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XII Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe - 18 a 22 de março de 2019, Aracaju/SE 
ÁGUA PARA TODOS: NÃO DEIXAR NINGUÉM PARA TRÁS  

    Aplicação de gráfico termopluviométrico no método de Azevedo Neto 
para dimensionamento de reservatório de água pluvial.  

  
Edinan do Nascimento dos Passos¹; Elisnan Alves dos Santos²; Camilla Fernandes Ferro³; Zacarias 

Caetano Vieira 4 .  

  
RESUMO: O reservatório é o item mais caro do sistema de captação de água pluvial, merecendo                
atenção no seu dimensionamento. Um dos métodos indicados pela NBR 15527 para            
dimensiona-lo é o de Azevedo Neto, que visa obter esse volume considerando três parâmetros:              
precipitação média anual, área de cobertura e número de meses com pouca chuva ou seco (T);                
sendo que a norma não especifica como determinar esse último parâmetro. Dessa forma, o artigo               
objetiva dimensionar um reservatório para uso de água pluvial nas microrregiões sergipanas,            
utilizando o método de Azevedo Neto e determinando os meses com pouca chuva ou seco,               
através dos gráficos termopluviométricos de cada região, e finalmente determinar a eficiência de             
cada volume. Os meses secos variaram de 2 (Sul e Grande Aracaju) até 6 (Centro Sul e Alto                  
Sertão). Na simulação, a água pluvial foi capaz de atender totalmente a demanda estimada, ou               
seja, sem utilização de outra fonte, em 7 das 8 microrregiões. A única que não atendeu 100% da                  
demanda foi o Alto Sertão, precisando de 6 m³ de água de outra fonte. A utilização dos gráficos                  
termopluviométricos mostrou-se como uma opção para determinar o período de pouca chuva ou             
seco do Método de Azevedo Neto.  
  
Palavras-chave:  Água pluvial, aproveitamento; uso sustentável de recursos hídricos. 
  
INTRODUÇÃO  

A água tem se tornado um fator limitante para o desenvolvimento agrícola, urbano e              
industrial, à medida que diminui sua disponibilidade  per capita , devido ao aumento gradativo da              
demanda para usos diversificados e à contínua poluição dos mananciais ainda disponíveis (LEÃO;             
MORUZZI, 2016). Uma das ações adotadas no sentido de atenuar esse quadro de escassez é a                
busca de fontes alternativas de abastecimento, dentre as quais podemos destacar o            
aproveitamento de água pluvial para fins não potáveis, o qual segundo Assunção et al. (2016) vem                
sendo aplicado de forma mais ampla em países desenvolvidos com fonte alternativa, mas em              
países emergentes também, tanto como fonte principal quanto suplementar. De acordo com            
Miranda et al. (2013) apud Vieira e Fernandes (2015) a utilização da água procedente da               
precipitação pluvial, geralmente é feita pela sua captação a partir da chuva que incide em locais                
com uma superfície não impermeável e o seu armazenamento é feito em cisternas ou              
reservatórios, ambos instalados em locais adequados para este fim.  
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MATERIAL E MÉTODOS  

O local de estudo para elaboração do trabalho foi o estado de Sergipe, localizado na região                
Nordeste do Brasil, tendo como limites o Oceano Atlântico (leste); Bahia (oeste e sul) e Alagoas                
(norte), tendo uma área territorial 21.910,348 km² com um clima tropical (litoral) e semiárido              
(interior), com frequência de índice pluviométrica bastante irregular. Para esse estudo foram            
consideradas as oitos microrregiões apresentadas na Figura 1.  
  

 
Figura 1.  Microrregiões do estado de Sergipe  

Fonte:  Autores  

Para a obtenção dos dados pluviométricos foram utilizados gráficos termopluviométricos,          
gráficos que permitem representar simultaneamente a variação da temperatura e da precipitação            
ao longo do ano em determinado lugar. O mesmo deve ser construído em escala na qual o valor                  
da precipitação seja igual a duas vezes o valor da temperatura, ou seja, P = 2T. Os meses cujas                   
barras que representam a precipitação fiquem abaixo da linha que representa a temperatura, são              
classificados como seco. Caso contrário, ou seja, a barra da precipitação fique acima da linha de                
temperatura, são classificados como úmidos.  
  

Para realização desse trabalho adotamos uma residência unifamiliar (Figura 2) executada           
em programas sociais, com dois quartos, e uma área de cobertura de 66,96 m². Será considerado                
o uso de água pluvial para descarga de bacias sanitárias, o qual segundo Dias, Junior e Gadelha                 
(2009), para residências populares, é de 36 l/hab. dia. Considerando a taxa de ocupação de 2                
pessoas por quarto (CARVALHO JUNIOR, 2012), temos uma população de 4 pessoas; o que              
resulta em uma demanda diária de 144 litros, ou seja, uma demanda mensal de 4320 litros para                 
descarga de bacias sanitárias.  

  
Figura 2 . Vista frontal e planta de cobertura  

Fonte:  Gerência de Apoio ao Desenvolvimento Urbano (2007)  
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O Método de Azevedo Neto, trata-se de um método prático que visa obter o volume do                
reservatório através da equação abaixo, onde são necessários apenas três parâmetros:  
  

S = 0,042*P*A*T  Equação 1     
S = volume do reservatório (litros);  
P = precipitação média anual (mm);  
A = área de captação (m²);  
T = número de meses com pouca chuva ou seco (adimensional), considerou-se os que estão               
tangenciando a linha vermelha e abaixo da mesma no gráfico termopluviométrico.  
  

A NBR 15527(ABNT, 2007) não especifica como determinar o número de meses de pouca              
chuva sendo esta, uma incógnita principal a ser identificada.  
  

Segundo Tomaz (2003), esse método possibilita determinar a eficiência do sistema, pois os             
períodos em que o reservatório está suficientemente abastecido com água pluvial são            
relacionados com todo o período simulado. McMahon (1978) define a confiabilidade volumétrica            
em certo período pelo quociente do volume total de água fornecido pela demanda total, ou seja,                
determina do volume de água de chuva captada pela cobertura quanto foi utilizado para              
atendimento da demanda considerada, conforme indica Equação 2.  

  
Confiabilidade volumétrica =                      Equação 2V olume de chuva aproveitado

V olume total de chuva captado pela cobertura  
 

  
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
  

Para confecção dos gráficos termopluviométricos de cada microrregião sergipana foram          
consideradas as precipitações médias mensais e as temperaturas médias mensais apresentadas           
por Santos (2012). Os gráficos obtidos são apresentados na Figura 3.  

  
  

  
    .  
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Figura 3 . Gráficos termopluviométricos das microrregiões sergipanas   Fonte : Os autores  
  

Para aplicação do método de Azevedo Neto, será considerado como a incógnita (T) o              
número de meses secos segundo indicação dos gráficos da Figura 3. Os resultados obtidos são               
apresentados na Tabela 1.  

Tabela 1 . Resultados do  método de Azevedo  Neto   

Microrregião 
Centro Sul  

P (mm) 
942  

Á (m²) 
66,96  

T(meses)  
6  V(m³) 

15,90  
Médio Sertão  878  66,96  5  12,35  
Alto Sertão  668  66,96  6  11,27  

Leste  1443  66,96  4  16,23  
Sul  1276  66,96  2  7,19  

Baixo São Francisco  920  66,96  5  12,94  
Agreste Central  983  66,96  5  13,82  
Grande Aracaju  1497  66,96  2  8,42  

 
  

O Método da Simulação constante na NBR 15.527, foi utilizado para determinar, para             
volume calculado indicado na Tabela 1, a eficiência. Os resultados obtidos são apresentados na              
Tabela 2.  

 
Tabela 2 . Determinação da eficiência dos volumes calculad os com Método de Azevedo Neto.  

 

Microrregião  Volume 
(m³)  

Eficiência 
(%)  

Overflow  (m³)  Suprimento 
(m³)  

Centro Sul  15,90  88,07%  6,0  0,0  
Médio Sertão  12,35  90,94%  4,0  0,0  
Alto Sertão  11,27  82,40%  0,0  6,0  

Leste  16,23  60,27%  30,0  0,0  
Sul  7,19  70,57%  20,0  0,0  

Baixo São Francisco  12,94  88,35%  6  0,0  
Agreste Central  13,82  84,46%  8  0,0  
Grande Aracaju  8,42  59,70%  32  0,0  
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CONCLUSÕES  

1. O método de Azevedo Neto apresenta certa subjetividade na identificação dos meses            
de pouca chuva ou seco, tendo em vista que a NBR 15.527 (ABNT, 2007) não               
especifica com identificar essa, sendo a principal a ser identificada.  

2. Na simulação realizada, a água pluvial foi capaz de atender totalmente a demanda             
estimada, ou seja, sem utilização de outra fonte, em 7 das 8 microrregiões estudadas. A               
única que não conseguiu atender 100% da demanda foi o Alto Sertão, precisando de 6               
m³ de água de outra fonte, tal como a rede pública de abastecimento, poço, etc  

3. A utilização dos gráficos termopluviométricos mostrou-se como uma opção para          
determinar o período de pouca chuva ou seco do Método de Azevedo Neto.  
  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 15527: Água de chuva:          
aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis: requisitos. Rio de Janeiro,              
2007.  
  
ASSUNÇÃO, L. V. et al. Aproveitamento da água de chuva em bacias sanitárias. Revista Hydro ,               
São Paulo, v. 118, n. 11, p.66-69, 2016.  
  
CARVALHO JUNIOR, R. Instalações hidráulicas e o projeto de arquitetura. 5a Ed revista e              
ampliada. São Paulo, Blucher, 2012. 315p.  
  
DIAS, I. C. S.; ATHAYDE JUNIOR, G. B.; GADELHA, C. L. M. Aproveitamento de águas de chuva                 
para fins não potáveis na cidade de Joao Pessoa-PB. Revista Engenharia Civil, Guimarães. 34,              
p.39-50, 2009.  
  
GERENCIA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO. Cadernos CAIXA: Projeto padrão –           
casas populares | 42m². Vitoria - ES, 2007. 42 p.  
  
LEÃO, C. L. P.; MORUZZI, R. B. Determinação do potencial de captação de água pluvial per                
capita. Revista Hydro, São Paulo, v. 118, n. 11, p.60-65, 2016.  
  
MCMAHON, THOMAS A e MEIN, RUSSEL G. Reservoir capacity and yield. Editora Elsevier, 1978              
New York, 215p.  
  
SANTOS, G. de B. Estudo bioclimático do estado de Sergipe para a avicultura .  2012. 72 f.                
Dissertação (Mestrado) - Curso de Mestrado em Zootecnia, Universidade Federal de Sergipe, São             
Cristóvão, 2012.  
  
THOMAZ, P. Aproveitamento de Água Pluvial. São Paulo: Navegar, 2003.  
  
VIEIRA, Z. C.; FERNANDES, R. de A. Aproveitamento de água pluvial em postos de lavagem de                
carros de Pombal – PB. In: ENCONTRO INTERDISCIPLINAR DA PARAIBA: CONEXÃO DAS            
CIÊNCIAS E SUSTENTABILIDADE, 2015, Sousa. Anais do II EIPA.  Sousa: UFCG, 2015, p. 144 -               
149.  


