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1. INTRODUÇÃO
Este trabalho objetiva apresentar uma metodologia para a determinação do volume mínimo do
reservatório de água da chuva para fins não potáveis a partir de um procedimento incremental. Um
algoritmo é proposto e sua formulação matemática é elaborada a partir dos métodos da Simulação e
Australiano, ambos descritos na NBR 15527/2007. Em adição, este algoritmo é comparado com
modelos encontrados na literatura em um estudo de caso, verificando-se o desempenho do
reservatório por meio dos parâmetros eficiência e confiança do sistema.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O percentual mensal de demanda atendida com água da chuva (DA) corresponde à divisão
entre o volume captado pelo reservatório e a demanda mensal constante D no mês correspondente.
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. Nas simulações, considerou-se que o
reservatório atende à demanda quando DA  90%.
A eficiência (e) indica a fração da demanda nominal por água não potável que é atendida pelo
sistema de aproveitamento de água de chuva. O valor de eficiência varia entre zero e um
(totalmente ineficiente e totalmente eficiente, respectivamente), e é determinado pelo quociente

entre o consumo de água não potável atendido pelo sistema de água de chuva (CAC) e o consumo
total de água não potável atendido (CTNP).
Neste trabalho propõe-se uma metodologia para a determinação do volume mínimo do
reservatório (T) por meio de um processo incremental descrito pelo algoritmo, na iteração i,
apresentado na Figura 1.

Figura 1. Algoritmo para a determinação do volume mínimo de reservação de água da chuva.
Com relação às variáveis do algoritmo, A é a área de captação, tP a precipitação no mês t,
t

Pdesc a precipitação de descarte no mês t, n o número total de meses, C o coeficiente de escoamento

superficial, j, com j = 1, , 4 os valores limites, T0 o volume inicial adotado para o reservatório,
T o incremento de volume,

o volume produzido pela chuva no mês t,

correspondente ao descarte da primeira chuva no mês t,
t,

o volume de água no reservatório no fim do mês t,

início do mês t,

a demanda no mês t,

o volume

o volume total de precipitação no mês
o volume de água no reservatório no

a eficiência, DAmi a demanda média anual, e

o

número de meses em que o reservatório não atendeu ao percentual mensal de demanda com água de
chuva (DA).
No método empírico Azevedo Neto, descrito na NBR 15527/2007, o volume de água da
chuva do reservatório (T) é obtido pela seguinte equação:
(1)
Onde Pma é a precipitação média anual, R o número de meses de pouca chuva ou seca, e da o
número total de dias com chuva no ano. No método prático Inglês, também apresentado na NBR
15527/2007, o volume de água da chuva do reservatório (T) é determinado por:

(2)

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste item apresenta-se um exemplo de aplicação da metodologia proposta que consiste na
determinação do volume mínimo do reservatório de água da chuva (T) para uma residência
unifamiliar. No cálculo da demanda interna mensal constante (D), adotou-se um volume de seis
litros por descarga e frequência de cinco descargas por habitante, conforme proposto por Tomaz
(2000). Supondo quatro habitantes, chega-se no valor de 3,60 m³/mês para a mesma. Na Tabela 1 a
precipitação mensal média e o número total de dias de chuva correspondente são apresentados, a
partir do conjunto de dados obtido da estação pluviométrica de Curitiba (025490006), localizada na
UFPR, compreendido entre os anos de 1889 a 2005 (GOMES et al., 2010). Na Tabela 2 são
apresentados os parâmetros dos métodos implementados computacionalmente.
Mês
Precipitação
média (mm)
Dias de
chuva

Tabela 1. Precipitação média mensal e o número total de dias de chuva.
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov
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154
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18

123,4 80,9
18

16

98

97,5

79,8

17
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80,1 124,6
13

15

136
15

Dez

114,8 148,2
15

17

Tabela 2. Parâmetros dos métodos.
Algoritmo proposto
Azevedo Neto
Inglês
n = 12
1 = 100
Pma = 1462,3 mm
2 = 1
Pma = 1462,3 mm
da = 192 dias
-15
da = 192 dias
3 = 4 = 10
R=1
T0 = 0
T = 0,001
C = 0,8
Na Tabela 3 são apresentados os volumes mínimos de reservação e os respectivos valores da
eficiência e confiança para cada método, supondo nas simulações a área de captação A igual a 100
m² e assumindo os valores 0 ou 2 mm para a precipitação de descarte Pdesc. Fazendo a comparação
dos métodos analisados, vê-se que os volumes de reservação obtidos mostraram grande
variabilidade entre si, sendo que o algoritmo proposto foi o que conduziu ao menor volume de
reservação em todos os casos. Quanto ao desempenho do sistema, todos os métodos apresentaram
valor máximo tanto para a confiança (100%) quanto para a eficiência (1 m³/m³), indicando que a

demanda interna mensal requerida é totalmente atendida ao longo do ano, não havendo necessidade
de abastecimento de água de outra fonte. Observa-se que houve um aumento do volume à proporção
que aumenta o volume de descarte da primeira chuva para o algoritmo proposto. Esse incremento se
deve à diminuição do volume de água da chuva que entra no sistema, uma vez que a demanda ao
longo do ano permanece constante. Diferentemente para os métodos empíricos Azevedo Neto e
Inglês, com o aumento do volume de descarte houve uma diminuição do volume de reservação.
Tabela 3. Volume do reservatório, confiança e eficiência para A = 100 m².
Pdesc = 0
Pdesc = 2 mm
Método
Confiança Eficiência
Confiança
Eficiência
T (m³)
T (m³)
(%)
(m³/m³)
(%)
(m³/m³)
5,9905
100
1
4,3777
100
1
Azevedo Neto
Prático Inglês

7,1315

100

1

5,2115

100

1

Algoritmo proposta

3,6010

100

1

3,9290

100

1

4. CONCLUSÃO
A implementação computacional de modelos de dimensionamento de reservatório constitui-se
como uma ferramenta de suporte à decisão quanto ao volume mínimo a ser adotado, visto que é
possível se fazer um estudo de sensibilidade das variáveis de entrada do modelo (demanda, área de
captação, volume de descarte da primeira chuva, precipitação média mensal ou diária, entre outras),
bem como a verificação rápida de resultados. Ademais, devido à fácil aplicação e relativa
simplicidade, o algoritmo proposto pode ser utilizado no dimensionamento do reservatório de água
da chuva de residências unifamiliares ou de pequenos estabelecimentos, pois permite ao projetista
definir previamente a confiança e a eficiência do sistema de aproveitamento de água da chuva, em
função das particularidades de cada caso no que diz repeito à existência de fontes alternativas, tipo
de consumo (parcial, intermitente ou total), características pluviométricas da região, entre outras.
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