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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. 

Propõe-se um algoritmo elaborado a partir dos métodos da Simulação e Australiano, ambos 

descritos na NBR 15527/2007. As simulações são efetuadas por meio do programa gratuito Scilab - 

versão 5.4.1. 

 

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). O volume mínimo do reservatório (T) é obtido por 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, 
t
P 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,      

 
 
 o volume 

correspondente ao descarte da primeira chuva no mês t,   
 

 
o volume total de precipitação no mês 

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

   o volume de água no reservatório no 

início do mês t,   
  a demanda no mês t,    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). 

 

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 

são apresentadas as precipitações mensais médias, mínimas e máximas, bem como as quantidades 

totais de dias de chuva correspondentes, 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). Nas simulações efetuadas, foram adotados os seguintes parâmetros 

para o modelo: n = 12 meses, 1 = 100, 2 = 1, 3 = 4 = 10
-15

, T0 = 0, T = 0,001, e C = 0,8. Na 

Tabela 2 são apresentados os volumes mínimos de reservação e os valores da eficiência e confiança 

correspondentes, variando a área de captação e a precipitação, e supondo a precipitação de descarte 

Pdesc igual a 2 mm em todos os meses. Na análise dos resultados constantes na Tabela 2, verifica-se 

que no caso de precipitação mínima o sistema de água da chuva atende parcialmente à demanda 

interna durante o ano, sendo necessário o abastecimento de água de outra fonte. Também, com o 

aumento da área de captação, de fato aumenta-se a eficiência e a confiança do sistema; todavia, no 

dimensionamento desse sistema para área urbana que, frequentemente, possui sistemas públicos de 

abastecimento de água, a inexistência de áreas livres para instalação de grandes volumes de 

reservação pode ser um impeditivo na sua implantação em residências unifamiliares. 

Tabela 1. Precipitações e as quantidades totais de dias de chuva. 

Mês 
Precipitação 

Média (mm) 

Número 

médio de dias 

de chuva 

Precipitação 

Mínima 

(mm) 

Número 

mínimo de 

dias de chuva 

Precipitação 

Máxima 

(mm) 

Número 

máximo de 

dias de chuva 

Jan 189,0 19 20,9 7 473,8 28 

Fev 154,0 18 12,9 6 421,7 26 

Mar 123,4 18 22,2 7 335,8 25 

Abr 80,9 16 7,7 7 196,9 25 

Mai 98,0 17 4,2 4 365,6 27 

Jun 97,5 15 2,6 1 312,7 23 

Jul 79,8 14 2,7 3 347,5 30 

Ago 80,1 13 2,0 1 271,1 26 

Set 124,6 15 6,3 5 358,7 26 

Out 136,0 15 26,4 6 405,9 24 

Nov 114,8 15 15,6 6 344,1 25 

Dez 148,2 17 46,6 8 314,6 28 

 

Na Figura 2 são apresentadas as curvas de volume de reservação versus eficiência, variando-

se a área de captação A (igual a 80 m² ou 200 m²). Vê-se nessa figura que a eficiência aumenta com 

o incremento do volume de reservação para ambos os casos, e que a eficiência torna-se constante a 

partir de certo valor do volume. Essa invariabilidade da eficiência com o aumento do volume 

observada nas curvas decorre do volume captado de água da chuva pelo sistema não ser suficiente 

para atender à demanda interna requerida, uma vez que depende da área de captação e do índice 

pluviométrico local, entre outros fatores. Dessa forma, como pode ser obervado na Figura 2, o 

aumento da capacidade do reservatório além de certo limite não melhorará o desempenho do 



 

sistema de aproveitamento de água da chuva, existindo um valor máximo para a eficiência e a 

confiança do sistema para cada situação. 

Tabela 2. Volume mínimo do reservatório, eficiência e confiança. 

A (m²) 80 200 

Precipitação T (m³) e (m³/m³) Confiança (%) T (m³) e (m³/m³) Confiança (%) 

Média 5,6770 1,0 100 3,6010 1,0 100 

Mínima 1,7040 0,0693 0,0 3,6010 0,1581 8,3333 

Máxima 3,6010 1,0 100 3,6010 1,0 100 

 

 
Figura 2. Volume mínimo do reservatório versus eficiência. 

 

4. CONCLUSÃO 

A metodologia proposta neste artigo 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 tange à existência de fontes alternativas, tipo de consumo (parcial, intermitente ou 

total), características pluviométricas da região, entre outras. Esse método também permite analisar a 

variação do volume do reservatório ao longo do tempo, através de um balanço entre o volume 

aproveitável de água da chuva, a demanda interna e os volumes do reservatório no início e final do 

mês. 
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