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1. INTRODUÇÃO 

Diante de um cenário crescente de desenvolvimento urbano, o reconhecimento da 
importância da utilização de águas pluviais vem aumentando, devido aos riscos de escassez e da 
qualidade deste recurso natural, nos corpos d’água superficiais e subterrâneos (RIBEIRO et al., 
2011). Nos últimos tempos, a implementação de reservatórios para o aproveitamento da água da 
chuva (RAAC) para fins não potáveis, tem surgido como uma nova alternativa para a gestão 
sustentável da água, permitindo diminuir a utilização de água tratada, preservando, assim, fontes 
não renováveis de água, a exemplo dos aquíferos confinados (MARTÍNEZ, 2011).  

O dimensionamento destes reservatórios vem sendo realizado, normalmente, seguindo uma 
metodologia de simulação que considera um balanço de volumes de entrada (volume captado a 
partir de uma determinada chuva) e saída (demandas) no RAAC, sendo recomendada inclusive pela 
NBR 15.527 (ABNT, 2007).  

Em razão de a maioria dos dados de chuva disponíveis no Brasil serem diários, este vem 
sendo o intervalo de tempo empregado nas simulações. Sabe-se, no entanto, que quanto maior o 
intervalo de tempo utilizado neste tipo de simulação, menor é a probabilidade de identificação de 
uma eventual falha no sistema. Assim, neste trabalho é apresentada uma análise do 
dimensionamento de RAACs para o atendimento do consumo de água para fins não potáveis, 
utilizando o método da simulação, considerando uma série de demandas e de precipitação com 12 
anos de dados. Foram realizadas duas análises: uma considerando dados de chuva diários e outra 
com a chuva discretizadas em intervalos de tempo de 5 minutos.  



 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A simulação foi realizada para uma edificação padrão da cidade de Porto Alegre, inserida em 
um lote de 300 m,² com área de captação do telhado de 112,5 m2 e coeficiente de escoamento de 
0,95. A população estimada para a edificação foi de cinco pessoas. 

Para dimensionar e verificar o funcionamento dos RAACs foi utilizada uma série contínua de 
chuva obtida em um pluviógrafo do INMET, localizado no aeroporto da cidade de Porto Alegre. Os 
dados de chuva do pluviógrafo possuem discretização temporal de 5 minutos, e o período da série 
analisada é de 12 anos (1975-1986). A chuva diária foi obtida a partir do total diário.  

Para a simulação dos RAACs foi criada uma séries de demandas para consumo não potável no 
lote. A estimativa de consumo (demanda) para cada um desses usos não potáveis foi realizada com 
base em estudos realizados pela SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 
Paulo), em parceria com a Fecomércio (Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado de 
São Paulo), SABESP (2009). Dados da CORSAN (Companhia Riograndense de Saneamento) 
também foram utilizados para validar os resultados encontrados para os padrões de consumo do 
Estado de São Paulo. 

Seguindo a orientação da ABNT – Norma 15.527/2007, buscou-se identificar os possíveis 
usos não potáveis que poderiam ser atendidos com a água da chuva armazenada no RAAC. Os 
consumos considerados para os usos não potáveis são os seguintes: Descarga da bacia sanitária (6 
Litros/descarga); Irrigação de jardim (190 Litros/10min); Limpeza de calçadas (280 Litros/15min); 
Lavagem de veículo (220 Litros/30min).  

Ainda, para a definição da demanda dos usos não potáveis, a série de demandas foi elaborada 
considerando a sazonalidade no consumo (estação), fortemente presente na região sul do Brasil. 
Para isso, foram estabelecidos diferentes padrões de consumo conforme a estação do ano, sendo 
considerados os meses mais quentes (novembro, dezembro, janeiro e fevereiro) de maior consumo e 
menor consumo nos outros meses do ano (março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e 
outubro).  

Para fins de compatibilização do intervalo de tempo entre a precipitação e a demanda dos usos 
não potáveis, a série de demandas foi discretizada em intervalos de tempo de 5 minutos para a 
simulação com alta discretização temporal e a demanda total diária foi utilizada para a simulação 
com este intervalo de tempo. 

Diferentes volumes comerciais de reservatórios foram testados na simulação, iniciando com 
um reservatório de 5.000 Litros, sendo testados novos volumes de armazenamento com o intuito de 
verificar a garantia no atendimento às demandas não potáveis. O reservatório foi considerado 
inicialmente vazio, embora isso possa implicar em diferença no resultado, quando comparado com 
uma condição inicialmente cheio (Dornelles et al., 2010). 

 



 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Considerando os diferentes volumes utilizados, foi avaliada, para cada ano, a ocorrência de 
períodos em que o RAAC não conseguiu suprir à demanda não potável. Quando constatado o não 
atendimento à demanda, eram identificados os períodos com falhas e os respectivos volumes a 
serem supridos. Na Tabela 2 são apresentados, para a simulação com intervalo de tempo de 5 
minutos, os volumes de suprimento externo necessários para atender à demanda não potável, o 
número de dias do ano em que foram identificadas falhas, o número máximo de dias consecutivos 
sem atendimento à demanda e a garantia de atendimento a demanda para três volumes de RAAC 
analisados. Durante a análise foram testados volumes superiores, mas verificou-se que com 15.000 
litros a garantia de atendimento à demanda se aproximava dos 100%. 

 

Tabela 2 – Resultados da simulação para 3 volumes de RAAC para a resolução temporal de 5 minutos 
 Volume RAAC 

  5.000 L 10.000 L 15.000 L 

ANOS 

Volume de 
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atendido

s 

Nº 
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os não 
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atendimen
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to 

externo 

(Litros) 

Nº de 

dias não 

atendido
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consecutiv

os não 
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to 
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(Litros) 
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atendidos 

% 

atendimen

to 

1975 389,3 2,0 2,0 99 389,3 2,0 2,0 99 389,3 2,0 2,0 99 

1976 1.130,0 0,0 0,0 100 0,0 0,0 0,0 100 0,0 0,0 0,0 100 

1977 6.293,5 0,0 0,0 100 0,0 0,0 0,0 100 0,0 0,0 0,0 100 

1978 11.153,4 36,0 17,0 90 5.992,9 36,0 17,0 90 992,9 5,0 5,0 99 

1979 1.206,6 14,0 8,0 96 3.030,8 14,0 8,0 96 0,0 0,0 0,0 100 

1980 11.834,8 8,0 8,0 98 2.177,9 8,0 8,0 98 0,0 0,0 0,0 100 

1981 5.227,9 2,0 2,0 99 5.227,9 2,0 2,0 99 919,2 3,0 3,0 99 

1982 14.063,8 18,0 7,0 95 3.261,8 18,0 7,0 95 0,0 0,0 0,0 100 

1983 3.650,5 4,0 4,0 99 680,6 4,0 4,0 99 0,0 0,0 0,0 100 

1984 3.535,4 0,0 0,0 100 0,0 0,0 0,0 100 0,0 0,0 0,0 100 

1985 9.672,4 18,0 7,0 95 2.944,2 18,0 7,0 95 0,0 0,0 0,0 100 

1986 709,9 0,0 0,0 100 0,0 0,0 0,0 100 0,0 0,0 0,0 100 

 
 

Verifica-se que com um reservatório de 5.000 litros é possível garantir um atendimento à 
demanda que supera 95% em todos os anos, sendo pequeno o incremento neste valor com a 
utilização de um reservatório de 10.000 litros, e para 15.000 litros praticamente toda a demanda 
consegue ser suprida. Para os volumes simulados acima de 15.000 litros de reservação já é possível 
garantir 100% da demanda não potável. Do ponto de vista de aproveitamento de água da chuva, não 
haveria necessidade de um maior investimento com a utilização de volumes de armazenamento 
superiores a 15.000 litros, já que este asseguraria as necessidades previstas. Portanto, considerou-se 
que os volumes de reservatórios mais prováveis de serem utilizados nesta edificação seriam: 5.000, 
10.000 ou 15.000 litros. 

Esses reservatórios foram, então, utilizados na simulação com intervalo de tempo diário. O 
resultado desta simulação não apresentou divergência com relação aos resultados obtidos com a 



 

discretização temporal de 5 minutos, no que diz respeito ao atendimento da demanda em longo 
prazo. Foram observadas raras situações em que a simulação a cada 5 minutos indicou uma falha 
não identificada na simulação diária, não influenciando o resultado final.  

 

4. CONCLUSÃO 

Este artigo avaliou se, durante a simulação de um reservatório para aproveitamento de água da 
chuva, o intervalo de tempo 5 minutos poderia melhorar a identificação de falhas do sistema, 
quando comparado a uma simulação diária.  

Para a série de chuvas analisada e a demanda definida, verificou-se que a simulação com o 
intervalo de tempo de 5 minutos demandou maior esforço computacional e de organização de 
dados. Embora muito mais detalhada, essa simulação não revelou nenhum benefício adicional ao 
resultado de análise de atendimento à demanda para os três reservatórios simulados, indicando que 
o intervalo de tempo diário é adequado a este tipo de simulação. 
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