
RESERVATÓRIO ENTERRADO – DESENHO ANEXADO 
NBR 6118:2003 – NBR 5626:1998 

SIMPLES OBSERVAÇÕES SEM NADA CALCULAR. 
 
1-Agressividade do ambiente – Zona litorânea – Classe III – 
Risco de deterioração: grande -Tab.6.1.-NBR 6118:2003. 
2-Solo: areia fina, fofa. Semisubmersa em água salina, mas 
sob efeitos de variação do lençol freático durante a estação 
chuvosa- NBR 6118:2003 
3-Classe de concreto C30; Relação água/cimento ≤ 0,55 – 
Tab.7.1- NBR 6118:2003 
4-Cobrimento nominal das armaduras: 35 mm – Tab.7.2- 
NBR 6118:2003 
5-Tab.7.2 – nota 3 – faces inferiores de lajes e vigas de 
reservatórios...cobrimento nominal ≥ 45mm –NBR 6118:2003 
 
6-Não conformidades observadas no desenho executivo. 
6.1-Laje de fundo: as armaduras Pos 4 e Pos 5 apontam para 
o cobrimento de 15 mm – vide virada de 12 cm – laje com 
h=15. Cobrimento normativo: 35mm. 
6.2-Paredes: os estribos – Pos 11 – apontam para o 
cobrimento de 30 mm – menor lado com 9 cm – parede com 
h=15cm. Cobrimento normativo: 35mm – externo. 
6.3-Laje de tampa: as armaduras Pos 8 e Pos 9 – apontam 
para o cobrimento de 1,5cm – vide virada de 12 cm – laje 
com h=15 cm. Cobrimento normativo na face inferior da laje: 
45mm - esta ninguém citou. 
6.4-Abertura de inspeção – sem detalhamento coerente em 
se tratando de tampa no mesmo nível da laje; armaduras –
superior e inferior - de reforço de bordo sem respeitar o 
comprimento de ancoragem normativo - ℓ=37cm para ø8 e 
fck=30MPa. 
6.5-Armaduras longitudinais – costelas - das paredes com 
seção As=1,20cm²/m inferior à armadura mínima. Asmin para 
fck=30 = 2,25cm²/m 



 
7-Considerações construtivas, 
7.1-Apesar de ausente da NBR 6118:2003 é prática 
recomendada inserir uma camada de concreto simples de 5 
cm – regularização – C10 – sob a laje de fundo. Não 
indicada. 
7.2-Chanfros a 45º nas ligações parede/parede e parede/laje 
de fundo: são recomendáveis nessas áreas críticas para 
evitar vazamentos, mas não são obrigatórios.  
Segundo Leonhardt, em nós de pórticos de alma estreita e 
taxa de armadura maior que 0,7% o canto interno deve ter 
mísula ou ser arredondado. 
7.3-Paredes com bw insuficiente para boa concretagem – 
sem espaço para o vibrador: 15 – 2 (3+0,5+1,25)= 5,5 cm. 
7.4-NBR 5626:1998 –5.2.4.8 - Reservatório de água potável 
enterrado – síntese. O reservatório deverá ser construído 
dentro de um compartimento próprio devendo existir um 
afastamento mínimo de 60 cm entre todas as faces externas 
do reservatório (laterais, fundo e cobertura), e as faces 
internas do compartimento. 
 
8-CONCLUSÕES. 
O reservatório não tem conformidade com os parâmetros 
normativos. 
 
9-RECOMENDAÇÃO. 
O reservatório deverá ser redimensionado para se enquadrar 
aos preceitos da NBR 6118:2003, levando em consideração o 
fato de o lençol freático poder se elevar até ao nível da laje de 
tampa, e se adequar ao que rege a NBR 5626:1998.  
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