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RESUMO – As técnicas compensatórias estão gradativamente sendo usadas para gerenciar águas 

pluviais nos ambientes urbanos. O emprego de reservatórios de aproveitamento de água da chuva 

permite o abastecimento de demandas de uso da água para fins não potáveis, enquanto os reservatórios 

de detenção são empregados para mitigar cheias e reduzir os picos de vazões. Projetos alternativos 

visando o uso duplo podem ser mais eficientes e acarretam na utilização de um único reservatório 

para atender às duas finalidades, sendo seu desempenho melhorado com o uso de tecnologia de 

controle em tempo real. Com isso, o objetivo deste trabalho é propor o emprego de um reservatório 

que atenda à finalidade de armazenar água pluvial para usos não potáveis e controlar o escoamento 

na fonte. As etapas de concepção dos sistemas consistiram em modelagem matemática, com emprego 

de equações de balanço de volume e métodos de dimensionamento de reservatórios. A análise foi 

realizada para um lote urbano fictício do município de Santa Maria, RS. Verificou-se que o 

reservatório de uso duplo com liberação ativa é capaz de atender aos dois objetivos propostos com 

uma alta eficiência, apresentando vantagens se comparado aos sistemas convencionais. 

ABSTRACT– Compensatory techniques are gradually being used to manage stormwater in urban 

environments. The use of rainwater harvesting reservoirs allows the supply of demands for water use 

for non-potable purposes, while detention reservoirs are used to mitigate floods and reduce peak 

flows. Alternative designs aimed at dual use can be more efficient and entail the use of a single 

reservoir to serve both purposes, and its performance is improved with the use of real-time control 

technology. Thus, the objective of this work is to propose the use of a reservoir that serves the purpose 

of storing rainwater for non-potable uses and controlling the flow at the source. The design stages of 

the systems consisted of mathematical modeling, using volume balance equations and reservoir sizing 

methods. The analysis was carried out for a fictitious urban lot in the municipality of Santa Maria, 

RS. It was found that the dual-use reservoir with active release is able to meet the two proposed 

objectives with a high efficiency, presenting advantages compared to conventional systems. 
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INTRODUÇÃO 

A expansão da urbanização altera as características climatológicas locais (Alexandri; Jones, 

2008; Raudkivi, 1979), acarretando aumento do risco de eventos extremos de chuva (Hentges, 2013; 

Xu et al., 2020). Ainda, a expansão desencadeia maior demanda por água para diversos usos potáveis 

e não-potáveis (Imteaz et al., 2011), em detrimento da diminuição da recarga subterrânea, 

contaminação de cursos de água, e outros processos que afetam, principalmente, a oferta de água 

(Campana; Tucci, 2001). 

 A disponibilidade de água pode ser aumentada por meio do emprego descentralizado de 

sistemas para coleta e armazenamento da água da chuva (SAAC), apresentando alta eficiência em 

regiões urbanas devido à grande extensão de superfícies impermeáveis (Campisano; Modica, 2012; 

Imteaz et al., 2011). A água pluvial pode ser utilizada para fins não potáveis (Gikas; Tsihrintzis, 2012; 

ABNT, 2019), além de contribuir na redução de alagamentos e inundações (Tucci, 1995; Jing et al., 

2018; Melidis et al., 2007). 

 Sistemas de armazenamento, tais como microrreservatórios, além de prover a captação e reuso 

de água, fomentam a redução de escoamento pluvial, minimizando os efeitos dos eventos extremos e 

diminuindo os picos de cheias por armazenamento temporário dos volumes escoados (Tassi, 2002).  

Diversos municípios no país (Porto Alegre, Belo Horizonte e São Paulo), já aderiram à tais técnicas 

compensatórias, substituindo obras de implementação de redes de drenagem e fornecendo incentivos 

fiscais ou regramentos quanto à captação, armazenamento e aproveitamento da água da chuva para 

fins não potáveis, visando reduzir as demandas por água tratada e amortecer as vazões máximas 

(Hentges, 2013). 

 Os princípios de funcionamento e as metodologias utilizadas para dimensionamento do 

reservatório de armazenamento de água da chuva (RAAC) e de detenção são conflitantes (Raudkivi, 

1979; Campisano et al., 2017; Quinn; Rougé; Stovin, 2020), pois o primeiro necessita estar sempre 

cheio para atender as demandas de água não potável, enquanto que para o segundo o reservatório 

deve se manter vazio a fim de que seja possível amortecer o próximo pico de chuva (Hentges, 2013; 

Perius, 2014; Gee; Hunt, 2016).  

Sistemas de armazenamento com dupla finalidade foram apresentados por Gee e Hunt (2016), 

Xu et al. (2018), Xu et al. (2020), Quinn, Rougé e Stovin (2020), sendo possível utilizar 

automatização da saída de água e modelos de previsão de precipitação para obter maior eficiência. 

Nesse contexto, a abordagem de implantação de sistemas com objetivos divergentes é atual e 
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necessária, uma vez que requer estudos sobre a customização dos SAAC (Xu et al., 2018). A partir 

disso, este estudo objetiva avaliar o desempenho do emprego de um reservatório que atenda à dupla 

finalidade de armazenamento pluvial para usos não potáveis e, simultaneamente, atuar como medida 

de controle do escoamento na fonte.  

 

METODOLOGIA 

O estudo foi realizado em Santa Maria – RS, com clima que favorece o aproveitamento da água 

da chuva, apresentando precipitações bem distribuídas ao longo dos meses do ano e pouca variação 

da precipitação anual, com acumulados mensais entre 115 e 155 mm e anuais entre 1300 e 2000 mm. 

A área tem especial interesse no desenvolvimento da temática, pois apresenta um processo de 

urbanização bem consolidado na região central e em andamento nas áreas adjacentes. 

Para atender a proposta do estudo foi definido um lote hipotético com 600 m² de área (Figura 

1), atendendo ao tamanho mínimo recomendado para implantação de reservatório de amortecimento 

pluvial (Ex. Porto Alegre-RS, Manaus-AM, Brasília-DF, Teresina-PI). Foram definidas diferentes 

áreas impermeáveis para compor o lote, com valores de 40%, 60% e 80% de impermeabilização, 

totalizando 240 m² (15x16m²), 360 m² (18x20m²) e 480 m² (20x24m²), respectivamente. 

 

Figura 1 -  Esquema do lote padrão simulado. 

As configurações dos reservatórios avaliados compreenderam: a) RAAC; b) Reservatório de 

dupla finalidade (amortecimento de cheias e aproveitamento de água da chuva) com controle ativo 

das vazões de saída. 
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Dimensionamento do RAAC 

Para o dimensionamento dos RAAC, as demandas consideradas basearam-se em Hentges 

(2013), que considera uma residência unifamiliar padrão com 5 habitantes, com usos internos não 

potáveis e usos externos, conforme orientação da NBR 15527/2019 (ABNT, 2019): (i) Demanda total, 

usos internos e externos, incluindo descarga da bacia sanitária, irrigação, lavagem de veículos e 

limpeza de calçadas; (ii) Demanda de descarga da bacia sanitária; (iii) Demanda de usos externos, 

incluindo irrigação de jardins e limpeza de áreas externas (veículos e calçadas) e (iv) Demanda de 

irrigação de jardins. 

O consumo da bacia sanitária foi de 6 L.descarga-1, com frequência de uso de 4 descargas.dia-

1.hab-1. Assumiu-se que a lavagem de veículos e limpeza de calçadas ocorreu a cada 15 dias com 

consumos de 220 L.30min-1 e 280 L.30min-1, ocorrendo nos finais de semana (domingo e 

sábado). Para a irrigação de jardins, assumiu-se um consumo de 190 L.10min-1, sendo realizada 

quando a temperatura média mensal fosse superior a 20°C e nos 2 dias anteriores não ocorresse 

precipitação, com frequência de 3 vezes por semana. Entretanto, nos meses em que a temperatura 

fosse inferior a 20ºC, a irrigação era feita 1 vez por semana se no período anterior a 7 dias não 

houvesse precipitação. Nesta análise, foram consideradas as temperaturas médias de Santa Maria 

obtidas a partir das Normais Climatológicas do Brasil 1981-2010 (INMET, 2021). 

Para determinação do volume adequado de reservação a partir das demandas de uso da água 

pluvial foi empregado o Método da Simulação. As simulações foram realizadas no software Excel, 

considerando o lote e as diferentes áreas impermeáveis, para as quais adotou-se o coeficiente de 

escoamento superficial igual a 0,95 (Wilken, 1978). O volume de reservação foi definido 

considerando o tanque cheio no início da simulação, uma vez que não há variação significativa nos 

resultados em razão do reservatório iniciar cheio ou vazio (Perius, 2016), sendo realizada a 

contabilização de entrada (série de precipitação com discretização temporal diária) e das saídas, as 

quais são contabilizadas conforme as demandas pelo uso da água ou vertimentos, que ocorreram 

sempre que o aporte de água superou a capacidade máxima do tanque de armazenamento.  

As falhas no atendimento à demanda foram sinalizadas sempre que o armazenamento era nulo 

(zero). Os volumes de reservatórios foram testados até que se obtivesse eficiências de 80% ou mais 

(satisfatórias), adotando-se então volumes comerciais ligeiramente superiores. Além disso, foi 

considerado o descarte do escoamento inicial (first-flush) correspondente aos 2 mm iniciais de chuva 

(NBR 15527/2019). 
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Dimensionamento do Reservatório de Dupla Finalidade 

O dimensionamento dos microrreservatórios foi realizado em três etapas: determinação da 

vazão limite; cálculo do volume de detenção; e a definição das dimensões e cálculo das estruturas de 

descarga. Para isso utilizou-se planilha eletrônica e o Modelo Hidrológico Ecotecnologias (MHE) 

(ECOTECNOLOGIAS, 2021), considerando duração de 24, 18, 12 e 6 horas e intervalo de tempo de 

60 segundos para as simulações. 

A vazão limite ou de restrição (cenário anterior à urbanização) e as vazões de pós-urbanização 

(cenário após à urbanização) foram estimadas pelos métodos Racional (Bidone; Tucci, 1995) e Curva-

Número/Hidrograma Unitário Triangular (CN+HUT) do Natural Resources Conservation Service 

(SCS, 1957).  

O volume inicial do dispositivo foi determinado pelos métodos da Curva Envelope e Racional 

Modificado, e então empregou-se o método de Puls para otimizar o volume de detenção e avaliar a 

propagação do escoamento considerando as configurações de área impermeável avaliadas para o lote 

simulado. O sistema de descarga foi composto por um descarregador de fundo do tipo orifício circular 

dimensionado pelo método de Puls, o qual permitiu a saída da água da chuva com vazão igual ou 

inferior à de pré-urbanização para a rede de drenagem pluvial. 

A partir dos reservatórios otimizados pelo método de Puls, foram avaliados diferentes volumes 

para análise do reservatório de dupla finalidade com saída do tipo ativa. A avaliação do uso do sistema 

de dupla finalidade considerou a área total do lote (600 m²), as entradas de chuva e as saídas pelos 

orifícios, assim como o consumo pelos usos de água não potável. A saída ativa é representada por um 

sensor computadorizado que determina a abertura ou fechamento da válvula de saída com base nas 

informações de previsão de precipitação. O volume de liberação controlada é determinado pela 

diferença entre o volume armazenado no reservatório disponível no final do dia anterior e o volume 

de escoamento previsto para o período de 24 horas seguinte. 

Optou-se por considerar que o reservatório deve permanecer cheio pelo maior tempo possível 

a fim de atender às demandas de água da chuva, entretanto, quando há possibilidade de ocorrência de 

um evento de precipitação, a válvula automática libera ao longo das próximas 24 horas uma 

porcentagem da água armazenada (volume de liberação controlada) pelo orifício de saída inferior. O 

sensor combina os dados de previsão de chuva com os dados de volume do reservatório em tempo 

real para tomar decisões sobre quando e quanta água retirar dos tanques antes dos eventos de chuva. 
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Se o volume de tempestade previsto exceder o volume de armazenamento disponível, o controlador 

criará capacidade de armazenamento abrindo automaticamente a válvula na saída inferior e 

descarregando água do reservatório até que o volume disponível seja suficiente para capturar o 

volume de chuva prevista. A água liberada do sistema (transbordamento ou saída inferior) é drenada 

considerando seu despejo na drenagem pública. 

A verificação da eficiência do reservatório de dupla finalidade baseou-se na avaliação dos dias 

com extravasamento do reservatório em comparação ao total de dias com ocorrência de precipitação 

ao longo da série. Os extravasamentos foram contabilizados sempre que os volumes precipitados 

superaram a capacidade de reservação, considerando a chuva de projeto empregada para 

determinação dos volumes de reservatório no método de Puls. 

 

RESULTADOS 

Os valores de reservação estão apresentados na Tabela 1, considerando as diferentes possíveis 

demandas. A baixa exigência de reservação pela irrigação decorre da alta pluviosidade e da 

uniformidade da chuva ao longo do ano em Santa Maria. Em razão disso, a descarga da bacia sanitária 

é o uso da água que demanda maior volume de reservação, resultados que corroboram com a análise 

feita para diferentes municípios brasileiros (Perius, 2016; Silva et al., 2019; Perius et al., 2021). 

Avaliando-se a demanda total em relação à demanda para abastecimento de bacia sanitária, 

verifica-se redução de volume requerido entre 32 e 36% para todas as áreas, entretanto, quando 

analisada a demanda de irrigação de jardins, pode-se perceber reduções mais acentuadas de até 85%, 

o que se deve ao baixo consumo citado para o uso em questão. Para a demanda de usos externos há 

uma diferença percentual entre 66 e 69% em relação à demanda total. Por fim, considerando apenas 

a irrigação em contraste com a bacia sanitária, obtém-se redução de 73 a 77% no volume requerido 

para todas as áreas de captação. 

Tabela 1 - Volumes de reservação para atendimento das demandas 

Área 

construída 
Volume de reservação (L) para cada tipo de demanda 

% da 

Área 

Total 

(m²) 

Demanda total 
Demanda somente de 

descarga 

Demanda de 

usos externos 

Demanda 

de irrigação 

Requerido Adotado Requerido Adotado Requerido Adotado Requerido Adotado 

40 240 1233 1300 840 1000 380 500 191 200 

60 360 1180 1200 771 1000 380 500 191 200 

80 480 1120 1200 720 750 380 500 191 200 
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Observa-se que as demandas de irrigação e usos externos acarretaram volumes requeridos 

constantes, o que ocorre devido à exigência baixa e o consumo manter-se constante. A demanda para 

esses usos não é contabilizada em dias com ocorrência de chuva, ou seja, apesar do aumento de área 

impermeável, a precipitação bem distribuída ao longo do ano (do total de dias da série avaliada, em 

34,16% verificou-se a ocorrência de chuva) permite que o volume de água reservado seja o próprio 

volume consumido, ocasionando falhas em apenas 20% do período avaliado. 

Em relação às demais demandas, observam-se alterações na necessidade de reservação entre as 

diferentes áreas construídas avaliadas devido ao uso da descarga de bacia sanitária, que requer um 

grande volume de água pluvial diariamente e afeta significativamente o volume de água armazenada, 

principalmente durante os dias em que não há precipitação. O contrário ocorre com as demandas de 

irrigação e usos externos, visto que estas não são diárias, possibilitando assim que o reservatório 

esteja com água disponível durante a maior parte do tempo. 

O volume a ser reservado para atendimento da demanda total e somente de bacia sanitária se 

reduz conforme o aumento da área de captação avaliada, uma vez que mais água estará disponível 

para enchimento do reservatório durante o evento de precipitação. Considerando os volumes 

requeridos para cada reservatório avaliado, a utilização de um sistema duplo (amortecimento de 

cheias e aproveitamento de água da chuva) com sistema de saída do tipo liberação ativa é capaz de 

suprimir as duas problemáticas com alta eficiência. 

Os reservatórios duplos com saída ativa foram adotados com os mesmos volumes definidos 

para amortecimento (22.000 L, 24.000 L e 24.000 L para as três condições de impermeabilização do 

lote) devido aos grandes volumes necessários para o amortecimento de vazões. É importante ressaltar 

que o microrreservatório se mostrou eficaz e com capacidade de esvaziar-se em um dia, o que 

viabiliza a aplicação do sistema ativo que controla a dinâmica do reservatório por meio de válvula 

automática em conformidade com a previsão de chuva. Ainda, os reservatórios de detenção foram 

dimensionados admitindo-se um tempo de retorno de 10 anos e duração da chuva de 24 horas 

(precipitação de projeto igual a 154,46 mm), conduzindo a apenas três eventos de falha durante o 

período simulado (série de precipitação com cerca de 32 anos de dados) para cada reservatório 

avaliado. Também é possível observar que a série de precipitação utilizada apresenta apenas 2 eventos 

com precipitação total maior que a empregada no dimensionamento (Figura 2). 

Assim, pode-se constatar que o reservatório de dupla finalidade também foi capaz de atender 

as limitações impostas, além de atender às demandas com uma eficiência próxima a 100%. Isso se 
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deve ao fato do sensor instalado no tanque proporcionar a condição de volume máximo, ou seja, o 

reservatório deve permanecer cheio pelo maior tempo possível durante os dias a fim de atender as 

demandas de água da chuva. Entretanto, quando há possibilidade de ocorrência de um evento de 

precipitação, a válvula automática liberará ao longo das próximas 24 horas uma porcentagem da água 

armazenada (volume de liberação controlada) pelo orifício de saída. Mesmo com essa retirada de 

água do tanque, utilizando a válvula automática é possível manter uma quantidade mínima de água 

para atendimento às demandas. 

 

Figura 2 - Análise dos eventos de alta pluviosidade presentes na série de precipitação diária empregada no 

dimensionamento 

O sistema adota a série de precipitação como previsão “perfeita”, ou seja, sem erros na 

determinação da chuva prevista, entretanto as séries reais de previsão possuem certo erro, o que pode 

resultar em um reservatório muito cheio ou muito vazio, acarretando transbordamentos ou escassez 

para suprir as demandas (Quinn, Rougé e Stovin, 2020). Para os grandes volumes dos reservatórios 

de finalidade dupla adotados, e considerando a baixa demanda de água da chuva, não haverá alteração 

significativa nos volumes armazenados se o erro for pequeno. 

Pode-se verificar que a configuração do sistema ativo foi capaz de satisfazer adequadamente às 

duas finalidades a que se propõem, principalmente para a região sul do país onde há pouca 

sazonalidade e os volumes de reservação requeridos para atendimento das demandas são baixos. 

Todavia, para demais localidades com climatologia diferenciada (Ex. meses com baixíssima 

ocorrência de precipitação) faz-se necessário averiguar a eficácia de instalações com dupla finalidade. 
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CONCLUSÃO 

O potencial de utilização de sistemas para aproveitamento de água da chuva e amortecimento 

de cheias se mostrou adequado para minimizar os impactos da urbanização acelerada. As análises 

indicaram que sistemas combinados com sensores e válvulas automáticas são altamente compatíveis, 

ressaltando o grande potencial em utilizar medidas de controle na fonte combinadas como estratégia 

para minimizar os efeitos da urbanização. Configurar reservatórios de detenção para atender duas 

finalidades, especialmente com mecanismo de liberação ativo de água, é uma estratégia inovadora e 

que pode fornecer fontes alternativas de abastecimento de água, enquanto aumenta a retenção do 

escoamento, além de ser uma alternativa mais econômica. 

Os resultados satisfatórios obtidos nesse estudo com o emprego do sistema de dupla finalidade 

representa uma evolução na abordagem de medidas de controle na fonte. O sistema pode ser adaptado 

às condições climáticas e variáveis de outros locais, tanto a curto quanto a longo prazo. Para estudos 

futuros sugere-se utilizar um modelo com dados confiáveis de previsão de precipitação, que integre 

duas finalidades divergentes, avaliando-se diferentes graus de incerteza para obter a melhor tomada 

de decisão quanto à necessidade de retirada de água do reservatório anteriormente aos dias com 

precipitação. 
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