se de um 
problema de água subterrânea que pode ser resolvido com drenagem 
subterrânea usando bombeamento. 

Na Figura (11.1) vemos uma estação elevatória típica de águas 
pluviais de grande porte. 
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Figura 11.1 - Estação Elevatória típica de águas pluviais. Estação 

Elevatória de Mairiporã 
 

Na Figura (11.2) vemos o corte de uma estação de bombeamento de 
águas pluviais com motor e bomba de eixo horizontal de poço de sucção 
seco. Na Figura (11.3) temos um perfil com poço de sucção molhado. 

A melhor solução recomendada pelo estado de Michigan no MDOT 
Drainage Manual é o poço molhado devido ao menor custo. 
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Figura 11.2 - Perfil de uma Estação Elevatória de Águas Pluviais com 

poço de sucção seco 
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Figura 11.3 - Perfil  de uma Estação Elevatória de Águas Pluviais com 
poço de sucção molhado com bomba de eixo vertical. 
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Figura 11.4 - Bomba Horizontal observando-se o motor, a bomba 
centrifuga, a entrada e a linha de descarga. 

 

 
 

Figura 11.5 - Poço de seção retangular para três bombas submersíveis. 
Observar a parede separando as bombas 
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Figura 11.6 - Bombas submersíveis Flygth 

 
 

 
Figura 11.7 - Estação Elevatória de Mairiporã, setembro de 2004. Quatro 
bombas centrífugas de eixo verticais com motores de 60 H P. 
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11.2 Critérios hidrológicos 
O grande problema no dimensionamento de uma estação elevatória 

de águas pluviais são os critérios hidrológicos a serem adotados. 
Para estradas de rodagem e outros locais onde não ponham em 

risco a vida humana, o período de retorno pode ser de Tr= 50 anos, mas 
em ouros locais recomendamos usar Tr=100 anos. 

Se for feito um dique ao longo de um rio ou lago para proteger 
população, o período de retorno mínimo deve ser Tr= 500 anos 
(quinhentos anos). 

 
 
 
 
 
 

11.3 Dique (Dyke, Polders ou Levees) 
Os diques evitam inundação em áreas habitacionais, plantações e 

industriais. 
Os diques podem ser provisórios ou perenes, 
Os diques podem ser feitos de Terra, concreto armado, concreto 

ciclópico, gabião, enrocamento ou mistos.  
Devemos ter cuidado com a estabilidade dos taludes dos diques. 
Deverão ser feitos estudos geotécnicos. 
Deverá haver um freeboard mínimo de 0,50m devido a ondas 

provocadas pelo vento ou por barcos. Deve haver riprap de proteção. 
 
 
11.4 Estudos de benefícios/custos 

Poderão ser feitos estudos da relação beneficioi/custo incluso os 
custos dos diques, dos reservatórios e do bombeamento. Muitas vezes o 
problema é tão grave que inclui o problema de perda de vidas humanas, 
que devemos fazer o dique. 
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11.5 Água subterrânea. Escoamento em aquífero freático 
Conforme Figura (11.8) podemos ver claramente o escoamento em 

aquífero freático. Notar o nível de água no lado direito do dique e a valeta 
na parte interna sendo que a distância ΔH é a diferença de nível entre o 
externo e o interno da valeta. Notar também a espessura do aquífero D e 
as linhas de fluxos. 

 
 

 
 
 

 
Figura 11.8- Seepage em um dique. Fonte: SMEDEMA, 2005 

Na Figura (11.8) podemos notar que: 
B= largura da base do dique (m) 
D= espessura da camada permeável (m/d) 
ΔH= diferença entre nível de água na parte externa e o nível de água 
na valeta interna (m) 

Conforme SMEDEMA, 2005 temos: 
                          Q= K . ΔH .β 
Sendo:  
Q= vazão obtido em m3/dia por metro de dique 
K=condutibilidade hidráulica  saturada do solo (m/dia) 
β = obtido na Figura (11.9) entrando com B/D. 
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Figura 11.9- Obtenção do valor β  entrando com a razão B/D no Seepage 

into polder. Fonte: SMEDEMA, 2005 
 
Exemplo 11.1  conforme SMEDEMA, 2005 
Dados: 
K= 10 m/d  B=50m  D=200m  ΔH= 2,00m 
B/D= 50/200=0,25 entrando na Figura (11.9) achamos β= 0,87. 

Q= K . ΔH .β 
Q= 10x2x0,87= 17,4 m3/dia x metro de dique 
O comprimento de influência do seepage dentro do dique é 

estimado ser 2D ou 3D e como D=200m então o seepage dentro do dique 
variará de 400m a 600m. 
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Exemplo 11.2- Caso de Atibaia 
Dados: 
K= 10m/d  areia 
B= 3,50m 
ΔH= 1,30m 
D=5,50m 
B/D= 3,5/5,5=0,64 achamos β=0,60 

Q= K . ΔH .β 
Q= 10x1,3x0,60= 7,8 m3/dia x metro de dique 

 
Exemplo 11.3 
Chuva crítica de Atibaia para Tr= 5 anos e chuva de 6h. 

Conforme Tabela (11.1) achamos 38,59mm e adotados 
40mm=0,04m. 

 
Tabela 11.1- Dados obtidos no programa Pluvio 2.1 da Universidade de 

Viçosa e cálculos. 
CIDADE           ATIBAIA 

K 1588,246 
a 0,147 
b 11,088 
c 0,854 

Tr(anos) 5 
Duração chuva (h)= 6 

Intensidade (mm/h)= 12,86 
Altura (mm)=H= 77,18 

Altura adotada 
(mm)=H/2= 

38,59 

 
Exemplo 11.3 
Para chuva crítica de 40mm achar o espaçamento entre valetas conforme 
Hooghoudt para movimento permanente. 
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Para chuva crítica de 40mm achamos espaçamento entre valas de 
52,41m ou seja, 52m conforme Tabela (11.2). 

  
 
 
 
 
 

Tabela 11.2- Cálculo do espaçamento conforme Hooghoudt 
HOOGHOUDT BOM DO 

LIVRO MODERN 
DRAINAGE 

CALCULA DRENO EM TUBOS OU VALETA 
PARA  

Tipo de dreno ou valeta valeta    
Distancia do dreno até area 

impermeavel d (m)= 
5,50    

Diametro do dreno (m) 0,3    
re=raio do dreno (m) 0,15    

Condutividade hidraulica 
K1 (m/dia)= 

10,00    

Condutividade hidraulica 
K2 (m/dia)= 

10,00    

      
Profundidade do dreno 

(m)= 
1,50    

Chuva critica ou chuva de 
projeto adotada(mm)=R= 

0,04    

     
Ho (m)= altura do lençol 

freático 
0,40    

      
 Calculo de 

"de" e de 
"L" 

d/L= 0,183333  
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 L perimetro 
molhado u 

(m) 

de new 
L 

 30 0,40 2,47 46,25 
 46,25 0,40 3,07 51,12 
 51,12 0,40 3,20 52,16 
 52,16 0,40 3,23 52,37 
 52,37 0,40 3,23 52,41 

 
 

11.6 Hidrograma 
Para se dimensionar uma estação elevatória de águas pluviais é 

necessário o hidrograma de vazões com o tempo, que pode ser obtida por 
diversos métodos: 

Metodo Racional até 2 Km2 DAEE/SP 
         Método Santa Bárbara: até 2 Km2. Fornece um bom hidrograma 

Método de I-PAI-WU acima de 2 Km2 DAEE/SP. Tem hidrograma 
SCS (Soil Conservation Service): método mais usado para áreas de 2Km2 
a 250 Km2. Tem hidrograma. 

 
11.7 Armazenamento das águas pluviais 

A maior diferença de um bombeamento de água potável de uso público é 
que o bombeamento de águas pluviais exige dois reservatórios: 

!) Reservatório de liga e desliga no poço de sução das bombas  
2) Reservatório de detenção para armazenamento temporário 
Devemos fazer várias alternativas de custo dos reservatórios e custo das 

bombas centrífugas. 
Na Figura (11.10) vemos um esquema típico de uma estação elevatória 

onde se observa o s dois reservatórios, sendo um no poço de sução das 
bombas para liga-desliga e outro para detenção das águas pluviais. 
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Figura 11.10 - Esquema típico de uma estação elevatória observando a 

área de armazenamento, a área das bombas e da descarga. 
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A Figura (11.11) mostra um canal trapezoidal revestido em concreto para 

armazenamento da água de chuva destinada a Estação Elevatória de 
Mairiporã. 

 

 
Figura 11.11 Parte do reservatório da Estação Elevatória de Mairiporã, 
setembro de 2004. O canal tem também a função de armazenamento de 
águas pluviais para o bombeamento. 
 

A Figura (11.12) mostra um outro trecho do reservatório da Estação 
Elevatória de Mairiporã em forma de canal retangular gramado. 
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Figura 11.12 - Parte do reservatório da Estação Elevatória de Mairiporã, 
setembro de 2004. O canal tem também a função de armazenamento de 
águas pluviais para o bombeamento. Observar o dique à direita. 
 

A Figura (11.14) mostra a entrada das águas pluviais para o poço de 
sucção notando-se a existência de grade na vertical e passadiço para 
desobstrução da mesma. Na Figura (11.15) temos o poço de sucção das 
quatro bombas, sendo que uma é considerada de reserva. 
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Figura 11.13- Sucção das bombas da Estação de bombeamento de 
Mairiporã, setembro de 2004. Observar a entrada e as grades verticais e o 
aceso para limpeza da mesma. 

 
Figura 11.14 - Poço de sucção das bombas de Estação Elevatória de 

Mairiporã de águas pluviais. 
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11.8 Quantidade de bombas 
A quantidade de bombas recomendada pelo FHWA, 2001 está na Tabela 

(11.3). 
 

Tabela 11.3- Sugestão para o número de bombas 
Critério Número de bombas 
Mínimo necessário 2 
O mínimo preferido 3 
Máximo Não especificado 

                                                            Fonte: FHWA, 2001 
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11.9 Seqüência de bombeamento 

Não há nenhum critério especifico para a seqüência do bombeamento. 
Uma seqüência que se pode admitir para 2, 3 e 4 bombas está na 

Tabela (11.4). 
Tabela 11.4- Tabela das seqüências para 2, 3 e 4 bombas 

Nº de 
Bombas 

Primeira  
seqüência 

Segunda Terceira Quarta Quinta 

2 1-2 2-1 1-2 2-1 1-2 
3 1-2-3 3-1-2 2-3-1 1-2-3 3-1-2 
4 1-2-3-4 4-1-2-3 3-4-1-2 2-3-4-1 1-2-3-4 

Fonte: FHWA, 2001 
 

Deverá haver um sistema confiável de fornecimento de energia 
elétrica e até podemos precisar de geradores. 

Deverá haver controle de detritos para não entrar nas bombas. 
Verificar uplift da casa de bombas para não flutuar. 
As portas da casa de bombas devem ser de aço para evitar 

intrusos.  
Deverá haver monitoramento a distância. 
Antes da agua de chuva entrar no reservatório grande do sistema 

de bombeamento, deverá haver grades, dissipador de energia e caixa de 
deposição de sedimentos para evitar problemas nas bombas. 

Ao longo de tubos enterrados deveremos prever placa cilíndrica 
para evitar o fenômeno do piping. 

Deverá haver um manual de manutenção e operação da casa de 
bombas. 

O lençol freático poderá variar de zero a 0,5m. 
O raio de curvatura em cima do dique não poderá ser menor que 15m 

quando passar veículos sobre o mesmo. 
Ao longo do dique deverá ser deixada uma faixa não edificada de 

7,5m para proteção. 
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11.10  Estimativa do volume de armazenamento e do número de bombas 
O FHWA, 2001 apresenta três sugestões para o estabelecimento do 

armazenamento e do número de bombas para águas pluviais conforme 
Tabela (11.5). É recomendável que as bombas sejam iguais. 
 
Tabela 11.5-Maneiras de se calcular o armazenamento e o numero de 
bombas 
Se o projeto baseia-se 
em: 

Então a alternativa a 
ser usada: 

Usando o seguinte: 

Imponho a vazão 
máxima de pico de 
bombeamento Qp 

 
A 

Uso das curvas de 
armazenamento e 
curva de massa 

Tenho o volume de 
armazenamento 

 
B 

Uso das curvas de 
armazenamento e 
curva de massa 

Ótimo ponto de 
armazenamento e de 
bombeamento 

 
B 

Uso das curvas de 
armazenamento e 
curva de massa, mas 
varias vezes. 

Fonte: FHWA, 2001 
 
Alternativa A 

Usamos tentativas e erros. 
Primeiro passo: é fornecida a vazão de bombeamento em m3/h. 
Segundo passo: selecione o número de bombas que queira. 
Terceiro passo: ache a capacidade de cada bomba dividindo o total a ser 

bombeado pelo número de bombas. 
 

Exemplo 11.5 
Suponhamos que tenhamos 4 bombas de 2m3/s. 
Então teremos 4 x 2m3/s= 8m3/s 
Depois com o valor de 8m3/s entramos no gráfico da Figura (11.20) e achamos 
o volume que será necessário. 
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Alternativa B 
Primeiro passo: tomar o hidrograma de entrada de águas pluviais (vazão 

no tempo) como a Figura (11.8) ou Figura (11.17). 
Segundo passo: como é fixado o volume de armazenamento entramos 

por tentativas na Figura (11.15) onde achamos a vazão de pico do 
bombeamento. Notar que para isso usamos a tangente da subida do 
hidrograma. Achado a vazão de pico podemos estabelecer o número de 
bombas como por exemplo, duas. 
 
Exemplo 11.6 
Dada um hidrograma para Tr=50anos conforme Figura (11.15) e temos um 
volume existente de 13.000m3.  
Por tentativa achamos a vazão de pico das bombas que é 7m3/s 
Caso escolhamos 4 (quatro) bombas então teremos: 

7m3/s / 4= 1,75m3/s cada bomba 
 

Hidrograma para Tr=50anos
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Figura 11.15 - Hidrograma típico de águas pluviais que chegam a uma 

estação elevatória. 
 
 

7m3/s 
Volume 
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11.10 Tempo de ciclo para acionamento da bomba 
O tempo de ciclo de uma bomba se refere ao intervalo de tempo entre 

duas partidas. 
Quanto mais curto for o tempo de ciclo, mais freqüentes serão as partidas 

e as paradas das bombas. Quando uma bomba é ligada é requerido mais 
energia elétrica e isto causa problemas como, por exemplo, vibração e 
aquecimento. 

O importante é manter o ciclo de partida e parada o mais longo possível. 
O tempo de ciclo depende da vazão de descarga da bomba e do volume 

de água armazenado. Para um dado volume o tempo de ciclo aumenta com o 
aumento da capacidade da bomba. Para um determinado bombeamento o 
aumento do tempo de ciclo aumenta o volume armazenado necessário. Na 
prática, os tempos de ciclos variam conforme o evento da precipitação, 
conforme FWHA, 2001. 

O tempo de ciclo mínimo depende das características das bombas. Os 
fabricantes especificam o número de partidas por hora de cada bomba 
individual. Por exemplo, 10 partidas/hora corresponde a tempo de ciclo de 
6min que é usado em bombas submersas. Quando aumenta o tempo de ciclo, 
aumenta a capacidade da bomba. O tempo de ciclo também depende do tipo 
da bomba, pois uma bomba de eixo vertical necessita de tempo de ciclo maior 
que o tempo de ciclo das bombas submersas.  

Dica: Uma bomba submersa tem tempo de ciclo em torno de 6min e 
uma bomba de eixo vertical de 10min (Bomba Flygt, por exemplo). 

Vamos assumir as seguintes hipóteses: 
 A bomba tem vazão constante Qp 
 A vazão de pico de entrada maior é Qi 
 Não há bombeamento enquanto o reservatório de acumulação está 
enchendo. 
Vamos definir os seguintes tempos: 
ts= tempo gasto pelo nível de água para subir desde o NAmin até o 

NAmáximo. 
td= tempo gasto pelo nível de água descer desde o NAmax até o NA min. 
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O tempo t de intermitência ou tempo de ciclo é a soma do tempo de 
subida (ts) mais o tempo de descida (td) para esvaziar o volume V 
armazenado é: 

t = ts + td 
td= V / ( Qp – Qi) 

O tempo para encher o local de volume V com a vazão de entrada Qi 
destinado ao armazenamento enquanto não há bombeamento, isto é, o tempo 
para subir ts  é: 

ts= V/ Qi 
Podemos expressar Qi como um múltiplo de Qp, ou seja, Qi= αQp e então 

o ciclo final será a somatória t1+ t2 
t= td  + ts = V/ (Qp – α Qp)  + V/ α Qp 

Queremos achar o mínimo de t e, portanto derivamos em relação a α e 
igualamos a zero. 

dt/ dα= VQp/ ( Qp – α Qp) 2 - V/  α 2 Qp= 0 
Qp 2 α 2 + (Qp –Qp α ) 2= 0 

Onde α =0,5 
Então:              Qi= 0,5 Qp 
Ou                                                      Qp= 2 . Qi 
Vamos achar o tempo mínimo do ciclo, isto é, o intervalo mínimo entre 

duas partidas consecutivas usando: 
t= t1+ t2= V/ (Qp – α Qp)    + V/ α Qp 
t=  V/ (Qp – 0,5Qp)    + V/0,5Qp 
t=  V/ 0,5Qp    + V/0,5Qp= 2V/0,5Qp= 4V/Q  

Portanto temos: 
   t=4V/Qp 
   V= (t x Qp) / 4 

Considerando t= 10min teremos: 
  V= (10 x Qp) /4= 2,5 Qp  
V= 2,5 Qp  (para t=10min sendo Qp em m3/min e V em 

m3) 
Considerando t= 5min teremos: 

V= (5 x Qp) /4= 1,25 Qp (para t=5min) 
Sendo: 
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Qp= capacidade nominal da bomba (m3/min) 
V= volume mínimo do poço de sucção entre o NAmax e o NAmin em (m3) 
t= tempo do intervalo entre duas partidas consecutivas (min) 
Colocando-se t em minutos e Qp em m3/s e V em m3 teremos: 

t= V/ 15Qp 
Na prática o fabricante fornece o tempo mínimo do ciclo e, portanto, 

temos Qp e tmin e obtemos o volume mínimo requerido: 
Vmin= 15Qp.t   (sendo Qp em m3/s e t em minutos) 
Sendo: 
t= tempo mínimo do ciclo (min) 
Qp= capacidade individual de vazão de uma bomba (m3/s) 
Vmin= mínimo volume requerido para o ciclo adotado (m3). 
 
Exemplo 11.7 

Calcular o volume mínimo da caixa que uma bomba de eixo vertical com 
tempo de ciclo de 10min com vazão de 0,4m3/s. 

Vmin= 15Qp.t 
t= 10min 
Qp= 0,4m3/s 
Vmin= volume mínimo do poço de sucção necessário para um ciclo (m3) 

Vmin= 15x 0,4 x 10= 60m3 
Portanto, é necessário 60m3 de água para um ciclo de uma bomba. 

 
11.11 Ciclo para as bombas subseqüentes 

Conforme aumenta o número de bombas aumenta a complexidade 
dos ciclos. O primeiro ciclo da bomba é obtido pelo critério Vmin= 
15.Qp.t e as bombas subseqüentes terão, pelo menos, um ciclo igual ou 
maior que o inicial. 

A equação Vmin= 15 Qp.t  é válida para qualquer número de bombas 
onde cada volume Vn é colocado igual a Vmin e aplicado entre o nível de  
início e o nível de parada, conforme indicado na Figura (11.16). 

Para a enésima bomba.    
nQp  > Qi > (n-1) Qp 

Sendo: 
n= número de bombas na estação elevatória. 



Curso de  Manejo de águas pluviais 
Capitulo 11- Bombeamento de águas pluviais 

Engenheiro Plínio Tomaz   12 de maio  de 2021  pliniotomaz@gmail.com 

 

 11-25 

Qp= capacidade individual de vazão de uma bomba (m3/s) 
Qi = pior situação da vazão de entrada para uma bomba de um ciclo em 

particular (m3/s) 
Vn= volume de ciclo da enésima bomba (volume entre o início e o fim da 

enésima bomba) 

 
                       Figura 11.16 - Volume em cada ciclo 

O ciclo da enésima bomba é: 
t= V/ (nQp – α Qp)   + V / [α Qp – (n –1) Qp]                                                                                                  

Ou: 
t= V / Qp (n- α) + V / (Qp (α –n +1) 

Notar que o tempo t é o tempo para encher e esvaziar somente o volume 
entre a partida da enésima bomba e a parada e então a enésima bomba para 
enquanto as n-1 bombas estão ainda operando. 

Para o valor mínimo de t: 
dt/ d α = Vn/ Qp (n- α) 2   - Vn/ Qp (α – n +1) 2 = 0 

Rearranjando e multiplicando por Qp/v temos: 
(α – n +1) 2 – (n – α) 2= 0 
Que fica reduzida a: 
2 α – 2n +1= 0 
ou  

α= n –0,5 
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A relação Qi/ Qp= 0,5 é uma condição crítica da intermitência das 
partidas, ocorrendo quando a vazão que ingressa ao poço de sucção é igual à 
metade da capacidade da bomba, conforme Crespo, 2001. Qualquer outro 
valor resultante dessa relação assinala uma condição operacional mais 
vantajosa entre duas partidas consecutivas.  

Efetivamente: 
Quando Qi/ Qp < 0,5 entende-se que a intermitência é favorável, visto que 

vazões afluentes pequenas demoram para encher o poço (ts é um valor 
elevado). Esse lapso de tempo é decisivo para garantir a intermitência segura. 

Quando Qi/ Qp > 0,5 entende-se que a intermitência é favorável visto que 
vazões afluentes maiores (próximas à capacidade da bomba) demoram para 
esvaziar o poço (td é um valor elevado). Este lapso de tempo é decisivo para 
garantir a intermitência segura conforme Crespo, 2001. 
 
Tabela 11.6 - Vazão crítica de entrada em função do número de bombas 

Numero de 
bombas 

Vazão crítica de 
entrada 

1 Qi= 0,5Qp 
2 Qi= 1,5Qp 
3 Qi= 2,5Qp 
4 Qi= 3,5Qp 

Fonte: FHWA, 2001 
Substituindo o valor x= n- 0,5 na equação: 

t= V/ (nQp – α Qp)   + V / [α Qp – (n –1) Qp]        
Teremos: 

t= V/ (nQp – (n-0,5)Qp)   + V / [(n-0,5)Qp – (n –1) Qp]        
Obteremos: 
t= 4Vn/ Qp sendo t em segundos 
Para t em minutos: 

t= Vn/ 15Qp 
Podemos por em função de Vn 

Vn= 15Qp t 
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Portanto, para qualquer numero de bombas, o volume disponível entre o 
início e a parada da bomba em questão deve ser maior ou igual o valor 
estabelecido na equação Vmin= 15Qp t. 
 
Exemplo 11.8 

Calcular o volume mínimo do poço de sucção entre o NAmax e o NAmin 
quando a vazão de pico de entrada é Qi= 0,18m3/s e são previstas duas 
bombas de igual capacidade e uma bomba de reserva. São previstas duas 
bombas em operação e então:  

Qi= 1,5 Qp 
Qp= Qi/1,5=0,18/1,5=0,12m3/s 
O volume mínimo do poço de sucção V entre o NAmax e o NAmin é: 

V= 15 x Qp x t = 15 x 0,12 x 10min= 18m3 
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11.12 Outras considerações 

A velocidade máxima de descarga deve ser de 3 m/s. Aconselha-se a 
usar a Tabela (11.7) onde se nota a preferência por linha individual. 
 
Tabela 11.7 - Materiais sugeridos para os recalques de águas pluviais 
Comprimento do 

recalque 
Configuração das bombas Material recomendado 

< 17m Linha individual da bomba Aço ou ferro fundido dúctil 
De 17m a 65m Linha individual para cada 

bomba 
Aço, ferro fundido dúctil, 

plástico, concreto. 
>65m Linha individual para um 

conduto comum ou uso de 
manifold 

Aço, ferro fundido dúctil, 
plástico, concreto. 

 
Recomenda-se ainda que a máxima potência do motor de uma bomba 

seja de 300HP, com motor de indução trifásico com voltagem de 440V. 
Quando usar equipamento portátil para suprir falta de energia elétrica 

que não seja maior que 75HP: 
Os tempos de ciclos recomendados em função da potência do motor, 

conforme Tabela (11.8). 
Tabela 11.8 - Estimativa do tempo de ciclo em função da potência 

do motor 
Motor 

HP 
Motor 

Kw 
Tempo do 

ciclo (t) 
(minutos) 

0 a 15 0 a 11 5 
20 a 30 15 a 22 6,5 
35 a 60 26 a 45 8 

65 a 
100 

49 a 75 10 

150 a 
200 

112 a 
149 

13 

                                                           Fonte: FHWA, 2001 
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11.13 Routing da curva de massa 

As Figuras (11.17) a (11.19) mostram como funciona o routing da curva 
de massa.  

 
Figura 11.17 - Nível de água em relação ao volume 
 

 
Figura 11.18 - Exemplo da curva nível de água em relação ao bombeamento 
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A curva de massa da Figura (11.25) é muito importante. 

 

 
Figura 11.19 - Exemplo do routing da curva de massa 
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11.16 Dimensões do buraco de sucção, ou seja, o poço de sucção 

Nas Figuras (11.20) e (11.21) estão as dimensões recomendadas para 
um poço de sucção retangular. 
 
 

Submergência 
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Figura 11.20 - Dimensões recomendadas do poço de sucção retangular 
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Figura 11.21 - Dimensões recomendadas de um poço de sucção 
retangular para uma bomba 
 

Na Tabela (11.9) estão as dimensões recomendadas de poço de sucção 
retangular. 
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Tabela 11.9 - Dimensões de um poço de sucção retangular 

 
 
 

Na Figura (11.22) temos as dimensões recomendadas de um poço de 
sucção retangular recomendado pelo FHWA. 
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Figura 11.22 - Dimensões recomendadas de um poço de sucção 
retangular para uma bomba 
 

 
 
 
 
Na Figura (11.23) temos poço de sucção retangular para três bombas. 
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Figura 11.23 - Dimensões recomendadas de um poço de sucção 
retangular para uma bomba 

Na Figura (11.24) temos um perfil de uma estação elevatória mostrando o 
poço de sucção molhado. 

 
Figura 11.24 - Esquema de poço de sucção com canal de entrada 
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11.14 Vórtex 
É um fenômeno semelhante a cavitação, pois reduz a eficiência 

hidráulica. O vórtex acontece no rotor da bomba e pode se estender até a 
superfície liquida, conforme Figura (11.25). 

Há três estágios do vórtex: 
Estágio tipo 1 - no começo as bolhas de ar vão da superfície líquida para 

a bomba. Não é muito perigoso. 
Estágio tipo 2 - o vórtex forma uma espécie de canalização por uns 30 

segundos puxando o ar e o lixo existente na superfície do líquido. Começa a 
diminuir a eficiência da bomba. 

Estágio tipo 3 - é continuação do vortex puxando grandes volumes de ar e 
possíveis lixos existentes na superfície do líquido. Causa sérios danos na 
bomba. 

 
Figura 11.25 - Vortex 

 
Evita-se o vortex usando uma adequada submergência. 
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11.15 Grades 
As grades ou telas são necessárias para evitar entupimento nas bombas. 

Recomenda-se que as grades sejam inclinadas e que o espaçamento seja de 
4cm entre as barras. 

Oura solução é colocar duas grades inclinadas, sendo a primeira com 
espaçamento de 10cm e a segunda com espaçamento de  5cm. 

 
11.16 Dissipador de energia 
Podemos instalar um dissipador de energia tipo riprap de avental logo 

após as grades. 
 
11.17 Caixa de sedimentação 

Podemos fazer uma caixa de sedimentação para depositar os sólidos 
totais em suspensão maior ou igual a 1 mm. 
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11.18 Sistema de Drenagem Urbana e Bombeamento de Mairiporã – 
Dique 
 Preliminares 

A Represa Paulo de Paiva Castro tem 25anos de existência. A cota 
máxima de inundação é 750,00m. A Estação Elevatória de Águas de Mairiporã 
(EMA) foi construída aproximadamente em 1971 e tem capacidade máxima 
de bombeamento de 1,67m3/s. 

 Existem 4 (quatro) bombas centrífugas com capacidade de 1500m3/h 
(0,42m3/s)  totalizando 1,68 m3/s com altura manométrica de 3,55m. Todas as 
bombas podem funcionar simultaneamente. O motor da bomba é de 60CV 
(44,2KW) com tensão de 440V, 60HZ, 80amperes, FS= 1. 

A capacidade de armazenamento de água de chuva do canal de Mairiporã 
foi calculada pela Sabesp em 13.000m3.  

O comprimento aproximado do canal de águas pluviais que conduz as 
águas para a estação elevatória é de 1000m, sendo que a metade, ou seja, 
500m é separado por um bueiro de uma rua onde existe um tubo de concreto 
armado com 1,00m de diâmetro e comprimento de 12m.  

Praticamente o canal divide o reservatório de 13.000m3 em duas partes 
aproximadamente. O canal tem seção trapezoidal com largura estimada de 
10m na superfície, 3,00m no fundo e altura da seção de 2,00m. 

O correto seria executar em paralelo um tunnel liner com 
aproximadamente 2,00m de diâmetro. 
 

Tempo de concentração 
Considerando que a bacia da cidade de Mairiporã contribui com água de 

chuva para a Estação Elevatória da Sabesp, tem cota máxima a montante 
estimada em 780,00m e a cota mínima à jusante estimada foi de 743,00m. 
Sendo o comprimento de 800m a declividade média no trecho é de 
0,04625m/m. 

Considerando McCuen com k= 6,1, e S= 0,04625m/m obtemos a 
velocidade de escoamento superficial 1,31m/s e o tempo de concentração de 
10,2min.   

O escoamento superficial foi levado em conta devido a mais da metade do 
trecho de contribuição não possuir galerias de águas pluviais e no trecho que 
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existe, devido ao assoreamento das galerias ou devido talvez ao 
subdimensionamento das mesmas, o escoamento é em grande parte 
superficial.  

Deverá ser recalculado todo o sistema de drenagem do centro de 
Mairiporã no trecho em que a mesma é conduzida ao canal e a Estação 
Elevatória de Águas Pluviais de Mairiporã. 

Usando a fórmula Califórnia Culverts Practice, com L-=0,8km H=37m 
sendo: 

                                          tc= 57 . L 1,155 / H 0,385  
obtemos tc=10,97min= 11min. Adotamos então11min.  

Manutenção: 
É necessário anualmente retirar gramas, galhos de árvores e lixo. 
O lixo que vai para o canal de águas pluviais é de 0,70 ton/ha. Como 

temos 47ha, teremos 47ha . 0,7 ton/ha/ano= 35 ton/ano. 
 

Hidrógrafa 
Consideramos que a fração impermeável seja de 0,7, isto é, que a área 

central de Mairiporã tem 70% de impermeabilização.  A fração impermeável 
0,70 é a maior possível para o município de Mairiporã. 

O coeficiente CN adotado, conforme Tucci p. 403 é CN= 85. Para o 
cálculo da chuva excedente será usado o método do Soil Conservation 
Service. 

A área da bacia de contribuição no bombeamento da Sabesp é de 
0,4675km2, ou seja, 46,75ha. 

O método de cálculo da hidrógrafa foi o método Santa Bárbara. 
 

             Tabela 11.10-Método Santa Bárbara, Mairiporã 
tempoTr=2anosTr=10anos Tr=50anos Tr=100anos
(min) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) 
2,5 0,31 0,48 0,63 0,69 
5,0 0,87 1,35 1,77 1,94 
7,5 1,38 2,14 2,83 3,13 

10,0 1,85 2,90 3,90 4,33 
12,5 2,52 4,05 5,48 6,10 
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15,0 3,38 5,51 7,50 8,35 
17,5 4,33 7,09 9,64 10,73 
20,0 5,33 8,74 11,86 13,19 
22,5 5,87 9,62 13,03 14,48 
25,0 6,03 9,86 13,33 14,80 
27,5 6,18 10,07 13,59 15,07 
30,0 6,31 10,26 13,81 15,31 
32,5 6,17 10,01 13,45 14,90 
35,0 5,79 9,39 12,60 13,95 
37,5 5,41 8,74 11,72 12,97 
40,0 5,00 8,08 10,81 11,96 
42,5 4,63 7,46 9,98 11,04 
45,0 4,28 6,89 9,20 10,17 
47,5 3,89 6,25 8,35 9,23 
50,0 3,48 5,60 7,47 8,25 
52,5 3,16 5,07 6,76 7,47 
55,0 2,91 4,66 6,21 6,86 
57,5 2,69 4,30 5,73 6,33 
60,0 2,49 3,98 5,30 5,85 
62,5 2,32 3,70 4,92 5,43 
65,0 2,18 3,48 4,62 5,10 
67,5 2,06 3,28 4,36 4,81 
70,0 1,95 3,10 4,12 4,54 
72,5 1,82 2,89 3,84 4,23 
75,0 1,67 2,66 3,52 3,89 
77,5 1,53 2,43 3,22 3,55 
80,0 1,38 2,20 2,92 3,22 
82,5 1,27 2,02 2,67 2,95 
85,0 1,18 1,87 2,48 2,74 
87,5 1,11 1,76 2,33 2,57 
90,0 1,05 1,67 2,21 2,44 
92,5 1,01 1,59 2,11 2,33 
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95,0 0,97 1,54 2,04 2,24 
97,5 0,94 1,49 1,97 2,18 
100,0 0,92 1,45 1,93 2,12 
102,5 0,87 1,38 1,83 2,02 
105,0 0,81 1,28 1,69 1,86 
107,5 0,76 1,20 1,58 1,74 
110,0 0,71 1,13 1,50 1,65 
112,5 0,65 1,03 1,37 1,51 
115,0 0,58 0,91 1,21 1,33 
117,5 0,52 0,82 1,08 1,19 
120,0 0,47 0,74 0,98 1,08 

Hidrograma para Tr=50anos
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Figura 11.26 - Hidrograma típico de águas pluviais que chegam a uma 

estação elevatória. 
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Hidrograma para Tr=2anos

0
1
2
3
4
5
6
7

0 20 40 60 80 100 120 140

Tempo (min)

Va
zã

o 
(m

3/
s)

 
Figura 11.27 - Hidrograma típico de águas pluviais que chegam a uma 

estação elevatória. 
  

Hidrograma para Tr=100anos
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Figura 11.28 - Hidrograma típico de águas pluviais que chegam a uma 

estação elevatória. 
 

Dimensionamento 
Considerando o hidrograma da Figura (11.28) para período de retorno de 

50 anos e, considerando que existe uma reservação de 13.000m3, por 
tentativa achamos que a vazão de bombeamento deverá ser de 7 m3/s. 

Vamos considerar o funcionamento de 4 bombas o que dará 7m3/s 
dividido por 4 que será  1,75 m3 /s (105m3/min ou 6.300m3/h) cada bomba. 

Número de bombas: 5, pois uma é de reserva. 
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Tempo de ciclo= 10min  
Reserva: 1 

Vmin= 15Qp.t 
 

Vim= 15 x 1,75m3/s x 10min = 263m3 que é o volume mínimo do poço 
de sucção  OK. 

Volume necessário: 13.000m3 que é o existente 
Vazão total das 4 bombas em funcionamento: 7m3/s 
Vazão de pico para Tr=50anos: 14m3/s 
Vazão de uma bomba= 1,75m3/s 
Altura manométrica total (m)= 3,6m 
Rendimento da bomba= 0,8 
Rendimento do motor= 0,95 
1 HP= 746w= 0,746kW 

WP= γ x Q  (TDH) / 1000 
WP= 9789 x 1,75m3/s  x 3,6m / (1000 x 0,95 x 0,8)= 81 kW (60 HP) 

A capacidade máxima de escoamento das bombas deveria ser de 7m3/s e 
não 1,67m3/s conforme existente. 
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Exemplo 11.9 

Dimensionar uma estação elevatória de águas pluviais para captação de 
água de duas estradas de rodagem, sendo que o tubo que chega ao poço de 
sucção tem 65m de comprimento e diâmetro de 1,20m. O poço de sucção é 
cilíndrico com cota mínima igual a 27,889m e cota máxima 30,480m. A cota de 
saída para onde vai a tubulação de recalque é 133,0620m. 

 

 
Figura 11.29 - Planta das duas estradas onde queremos bombear 

águas pluviais 

 
Figura 11.30 - Perfil do poço de sucção e do tubo de acesso para o 

bombeamento de águas pluviais. 
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Para estradas de rodagem adotamos período de retorno de 50anos. 
Vamos supor que a intensidade de chuva é fornecida pela Equação: 

I= 1231,9/ (t + 10,1) 0,581 
Sendo: 
t= tempo de concentração (min) 
I= intensidade da chuva (mm/h) 
Sendo o tempo de concentração tc= t= 10min teremos: 

I= 1231,9/ (t + 10,1) 0,581 
I= 1231,9/ (10 + 10,1) 0,581= 215,5mm/h 

A área da bacia tem 2,87ha e o coeficiente de escoamento superficial C= 
0,80 da fórmula racional. 

Q= CIA/360= 0,80 x 215,5 x 2,87/ 360= 1,718 m3/s que é a vazão de pico 
de entrada das águas pluviais. O hidrograma da entrada das águas pluviais 
está na Figura (11.31). 

Hidrograma de entrada
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Figura 11.31 - Hidrograma de entrada com pico de 1,718m3/s. Por 

tentativas achamos o valor da vazão de pico 1,20m3/s que corresponde 
ao volume de 361,27m3. 

 
Poço de sucção 

Diâmetro do poço= 4,60m 
Altura do nível útil de água= 30,480m – 27,889m= 2,6m 
Área= π x D2/ 4= 3,14 x 4,6 2 / 4= 16,6m2 

Volume do poço de sucção= área x altura= 16,6m2 X 2,6m= 43,06m3 
 

1,20m3/s 
361,27m3 
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Nota: o problema omite o tempo de ciclo. Se fosse t=10min então: V=15 x 
0,4m3/s x 10=60m3 e se fosse de 3min então o volume do poço seria: V= 15 x 
0,4m3/s x 3=18m3 

Armazenamento no tubo de 65m e diâmetro de 1,20m 
Volume= 65m x (π x 1,2 2/ 4)= 73,51m3 

Volume de águas pluviais abaixo da cota máxima de 30,480m= 244,70m3 
É o volume contido nos taludes triangulares da rodovia conforme Figura 

(11.31). 
Volume total abaixo da cota máxima= 244,70m3+ 73,51m3 + 43,06m3= 

361,27m3 

Na Figura (11.31) por tentativas se acha a vazão de pico que deve ter 
as bombas para se achar o volume de 361,27m3. 

A quantidade de bomba escolhida é três e portando cada bomba deverá 
bombear 0,40m3/s totalizando 1,20m3/s para a vazão de pico. Não confundir 
com a vazão de pico de 1,718m3/s. 

Ao invés de acharmos 1,20m3/s por tentativas, podemos calcular. 
O volume V é volume total menos volume da vazão da bomba Qp. 

Volume total= Qa .tb/2 

Temos o volume V, Qa e achamos Qp 

Qa= 1,718m3/s 

• Tb= 2,67 tc=2,67 x10= 26,7min =1602 segundos 

• V= (tb/2)(Qa-Qp) 
361,27= (1602/2) (1,718-Qp) 

0,45= 1,718-Qp 

Qp= 1,718-0,45=1,27 m3/s 

Adoto Qp=1,20 m3/s 
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No Texas se usa a Tabela (11.13) usando a vazão média da bomba 
(APC) da seguinte maneira: 

APC= Excesso de volume / duração 
O excesso é o volume produzido num determinado tempo menos o 

volume total armazenamento de 361,27m3 conforme Tabela (11.11). 
Verificamos que o valor máximo é 1,124m3/s praticamente coincidente com o 
valor que achamos de 1,20m3/s e que se dará aos 12 minutos.. 

 
 
 
 
 
 

Tabela 11.11 - Vazão média das bombas 
1 2 3 4 5 6 

Duração Duração Intensidade Descarga Enchente Excesso 
(min) (s) (mm/h) (m3/s) Volume Volume 

   Q=CIA/360 col 4 x col2 col 5 - total armazenado

     (361,27m3) 
5 300 254,4 2,028 608,5 247,3 
6 360 245,1 1,954 703,5 342,3 
7 420 236,7 1,887 792,6 431,3 
8 480 229,0 1,826 876,4 515,1 
9 540 222,0 1,770 955,6 594,3 

10 600 215,5 1,718 1030,7 669,5 
11 660 209,5 1,670 1102,3 741,0 
12 720 203,9 1,626 1170,6 809,3 
13 780 198,8 1,585 1235,9 874,7 
14 840 193,9 1,546 1298,6 937,4 
15 900 189,4 1,510 1358,9 997,6 
16 960 185,1 1,476 1417,0 1055,7 
17 1020 181,1 1,444 1473,0 1111,7 
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18 1080 177,4 1,414 1527,1 1165,9 
19 1140 173,8 1,386 1579,6 1218,3 
20 1200 170,4 1,359 1630,4 1269,1 
21 1260 167,2 1,333 1679,7 1318,4 
22 1320 164,2 1,309 1727,6 1366,4 
23 1380 161,3 1,286 1774,2 1413,0 
24 1440 158,5 1,264 1819,6 1458,4 
25 1500 155,9 1,243 1863,9 1502,6 
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Figura 11.32 - Hidrograma adotado, observando um patamar de 

2minutos com a vazão de pico de 1,718m3/s. 
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     Tabela 11.12 - Análise de funcionamento das três bombas 
1 2 3 4 5 
   Volume Volume  

Tempo Vazão de entrada Incremento de volume acumulado Bomba 1 
  de entrada   
(min) (m3/s) (m3) (m3) (m3) 

     
0 0,00 0 0,000  
1 0,163 4,890 4,890  
2 0,325 14,640 19,530  
3 0,488 24,390 43,920  
4 0,650 34,140 78,060 24 
5 0,813 43,890 121,950 48 
6 0,975 53,640 175,590 72 
7 1,138 63,390 238,980 96 
8 1,301 73,170 312,150 120 
9 1,463 82,920 395,070 144 

10 1,626 92,670 487,740 168 
11 1,626 97,560 585,300 192 
12 1,626 97,560 682,860 216 
13 1,463 92,670 775,530 240 
14 1,301 82,920 858,450 264 
15 1,138 73,170 931,620 288 
16 0,975 63,390 995,010 312 
17 0,813 53,640 1048,650 336 
18 0,651 43,920 1092,570 360 
19 0,488 34,170 1126,740 384 
20 0,326 24,420 1151,160 408 
21 0,163 14,670 1165,830 432 
22 0,001 4,920 1170,750 456 
23 0,00 0,030 1170,780 480 
24 0,00 0,000 1170,780 504 
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Tabela 11.13 - Análise de funcionamento das três bombas (continuação) 
6 7 8 9 10 

Volume  Volume  Volume restante no poço Volume restante no poço Volume restante no poço
bomba 2 Bomba 3 1 2 3 

     
(m3) (m3) (m3) (m3) (m3)

     
  0,000 0,000 0,000
  4,890 4,890 4,890
  19,530 19,530 19,530
  43,920 43,920 43,920
  54,060 54,060 54,060
  73,950 73,950 73,950
  103,590 103,590 103,590

24  142,980 118,980 24,000
48  192,150 144,150 48,000
72  251,070 179,070 72,000
96 24 319,740 223,740 199,740
120 48 393,300 273,300 225,300
144 72 466,860 322,860 250,860
168 96 535,530 367,530 271,530
192 120 594,450 402,450 282,450
216 144 643,620 427,620 283,620
240 168 683,010 443,010 275,010
264 192 712,650 448,650 256,650
288 216 732,570 444,570 228,570
312 240 742,740 430,740 190,740
336 264 743,160 407,160 143,160
360 288 733,830 373,830 85,830
384 312 714,750 330,750 18,750
408 336 690,780 282,780 0,000
432 360 666,780 234,780 0,000

11.19 Bombeamento de águas pluviais prediais em instalações prediais 
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Existe a norma da ABNT NBR 10844/89 para instalações prediais 
pluviais, mas a mesma não faz prescrições para o caso de bombeamento 
de águas pluviais conforme Botelho et al, 1998 no livro Instalações 
hidráulicas prediais feitas para durar. 

 

 
 
Figura 11.33- Bombeamento de águas pluviais no subsolo 
Fonte: Botelho et al, 1998 
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Nos diversos livros de instalações prediais existentes no Brasil não 
existem recomendações para o bombeamento de águas pluviais, tudo 
passando como se fosse semelhante ao de esgotos sanitários. 
Tempo de concentração 

Em terrenos adotaremos tempo de concentração igual a 10min. 
Período de retorno 

O período de retorno em águas pluviais adotado em telhados é 
Tr=25anos e adotaremos de maneira igual para o dimensionamento da vazão 
de pico pelo método Racional. 
 
Intensidade de chuva 

Intensidade (I ou i) é a precipitação por unidade de tempo, obtida como a 
relação I= P / t, expressa-se normalmente em mm/hora ou mm/minuto.  
Equação de Paulo S. Wilken para RMSP (Região Metropolitana de São 
Paulo) 
             1747,9 . Tr0,181 
     I =------------------------       (mm/h)                      
              ( t + 15)0,89 
Sendo: 
I= intensidade média da chuva  (mm/h); 
Tr = período de retorno (anos); 
tc= duração da chuva (min). 

Para período de retorno Tr=25anos e tc=10n temos: 
  
              1747,9 . 250,181 
     I =------------------------       (mm/h)                      
              ( 10+ 15)0,89 
 

 I= 178m/h 
Método Racional 

Q= C . I . A /360                                                  
Sendo: 
Q= vazão de pico (m3/s); 
C= coeficiente de escoamento superficial varia de 0 a 1.  
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I= intensidade média da chuva (mm/h); 
A= área da bacia (ha).  1ha= 10.000m2 
 
Exemplo 11.10 
Área do terreno 2000m2 (0,ha) com 1000m2 de área impermeável. 
Dimensionar bombeamento de águas pluviais com altura de recalque de 5m. 

                          Q=CIA/360 
A=2000/10000=0,2ha 
I=178 mm/s 
Rv=0,05+0,009x AI= 0,05+0,009x 50=0,5 
C=Rv=0,5 

Q= CIA/360= 0,50 x 178x 0,2/360= 0,0494m3/s 
Portanto, a vazão de pico é 0,0494m3/s. 
 

Verificação do volume de armazenamento. 
Existe lei estadual determinando que seja feito reservatório de detenção 

em áreas impermeáveis em lotes maiores que 500m2 e assim teremos: 
V=0,15 x Ai x IP x t 

Sendo: 
V= volume de detenção (m3) 
Ai= área impermeável (m2) 
IP= 0,06m/h 
t= 1hora 

V=0,15 x 10000 x 0,06 x 1h=9m3 
O esvaziamento deverá ser em uma hora e portanto a vazão de saída: 
                                                    V/ 1h=V/3600s=  9m3 / 3600s= 0,0025m3/s 
Adoto caixa de bombeamento com 9m3 
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Figura  11.34- Hidrograma de entrada com a vazão de pico e o volume 
total de armazenamento e poço de sucção. 
 

Considerando o hidrograma da Figura (11.41) por tentativas achamos a 
vazão de 32 L/s (0,032m3/s) de bombeamento para reservatório de 9m3.  
Considerando 2 bombas teremos: 
                            0,032m3/s / 2= 0,016m3/s = 57,6m3/h 
 
Potência da bomba 
Bomba  ηB= 0,7 
Motor ηM= 0,9 
η= ηmotor x η bomba = 0,9 x 0,7=0,63 
AMT=5,00m 

P= 1000 x Q x Hman / (75 η ) 
P= 1000 x 0,016 x 5 / (75 x 0,63 ) = 1,7HP 

Dando um acréscimo de 20% temos 
P= 1,7 + 0,24= 1,94HP 

Escolhemos um motor padrão que é de P=2 HP 
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A potência consumida em KW será:               P= 2 HP x 0,736= 1,47 KW 
 
Volume do poço de sucção 

Vmin= 15 x Qb x t 
Qb =0,016m3/s 
Adotamos tempo de ciclo de 10min 
Vmin= 15 x 0,016x10min= 2,4m3 
Portanto, a caixa do poço de sucção deverá ter no mínimo para 

funcionamento dos ciclos das bombas de 2,4m3 <9m3 OK 
 

11.20 Dimensionar o volume de armazenamento. 
O dimensionamento do armazenamento e das bombas é feito por 

tentativas.  
Escolhe-se o tamanho do poço molhado onde serão instaladas as 

bombas e escolhem-se as bombas, verifica-se e por iteração vamos 
calculando até escolher a melhor solução baseado nos custos das bombas, 
nos ciclos de acionamento, etc. 

O objetivo primeiro do armazenamento é diminuir o pico de vazão de 
bombeamento. 

O volume armazenado é aquele determinado pelo nível mais baixo da 
operação das bombas e aquele mais alto. Este é o volume de 
armazenamento disponível que está na Figura (11.16) entre o nível= 0 e 
nível= H. O corte do cilindro por um plano forma o que se chama de úngula. 

 
Figura 11.35 - Esquema de dimensionamento de um reservatório 
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Uma outra maneira é se observar a Figura (11.17) onde temos o pico de 

entrada das águas pluviais obtido no hidrograma por um método hidrológico 
qualquer como o SCS e a vazão de pico escolhida pelo projetista. A área 
hachura da é o volume de armazenamento que deverá ser disponível. Isto é 
fácil de se fazer. 
 

 
Figura 11.36 - Estimativa do volume de armazenamento requerido para a 

vazão de bombeamento de pico escolhida. 
 
11.21 Equação do tronco cilíndrico cortado por um plano horizontal: 
úngula 

Primeiramente vamos definir o que é úngula: secção ou parte de um 
cilindro cortado por um plano obliquo a base. 

É comum o uso na sucção de tubulação de diâmetro D e assim temos que 
saber o volume V armazenado em função da altura d.  

Na Figura (11.18) o nível varia de EL1 até ELo onde temos a altura da 
lâmina de água da seção AA.   

Para a altura “d” na declividade existente, o volume do tronco cilíndrico 
atinge a distância de L. 
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Figura 11.37 - Esquema das dimensões do tronco cilíndrico 
 
 

A equação do segmento de círculo de altura “d” fornece a área A. 
 

   A= (D2/ 8) x {2 cos –1 (1 – 2d/D) – sen [2cos –1 (1- 2d/D)]} 
 

c= d – D/2 
 

a= ( D2/4  - c2) 0,5 

Nota:  cos–1(x) = acos (x) 
 
L= altura d/ declividade da tubulação 

 
V= L  x (2a3/3 + c.A) / (D/2 + c) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Curso de  Manejo de águas pluviais 
Capitulo 11- Bombeamento de águas pluviais 

Engenheiro Plínio Tomaz   12 de maio  de 2021  pliniotomaz@gmail.com 

 

 11-59 

Exemplo 11.1 
Seja uma tubulação com diâmetro de 1,2m com 160m de comprimento e 

que tenha declividade de 0,004m/m que conduz as águas pluviais a um poço 
molhado onde serão instaladas as bombas. Calcular o volume acumulado V 
na tubulação para a profundidade d=0,50m. 

A= (D2/ 8) x {2 cos –1 (1 – 2d/D) – sen [2cos –1 (1- 2d/D)]} 
A= (1,22/ 8) x {2 cos –1 (1 – 2x 0,5/1,2) – sen [2cos –1 (1- 2x 

0,5/1,2)]} 
A= 0,446m2 

c= d – D/2 
c= 0,5 – 1,2/2= -0,1m 
a= ( D2/4  - c2) 0,5 

a= ( 1,22/4  - (-0,12) 0,5 

a= 0,592m 
Nota:  cos–1(x) = acos (x) 
L= 0,5m/0,004= 125m <160m 

V= L  x ( 2a3/3 + cA) / (D/2 + c) 
V= 125  x ( 2 x0,5923/3 + (-0,1)x0,446) / (1,2/2 + (-0,1))= 23,36m3 
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11. 22  Procedimento para achar o total de armazenamento 

Temos que obter o volume de armazenamento requerido Vreq e verificar o 
volume de armazenamento existente, que tem que ser maior ou igual. 

O volume existente é a soma de todo o volume, ou seja, o volume 
armazenado no poço e mais o volume no canal ou na tubulação que chega até 
onde estão as bombas, devendo ver o nível mais baixo e o nível mais alto. 

Queremos achar o comprimento de armazenamento Ls numa 
determinada tubulação de seção As. 

 
Ls = (Vreq – Vcs – Vw) / As 

Sendo: 
Ls= comprimento de armazenamento requerido (m) 
Vreq= máximo volume requerido achado no hidrograma (m3) 
Vw= volume existente no poço de sucção entre o nível mais alto e o mais 

baixo (m3) 
Vcs= volume existente abaixo do nível de água (m3) 
As= área da seção transversal do tubo de entrada (m2) 

 
Exemplo 11.2 

Calcular o volume Vw em um poço molhado com 6,4m de diâmetro, 
supondo que o nível máximo de água permitido está na cota 22m e, o nível 
mais baixo para a elevação das bombas está na cota 20m. 

O volume Vw será: 
Vw= π x D2/ 4 x altura 
Vw = [(π  x 6,4 2 )/ 4} x (22- 20)= 64,34m3 

 
Exemplo 11.3 

Calcular a área da seção transversal As para tubulação de D= 1,20m 
As= π x 0,25 x 1,22= 1,13m2 

 
Exemplo 11.4 

Calcular o comprimento requerido Ls, sendo Vcs= 0 e considerando o 
volume estimado de Vreq= 260m3, Vw= 64,34m3 e As=1,13m2 
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Ls = (Vreq – Vcs – Vw )/ As 
     Ls = (260 – 0 – 64,34) / 1,13= 173m 

 
Como o comprimento é 160m, então precisamos de 173m teremos: 
                                            173m/160m=1,08. 
O cálculo é feito por tentativas. 
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Tabela 11.2 - Armazenamento em função do nível de água escolhido de 

0,1m. 
 

Nível da agua Armazenamento ArmazenamentoArmazenamento
 Buraco das bombas Reservatório  Total 

(m) (m3) (m3) (m3) 
    

0,0 0 0,000 0,000 
0,1 3,217 0,454 3,671 
0,2 6,434 2,517 8,951 
0,3 9,651 6,800 16,451 
0,4 12,868 13,669 26,537 
0,5 16,085 23,359 39,444 
0,6 19,302 36,000 55,302 
0,7 22,519 51,506 74,025 
0,8 25,736 68,766 94,502 
0,9 28,953 86,829 115,782 
1,0 32,17 105,021 137,191 
1,1 35,387 122,691 158,078 
1,2 38,604 139,061 177,665 
1,3 41,821 152,898 194,719 
1,4 45,038 163,758 208,796 
1,5 48,255 171,734 219,989 
1,6 51,472 177,016 228,488 
1,7 54,689 180,909 235,598 
1,8 57,906 180,909 238,815 
1,9 61,123 180,956 242,079 
2,0 64,34 180,956 245,296 
2,1 67,557 180,956 248,513 
2,2 70,774 180,956 251,730 
2,3 73,991 180,956 254,947 
2,4 77,208 180,956 258,164 
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2,5 80,425 180,956 261,381 
 

Com os dados da Tabela (11.2) podemos fazer a Figura (11.19). 
 

Exemplo das curvas de armazenamento
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Figura 11.38 - Curvas de armazenamento em função da altura do nível de 

água  
 
11.23 Bombas Flygt 
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