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RESUMO – Fatores como crescimento da população e aumento da demanda têm contribuído para 

um agravamento da crise hídrica, verificado em algumas regiões, especialmente no Nordeste. 

Cresce com isso, à necessidade de utilização de fontes alternativas de água, dentre elas o 

aproveitamento de águas pluviais para fins não potáveis tais como rega de jardins, descarga em 

bacias sanitárias, irrigação de gramados e plantas ornamentais, lavagem de veículos, limpeza de 

calçadas e ruas, limpeza de pátios, etc. Diante do exposto esse artigo tem por objetivos dimensionar, 

através das metodologias da NBR 15527, o reservatório de água de chuva para atendimento de 

demanda não potável nos terminais de integração de Aracaju SE, simular os volumes calculados 

verificando o atendimento ou não da demanda, bem como determinar a confiabilidade volumétrica 

dos mesmos. Os resultados mostram que as metodologias utilizadas resultaram em grande dispersão 

de valores, sendo necessário levar em consideração, para escolha do volume, também outros fatores 

como espaço físico e custo financeiro. Conclui-se que a utilização de água pluvial é uma alternativa 

de suprimento altamente viável, proporcionando, para o período analisado, a captação de um 

volume que pode atender de 47,92% a 100% da demanda estimada. 

 

Palavras-Chave – bacia sanitária, consumo, simulação. 

 

EVALUATION OF TANKS OF VOLUMES FOR USE IN INTEGRATION OF 

TERMINALS WITH DEMANDS ESTIMATED 

 

ABSTRACT – Factors such as population growth and increased demand have contributed to the 

worsening water crisis, seen in some regions, especially in the Northeast. Grows with it, the need to 

use alternative water sources, among them the use of rainwater for non-potable purposes such as 

watering gardens, flushing in toilets, irrigation of lawns and ornamental plants, car washing, 

cleaning sidewalks and streets, courtyards cleaning, etc. Given the above this article aims to scale, 

through the methodology of ISO 15527, the rain water tank to supply non-potable demand in 

Aracaju-Sergipe state integration terminals, simulate the calculated volumes verifying compliance 

or not demand as well how to determine the volumetric reliability thereof. The results show that the 

methods used resulted in large dispersion values, it is necessary to take into consideration, to choose 

the volume, also other factors such as physical and financial cost space. It is concluded that the use 

of rainwater is a highly viable alternative supply, providing, for the analyzed period, the capture of 

a volume that can meet from 47.92% to 100% of the estimated demand. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

         O Brasil é um país privilegiado em recursos hídricos, entretanto apresenta regiões com baixos 

índices de produção hídrica, como a região nordeste, e regiões úmidas que apresentam a ocorrência 

de prolongados períodos de estiagem, como por exemplo, a região sudeste (TOMASONI et 

al.,2009). Tais fatores associados ao crescimento da população e aumento da demanda têm 

contribuído para um agravamento do quadro de escassez, fazendo surgir à necessidade crescente de 

utilização de fontes alternativas de água. Dentre essas alternativas destaca-se o aproveitamento de 

águas de chuvas para diversos fins não potáveis tais como rega de jardins, descarga em bacias 

sanitárias, irrigação de gramados e plantas ornamentais, lavagem de veículos, limpeza de calçadas e 

ruas, limpeza de pátios, espelhos d’água e usos industriais. O Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (United Nations Environment Programme — UNEP) destaca que a captação de 

água de chuva e seu posterior armazenamento é uma das alternativas cada vez mais utilizadas para 

reduzir o número de pessoas sem acesso à água para o consumo humano (UNEP, 2009).Diante das 

diversas possibilidades reais de aproveitamento de água pluvial, GHISI, TAVARES & ROCHA 

(2009) apontam para a viabilidade de utilização de água de chuva em bacias sanitárias diante do 

elevado consumo nesses pontos de consumo.  

Segundo DORNELLES et al (2010) existem atualmente no Brasil muitas iniciativas voltadas para o 

incentivo da utilização das águas de chuvas para os consumos não potáveis da população; sendo que 

essas leis, decretos, planos diretores de drenagem urbana e normas técnicas apontam para que, cada 

vez mais, medidas de aproveitamento dessas águas sejam adotadas. VELOSO e MENDES (2014) 

afirmam que a maioria das experiências brasileiras de aproveitamento da água de chuva se 

concentra na região semiárida, sendo esta uma prática que contribui para equacionar os graves 

problemas de escassez de água. A situação atual dos recursos hídricos tem tornado a utilização de 

águas da chuva uma prática recorrente, não apenas em zonas rurais, mas também tem se 

intensificado nas grandes cidades e em regiões metropolitanas.  

 

2. OBJETIVO 

 

Diante do exposto esse artigo tem por objetivos dimensionar, através das metodologias da NBR 

15527, o reservatório de água de chuva para atendimento de demanda não potável nos terminais de 

integração de Aracaju SE, simular os volumes calculados verificando o atendimento ou não da 

demanda estimada, bem como determinar a confiabilidade volumétrica dos mesmos. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Terminais de Integração 

 

Em Aracaju, capital do Estado de Sergipe, o transporte coletivo urbano é feito 

exclusivamente por sistema de ônibus, sendo o mesmo composto de um sistema integrado que 

permite ao passageiro trocar de ônibus sem precisar pagar uma nova passagem. O sistema possui 

terminais de integração que são mantidos pelas empresas de ônibus que operam na cidade, onde 

ocorre o transbordo dos passageiros. Para realização desse trabalho foram escolhidos cinco 

terminais de integração: Centro, Distrito Industrial, Zona Sul, Zona Oeste e Maracaju. 

 

3.2 Estimativa de Demanda Não-Potável 
 

Para estimar a demanda mensal para realização de descargas de bacias sanitárias nos 

banheiros dos terminais, foi coletado em pesquisa de campo, o número de bacias e adotado a 

indicação da norma NBR 13969 (ABNT, 1997) em sua tabela 3 que considera que a contribuição 

média diária de despejos em bacias de sanitários de acesso aberto ao público, tais como estações 

rodoviárias, ferroviárias, logradouro público, estádios de esportes, locais para eventos, entre outros, 

é de 480 litros por bacia.  

 

3.3 Área de Cobertura 
 

Para estimar as áreas das coberturas dos terminais foram utilizadas as ferramentas Google 

Earth Pro e AutoCAD. Obtivemos as seguintes áreas:  Terminal do Distrito Industrial (972,49 m²), 

Terminal da Zona Oeste (2519,36 m²); Terminal da Maracaju (776,02 m²); Terminal da Zona Sul 

(1119,29) e Terminal do Centro (589,31 m²). Os valores obtidos referem-se à projeção horizontal da 

cobertura, resultando em valores aproximados. As imagens de satélite utilizadas para cálculo das 

áreas de cobertura são apresentadas a seguir, na Figura 01. 

 

 
 Terminal do Distrito Industrial      Terminal da Zona Oeste                                  Terminal da Maracaju 
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                                Terminal Zona Sul                                                                     Terminal do Centro 

Figura 01 – Cobertura dos Terminais de Integração de Aracaju 

 

3.4 Dados pluviométricos 

 

Para aplicação dos métodos de dimensionamentos dos reservatórios utilizou-se a média 

mensal da precipitação, Tabela 1, apresentada abaixo. 

 
Tabela 1 - Precipitação Pluviométrica Média Mensal em Aracaju (1912-2006) 

Mês Precipitação (mm) Mês Precipitação (mm) 

Janeiro  57,9 Julho 204,0 

Fevereiro 71,7 Agosto 130,1 

Março 126,5 Setembro 70,7 

Abril 208,4 Outubro 61,4 

Maio 288,3 Novembro 55,4 

Junho 221,1 Dezembro 43,9 
Fonte: INMET/DEAGRO, 2007 apud Fontes et al (2010) 

 

Para realização da simulação dos reservatórios, utilizamos dados mensais precipitação do 

período de janeiro de 2003 a dezembro de 2010, extraídos do Portal da Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Estado de Sergipe, SEMARH-SE. 

 

3.5 Métodos de Dimensionamento da NBR 15.527 

 

Para determinação do volume do reservatório de água pluvial a NBR 15.527 indica métodos 

de dimensionamento. Os métodos utilizados nesse trabalho são descritos a seguir: 

3.5.1 Método de Rippl - 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. A máxima diferença 

acumulada positiva é o volume do reservatório para 100% de confiança (SCHILLER; LATHAN, 

1982). Esse método pode ser utilizado para precipitações diárias e mensais. A seguir será 

apresentado um roteiro simplificado do método: 

a) Inicialmente calculamos o volume de água captada pela cobertura, com base na área de 

captação, na precipitação local no intervalo temporal considerado (diário ou mensal); 
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b) Estima-se a demanda de água não potável no mesmo intervalo de tempo considerado (dia ou 

mês); 

c) Calcula-se a diferença entre a demanda de água não potável e o volume de água pluvial 

captado pela cobertura; 

d) A maior diferença positiva acumulada será o volume do reservatório. 

 

3.5.2 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             (3) 

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); 

 

A NBR 15527(ABNT, 2007) não especifica como determinar o número de meses de pouca 

chuva. Podemos considerar como meses de pouco chuva os meses que possuem uma precipitação 

igual ou inferior a 80% da precipitação média mensal (RUPP et al, 2011) 

3.5.3 Método Prático Alemão - Este é um método empírico, que adota como volume do 

reservatório de água pluvial o menor valor entre 6% do volume de demanda anual ou 6% do volume 

anual de água chuva captada. 

S = mínimo entre (V e D) x 0,06           (4) 

Onde: 

V = volume anual de água captada (litros) 

D = volume anual de demanda (litros) 

  

3.5.4 Método Prático Inglês - Neste método, o volume do reservatório é obtido pela equação 

empírica apresentada a seguir, que adota diretamente 5% do volume anual de água pluvial captado.  

V = 0,05xPxA                           (5) 

Onde: 

P = precipitação média anual (mm) 

A = área de captação em projeção (m²) 

V = volume do reservatório (litros) 

 
3.5.5 Método Prático Australiano - O volume de chuva é obtido pela equação (6). O cálculo do 

volume do reservatório é realizado por tentativas, até que sejam utilizados valores otimizados de 

confiança e volume do reservatório.  
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Q = A x C x (P – I)                        (6) 

 

Vt = Vt-1 + Qt – Dt                        (7) 

Onde: 

Qt é o volume mensal produzido pela chuva no mês t; 

Vt é o volume de água que está no tanque no fim do mês t, em metros cúbicos; 

Vt-1 é o volume de água que está no tanque no início do mês t, em metros cúbicos; 

Dt é a demanda mensal, em metros cúbicos; 

Nota: para o primeiro mês consideramos o reservatório vazio. 

Quando (Vt-1 + Qt – D) < 0, então o Vt = 0 

 

O volume do tanque escolhido será em metros cúbicos 

 

3.6 Planilha de Simulação do Reservatório 
 

Para realização da simulação dos reservatórios, foi utilizada uma planilha adaptada de May 

(2004). Tal planilha possui como dados de entrada: a chuva mensal (mm), a demanda mensal (m³); 

a área de cobertura (m²); o coeficiente de Runnof, (adotado com 0,80); e finalmente, o volume do 

reservatório calculados pelas metodologias constantes na NBR 15.527. Como dados de saída, temos 

o volume de chuva mensal, o volume de água no reservatório no início do mês (T-1), o volume do 

reservatório no final do mês (T), e finalmente, o volume de água extravasado, ou overflow. 

 
Tabela 2 – Planilha para Simulação do volume do reservatório 

Data 

Chuva 

Mensal 

(mm) 

Demanda 

Mensal 

(m³) 

Área de 

Coleta 

(m²) 

Coeficiente 

de Runnof 

Volume 

de 

Chuva 

(m³) 

Volume do 

Reservatório 

(m³) 

Volume do 

Reservatório 

T-1 (m³) 

Volume do 

Reservatório 

T (m³) 

Overflow 

(m³) 

          

 

3.7 Confiabilidade Volumétrica 

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. 

 

Confiabilidade Volumétrica (Rv) = 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝐶ℎ𝑢𝑣𝑎 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶ℎ𝑢𝑣𝑎 𝐶𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎
 

 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

        4.1 Demanda de Água para Uso Não Potável 

 

Considerando o consumo diário de 48º litros por bacia, e o número de bacias em cada terminal, 

estimamos as demandas mensais, apresentada abaixo. 
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Tabela 3 – Demanda mensal para descarga em bacias sanitárias 

Terminal N° de Bacias Demanda Mensal (litros) 

Centro 5 72000 

Distrito Industrial 4 57600 

Zona Sul 5 72000 

Zona Oeste 6 86400 

Maracaju 6 86400 

 

4.2 Volume Calculados para os Reservatórios 

 

A aplicação das metodologias de dimensionamento do reservatório de água pluvial, resultou 

nos resultados da Tabela x, abaixo. 

 
Tabela 4 – Volume dos Reservatórios de Água Pluvial nos Terminais de Integração 

Metodologia 
Volume dos Reservatórios (m³) 

Centro Distrito Industrial Zona Sul Zona Oeste Maracaju 

Ripll 138 14 28 Não se aplica 100 

Australiano 45 545 581 Não se aplica 111 

Prático Alemão 44 42 62 62 58 

Prático Inglês 45 75 86 194 60 

Azevedo Neto 229 377 434 977 301 

 

No caso do Terminal da Zona Oeste, os Métodos de Ripll e Australiano não se aplicaram. O 

método de Rippl, utilizando dados mensais, não se aplica, pois, este se baseia no balanço entre 

disponibilidade e demanda, acumulando água no período de chuva para utilizar durante a estiagem. 

Porém neste terminal não houve nenhum mês onde o volume captado fosse inferior a demanda 

considerada. No caso do Método Australiano a área de cobertura é muito grande fazendo com que o 

volume coletado maior do que a demanda, e como o método considera o somatório de agua coletada 

de um mês para outro, subtraindo apenas a demanda, isso faz com que o reservatório seja 

superdimensionado. 

 

4.3 Confiabilidade Volumétrica dos Reservatórios Calculados  

 
                             Tabela 5 - Confiabilidade Volumétrica dos Reservatórios – Terminal do Centro 

Método  Volume (m³) 
Meses com Demanda 

Atendida 

Meses com Demanda 

não atendida 

Confiabilidade 

Volumétrica (%) 

Ripll 138 65 31 83,35 

Australiano 45 51 46 73,80 

Prático Alemão 44 51 46 73,65 

Prático Inglês 45 51 46 73,80 

Azevedo Neto 229 75 21 90,54 
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 Tabela 6 - Confiabilidade Volumétrica dos Reservatórios – Terminal do Distrito Industrial 

Método  Volume (m³) 
Meses com Demanda 

Atendida 

Meses com Demanda 

não atendida 

Confiabilidade 

Volumétrica (%) 

Ripll 14 62 34 41,70 

Australiano 545 96 0 55,18 

Prático Alemão 42 69 27 44,19 

Prático Inglês 75 75 21 46,12 

Azevedo Neto 377 96 0 53,57 

 

Tabela 7 - Confiabilidade Volumétrica dos Reservatórios – Terminal da Zona Sul 

Método  Volume (m³) 
Meses com Demanda 

Atendida 

Meses com Demanda 

não atendida 

Confiabilidade 

Volumétrica (%) 

Ripll 28 62 34 45,35 

Australiano 581 96 0 58,94 

Prático Alemão 62 70 26 47,71 

Prático Inglês 86 74 22 48,91 

Azevedo Neto 434 96 0 57,71 

 
Tabela 8 - Confiabilidade Volumétrica dos Reservatórios – Terminal do Zona Oeste 

Método  Volume (m³) 
Meses com Demanda 

Atendida 

Meses com Demanda 

não atendida 

Confiabilidade 

Volumétrica (%) 

Prático Alemão 62 78 18 27,89 

Prático Inglês 194 95 1 30,17 

Azevedo Neto 977 96 0 33,16 

 
   Tabela 9 - Confiabilidade Volumétrica dos Reservatórios – Terminal da Maracaju 

Método  Volume (m³) 
Meses com Demanda 

Atendida 

Meses com Demanda 

não atendida 

Confiabilidade 

Volumétrica (%) 

Ripll 100 59 37 74,30 

Australiano 111 60 36 75,22 

Prático Alemão 58 52 44 69,90 

Prático Inglês 60 53 43 70,11 

Azevedo Neto 301 81 15 88,01 

 

5. CONCLUSÕES 

Com esse estudo foi possível constatar que a utilização de água da chuva é uma alternativa 

de suprimento altamente viável, proporcionando, para o período analisado, a possibilidade de 

captação de um volume que pode atender de 47,92% a 100% de demanda estimada a depender do 

volume do reservatório. 

Os volumes calculados pelas diferentes metodologias adotadas resultaram em uma grande 

dispersão de valores, sendo Método de Azevedo Neto aquele apresentou ou maiores volumes e 

consequentemente, maior número de meses com a demanda atendida e maiores confiabilidade 

volumétricas. 
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Não é possível, analisando exclusivamente o atendimento da demanda e a confiabilidade 

volumétrica, determinar qual o melhor volume de cisterna para cada caso, visto que outros fatores 

devem ser considerados, como espaço físico para execução do mesmo e custo financeiro para sua 

construção; devendo o projetista analisar todos esses parâmetros antes de obter pelo volume 

adotado. 
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