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RESUMO – O sistema de aproveitamento de águas pluviais para consumo não potável é uma 

alternativa para reduzir o suprimento de água potável, um bem escasso e custoso. Um dos 

componentes desse sistema é o reservatório de armazenamento de água de chuva, cuja metodologia 

de dimensionamento é o objetivo desse trabalho. A norma brasileira NBR 15.527/07 indica seis 

métodos de dimensionamento de reservatório, que podem resultar em distintos volumes de 

reservatórios para uma mesma situação. Esse estudo aplicou e comparou métodos, contrapondo 

vantagens, desvantagens e limitações, de modo a apoiar decisões e difundir metodologias 

apropriadas para o aproveitamento de água pluvial em uma escola técnica estadual, no município de 

Recife-PE, Brasil. Analisando os resultados obtidos, o volume de armazenamento mais indicado 

seria o de 80m³, uma vez que volumes maiores não trariam um aumento considerável de eficiência.  

ABSTRACT – The rainwater harvesting and utilization system for non-potable use is an 

alternative to reduce the supply of drinking water, a scarce and costly. One of the components of 

this system is the rain water storage tank, whose design methodology is the objective of this work. 

The Brazilian NBR 15.527/07 indicates six methods tank sizing, which may result in different 

volumes of reservoirs for a given situation. This study applied and compared methods, comparing 

advantages, disadvantages and limitations in order to support decisions and disseminate appropriate 

methodologies for rainwater utilization in a state technical school in the city of Recife, Pernambuco, 

Brazil. Analyzing the results, the most suitable storage volume would be to 80m³, since larger 

amounts would not provide a significant increase in efficiency. 
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1. INTRODUÇÃO  

A atual crise da água é causada principalmente por ineficiências no gerenciamento desse 

recurso, causa de uma crise real de escassez e estresse hídrico, enquanto a demanda hídrica só 

aumenta. Segundo o Programa Ambiental das Nações Unidas (UNEP, 2002), em 1950 havia 80.000 

m3/ano de água doce disponível por pessoa para uma população mundial de 2,5 bilhões de 

habitantes. Em 2050 esse volume de água cairá para 23.000 m3/ano por pessoa se a população 

aumentar para 9 bilhões de pessoas, como se prevê. Por volta de 2020, espera-se que o uso da água 

aumente 40%, e 17% a mais de água será necessário para a produção de comida para o crescimento 

estimado da população. 

O Estado de Pernambuco apresenta alto percentual de perdas na rede de distribuição, 

comparado aos demais estados brasileiros. A Agência de Regulação de Pernambuco (Arpe) 

considera uma perda razoável em torno de 30%. Porém, a Companhia Pernambucana de 

Saneamento (COMPESA), órgão responsável pela gestão da água fornecida a população, perde 

46,8% de toda água tratada e distribuída, não atendendo meta estabelecida em 2014 pela Arpe, de 

redução das perdas em 2% para o mesmo ano. (ARPE, 2015). 

É nessa situação de maximizar o aproveitamento dos recursos hídricos, aumentar ofertas 

alternativas, e suprir demandas locais, que este trabalho vem a acrescentar, objetivando um estudo 

de viabilidade de aproveitamento de águas pluviais em uma escola estadual, na cidade de Recife, 

capital do estado de Pernambuco. 

O aproveitamento de água de chuva possui muitas vantagens, como a possibilidade de reduzir 

o consumo de água potável fornecida pela concessionária local, minimizar riscos de enchentes e 

contribuir com a preservação do meio ambiente, reduzindo a escassez de recursos hídricos (MAY, 

2004). 

Segundo Tomaz (2007), o uso das águas pluviais deve ser visto com cuidado, pois essa água 

pode conter substâncias ou partículas que não viabilizem seu uso direto para o homem. Portanto, é 

necessária a escolha do fim não potável que a água de chuva pode ser usada. 

2. OBJETIVOS 

2.1 GERAL 

Avaliar alternativas para implementação de sistema de aproveitamento de água da chuva 

(SAAP) para fins não potáveis na irrigação de jardins e lavagem de pátios e piso da cozinha. 

2.2 ESPECÍFICOS 

 Analisar o volume potencial da água de chuva que pode ser fornecido pelo sistema de 

aproveitamento de águas pluviais; 

 Dimensionar o reservatório, segundo metodologias previstas pela NBR 15.527/2007 e 

software Netuno; 
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 Estimar a redução de consumo de água potável na escola; 

3. METODOLOGIA 

Este capítulo apresenta o objeto de estudo, e as etapas da pesquisa, que consiste em visitas ao 

local e entrevistas com os funcionários para coleta de informações, e ainda análise dos métodos 

utilizados para dimensionamento do reservatório de águas pluviais. 

A captação de água pluvial em áreas urbanas é orientada especificamente pela NBR 

15.527:2007, “Água de Chuva – Aproveitamento de Coberturas em Áreas Urbanas para Fins Não 

Portáveis – Requisitos”. Essa norma estabelece o uso da água para fins não potáveis, como irrigação 

de jardins, uso em descargas sanitárias e lavagens de pisos. 

3.1 DADOS PLUVIOMÉTRICOS 

O levantamento de dados pluviométricos é fundamental para  conhecer de que forma estão 

distribuídas as chuvas na região, a fim de prever reservas para o período de estiagem. 

A Região Metropolitana de Recife, por estar localizada no litoral do Brasil, é caracterizada 

por uma boa oferta de chuvas, quando verificado o volume total anual de precipitação. No entanto, 

sua distribuição temporal é bastante irregular, concentrada em poucos meses do ano.  

Para a obtenção dos dados pluviométricos, foi escolhida a estação pluviométrica operada pelo 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), localizada no bairro do Curado (Código 00834007), 

devido à proximidade com a área em estudo, e por ter uma boa disponibilidade de dados. O período 

dos dados utilizados no estudo foi de 1969 a 2015, e na Figura 1 é possível observar as médias 

mensais. A precipitação média mensal no período para o respectivo posto é de 195,11 mm. 

 

Figura 1 – Médias mensais pluviométricas (mm) na Estação Curado (1969-2015). 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO  

A Escola Técnica Estadual estudada nesse trabalho situa-se em Recife, Pernambuco. 

Frequentam a escola 505 alunos, no período da manhã, e os mesmos ficam durante o período da 

tarde, com outras atividades extraclasse. Trabalham na escola 46 funcionários. Tem área total 
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6.384,20m² e possui de área construída 4.206,04m², composto por dois pavimentos (térreo e 

primeiro andar). Cada pavimento possui 2.557,72m² e 1.648,32m², respectivamente.  

A água é fornecida pela COMPESA, possui medição por meio de hidrômetro. O 

abastecimento de água potável é feito pelo reservatório inferior e no reservatório superior, 

localizado próximo aos jardins externos. 

Primeiramente, foi analisado o histórico de consumo de água de 2012 a 2015, obtido através 

de consulta à COMPESA. Descartou-se os meses de janeiro, fevereiro, julho e dezembro pelas 

férias escolares, calculando-se o consumo mensal médio de 341 m³.  

3.3 DEMANDA HÍDRICA A SER SUPRIDA  

Os possíveis usos das águas pluviais na escola adotados nesse estudo são a rega dos jardins e 

limpeza das áreas de circulação. 

A escola possui três jardins, porém apenas os dois situados no térreo são regados. A rega 

acontece diariamente, duas vezes por dia (manhã e tarde), quando não chove. O tempo médio de 

irrigação é entre 40 min e 1 hora. A lavagem dos pátios acontece uma vez por semana. Desta forma, 

considerando que a vazão de uma torneira deste tipo é de 0,66 L/s (SABESP, 2016), e estimando 

para o uso de 50 minutos de irrigação, duas vezes por dia obtém-se um valor de 79,2 m³/mês. 

Para a estimativa do consumo de água na lavagem do piso da cozinha, utilizou-se 0,23 L/s, 

para torneiras de até 6 mca. Como a frequência de lavagem é duas vezes por dia, por 

aproximadamente 30 minutos por vez, obteve-se 16,6 m³/mês. 

Para estimativa de uso para lavagem de pátios e salas Tomaz (1999) indica uma estimativa de 

consumo de água entre 1 e 2 L/m²/dia. Como no colégio a lavagem dos pátios e corredores acontece 

uma ou duas vezes por semana, adotou-se 1,5 L/m²/dia, uma vez que esse tipo de lavagem é 

realizado por meio de enchimento de baldes, um método mais econômico. A escola possui 

1.318,57m² de área total de pátio. Conclui-se que o consumo de água para lavagem dos pátios é de 

7,92m³/mês. 

Ou seja, o consumo de água para irrigação dos jardins é de 79,2m³/mês, enquanto o volume 

para a lavagem dos pisos é de 7,92m³/mês e lavagem do piso da cozinha, 16,6m³/mês. Portanto, 

obteve-se o resultado de consumo total de água não potável na escola de 103,71m³/mês. Isso 

corresponde a 30,41% do consumo total de água na escola. 

3.4 ÁREA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E LOCAL DO RESERVATÓRIO 

A escolha das áreas para a captação das águas levou em consideração os telhados mais 

próximos de local do reservatório de acumulação de águas pluviais. Devido ao pouco espaço 

disponível na área interna da escola, para implantação de um reservatório de armazenamento das 

águas pluviais, foi considerado como melhor opção a área externa da escola. Portanto, adotou-se 
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para a captação das águas pluviais os telhados mais próximos a essa área, enumerados na Figura 4. 

Os telhados selecionados possuem área de captação total de 1.202,27 m². 

 
Figura 4 – Área de captação e área do reservatório. 

 

3.5 ANÁLISE DE DIMENSIONAMENTOS 

Um reservatório para aproveitamento de água pluvial não pode permanecer por um longo 

período ocioso (AMORIM, 2008), bem como não pode provocar o desperdício de água pluvial em 

detrimento ao atendimento da demanda necessária. Porém, a norma NBR15.527/2007 (ABNT, 

2007), que mostra as diretrizes de projeto e dimensionamento de um reservatório para captação de 

água de chuva, não afirma que tempo de ociosidade seria esse, pois o dimensionamento pode variar 

de região para região (em função da pluviosidade característica), dos objetivos finais de 

implantação do sistema. Para dimensionamento do reservatório, a NBR 15.527 recomenda seis 

métodos diferentes, descritos abaixo. Para os métodos da simulação, prático australiano e o 

programa Netuno, utilizou-se quatro cenários diferentes, com volumes de 40.000 L (cenário 1), 

80.000L (cenário 2), 120.000L (cenário 3) e 160.000L (cenário 4). 

MÉTODO DE RIPPL 

Esse método geralmente superdimensiona (TOMAZ, 2007) o reservatório, porém sua 

vantagem é a possibilidade de verificação do limite superior do volume do reservatório de 

acumulação de aguas de chuvas. Para os cálculos dos volumes aproveitáveis de água pluvial, têm-se 

a seguinte fórmula: 

Q(t)= P(t)x A x C        (1) 

Onde: P(t)= Precipitação no tempo t (mm); 

C = coeficiente de escoamento superficial, no presente estudo adotou-se 0,8; 

A = Área de captação (m²). 

MÉTODO DA SIMULAÇÃO 

Esse método baseia-se na determinação do percentual de consumo que será atendido em 

função de um tamanho de reservatório previamente definido. Inicia-se o dimensionamento do 



XIII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste  6 

reservatório de água pluvial pelo método da Simulação calculando-se o volume de água pluvial no 

tempo t e o volume de água pluvial no reservatório no tempo t, através das Equação 2 que devem 

ser aplicada para cada mês do ano.  

Q(t) = C x P x A           (2)  

Onde: Q(t) é o volume de água pluvial no tempo t (L);  

C é o coeficiente de escoamento superficial (0,80);  

P é a precipitação média no tempo t (mm);  

A é a área de captação em projeção no terreno (m²);  

MÉTODO DE AZEVEDO NETO OU MÉTODO PRÁTICO BRASILEIRO 

O volume do reservatório de água pluvial é calculado por meio da Equação 3. 

V = [(P/2) / 12] x A x T          (3) 

MÉTODO PRÁTICO ALEMÃO 

Neste método, o volume do reservatório de água pluvial será o menor valor entre 6% do 

volume de água pluvial anual e 6% da demanda anual de água não potável (Equação 4). 

V(adotado) = mín (V;D) x 0,06           (4) 

MÉTODO PRÁTICO INGLÊS 

Para o dimensionamento do reservatório de água pluvial pelo método Prático Inglês, segundo 

a NBR 15527 (ABNT, 2007), deve-se utilizar a Equação 5. 

V = 0,05 x P x A             (5) 

MÉTODO PRÁTICO AUSTRALIANO 

No último método sugerido pela NBR 15527 (ABNT, 2007), primeiramente se calcula o 

volume de água pluvial por meio da Equação 6.  

Q = A x C x (P – I)             (6)  

Onde:  

Q - volume mensal de água pluvial (L);  

A - área de captação em projeção no terreno (m2);  

C - coeficiente de escoamento superficial (0,80);  

P - precipitação média mensal (mm); e  

I - interceptação da água que molha as superfícies e as perdas por evaporação (a norma NBR 

15527 recomenda 2 mm). 

PROGRAMA NETUNO 

O software Netuno tem por objetivo determinar o potencial de economia de água potável em 

função da capacidade do reservatório, estimando o aproveitamento de água pluvial para usos em 

que a água não precisa ser potável (RUPP, 2011). O programa permite que se façam simulações do 

potencial de economia de água potável tanto para diversas capacidades, ao mesmo tempo. 
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Considera-se, então, como volume ideal aquele cujo acréscimo no potencial de economia do 

volume subsequente é igual ou inferior ao intervalo entre potenciais de economia de água potável 

adotado. O intervalo entre os potenciais de economia deve ser definido pelo usuário. Neste trabalho, 

o volume ideal do reservatório foi definido como aquele em que o potencial de economia de água 

potável não aumentasse mais de 1%, quando houvesse o aumento do volume do reservatório em 

40.000 litros, para cada cenário diferente.  

Um dos dados de entrada do software é o consumo per capita da escola, que foi calculado por 

meio da Equação 7: 

Q = População x Per capita            (7)  

  86400 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 MÉTODO DE RIPPL 

Pode-se ver que os meses de outubro a janeiro ocorre baixa disponibilidade de água pluvial 

aproveitada, sendo menor que a demanda mensal. Nos demais meses, de fevereiro a setembro, o 

volume aproveitável de chuva atenderia a demanda. Como mostra a Tabela 1, o método de Rippl 

indicou que um volume desejável de 154m³. 

Tabela 1 – Dimensionamento de reservatório por método de Rippl. 
 

Mês 

Chuva 

Média 

Mensal 

(mm) 

Demanda 

Mensal 

(m³) 

Área de 

Captação 

(m²) 

Volume 

Aproveitável 

de Chuva 

Mensal (m³) 

Diferença entre 

Demanda e Vol. 

de Chuva (m³) 

Diferença 

Acumulada da 

Coluna 6 dos 

Valores Positivos 

(m³) 

Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 Coluna 5 Coluna 6 Coluna 7 

Janeiro 104,87 103.71 1202.27 100,87 3 3 

Fevereiro 140,42 103.71 1202.27 135,06 -31 - 

Março 221,94 103.71 1202.27 213,47 -110 - 

Abril 294,96 103.71 1202.27 283,70 -180 - 

Maio 325,70 103.71 1202.27 313,26 -210 - 

Junho 395,2 103.71 1202.27 380,16 -276 - 

Julho 371,00 103.71 1202.27 356,83 -253 - 

Agosto 210,58 103.71 1202.2 202,54 -99 - 

Setembro 110,8 103.71 1202.27 106,58 -3 - 

Outubro 63,8 103.71 1202.27 61,40 42 45 

Novembro 40,94 103.71 1202.27 39,38 64 109 

Dezembro 61,48 103.71 1202.27 59,13 45 154 

Total 2341,79 1244.52 - 2252,37 - - 



XIII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste  8 

 

4.2 MÉTODO DA SIMULAÇÃO 

Simulou-se os quatro cenários para esse método. Percebeu-se que, como se pode ver no 

Quadro 1, quanto maior o reservatório, maior o suprimento de água pluvial, diminuindo-se a 

necessidade de suprimento da água fornecida pela concessionária, havendo uma economia desse 

recurso.  

Quadro 1 – Valores correspondentes ao método da Simulação 
 

Cenários 1 2 3 4 

Volume (m³) 40 80 120 160 

Reposição necessária de 

agua potável (m³) 

114,1 74,1 34,1 2,8 

Overflow (m³) 1121,9 1081,9 1041,9 1001,9 

 

4.3 MÉTODO AZEVEDO NETO 

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

chuva. Então, foram considerados três meses de pouca ou nenhuma chuva (<100 mm/mês).  

V= [ (195,11/2) / 12] x 1202,27 x 3 = 29321,86 litros ou 29,32 m³. 

4.4 MÉTODO PRÁTICO ALEMÃO 

Foi adotado a utilização da demanda D (103,71 x 12meses = 1.244,52m³) por ser o menor que 

o valor numérico anual total das precipitações (2341,8m³). 

V = 1.244,52 x 0,06 = 74,67 m³. 

4.5 MÉTODO INGLÊS 

V = 0,05 x 195,11 x 1202,27 = 11.728,74 litros ou 11,72 m³. 

4.6 MÉTODO PRÁTICO AUSTRALIANO 

Nesse método, diminui-se 2 mm de chuva das precipitações mensais. Observou-se que o 

maior nível de confiança corresponde ao reservatório de 160m³. Neste caso, apenas durante dois 

meses do ano o reservatório estaria muito abaixo da sua capacidade (tabelas 3). 

Tabela 3 – Níveis de confiança dos resultados encontrados pelo método prático australiano. 

Volume reservatório (m³) 40 80 120 160 

Nível de Confiança (%) 67 75 83 92 
 

O método prático australiano recomenda que o nível de confiança esteja entre 90 e 99%. Portanto, o 

volume recomendado segunda a norma para este método é de 160m³. Resultado próximo ao resultado 

proposto pelo método de Rippl, de 154 m³. 

4.7 PROGRAMA NETUNO 

Segundo a equação 7, o consumo per capita é de 49,24 litros/hab/dia, para uma demanda mensal média 

de 341m³. 
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Não se utilizou reservatório superior. A partir de todas as simulações realizadas, e registrou-se os 

potenciais de utilização de água pluvial de cada cenário. 

Os resultados do Netuno são mostrados no Quadro 2 a seguir: 

Quadro 2 – Valores encontrados no Netuno para cada cenário. 

Cenários  1 2 3 4 

Volume do reservatório (m³) 40 80 120 160 

Eficiência (Potencial de utilização da 

água pluvial) (%) 

14,57 16,40 17,30 17,85 

 

No Quadro 3 onde estão resumidos os valores dos volumes dos reservatórios obtidos para 

cada método, é possível observar que o volume mínimo necessário para armazenamento. O 

resultado prático inglês é o que apresentou o menor valor, visto que é um método simples, que leva 

em consideração apenas 5% de aproveitamento das chuvas. E o maior dimensionamento foi 

calculado pelo método do Rippl. Utilizando o programa Netuno como um software de suporte à 

decisão, percebeu-se um maior aumento de eficiência no cenário 2 (80m³); nos cenários seguintes a 

eficiência não aumenta menos que 1%. Como cita Dornelles et al. (2010), o aumento da eficiência, 

em consonância com o aumento do volume, cresce quase que assintoticamente, de forma que o 

volume que gera a eficiência total (100%) seria extremamente grande. Porém, na prática, a melhor 

escolha da capacidade do reservatório seria aquela a partir do qual não se tem mais ganhos 

significativos de eficiência quando se aumenta o seu valor. Para esse trabalho, portanto, o volume 

sugerido do reservatório é de 80m³. 

Quadro 3 – Volumes do reservatório, segundo os métodos avaliados. 
 

Métodos Rippl Simulação Azevedo 

Neto 

Prático 

Alemão 

Prático 

Inglês 

Prático 

Australiano 

Software 

Netuno 

Volumes 

(m³) 

154 40 29,32 74,67 11,72 160 80 

 

5. CONCLUSÕES 

A implantação de um sistema de captação de águas de chuvas em uma escola estadual seria 

ideal, pois se aproveitaria as áreas comuns da mesma para armazenar água para lavar os pátios e 

regar os jardins, que consomem bastante água, e haveria uma redução considerável na conta de 

água. 

A NBR 15.527/07 propõe que o dimensionamento da capacidade do reservatório de águas 

pluviais seja feito por vários métodos, porém sem especificar qual o melhor método. Ao analisar os 

métodos de Rippl, Azevedo Neto, Alemão e Inglês para uma escola estadual, nota-se que ocorre 

uma variação muito grande quanto ao volume do reservatório.  
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Como a eficiência não aumenta drasticamente e de um cenário para o outro, recomenda-se a 

instalação de um reservatório de 80.000 litros, ficando 3 meses ocioso, segundo o método prático 

australiano; resultado também condizente com o método prático alemão.  
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