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Resumo – O reservatório de armazenamento é um item imprescindível do sistema de 

aproveitamento de água pluvial e seu dimensionamento depende das características da captação, dos 

índices pluviométricos locais e das demandas exercidas. Entretanto, ao considerar que o 

reservatório deve permanecer cheio a maior parte do tempo, as suas dimensões tornam-se 

demasiadamente exageradas e o investimento proibitivo à maioria da população. Há diversos 

métodos de dimensionamento de reservatório que resultam em distintos volumes. A escolha do 

método mais adequado é de fundamental importância para a viabilidade técnico-econômica de 

implantação de um sistema de aproveitamento de água pluvial. Este artigo objetiva aplicar e 

comparar os modelos de Rippl, Interativo e Comportamental, contrapondo vantagens, desvantagens 

e limitações, de modo a apoiar decisões e difundir metodologias apropriadas para o aproveitamento 

de água pluvial em residências unifamiliares. Para tal, foram utilizados dados pluviométricos da 

cidade de São Luiz Gonzaga – RS, variando-se a área de captação, demanda e volume de descarte 

da primeira chuva.  
 

Palavras-Chave – Aproveitamento de água pluvial. Dimensionamento do reservatório. Descarte da 

primeira chuva. 
 

STUDY OF MODELS FOR RESERVOIR VOLUME CALCULATION OF 

RAINWATER HARVESTING SYSTEM FOR HOUSEHOLD 
 

Abstract – The storage reservoir is an essential item of rainwater harvesting system and its design 

depends on catchments characteristics, local rainfall and demands. However, considering that the 

reservoir should remain full most of the time, its dimensions become too exaggerated and 

prohibitive investment for the majority of the population. There are several sizing methods which 

result in a different reservoir volumes. The choice of the most appropriate method is of fundamental 

importance to the technical and economic viability of implementing a system of rainwater 

harvesting. This paper aims to apply and compare the models of Rippl, Interactive and Behavioral, 

contrasting advantages, disadvantages and limitations in order to support decisions and disseminate 

appropriate methodologies for harnessing rainwater for household. To this end, were used rainfall 

data from São Luiz Gonzaga - RS, varying catchment surface, demand and volume of discard of the 

first rain. 

 

Keywords – Rainwater Harvesting System. Dimensioning of the reservoir. Discard of the first rain. 
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INTRODUÇÃO 

 

O reservatório é um item imprescindível no sistema de aproveitamento de água pluvial. Suas 

dimensões devem ser obtidas em função da área disponível para implantação e seu volume deve 

atender às necessidades para as quais foram consideradas sem permanecer ocioso nem extravasar 

grande quantidade de água (Moruzzi e Oliveira, 2010). 

Um estudo criterioso do volume ideal de armazenamento é importante para tornar esse tipo de 

sistema viável economicamente, porque é justamente o reservatório que encarece o sistema de 

aproveitamento de água de chuva. Segundo Tomaz (2005), o custo do reservatório pode variar de 

50% a 85% do custo total de um sistema de aproveitamento de água de chuva. 

O sistema de aproveitamento de água pluvial consiste em instalações hidráulicas e reservação 

independentes dos demais sistemas prediais. A implantação desse tipo de sistema em habitações 

unifamiliares é fortemente dependente do custo do investimento, principalmente em residências de 

média à baixa renda. 

Geralmente, durante os processos de dimensionamento de reservatório para água de chuva, 

procura-se construir grandes reservatórios buscando com isso regularizar a vazão, ou seja, acumular 

água durante o período chuvoso, para ser utilizada durante a estiagem. Essa lógica aplica-se muito 

bem a regiões que não dispõem de outras fontes. Todavia, no dimensionamento desses sistemas 

para área urbana que, frequentemente, possui sistemas públicos de abastecimento de água e 

inexistência de áreas livres para instalação de grandes volumes de reservação, a utilização de água 

pluvial deve funcionar como uma fonte complementar, que será utilizada durante o período de 

chuvas, permitindo, contudo, que esse sistema seja abastecido pela rede pública durante as 

estiagens. 

Existem diversos métodos de dimensionamento de reservatório que resultam em distintos 

volumes. A escolha do método mais adequado é de fundamental importância para a viabilidade 

técnico-econômica de implantação de um sistema de aproveitamento de água pluvial. No 

dimensionamento dos reservatórios, busca-se determinar a capacidade volumétrica que atenda ao 

máximo possível à demanda exercida com um menor custo de implantação. No entanto, 

dependendo do método de dimensionamento utilizado, pode-se chegar a valores proibitivos da 

capacidade do reservatório por razões físicas ou econômicas (Moruzzi e Oliveira, 2010). 

Atualmente a maioria dos projetos de reservatórios de água pluvial com a finalidade de 

aproveitamento em fins não potáveis tem sido conduzida na base de critérios puramente empíricos. 

A predominância de tais critérios é decorrência da variedade e complexidade dos métodos de 

dimensionamento encontrados na literatura, o que muitas vezes dificulta a utilização dos mesmos. 

Sendo assim, o estudo minucioso de tais métodos torna-se uma etapa necessária para facilitar a 

aplicação deles (Carvalho et al., 2007). 

O objetivo deste artigo é aplicar e comparar os modelos de Rippl, Interativo e 

Comportamental (PDE e PAE), contrapondo vantagens, desvantagens e limitações, de modo a 

apoiar decisões e difundir metodologias apropriadas para o aproveitamento de água pluvial em 

residências unifamiliares. Para tal, foram utilizados dados pluviométricos da cidade de São Luiz 

Gonzaga – RS, variando-se a área de captação, demanda e volume de descarte da primeira chuva 

nas simulações. Os modelos foram implementados computacionalmente através do programa 

gratuito Scilab versão 5.4, conforme Annecchini (2005). Os resultados obtidos foram compilados 

através de gráficos gerados com o programa Excel 2007. 
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METODOLOGIA 

 

Determinação do volume passível de aproveitamento 

Para o dimensionamento do reservatório de aproveitamento de água pluvial, foram utilizados 

os dados de precipitação do Município de São Luiz Gonzaga – RS referentes ao ano 2012, obtidos 

junto ao Instituto Nacional de Meteorologia - INMET (Figura 1). 

 
Figura 1 – Índices pluviométricos diários do Município de São Luiz Gonzaga – RS (INMET). 

 

Segundo Moruzzi et al. (2008), para projetos de sistemas de aproveitamento de água pluvial, 

recomenda-se utilizar um histórico de dados de pelo menos dez anos. Contudo, tendo em vista que o 

objetivo deste artigo é aplicar e comparar métodos de dimensionamento, a adoção dos dados 

pluviométricos do ano de 2012 reflete o erro referente à representatividade estatística igualmente 

para os métodos investigados. 

O volume total de precipitação mensal (Vp), dado em m
3
, é determinado por (Tomaz, 2005): 

   
     

    
 (1) 

Em que C é o coeficiente de escoamento superficial (adimensional), P a precipitação mensal (mm) e 

A a área de captação (m
2
). Com relação ao volume de descarte da primeira chuva, foram 

investigados quatro valores correspondentes à precipitação de descarte (Pdesc) - 0, 1, 2 e 4 mm. O 

volume correspondente ao descarte (Vdesc), dado em m
3
, é calculado por: 

      
         

    
 (2) 

Em que Pdesc é a precipitação de descarte da primeira chuva (mm) e d é número de dias com 

precipitação no mês correspondente. O volume passível de aproveitamento corresponde a (Moruzzi 

et al., 2008): 
                (3) 

 

Determinação da demanda de água não potável 

A demanda de água não potável foi calculada considerando apenas o consumo de água em 

vaso sanitário de residência unifamiliar. No cálculo, adotou-se um volume de seis litros por 

descarga e frequência de cinco descargas por habitante, conforme proposto por Tomaz (2000). A 

Tabela 1 mostra a demanda diária e mensal para 3, 4 e 5 habitantes. 
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Tabela 1 – Demandas mensal e diária em função do número de habitantes em residência unifamiliar. 

Número de habitantes Demanda diária (m³) Demanda mensal (m³) 

3 0,09 2,70 

4 0,12 3,60 

5 0,15 4,50 

 

Percentual mensal de demanda atendida com água da chuva (DA) 

Esse parâmetro corresponde à divisão do volume captado pelo reservatório dividido pela 

demanda mensal constante no mês correspondente, vezes 100. O valor de DA pertence ao intervalo 

fechado [0, 100%], sendo que para DA = 0 a demanda não é atendida, e para DA = 100% a 

demanda é totalmente atendida. 

 

Modelos de dimensionamento do volume de reservatório 

O Método de Rippl é um modelo de cálculo do volume de armazenamento necessário para 

garantir uma vazão regularizada constante durante o período mais crítico de estiagem observado. 

Esse método baseia-se no diagrama de massa do sistema que corresponde à integral de um 

hidrograma, sendo um diagrama de volumes acumulados que afluem ao reservatório, podendo ser 

apresentado pelas seguintes equações (Ngigi, 1999): 

                (4) 

                                (5) 

Onde St é o volume de água no reservatório no tempo t (m³), V é o volume do reservatório e Dt a 

demanda ou consumo no tempo t (m³). Nesse método, o volume de água que escoa pela superfície 

de captação é subtraído da demanda de água pluvial em um mesmo intervalo de tempo. 

Adaptado do Método de Rippl, o Método Interativo faz o cálculo do volume de chuva 

captável por mês e por ano do sistema e coloca esse dado à disposição do programador, para que o 

mesmo possa tê-lo como base, evitando a pré-determinação do volume acima do mesmo. 

Determinado o volume do reservatório pelo programador o percentual de demanda é verificado e, 

caso não esteja satisfatório, altera-se o volume do reservatório até encontrar um valor ideal, o qual 

varia de acordo com as possibilidades físicas e financeiras de cada empreendimento (Annecchini, 

2005). 

O Modelo Comportamental simula a operação do reservatório num período de tempo 

utilizando algoritmos. Há dois algoritmos fundamentais para o modelo comportamental: um 

descreve a regra de operação de reservatório de produção depois do enchimento – PDE -, e o outro 

descreve a regra de operação do reservatório de produção antes do enchimento - PAE (Fewkes, 

1999). As equações que descrevem esse modelo são: 

       
  

        

  (6) 

       
                   

         

  (7) 

Onde Yt é a produção de chuva do sistema, responsável por suprir a demanda no tempo t (m³); Dt é 

a demanda no tempo t (m³), Vt é o volume de chuva no reservatório de armazenamento no tempo t 

(m³); Vt-1 é o volume de chuva no reservatório de armazenamento no tempo t-1 (m³); Q o volume 

total de chuva coletado pelo sistema (m³); e S o volume do reservatório de armazenamento (m³). O 

parâmetro  assume o valor 0 ou 1. Fazendo  = 0 o algoritmo descreve a regra de operação de 

PDE, já com  = 1 o algoritmo descreve a regra de operação de PAE. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nas Figuras 2, 3 e 4 são apresentados os volumes de reservação obtidos pelo Método de 

Rippl, Interativo e Comportamental (PDE e PAE) variando-se a área de captação, referentes às 

demandas 2,70, 3,60 e 4,50 m³/mês, respectivamente. 

Nas simulações efetuadas com os métodos Interativo e Comportamental, adotou-se que o 

volume do tanque escolhido V será, em metros cúbicos, quando a média dos valores obtidos da 

divisão do volume captado pelo reservatório no mês t (levando-se em conta o volume de reservação 

no início do mês t e o volume coletado pelo sistema com ou sem descarte da primeira chuva no mês 

t) pela demanda mensal constante, vezes 100, for maior ou igual a 80% (Annecchini, 2005). 

 

 
Figura 2 – Comparação entre os volumes do reservatório obtidos pelos modelos de Rippl, Interativo e Comportamental 

(PDE e PAE) referentes à demanda 2,7 m³/mês. 

 

 
Figura 3 – Comparação entre os volumes do reservatório obtidos pelos modelos de Rippl, Interativo e Comportamental 

(PDE e PAE) referentes à demanda 3,6 m³/mês. 

 

 
Figura 4 – Comparação entre os volumes do reservatório obtidos pelos modelos de Rippl, Interativo e Comportamental 

(PDE e PAE) para demanda 4,5 m³/mês. 

 

Os métodos de dimensionamento apresentaram grande dispersão de resultados, sendo que os 

modelos de Rippl e Comportamental - PDE apresentaram maiores volumes de reservação, e os 

modelos Incremental e Comportamental – PAE os menores. 
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Em todas as simulações, observou-se que houve um aumento do volume necessário à 

proporção que aumenta o volume de descarte da primeira chuva. Esse incremento se deve à 

diminuição do volume de água pluvial que entra no sistema em função das perdas, uma vez que a 

demanda ao longo do ano permanece constante. 

Vê-se que a variação da área de captação influenciou no volume de reservação predito pelos 

modelos. O aumento de área conduziu a uma diminuição da capacidade de reservação mínima 

necessária para atender às demandas de água não potável em todos os casos analisados, visto que 

esse aumento ocasionou um aumento do volume de água de chuva que entrou no sistema. 

Verifica-se que para as áreas de captação adotadas com o aumento do volume de demanda, o 

Método de Rippl conduz a volumes maiores para garantir maior confiabilidade ao sistema na maior 

parte dos casos analisados. Esse método faz uma verificação do período crítico do sistema, e retorna 

como resultado de volume de reservação o somatório do volume de desabastecimento 

correspondente a esse período, sem analisar se o sistema é capaz de captar chuva para encher o 

volume de reservação proposto. 

O aumento do volume de reservação também ocorreu para as simulações efetuadas com os 

demais métodos com aumento da demanda interna. No cálculo da demanda, contudo, podem ser 

considerados outros consumos de água, tanto interno (máquina de lavar roupa) quanto externo 

(lavagem de carro e rega de gramado ou jardim) (Tomaz, 2000). Assim, mensurá-la de forma 

precisa é fundamental para garantir a economia do sistema, porque a demanda influencia 

diretamente no volume do reservatório. 

Nas simulações, adotou-se o coeficiente de escoamento (C) igual a 0,8 (perda de 20% de toda 

água precipitada) supondo que o telhado seja constituído por telhas cerâmicas. O volume passível 

de aproveitamento (Vaprov) pode ser aumentado com a adoção de outro tipo de material que constitui 

a telha e alteração da inclinação da superfície de captação, uma vez que esse coeficiente depende 

desses fatores. Segundo Vaes e Berlamont (1999), o valor de C pode ser aumentado, por exemplo, 

com o uso de telha esmaltada cujo valor do coeficiente fica entre 0,90 e 0,95. 

 

 
Figura 5 – Percentual mensal de demanda atendida com água da chuva, referente à área de captação de 200 m² e 4,5 

m³/mês. 
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A Figura 5 apresenta o percentual mensal de demanda atendida com água da chuva referente à 

demanda constante de 4,5 m³/mês e à área de captação de 200 m². Verifica-se que esse percentual 

nos meses de estiagem diminui com o aumento do volume de descarte da primeira chuva para todas 

as simulações, uma vez que o volume coletado pelo sistema é menor. Portanto, a adoção da 

quantidade de volume da primeira chuva a ser descartado deve ser avaliada cuidadosamente na fase 

de projeto, podendo implicar no aumento de dias em que o reservatório fica ocioso diminuindo, 

consequentemente, a eficiência do sistema. 

Comparando-se os três métodos de dimensionamento, verifica-se que o Método de Rippl 

apresenta maior eficiência durante o todo o ano diminuindo o número de meses em que o sistema 

atende parcialmente a demanda, entretanto conduz a volumes maiores em grande parte dos casos. 

Com relação ao Modelo Comportamental, o algoritmo PAE predisse volumes de reservação 

menores (se comparados ao algoritmo PDE e Método de Rippl) atendendo totalmente a demanda 

nos meses fora do período de estiagem, com ou sem descarte da primeira chuva. No entanto, houve 

um aumento dos meses em que a demanda é atendida parcialmente. O algoritmo de operação PDE 

resultou em uma estimativa de volume do reservatório mais conservativa do que o algoritmo de 

operação PAE (Fewkes, 1999; Annecchini, 2005). 

Nas simulações efetuadas com o Modelo Incremental, os volumes de reservação preditos 

atenderam à demanda de água não potável nos meses fora da época de estiagem com percentual 

mensal de demanda atendida DA acima de 80 %. 

Os dados de entrada utilizados para simular o balanço hídrico nos modelos são baseados em 

meses; contudo resultados mais precisos quanto ao dimensionamento podem ser obtidos 

diminuindo-se o intervalo de tempo. 

 

CONCLUSÃO 

 

A eficiência e a confiabilidade dos sistemas de aproveitamento de água de chuva estão ligadas 

diretamente ao dimensionamento do reservatório de armazenamento, necessitando de um ponto 

ótimo na combinação do volume de reservação e da demanda a ser atendida, que resulte na maior 

eficiência, com o menor gasto possível (Ngigi, 1999). 

Diante dos resultados de dimensionamento mostrados, é evidente a importância de se 

conhecer os dados de entrada para alimentar os modelos de forma precisa, fazendo com que os 

mesmos resultem em volumes de reservação confiáveis sem serem subdimensionados ou 

superdimensionados. 

Verifica-se que não existe um modelo de dimensionamento ideal, sendo necessário fazer uma 

avaliação conjunta, utilizando vários modelos e analisando a capacidade de produção de chuva do 

sistema de aproveitamento, para então adotar um volume de reservação que atenda à demanda 

requerida de água não potável. 

Cabe ao projetista decidir sobre a melhor opção, frente às particularidades de cada caso no 

que tange à existência de fontes alternativas, tipo de consumo, características pluviométricas, entre 

outras. Nesse sentido, reside a principal vantagem da utilização de um programa computacional que 

contemple mais de um método de cálculo, possibilitando ao projetista a tomada de decisão. 

Como pesquisa futura, análises serão realizadas com a implementação computacional de 

outros modelos de dimensionamento (como, por exemplo, o Método do Máximo Aproveitamento – 

MMA - proposto por Mierzwa et al. (2007)), bem como um estudo da viabilidade econômica da 

utilização do sistema de coleta e aproveitamento da água da chuva. 
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