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Resumo – Problemas com escassez e com a qualidade da água são dificuldades enfrentadas 

diariamente na vida da sociedade brasileira, principalmente na região Nordeste. Estudos de análise 

de alternativas são realizados, a fim de melhorar as condições de vida dos cidadãos nessas 

condições, levando em consideração suas peculiaridades. O armazenamento de água tem-se 

demonstrado eficaz para diminuir problemas relacionados com a escassez de água, porém os 

reservatórios e cisternas podem apresentar problemas quanto à quantidade de água armazenada, 

muitas vezes não atendendo as necessidades do consumidor ou cisternas muito grandes que nunca 

enchem. Por isso, é necessário ater-se à importância do dimensionamento eficiente de cisternas, 

sendo esse o objeto deste estudo, no qual foi utilizado métodos empíricos e de simulação para 

dimensionamento das cisternas, aplicados aos quatro municípios, Natal, Caicó, Martins e Mossoró, 

situados no estado do Rio Grande do Norte e posteriormente verificado a sua eficiência pelo método 

de simulação YAS (Supply After Spillage). Os métodos de dimensionamento utilizados foram: 

Prático Alemão, Espanhol, Azevedo Neto, Prático Inglês e o de Andrade Neto. 

 

Palavras-Chave – Água de chuva, reservatório de armazenagem, aproveitamento. 

 

ANALYSIS AND SIMULATION OF TANK DIMENSION METHODS IN 

HOMOGENEOUS RAIN AREAS OF RIO GRANDE DO NORTE 
 

Abstract – Problems with scarcity and water quality are daily issues in the Brazilian society, 

mainly in the Northeast region. Alternative analysis studies are carried out to improve citizens’ 

living conditions in these conditions, taking into account their peculiarities. Water storage has 

shown to be effective in reducing water scarcity problems, but reservoirs and cisterns may have 

problems with the amount of water stored, often it does not meet consumer needs or very large 

tanks that never fill up. Therefore, it is necessary to note the importance of efficient cistern project, 

which is the object of this study, empirical and simulation methods were applied to four cities, 

Natal, Caicó, Martins and Mossoró, located in the state of Rio Grande do Norte and later verified its 

efficiency by the YAS (Supply After Spillage) simulation method. The methods analyzed in this 

study were: Practical German, Spanish, Azevedo Neto, Practical English, YAS (Supply After 
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Spillage) and Andrade Neto. 

 

Keywords – Rainwater, storage reservoir, water use. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A água é um bem comum e utilizada para diversas finalidades, como consumo humano, usos 

domésticos, geração de energia, navegação, aquicultura e outros. Porém, a disponibilidade hídrica 

tem sido afetada pelo significativo crescimento populacional e maior poluição de corpos hídricos, 

dificultando o abastecimento de água, quantitativa e qualitativamente (SOUSA et al, 2016). Assim, 

tornando o cenário de escassez cada vez mais presente na realidade atual em várias cidades 

brasileiras (PROSAB, 2006).  

 O aproveitamento de águas pluviais em cisternas pode ser uma alternativa bastante eficiente 

para reduzir os efeitos da escassez de água. No entanto, a eficiência e a confiabilidade nos sistemas 

de aproveitamento de água de chuva estão relacionadas ao dimensionamento do reservatório de 

armazenamento, sendo necessário um ponto ótimo na combinação do volume do reservatório da 

demanda a ser atendida, resultando em uma maior eficiência e menor custo (PROSAB, 2006). 

 Existem diversos métodos, empíricos e de simulação, para o dimensionamento da 

capacidade dos reservatórios, sendo de grande importância analisar qual o método mais adequado 

para cada situação, pois, para que o aproveitamento tenha um funcionamento eficiente é 

imprescindível o atendimento satisfatório à demanda, evitando o seu subdimensionamento ou 

superdimensionamento. Segundo Sousa et al (2016), é preciso considerar alguns fatores, como: 

características pluviométricas, área de captação, perdas, consumo per capita e demanda (número de 

usuários). 

  Assim, o presente trabalho teve como objetivo a análise de diferentes métodos de 

aproveitamento de águas pluviais. Os métodos empíricos observados foram: Método Prático 

Alemão, Método Espanhol, Método Azevedo Neto e Método Prático Inglês, e os de simulação 

foram: Andrade Neto e YAS (Supply After Spillage), sendo esse último utilizado para o cálculo da 

eficiência. 

 

METODOLOGIA 

 

O estudo iniciou-se na revisão bibliográfica dos métodos de dimensionamento de cisternas, 

foram analisados quatro métodos empíricos: Prático Alemão, Espanhol, Azevedo Neto e Prático 

Inglês; e dois métodos de simulação: YAS (Supply After Spillage) e o de Andrade Neto.  

Após a análise dos métodos, foram escolhidos quatro municípios no Estado do Rio Grande 

do Norte, sendo eles: Natal, Caicó, Martins e Mossoró, um de cada região pluvial homogênea, 

definidas com base na análise de agrupamento utilizando os valores de PCD (Precipitation 

Concentration Degree) e o valor médio da precipitação anual, e desenvolvido por Sousa (2017). 

O cálculo do dimensionamento das cisternas, tanto dos métodos empíricos, quanto dos de 
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simulações, foram executadas no Excel. As simulações foram realizadas com os dados de 

precipitações da EMPARN de 1964 a 2015, onde a eficiência foi calculada pelo método YAS 

(Supply After Spillage). 

Para o cálculo do volume da cisterna, foram consideradas cinco pessoas por residência e 

adotado um valor 20L.hab-1.dia-1 de demanda, suficiente para o atendimento das demandas de 

beber, cozinhar e higiene pessoal, com base em uma pesquisa realizada por Cohim e Orrico (2015). 

Baseando-se na pesquisa de Sousa (2017), a área de captação considerada foi de 85 m², tido como 

valor médio de telhado na região nordeste.  

 

Métodos de dimensionamento 

 

Método Prático Alemão 

De acordo com a ABNT NBR 15527 (2007), este método considera o menor valor do 

volume do reservatório, ou seja, 6% do volume anual de consumo ou 6% do volume anual de 

precipitação aproveitável. Calculado pela equação 1: 

𝑉𝑢 = 𝑀í𝑛 (𝑉𝑎 𝑜𝑢 𝐶𝑒).0,06                                          (1) 

Na qual: 

𝑉𝑎 = 𝐶. 𝑃. 𝐴. 𝜂𝑓                                                               (2) 

Sendo, Va o volume anual de água da chuva aproveitável (L); C o coeficiente de run off da 

cobertura; P a precipitação média anual (mm);  A a área de captação (m2); ηf o fator de captação é a 

eficiência do sistema de captação, levando em conta o dispositivo de descarte de sólidos e desvio de 

escoamento inicial, caso este último seja utilizado;  Vu é o volume útil de água do reservatório (L); 

Va é o volume anual aproveitável (L) e Ce o  consumo estimado (L). 

 

Método Espanhol 

Conforme a ANQIP (2009), é um método semelhante ao Alemão que pondera precipitações 

e consumos, porém considerando o valor médio e um período de reserva de 30 dias. Calculado pela 

equação 3: 

𝑉𝑢 = [ 
(𝑉𝑎+ 𝐶𝑒)

2
]. [

30

365
]                                                      (3) 

Sendo Va o volume anual de água da chuva aproveitável (L), calculado igual a equação 2 e 

Ce o consumo estimado. 

 

Método Azevedo Neto 

Segundo a ABNT NBR 15527 (2007), o volume de água de chuva do reservatório é obtido 

pela equação 4: 

𝑉 = 0,042. 𝑃. 𝐴. 𝑇                                 (4) 

Onde P é a precipitação média anual (mm); T o número de meses de pouca chuva ou seca; A 

a área de coleta em projeção (m²) e V o volume de água aproveitável e o volume de água do 

reservatório (L). 

 

Método Prático Inglês 
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A ABNT NBR 15527 (2007) admite o volume de água aproveitável da cisterna pela equação 

5: 

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

Onde P é a precipitação média anual (mm); A é a área de coleta em projeção (m²); V é o 

volume de água aproveitável e o volume de água da cisterna (L). 

 

Método de simulação Andrade Neto 

No Brasil, Andrade Neto desenvolveu o método de simulação a partir do balanço hídrico. O 

dimensionamento do reservatório é feito pela comparação entre a distribuição da chuva ao longo do 

ano, que influencia na quantidade de água captada da chuva, e a definição dos meses consecutivos 

com déficit, de acordo com o cálculo da precipitação mensal crítica necessária para atender a 

demanda (ANDRADE NETO, 2015).  

Para a simulação o método considera a área de captação, o regime pluviométrico local, as 

perdas na captação, o número de pessoas e o consumo por pessoa, como pode-se observar nas 

seguintes equações: 

Vcap = Área . precipitação . coeficiente de aproveitamento;                                                            (6) 

Pcri = consumo mensal / (área de captação . coeficiente de aproveitamento)                        (7) 

Vc = (meses de déficit . consumo mensal) - (precipitação total dos meses de déficit . área de 

captação . coeficiente de aproveitamento)                             (8) 

 

Método de simulação YAS  

  O modelo YAS (Yield After Spillage Consumo Depois do Enchimento) simula a operação 

do reservatório, de acordo com uma equação de balanço de hídrico (equação 9), e foi aplicado 

considerando os diferentes tamanhos de reservatórios dimensionado pelos métodos apresentados, 

conforme Mitchell (2007). 

𝑉𝑡 = 𝑉𝑡 − 1 + 𝐼𝑡 + 𝑃𝑡 − 𝐸𝑡 − 𝑆𝑡 − 𝑌𝑡                                                  (9) 

                                                                                               (10) 

Sendo Vt o volume de armazenamento do reservatório; Vt-1 o volume de armazenamento 

do reservatório no t anterior; It o escoamento do telhado; Pt a precipitação incidente; Et a 

evaporação do reservatório; St o transbordo; Yt o volume liberado para o atendimento da demanda; 

D a demanda durante o intervalo de tempo t e C a capacidade do reservatório. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os volumes das cisternas e suas respectivas eficiências estão representadas no gráfico 1 e 2. 

No gráfico 1 é possível perceber que para todas as cidades o método Alemão resultou no mesmo 

volume de cisterna, isso se deve ao fato do método considerar o volume da cisterna como sendo 6% 

do menor valor entre a demanda anual e o volume total de água de chuva aproveitável, e o menor 

valor para todas as cidades foi o valor fixo de demanda anual, 36.5 m³/ano. Os métodos Inglês e 

Espanhol demonstram valores na mesma ordem de grandeza que o método Alemão, como já 
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esperado, pois consideram apenas o total anual de chuva. Enquanto que os métodos de Azevedo 

Neto e Andrade Neto apresentaram os maiores reservatórios.  

 

Gráfico 1: Volume das Cisternas 

 
 

 Como demonstrado no gráfico 2, os métodos que apresentaram maior eficiência foram 

aqueles com maior dimensionamento, são eles: Azevedo Neto e Andrade Neto, pois sua 

confiabilidade está unicamente ligada à base de dados pluviométricos, e o método Azevedo Neto 

não leva em consideração a demanda. Também é possível aferir que o método Azevedo Neto na 

cidade de Natal está superdimensionado, visto que foi obtido uma eficiência de 99,99% e a ABNT 

NBR 15527 (2007) recomenda que esteja entre 90% e 99%.  Nesse caso, foi feito um ajuste pelo 

método YAS e encontrado o novo volume de 12,67 m³ para eficiência de 99%. Com isso, a tabela 1 

lista para cada cidade e sua respectiva precipitação média anual o melhor volume de cisternas, com 

base na eficiência calculada. 

 

Gráfico 2: Eficiência dos Métodos 
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Tabela 1: Precipitação Média Anual  X Volume da Cisterna 

 
 

CONCLUSÃO 

 

Pode-se concluir, conforme os resultados apresentados, que os métodos Alemão e Azevedo 

Neto, apresentaram maior discrepância entre os demais. O método Alemão, além de apresentar os 

menores volumes, esses também foram constantes para todos os municípios analisados, o que não é 

adequado, pois cada região possui uma pluviosidade média característica, sendo importante ser 

considerada. Enquanto o método de Azevedo Neto apresentou valores maiores de reservatório, pelo 

fato de não considerar a demanda, diferentemente do método Alemão.  

Além do mais, o método de Azevedo Neto apresentou melhores resultados dentre os 

métodos analisados, porém foi observado que para o município de Natal houve um 

superdimensionamento, visto que na análise da eficiência pelo método YAS foi obtido uma 

eficiência 99,99%, sendo necessário um ajuste no volume do reservatório, a fim de.evitar 

desperdícios de recursos financeiros, devido o superdimensionamento. 

Contudo, pode-se considerar eficiências menores no dimensionamento dos reservatórios, 

desde que se tenha uma outra fonte para o abastecimento de água da residência, garantindo assim o 
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contínuo acesso à água.  
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