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 Resumo: Este trabalho tem com o objetivo avaliar o coeficiente de retorno (relação esgoto/água) na 
construção do Edifício Ilha de Maiorca da Construtora Mazzini Gomes por meio da medição de 
volumes de água consumida e de esgoto produzido. O volume de água foi obtido por meio da leitura 
manual diária no hidrômetro instalado pela concessionária local e o volume de esgoto foi levantado 
em campo com o auxílio de uma calha Parshall de 2” equipada com sensor de nível tipo ultrassônico 
e conversor microprocessado. Os dados foram levantados no período de 08/05/2009 a 30/06/2009 e 
correlacionados através de análises estatísticas. No período de estudo a obra estava na fase de 
Alvenaria, Reboco interno e caixilho, sendo o coeficiente de retorno global encontrado para este 
período e esta fase de obra de 46,58%.  É importante ressaltar que estes dados se referem a obra do 
Edifício Ilha de Maiorca, tendo como base suas características físicas e construtivas da obra em 
estudo. 
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INTRODUÇÃO 
 
Os volumes de consumo de água e 
contribuição de esgoto geralmente são 
diferentes porque nem toda a água consumida 
é direcionada à rede coletora de esgoto, e 
nem todo o esgoto é proveniente do consumo 
de água.  
É chamada de coeficiente de retorno a fração 
de água que retorna na forma de esgoto. 
Inexistindo dados locais, a Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 
recomenda a utilização de um coeficiente de 
retorno igual 0,8 (ABNT, 1986). 
A quantidade de água consumida que chega 
ao coletor de esgoto deve ser determinada 
depois de cuidadosas considerações das 
condições de atividades locais.  
Nos serviços de construção civil, embora a 
água não seja vista e nem tratada como 
material de construção, o consumo é bastante 
elevado (PESSARELLO, 2008).A maioria da 
água consumida é incorporada pelos próprios 
processos de produção, evaporada e/ou 
consumida pelos próprios profissionais 
atuantes na obra, aliás, estes são os 
responsáveis por boa parte do esgoto gerado 
numa edificação.  Dessa forma, o valor real do 
coeficiente de retorno só poderá ser 
determinado através de estudos pilotos para 
os diferentes tipos de obras. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A empresa parceira é a Mazzini Gomes, que 
forneceu espaço físico, equipamento e mão de 
obra. O local de avaliação do coeficiente de 
retorno é o Ed. Ilha de Maiorca, localizado na 
R. da Grécia,  Barro Vermelho, Vitória-ES. 
Durante os meses de Maio e Junho, o edifício 
se encontrava na fase de alvenaria, caixilho e 
reboco interno dos 7 pavimentos iniciais da 
superestrutura, prevista para ter 16 andares. O 
equipamento escolhido para medição de água 
foi o próprio hidrômetro da água instalado pela 
CESAN. Já para a medição de esgoto, foi 
utilizada a calha Parshall de 2” com sensor 
ultrassônico acoplado, que foi instalada no 
ponto de convergência de todo o esgoto da 
obra. As medições foram realizadas 
manualmente às 6 horas e 30 minutos por 
funcionário indicado pela gerência da obra. 
A tabela 1 apresenta análises estatísticas dos 
dados obtidos para coeficiente de retorno 
diário. 
Observe na tabela 1 que a média dos 
coeficientes diários encontra-se bem abaixo 
do estabelecido pela 9649/86 em todos os 
meses.  
A figura 1 apresenta a variação dos 
coeficientes mensais no período de medição.  
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Tabela 1 –  Análises estatísticas dos dados 
coletados. 
 

Estatística 

  Maio Junho 

Núm dados 15 18 
Média 44,24 46,68 
Mínimo 18,51 21,60 
Máximo 74,88 100,40 

Coef. Var 0,35 0,45 

Variação 

Desvio padrão 15,68 20,87 
Méd - 1 desvpad 28,56 25,81 

Méd + 1 desvpad 59,92 67,55 

Percentis 

10% 26,10 28,32 
25% 33,65 31,25 
50% 45,86 45,00 
75% 54,52 50,85 

90% 62,69 74,74 
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Figura 1 – Variação dos coeficientes mensais 
nos 2 meses de medição.  
 
No início do mês de junho, começou-se a 
utilizar a água de uma nascente que se 
localiza no terreno vizinho da obra. A água é 
captada em 2 caixas de 1000 litros. Uma 
interligação indevida fez com que o extravasor 
das caixas inferiores fosse interligado ao 
sistema de esgoto e contabilizado como tal.  
Assim que este fato foi percebido, instalou-se 
um hidrômetro na caixa da nascente para 
medição desta vazão. Tais dados foram 
somados aos dados da CESAN. Além disso, 
desviou-se o o extravasor para rede de 
drenagem. 
O fluxo de água da nascente fez os valores do 
coeficiente aumentar significativamente, 
inclusive atingindo picos maiores que 100%, 
causando inconsistência em alguns dados. 
Segundo informações da obra este fato 

aconteceu apenas em 03 ou 04 dias (ultima 
semana de maio e a primeira semana de 
junho), coincidindo com o aumento 
significativo do coeficiente de retorno neste 
período. 
 
Tabela 2 – Coeficientes de retorno semanais – 
Valores em porcentagem 
 

Semana 
Mês 

Maio Junho 

1 - 51,0 
2 50,5 48,1 
3 26,5 37,9 

4 53,0 40,0 
 

Para maio o coeficiente de retorno médio foi 
de 45,64% e para junho foi 47,44%. O 
coeficiente global médio é 46,58% no período 
de estudo. 
 
CONCLUSÃO 
 
O coeficiente de retorno para o Ed. Ilha de 
Maiorca está em torno 46,58% no período de 
estudo, inferior ao recomendado pela ABNT 
(80%). Tal valor não é necessariamente 
representativo para todas as obras e 
tecnologias construtivas, devendo o mesmo 
ser aferido em outros empreendimentos e ao 
longo de toda a obra para  consolidação do 
mesmo. 
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