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RESUMO 

Os Sistemas de Aproveitamento de Água Pluvial (SAAP) representam uma das 

medidas para reduzir os problemas quanto a escassez de água doce. Em especial no 

semiárido brasileiro, que dadas as características geográficas apresentam temperaturas 

mais elevadas, chuvas escassas e mal distribuídas, longos períodos de estiagem e elevada 

taxas de evaporação. O SAAP consiste na captação da água pluvial em coberturas e 

telhados para a utilização posterior para uso direto, possibilitando a redução do consumo 

de água potável e minimizando os problemas relacionados à disponibilidade dos recursos 

hídricos. O reservatório de acumulação de água pluvial é considerado o componente mais 

dispendioso do sistema, que se não dimensionado de maneira adequada podem ser 

superdimensionados ou subdimensionados, por isso neste dimensionamento é necessário 

considerar, dentre outros fatores, o regime pluviométrico da região. Este trabalho estimou 

equações a partir dos gráficos de linha de tendência obtidos da relação entre eficiência, 

calculada pelo método Yield After Spillage (YAS), e o adimensional, obtido com base nas 

variáveis: demanda (D), área de telhado (A) e capacidade do reservatório (C) para 4 

municípios do Rio Grande do Norte (Natal, Martins, Mossoró e Caicó). As equações 

estimadas possibilitaram automatizar o processo de seleção do sistema mais adequado, 

que atenda o consumidor de acordo com suas particularidades, e demonstraram ser 

confiáveis, em comparação ao método de simulação YAS, considerando que resultaram 

em valores de eficiência similares ao método consolidado pela literatura. 

 

Palavras-chave: Dimensionamento de reservatórios. Balanço hídrico. Adimensional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The Rainwater Harvesting Systems (SAAP) represent one of the measures to 

reduce the problems related to the scarcity of fresh water. Especially in the Brazilian semi-

arid region, which, given its geographical characteristics, has higher temperatures, scarce 

and poorly distributed rainfall, long periods of drought and high evaporation rates. The 

SAAP consists of capturing rainwater on roofs for later use for direct use, enabling the 

reduction of potable water consumption and minimizing problems related to the 

availability of water resources. The rainwater accumulation reservoir is considered the 

most expensive component of the system, which, if not properly sized, can be oversized 

or undersized, so in this sizing it is necessary to consider, among other factors, the rainfall 

regime in the region. This work estimated equations from trend line graphs obtained from 

the relationship between efficiency, calculated by the Yield After Spillage (YAS) method, 

and the dimensionless one, obtained based on the variables: demand (D), roof area (A) 

and reservoir capacity (C) for 4 municipalities in Rio Grande do Norte (Natal, Martins, 

Mossoró and Caicó). The estimated equations made it possible to automate the process 

of selecting the most appropriate system, which meets the consumer according to their 

particularities, and proved to be reliable, compared to the YAS simulation method, 

considering that they resulted in efficiency values similar to the method consolidated in 

the literature. 

 

Key-words: Reservoir sizing. Hydric balance. Dimensionless. 
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1. Introdução 

A Lei Federal Nº 9.433 (BRASIL, 1997), que institui a Política Nacional de 

Recursos Hídricos, em seus Art. 1º e 2°, expressa que a água é um bem de domínio 

público, devendo ser garantida à atual e futuras gerações, a disponibilidade em qualidade 

adequada conforme usos. Atribuindo a toda sociedade a responsabilidade pelo seu 

consumo consciente, bem como, ao poder público a necessidade de investimento e 

garantia de infraestrutura para abastecimento sem intermitências. 

No entanto, atender a demanda da atual geração com água de qualidade e garantir 

às futuras gerações, não é uma tarefa fácil e as razões para isso são variadas, desde o 

crescimento populacional que tem aumentado a pressão sobre os recursos hídricos, o que 

tem gerado escassez de água em algumas regiões do planeta; a degradação causada pela 

atividade antrópica, ocasionando desperdício e contaminação de mananciais; a 

superexploração de lençóis freáticos; até a degradação das florestas (PROSAB, 2006). 

A população atual de aproximadamente 8 bilhões de pessoas em todo o mundo, 

tendendo a alcançar a marca de 9,7 bilhões em 2050 (ONU, 2022), já enfrenta 

dificuldades com a disponibilidade de água de qualidade para consumir, tendo em vista 

que das 2,5% de água doce disponível no mundo, 69% encontra-se de difícil acesso, 

concentrada nas geleiras, 30% são águas subterrâneas e 1% nos rios (ANA, 2022), e 

progressivamente, a necessidade aumenta, estima-se que em 2050 a demanda por água 

cresça 55% (UNESCO, 2022).  

Na região semiárida, correspondente a 12% do território brasileiro (INSA, 2022), 

a problemática é ainda mais intensa, levando em conta a escassez hídrica característica 

do clima, que se relaciona intrinsecamente ao regime de baixa pluviosidade e má 

distribuição das chuvas, ocasionando problema diretamente na recarga do aquífero, além 

de elevadas temperaturas e altas taxas de evapotranspiração (ANA, 2015). 

É evidente a necessidade por alternativas que garantam não só quantidade e 

qualidade de água para a população, como também propiciem a conservação desse 

recurso para gerações futuras. Diante disso, o Sistema de Aproveitamento de Água 

Pluvial (SAAP) tem sido uma ótima alternativa em determinadas situações, dado a 

facilidade de obtenção e a água pluvial apresentar boa qualidade. Além disso, consta 

como objetivo da Lei Federal n° 9433 (BRASIL, 1997), incentivar e promover a captação, 

a preservação e o aproveitamento de águas pluviais. 

De acordo com a NBR 15527 (ABNT, 2019), as águas pluviais podem ser 

utilizadas para os mais variados fins, como exemplo, descargas em bacias sanitárias e 

mictórios, irrigação para fins paisagísticos, lavagem de veículos e pisos, uso ornamental, 

como também, no abastecimento doméstico, abastecimento industrial, dessedentação de 

animais, recreação e lazer, entre outros. 

O uso de água pluvial dispõe de uma série de vantagens, como fonte alternativa 

de suprimento de água, redução da erosão local, fornecimento de água em locais remotos 

e de difícil atendimento da distribuição pública e controle de enchentes. Além disso, se 

insere no conceito de gestão descentralizada, no qual conta com a participação 
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compartilhada do Poder Público, dos usuários e comunidades, promovendo 

autossuficiência e contribuindo para o consumo consciente de água. 

O Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC), visou atender a demanda de água 

da população que vive na zona rural, principalmente nos municípios do semiárido 

brasileiro, através da construção de cisternas de placas de cimento com capacidade de 

16m³ (ASA, 2019). Porém, a adoção de um único volume de armazenamento sem 

considerar o regime pluvial local, a demanda e a área de captação, pode acarretar em 

cisternas de volumes inadequados. 

Desse modo, se faz necessário um adequado dimensionamento do reservatório de 

acumulação, de modo a evitar seu superdimensionamento, que influencia diretamente nos 

custos de implantação do sistema, tendo em vista que o reservatório é considerado o 

componente mais caro, e a ineficiência causada pelo subdimensionamento. 

A NBR 15527 (ABNT, 2007) normatizava 6 métodos de dimensionamento de 

reservatórios, aos quais apresentavam algumas falhas, quanto às especificações dos 

métodos, pouca confiabilidade, e alguns dos métodos consideravam apenas a precipitação 

média anual. Na atualização da NBR 15527 (ABNT, 2019), esses métodos foram 

removidos, proporcionando ao projetista flexibilidade na obtenção do dimensionamento 

que seja mais adequado às necessidades do consumidor e condições específicas da região. 

Por isso, esse estudo, na finalidade de atender o consumidor de acordo com suas 

necessidades, considerando a variabilidade do regime pluvial, estimou equações para a 

estimativa da eficiência de cisternas instaladas nos municípios de Natal, Martins, 

Mossoró e Caicó do Estado do Rio Grande do Norte, através da relação da mesma com  

um parâmetro adimensional, obtido com base nas variáveis: demanda (D), área de 

trabalho (A) e capacidade do reservatório (C). 

 

2. Objetivos 

Estimar equações para cada município em estudo, considerando a variabilidade 

do regime pluvial, a partir da relação entre eficiência requerida e adimensional, obtido 

com base nas variáveis: demanda (D), área de trabalho (A) e capacidade do reservatório 

(C), de modo a possibilitar a automação do processo de seleção do sistema mais 

adequado, que atenda o consumidor de acordo com suas necessidades. 

 

3. Metodologia 

O estudo foi dividido nas seguintes etapas: 

• Escolha dos municípios, de modo a representar diferentes zonas pluviais 

homogêneas e comparar municípios de uma mesma zona; 

• Levantamento dos dados de precipitação dos municípios escolhidos; 

• Determinação de diferentes cenários de combinações de área de telhado, 

tamanho de reservatório e demanda a serem estudados; 
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• Simulação dos reservatórios por balanço hídrico, utilizando o método 

YAS, para a determinação das suas eficiências, em função dos cenários 

estudado; 

• Cálculo do adimensional criado pela combinação de área telhado, tamanho 

de reservatório e demanda; 

• Tabulação dos dados e estimativa de equações com auxílio do software 

Microsoft Excel; 

• Comparação dos resultados em cada município e discussão. 

 

3.1. Área de estudo 

O estudo foi realizado em 4 municípios do Estado do Rio Grande do Norte, situado 

no Nordeste Brasileiro, entre os paralelos 4º49’53” e 6º58’57” de latitude sul e os 

meridianos de 34º58’06” e 38º34’54” de longitude a oeste de Greenwich (NEVES et al, 

2010). A saber, os municípios foram: Natal, Martins, Mossoró e Caicó, conforme 

destacados na Figura 1, e de características, especificadas no Quadro 1. 

 

Figura 1: Municípios do estudo 

 

Fonte: Autor 

 

Quadro 1: Características dos municípios do estudo 

 Natal Martins Mossoró Caicó 
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Clima 

Tropical 

chuvoso quente 

com verão seco 

Tropical 

chuvoso 

Muito quente 

e semiárido 

Muito quente 

e semiárido 

Precipitação 

pluviométrica 

média anual 

1.583,5 mm 1.133 mm 703,7 mm 669,3 mm 

Período chuvoso 
Fevereiro a 

setembro 

Janeiro a 

junho 

Fevereiro a 

abril 

Fevereiro a 

maio 

Temperatura média 

anual 
27,1 °C 28,1 °C 27,4 °C 27,5 °C 

Umidade relativa 76% 66% 70% 59% 

Fonte: Adaptado de IDEMA, 2008 e 2013. 

 

A escolha dos municípios baseou-se no estudo de Sousa (2017), que resultou na 

divisão em 6 zonas pluviais homogêneas, conforme representado na Figura 2, que utilizou 

dos valores de Precipitation Concentration Degree (PCD) e precipitação média anual, 

sendo definidas as áreas homogêneas através do método de agrupamento Ward (1963), 

pelo qual são levantados padrões de similaridade, com base nas características pluviais 

das localidades. 

Portanto, na finalidade de analisar a relação de eficiência das cisternas em 

diferentes zonas pluviais homogêneas e comparar municípios de uma mesma zona, a 

escolha abrangeu o Grupo 4 representado por Caicó, Grupo 5 por Mossoró, e Grupo 3 por 

Martins e Natal, que embora distantes geograficamente são do mesmo grupo. 
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Figura 2: Representação dos grupos de 1 a 6 que corresponde às zonas pluviais 

homogêneas através do método de Ward para as variáveis PCD e precipitações médias 

anuais 

FONTE: SOUSA, 2017 

 

3.2. Dados de precipitação 

Os dados de precipitação dos municípios em estudo foram disponibilizados pela 

Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN). Foram 

utilizados os dados medidos por 4 estações pluviométricas, contendo uma série histórica 

de 51 anos, referente aos anos de1964 a 2015, representada na Figura 3 a precipitação 

média mensal durante esses anos. 
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Figura 3: Precipitação média mensal (mm/mês) 

 

Fonte: Adaptado da EMPARN 

 

3.3. Balanço hídrico e análise de eficiência do sistema 

Dentre os métodos de cálculo para dimensionamento dos reservatórios indicados 

pela NBR 15527 (ABNT, 2007), optou pelo Método Prático Australiano, em virtude de 

ser uma metodologia de balanço de massa, que considera a distribuição média mensal ou 

diária de precipitação, demanda e área de captação, resultando em valores mais 

conservadores.  

 

Equação 1: 

𝑄 = 𝐴 × 𝑐 × (𝑃 − 𝐼) 

 

Sendo:  

c: Coeficiente de escoamento superficial ou runoff; 

P: Precipitação média mensal; 

I: Perdas ou first-flush; 

A: Área de coleta; 

Q: Volume de água captável. 

 

No entanto, nem toda precipitação (P) é aproveitada, devido às perdas como, por 

exemplo, o descarte dos milímetros iniciais da chuva, a evaporação e a limpeza do 

telhado. Para levar em consideração estas perdas, na Equação 1 é considerado o descarte 
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das primeiras águas de chuva (I) e o quociente entre a água que escoa superficialmente 

pelo total de água precipitada, chamado de coeficiente de escoamento superficial ou 

runoff (c) (PROSAB, 2006).  

Conforme estudos realizados por Tomaz (2010), o coeficiente “c” varia com a 

inclinação do telhado e com o material da superfície de captação (Quadro 2). A NBR 

15527 (ABNT, 2007), recomenda o valor de coeficiente de 0,8, o qual foi o adotado neste 

trabalho. 

 

Quadro 2: Coeficientes de Runoff médios 

Material Coeficiente de Runoff 

Telhas Cerâmicas 0,8 a 0,9 

Telhas Esmaltadas 0,9 a 0,95 

Cimento Amianto 0,8 a 0,9 

Telhas Corrugadas de Metal 0,8 a 0,9 

Plástico 0,9 a 0,95 

Fonte: TOMAZ, 2010 

 

Além disso, os primeiros milímetros ou first-flush (I) são, de maneira geral, 

suficientes para lavar a atmosfera e a superfície de captação e, se esta água for descartada, 

o restante da água da chuva dispõe de boa qualidade para diversos usos (ANDRADE 

NETO, 2013). O valor adotado seguiu a recomendação da NBR 15527 (ABNT, 2007), 

que recomenda o descarte dos 2mm iniciais. 

O balanço hídrico foi realizado de acordo com o método Yield After Spillage 

(YAS), através do qual se considera que a demanda é atendida depois do vertimento, 

conforme apresentado por Mitchell (2007). Os valores das demandas atendidas (𝑌𝑡) e do 

volume no reservatório no final do dia (𝑉𝑡), foram calculados a cada intervalo de tempo 

de acordo com as equações abaixo, desenvolvidas por Fewkes (1999): 

 

Equação 2: 

𝑌𝑡 = 𝑚𝑖𝑛 {
𝐷𝑡

𝑉𝑡−1 + 𝑄𝑡
 

𝑉𝑡 = min {
(𝑉𝑡−1 + 𝑄𝑡 − 𝑌𝑡)

𝑆 − 𝑌𝑡
 

Sendo: 

Yt: Volume liberado para suprir a demanda (m³); 

Dt: Demanda (m³); 

Vt: Volume de água no reservatório de armazenamento (m³); 
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Qt: Volume de água captável (m³); 

St: Volume do reservatório de armazenamento (m³). 

 

As simulações são realizadas através de uma macro no software Microsoft Excel, 

de acordo com as diferentes combinações dos dados de entrada, indicados no Quadro 3 

com os dados de precipitação diária da série histórica e considerando que o volume inicial 

de chuva no reservatório é zero (𝑉𝑡−1 = 0). 

 

Quadro 3: Variáveis objeto da simulação 

Variável Valor 

Volume de reservatório (m³) 1, 2,5, 5, 10, 15 e 20 

Área de telhado (m²) 50, 100, 150 e 200 

Demanda (l.dia-1) 50, 100, 150 e 200 

Fonte: Autor 

 

Para cada cenário proposto após a realização do balanço hídrico foi calculada a 

eficiência do sistema no atendimento das suas demandas, dada pela relação entre o volume 

de água que supriu a demanda (Y) e a demanda total de água (D), no intervalo de tempo “t”, 

no caso o número de dias simulados, apresentado conforme Fewkes (1999): 

 

Equação 3: 

𝐸 =
∑ 𝑌𝑡
𝑡
𝑡=1

∑ 𝐷𝑡
𝑡
𝑡=1

× 100% 

 

3.4. Adimensional 

Buckingham em 1915 desenvolveu o Teorema de 𝜋 de Buckingham ou números 

adimensionais, que estabelece uma relação matemática construída a partir de variáveis 

dimensionais, sendo essas representadas por um conjunto de variáveis adimensionais 

(FOX et al, 2011).  

No intuito de gerar um gráfico que relacione a eficiência do sistema com um 

adimensional que representasse um conjunto de variáveis (dados de entrada), este 

trabalho utilizou do modelo matemático desenvolvido por Khastagir e Jayasuriya (2010), 

que fundamentado no Teorema de 𝜋 de Buckingham, construiu a equação a partir de três 

variáveis, capacidade do reservatório, área de telhado e demanda diária. 
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Equação 4: 

𝜋 =
(𝐶 × 𝐴)

(𝐷)
5
3

 

 

No entanto, assim como Medeiros (2018), foi utilizada a equação do adimensional 

modificado, considerando um fator de divisão de 10.000, a fim de resultar em valores 

entre 0 a 100. 

 

Equação 5: 

𝜋 =

(
(𝐶 × 𝐴

(𝐷)
5
3

)

10000
 

Sendo: 

C: Capacidade do reservatório (m³); 

A: Área de telhado disponível (m²); 

D: Demanda diária de água (m³). 

 

4. Resultados e Discussão 

Os resultados das eficiências obtidas a partir das simulações realizadas para os 

municípios de Martins, Mossoró e Caicó estão expressos nas tabelas no Apêndice 1, e na 

Tabela 1 são apresentados os resultados obtidos para Natal. As combinações de demanda, 

área de telhado e capacidade do reservatório resultaram em 96 valores de eficiência para 

cada município.  

 

Tabela 1: Eficiência simulada -Natal 

Demanda 

(m³/dia) 

Área do 

telhado 

(m²) 

Volume reservatório (m³) 

1 2,5 5 10 15 20 

0,05 

50 72,72 82,96 94,65 99,99 99,99 99,99 

100 79,27 89,91 98,2 99,99 99,99 99,99 

150 82,35 92,75 99,02 99,99 99,99 99,99 

200 84,16 94,24 99,31 99,99 99,99 99,99 

0,1 

50 57,00 66,14 73,58 86,62 95,18 97,24 

100 64,67 75,00 82,96 94,65 99,74 99,99 

150 67,91 79,36 87,41 97,22 99,91 99,99 

200 69,9 81,88 89,91 98,2 99,93 99,99 
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0,15 

50 46,73 56,02 61,86 70,11 77,1 82,96 

100 55,04 66,19 73 82,33 90,49 96,58 

150 58,64 70,85 77,96 87,36 94,65 99,02 

200 60,69 73,75 81,2 90,32 96,63 99,6 

0,2 

50 39,49 48,44 53,82 59,66 64,23 67,71 

100 47,97 59,51 66,14 73,58 80,33 86,62 

150 51,79 64,5 71,67 79,33 85,94 91,76 

200 53,92 67,56 75 82,96 89,34 94,65 

Fonte: Autor 

 

Nas tabelas, estão destacados em verde as eficiências dentro do limite de 90 a 

99%, recomendado pela NBR 15527 (ABNT, 2007); em vermelho as eficiências acima 

do limite de 99%, possivelmente indicando um superdimensionamento do sistema; e em 

branco as eficiências que apresentaram valores abaixo do limite mínimo, possivelmente 

indicando um subdimensionamento do sistema. 

Contudo, cabe destacar que os valores de eficiência dentro do limite recomendado 

pela NBR 15527 (ABNT, 2007) não necessariamente indicam a eficiência a ser adotada, 

inclusive na atualização dessa norma (ABNT, 2019) a recomendação foi excluída, 

oportunizando ao usuário autonomia para definição de eficiência de acordo com sua 

necessidade. 

 Conforme esperado, observa-se que para todos os municípios, considerando uma 

mesma demanda, a eficiência aumenta sucessivamente com o aumento da área de telhado 

(A) e capacidade do reservatório (C), uma vez que aumenta a quantidade de captação da 

água pluvial e a capacidade de armazenamento. 

Em compensação, a eficiência se relaciona inversamente proporcional com a 

demanda (D), que conforme aumenta, a eficiência diminui. Verifica-se que para os 

maiores valores de demanda, 150 a 200 l.dia-1, os municípios de Mossoró e Caicó não 

apresentaram valores de eficiência satisfatórios, uma vez que a precipitação na região não 

é suficiente para atender essas demandas. 

Em seguida, a partir da Equação 5 foram encontrados os valores das 

adimensionais, expressas na Tabela 2. Pode-se perceber que as adimensionais se 

comportam como as eficiências, que aumentam conforme aumenta a área de telhado (A) 

e capacidade do reservatório (C), e diminuem com o incremento da demanda (D). 

 

Tabela 2: Adimensional 

Demanda 

(m³/dia) 

Área do 

telhado 

(m²) 

Volume reservatório (m³) 

1 2,5 5 10 15 20 

0,05 

50 0,74 1,84 3,68 7,37 11,05 14,74 

100 1,47 3,68 7,37 14,74 22,10 29,47 

150 2,21 5,53 11,05 22,10 33,16 44,21 
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200 2,95 7,37 14,74 29,47 44,21 58,94 

0,1 

50 0,23 0,58 1,16 2,32 3,48 4,64 

100 0,46 1,16 2,32 4,64 6,96 9,28 

150 0,70 1,74 3,48 6,96 10,44 13,92 

200 0,93 2,32 4,64 9,28 13,92 18,57 

0,15 

50 0,12 0,30 0,59 1,18 1,77 2,36 

100 0,24 0,59 1,18 2,36 3,54 4,72 

150 0,35 0,89 1,77 3,54 5,31 7,08 

200 0,47 1,18 2,36 4,72 7,08 9,45 

0,2 

50 0,07 0,18 0,37 0,73 1,10 1,46 

100 0,15 0,37 0,73 1,46 2,19 2,92 

150 0,22 0,55 1,10 2,19 3,29 4,39 

200 0,29 0,73 1,46 2,92 4,39 5,85 

Fonte: Autor 

 

A partir dos valores de eficiência e adimensionais encontrados foram 

desenvolvidos gráficos para comparar a relação em cada município, Apêndice 2. Verifica-

se uma linha de tendência logarítmica, desenhada pela linha pontilhada, e os pontos em 

laranja, representam os valores de eficiência menores que 100%. A Figura 4 representa o 

gráfico gerado para Natal. 

 

Figura 4: Relação eficiência e adimensional - Natal  

 

Fonte: Autor 

 

Para a definição da linha de tendência oram utilizados os valores de eficiência 

menores que 100%, sendo assim foram definidos os limites para os quais as equações 

destas curvas devem ser usadas (Tabela3). Assim sendo, as equações que relacionam os 
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dados de entrada com a eficiência, foram estimadas para os municípios estudados. Essas 

equações possibilitam a aplicação das variáveis adimensionais: demanda (D), área de 

telhado (A) e capacidade do reservatório (C), diferentes das utilizadas neste trabalho. 

Possibilitando a automação do processo de seleção do sistema ideal, que atenda o 

consumidor de acordo com suas particularidades. 

 

Tabela 3: Equações estimadas a partir da relação eficiência e adimensional 

Nome da cidade Equação R² π máximo 

Natal E = 12,687ln(π) + 71,576 R² = 0,9632 9,39 

Martins E = 13,769ln(π) + 57,979 R² = 0,9485 21,16 

Caicó E = 15,146ln(π) + 44,709 R² = 0,9231 38,45 

Mossoró E = 14,459ln(π) + 47,534 R² = 0,922 37,63 

Fonte: Autor 

 

Sendo: 

E: Eficiência (%); 

 𝜋: Adimensional calculado pela Equação 5. 

 

Realizando a comparação entre municípios (Figura 5), observa-se que as 

eficiências obtidas para Caicó, Mossoró e Martins apresentam uma significativa dispersão 

da linha de tendência, valores diferentes de adimensional resultam na mesma eficiência, 

diferentemente do observado em Natal. Isso porque o regime pluviométrico de Natal se 

distribui melhor ao longo do ano, diferentemente do que ocorre nos outros municípios, 

que inclusive, sofrem com períodos longos de estiagem, influenciando diretamente na 

eficiência. 

Outrossim, embora fossem previstas equações distintas, não era esperado que as 

linhas de tendência de Natal e Martins houvessem significativa diferença, bem como, 

Caicó e Mossoró fossem sobrepostos. Tendo em vista que Natal e Martins correspondem 

às mesmas zonas pluviais homogêneas, enquanto que Caicó e Mossoró são de zonas 

pluviais distintas. 
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Figura 5: Relação eficiência e adimensional 

 

Fonte: Autor 

 

Com o intuito de verificar essa diferença na prática e certificar da confiabilidade 

dos resultados de eficiências obtidos nas equações estimadas (Tabela 3), utilizou do valor 

do adimensional igual a 2,32, correspondente as variáveis: 0,1 m³.dia-1 de demanda, 50m² 

de área de telhado e 10m³ de volume de reservatório (Tabela 2) para calcular as eficiências 

pelo método YAS e pelas equações estimadas. No que obteve os seguintes resultados 

(Tabela 4: Resultados obtidos da comparação entre municípios: 

 

Tabela 4: Resultados obtidos da comparação entre municípios 

Nome da cidade 
Eficiência 

YAS 

Eficiência 

calculada 

Natal 86,62% 82,25% 

Martins 73,85% 69,57% 

Caicó 55,40% 57,46% 

Mossoró 57,62% 59,70% 

Fonte: Autor 
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De fato, analisando as eficiências calculadas a partir das equações estimadas, 

Natal e Martins apresentaram uma diferença de aproximadamente 12,67%, enquanto 

Caicó e Mossoró 2,25%. Porém, se comparada com as eficiências obtidas através da 

simulação por YAS, no que foi utilizado as mesmas variáveis de demanda, área de telhada 

e volume do reservatório do adimensional, e realizado o mesmo comparativo entre 

municípios, as diferenças encontradas são proporcionais. 

Isto significa que as zonas homogêneas de precipitação agrupam regiões com 

mesma característica de precipitação anual e PCD, caracterizando os regimes pluviais 

numa escala temporal diferente do balanço hídrico diário. Sendo assim, as equações 

estimadas a partir do balanço hídrico foi mais sensível na identificação das diferenças dos 

regimes pluviais entre os municípios estudados. 

 

5. Conclusão 

A partir dos resultados encontrados, pode-se concluir que as equações estimadas 

demonstraram ser confiáveis, em comparação ao método de simulação YAS, 

considerando que resultaram em valores de eficiência similares ao método consolidado 

pela literatura, inclusive, ambos os métodos conseguiram expressar diferenças relevantes 

das eficiências, em função do regime pluvial estudado. 

Estas equações podem ser estimadas para diferentes localidades e apresentam as 

vantagens de auxiliar o usuário na determinação do dimensionamento dos reservatórios 

de água pluvial a partir de uma eficiência meta. Como também, certificar a eficiência de 

um reservatório previamente instalado, quando conhecidas as variáveis de demanda, área 

do telhado e volume do reservatório. 

Como sugestão para futuros trabalhos, indico a utilização da mesma metodologia 

para obtenção das equações estimadas para todos os municípios do Rio Grande do Norte, 

diante disso, avaliar a similaridade das equações entre regiões; estudar a possibilidade de 

agrupamento utilizando uma equação comum; analisar o comportamento das eficiências 

das cisternas com o regime pluviométrico; ou também, comparar as eficiências com 

outros modelos de dimensionamento de cisternas consolidados pela literatura. 
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7. APÊNDICE 

7.1. APÊNDICE 1 – VALORES SIMULADOS DE EFICIÊNCIA PARA CADA 

MUNICÍPIO 

Tabela 5: Eficiência simulada - Martins 

Demanda 

(m³/dia) 

Área do 

telhado 

(m²) 

Volume reservatório (m³) 

1 2,5 5 10 15 20 

0,05 

50 57,29 68,29 81,69 97,88 99,96 100 

100 62,19 73,85 86,41 99,18 100 100 

150 64,25 76,32 88,45 99,52 100 100 

200 65,44 78,09 89,85 99,69 100 100 

0,1 

50 43,06 53,02 60,86 73,85 84,51 90,79 

100 48,69 59,80 68,29 81,69 91,81 97,88 

150 50,94 63,09 71,81 84,66 94,07 98,78 

200 52,21 64,95 73,85 86,41 95,19 99,18 

0,15 

50 34,87 43,58 49,76 57,95 64,86 69,74 

100 40,53 51,67 59,24 68,96 77,94 85,52 

150 42,89 55,25 63,13 73,05 81,69 88,82 

200 44,28 57,3 65,57 75,58 83,91 90,76 

0,2 

50 29,48 37,01 42,31 48,32 52,39 55,17 

100 34,94 45,57 53,02 60,86 67,49 73,85 

150 37,25 49,48 57,24 65,54 72,51 79,11 
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200 38,59 51,69 59,8 68,29 75,4 81,69 

Fonte: Autor 

 

Tabela 6: Eficiência simulada - Caicó 

Demanda 

(m³/dia) 

Área do 

telhado 

(m²) 

Volume reservatório (m³) 

1 2,5 5 10 15 20 

0,05 

50 44,47 55,45 68,55 89,08 95,2 97,31 

100 49,39 62,71 76,85 96,32 99,32 99,9 

150 51,44 65,95 80,27 97,7 99,96 99,98 

200 52,54 67,64 82,09 98,15 99,98 99,98 

0,1 

50 31,23 38,88 45,59 55,4 61,3 64,06 

100 36,23 46,92 55,45 68,55 80,67 89,08 

150 38,25 50,51 59,96 73,92 86,09 94,27 

200 39,45 52,61 62,71 76,85 89,05 96,32 

0,15 

50 24,38 30,86 35,56 40,85 43,35 44,4 

100 29,17 38,74 45,44 54,2 61,63 68,3 

150 31,08 42,37 50,2 59,95 68,55 76,96 

200 32,22 44,47 53,16 63,63 72,46 80,9 

0,2 

50 20,07 25,68 29,23 32,21 33,29 33,54 

100 24,54 33,24 38,88 45,59 50,9 55,4 

150 26,44 36,88 44,02 51,63 58 63,91 

200 27,5 39 46,92 55,45 62,1 68,55 

Fonte: Autor 

 

Tabela 7: Eficiência simulada - Mossoró 

Demanda 

(m³/dia) 

Área do 

telhado 

(m²) 

Volume reservatório (m³) 

1 2,5 5 10 15 20 

0,05 

50 47,82 57,23 70,16 90,23 96,11 98,21 

100 53,26 64,56 78,08 96,17 99,11 99,95 

150 55,52 67,77 81,38 97,68 99,85 99,98 

200 56,75 69,58 83,11 98,57 99,98 99,98 

0,1 

50 34,58 41,51 48,13 57,62 64,06 67,7 

100 40,58 49,92 57,23 70,16 82,15 90,23 

150 43,11 53,83 61,88 75,21 87,37 94,46 

200 44,46 55,98 64,56 78,08 89,44 96,17 

0,15 

50 27,39 33,42 37,73 42,68 45,59 47,08 

100 33,22 41,92 47,75 56,35 63,93 70,56 

150 35,7 46,1 52,59 61,56 70,16 78,37 

200 37,06 48,52 55,83 65,1 73,83 82,4 
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0,2 

50 22,68 27,85 31,05 33,85 35,25 35,82 

100 28,2 36,34 41,51 48,13 53,41 57,62 

150 30,61 40,59 46,68 53,65 59,97 65,89 

200 31,97 43,08 49,92 57,23 63,71 70,16 

Fonte: Autor 

 

7.2. APÊNDICE 2 – GRÁFICOS ENTRE A RELAÇÃO DA EFICIÊNCIA 

COM O ADIMENSIONAL 

Figura 6: Relação eficiência e adimensional - Martins 

  

Fonte: Autor 

 

Figura 7: Relação eficiência e adimensional - Caicó 
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Fonte: Autor 

 

Figura 8: Relação eficiência e adimensional - Mossoró 

 

Fonte: Autor 
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