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RESUMO 

 

 
ANDRADE, Vanessa Helena. Ferramenta gráfica para o dimensionamento de 
reservatórios para aproveitamento de águas pluviais. Estudo de caso na região 
norte de Rondônia. 2017. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) - 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Londrina, 2017. 
 
 

Os sistemas de aproveitamento de águas pluviais têm sido apontados como 
uma importante fonte para atender às demandas de água. Em geral, o reservatório é 
o item mais caro do sistema. A depender do modelo o sistema pode ser super ou 
subdimensionado. Além disso, há a necessidade de associar o cálculo do volume do 
tanque ao perfil de precipitação da região. Este trabalho tem como objetivo 
desenvolver uma ferramenta gráfica para auxiliar o dimensionamento de volume de 
reservatórios para captação de águas pluviais, um estudo de caso na região norte de 
Rondônia. Propõe-se a elaboração de gráficos de contorno a partir das variáveis: área 
de captação, volume de reservação e eficiência no atendimento à demanda de água 
da chuva para uso doméstico e industrial. A eficiência foi obtida por meio do método 
de simulação de balanço contínuo. Para criar o gráfico de contorno são usados três 
modelos de ajuste de superfícies, Biharmonic spline interpolant, Locally weighted 
smoothing quadratic regression e Linear Polynomial disponíveis no software MATLAB. 
A região de influência das estações pluviométricas selecionadas para simulação de 
balanço contínuo foi encontrada pelo método Inverso da Distância Ponderada, IDW 
(Inverse Distance Weighting). Parte da região norte do estado de Rondônia foi definida 
como área de influência do sistema gráfico. No geral, os métodos de ajuste de 
superfície apresentaram um bom resultado com R2 maiores que 0,96. O método de 
interpolação Biharmonic spline interpolant apresentou o melhor resultado 
demostrando-se adequado na explicação da variação dos dados observados. Isso 
significa que o gráfico de contorno gerado pode ser usado como ferramenta de auxílio 
de tomada de decisão no dimensionamento de reservatório mais apropriado. Foram 
desenvolvidos gráficos de contorno que exibem a eficiência no atendimento às 
demandas domésticas e industriais por água da chuva, como uma função de uma 
ampla faixa tanto de área de captação como de volume do tanque pelo método 
Biharmonic spline interpolant. Os valores de RMSE para validação foram menores que 
0,7. As demandas residenciais às quais desenvolveu-se ajuste de superfície e gráficos 
de contorno variam entre 60 e 600 L d-1; e as demandas industriais de 500 a 50.000 L 
d-1. 
 
 
Palavras-chave: Reúso de água da chuva. Simulação de balanço contínuo. 
Economia de água. Ajuste de superfície.   



ABSTRACT 

 
 

ANDRADE, Vanessa Helena. Graphical tool for the design of water harvesting 
tanks. A case study in the north region of Rondônia. 2017. Thesis (Master’s 
Degree in Environmental Engineering) – Federal Technological University of Paraná. 
Londrina, 2017. 
 

Rainwater harvesting systems have been pointed out as an important source 
to meet water demands. In general, the reservoir is the most expensive item of the 
system. Depending on the chosen method, the system can be over- or undersized. In 
addition, the region rainfall profile must be associated to the design of the tank. 
Therefore, this study aims to develop a graphical tool to assist rainwater harvesting 
tanks sizing, a case study in the region of Rondônia. It is proposed to draw a contour 
plot from the variables: catchment area, reservoir volume and efficiency in meeting 
domestic and industrial rainwater demands. The efficiency was obtained through the 
continuous water balance simulation method. Three surface fitting models were used 
to create the contour plot, Biharmonic spline interpolant, Locally weighted smoothing 
quadratic regression and Linear Polynomial, available on the MATLAB software. The 
influence region of the selected rainfall stations used for the continuous balance 
simulation was found by the Inverse Distance Weighting (IDW) method. Part of the 
northern region of Rondônia state was defined as graphic system influence area. In 
general, the surface fitting methods showed a good performance with R2 greater than 
0,96. The Biharmonic spline interpolant method presented the best result due to its 
capability of explaining observed data variation. Hence, the generated contour plot can 
be used as decision-making aid tool in tank volume selection. Contour plots were 
developed to show the efficiency in meeting domestic and industrial rainwater 
demands as a function of a wide range of both catchment area and tank volume 
through the Biharmonic spline interpolant method. The RMSE values for validation 
were lower than 0,7. The residential demands to which surface fitting and contour 
graphics were developed vary between 60 and 600 L d-1; and the industrial demands 
vary between 500 and 50.000 L d-1. 

 
 
 
Keywords: Rainwater reuse. Water balance model. Water savings. Surface fitting. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O uso não planejado e excessivo dos recursos hídricos devido a um 

desenvolvimento desordenado e falhas de governança podem comprometer a sua 

capacidade suporte. Conforme Silva (2015), a demanda global por água é influenciada 

por uma série de fatores, principalmente pelo crescimento populacional, urbanização, 

políticas de segurança alimentar e de energia e mudanças nos padrões de consumo. 

O uso ineficiente da água, não só causa consequências negativas para o meio 

ambiente, mas também representa um maior uso de energia em sistemas de 

tratamento de água, com custos financeiros e ambientais (WWAP, 2015). Ao se 

considerar eficiência no consumo de água é importante destacar os conceitos de uso 

racional e conservação de água. 

A prática do uso racional de água consiste na realização de intervenções e 

sistematizações para minimização do consumo e redução de desperdícios. A 

evolução do conceito de uso racional de água para conservação de água trata do 

gerenciamento não apenas da demanda, mas também da oferta de água, de maneira 

que usos menos nobres, ou seja, usos não potáveis de água, possam ser supridos 

por águas de qualidade inferior toda vez que isso é possível (SAUTCHUK et al., 2005).  

Para que o uso de água potável seja substituído é necessário avaliar opções 

como forma de suprimento do recurso. Conforme Hurlimann (2011), são consideradas 

fontes alternativas de água as que não estão sob concessão de órgãos públicos, ou 

que não sofrem cobrança pelo uso, ou ainda, que fornecem água com composição 

diferente da água potável fornecida por concessionárias.  

Diante disso, o aproveitamento de águas pluviais se destaca como fonte 

alternativa de água. O sistema de aproveitamento de água da chuva (SAAC) é 

amplamente reconhecido como potencial para substituir água potável em muitos usos 

dos quais se demanda água de menor qualidade, tais como descarga sanitária, 

limpeza de pátios, lavanderias e irrigação de jardim (EEA, 2012; USEPA, 2012). 

 O volume de reservatório é o aspecto mais importante no dimensionamento 

de um SAAC (PELAK e PORPORATO, 2016). O reservatório deve ser idealizado de 

forma a atender uma eficiência de projeto, o qual não seja super ou subdimensionado. 

Portanto, o dimensionamento do reservatório é essencial para garantir a viabilidade 
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do sistema, uma vez que o reservatório é um dos fatores que mais contribui no custo 

total de instalação de SAAC (SANTOS e PINTO, 2013).  

Na literatura encontram-se diferentes metodologias para estimar o volume do 

reservatório. Em geral, estas metodologias podem ser classificadas em quatro tipos: 

métodos simplificados baseado em relações “uso-definido” (SANTOS e PINTO, 2013); 

simulação de balanço contínuo (CAMPISANO e MODICA, 2012; HAJANI e RAHMAN, 

2014; MARTÍNEZ et al. 2014), abordagens não paramétricas baseadas em métodos 

de matriz de probabilidade (HUANG et al. 2013); e métodos estatísticos (RAIMONDI 

e BECCIU, 2014; ADHAM et al. 2016). 

No entanto, as publicações sobre aproveitamento de água da chuva, em geral, 

apresentam resultados de amplitude limitada. Muitas vezes, apresentam 

complexidade na interpretação, e em alguns casos, exigem a manipulação de 

equações não elementares. Dessa forma, o usuário possui dificuldade de 

compreender a determinação e cálculo da eficiência do volume do reservatório no 

atendimento à demanda. 

Ressalta-se ainda, que a variação regional do clima não permite fazer 

extrapolações adequadas de resultados de trabalhos de uma região para outra, sendo 

necessária muitas vezes a realização de estudos específicos para cada região 

(BASINGER et al., 2010). Esses fatos justificam a apresentação de uma ferramenta 

de simples aplicação como suporte a práticas sustentáveis.  

Nesse contexto, procura-se desenvolver uma ferramenta gráfica para o 

dimensionamento de reservatórios para captação de águas pluviais para uso 

doméstico e industrial na região norte de Rondônia. Propõe-se a elaboração de 

gráficos de contorno para dimensionamento de reservatório a partir das variáveis: área 

de captação, demanda de água, volume de reservação e eficiência no atendimento a 

demanda doméstica e industrial por água da chuva. A eficiência será obtida por meio 

de simulação de balanço contínuo, de forma a facilitar o dimensionamento de 

reservatórios para aproveitamento de água da chuva exibindo eficiência como uma 

função de uma ampla faixa tanto de área de captação como de volume de reservatório.  
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 

Este trabalho tem como objetivo geral desenvolver uma ferramenta gráfica, de 

uso prático, para o dimensionamento de reservatórios para captação de águas pluviais 

para uso doméstico e industrial na região de Rondônia por meio da simulação de 

balanço contínuo. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

(i) Identificar os dados de precipitação das estações da Agência Nacional de 

Águas (ANA) no estado de Rondônia que são passíveis de serem utilizados para 

avaliação da eficiência de SAAC por critérios e métodos estatísticos; 

 

(ii) Identificar a área de influência geográfica do sistema gráfico no estado de 

Rondônia; 

 

(iii) Selecionar perfis de demanda de água para fins não potáveis; 

 

(iv) Aplicar o algoritmo Yield After Spill (YAS) no dimensionamento de 

reservatórios para aproveitamento de águas pluviais; 

 

(v) Elaborar sistema gráfico para dimensionamento de um reservatório com 

as variáveis: área de captação, demanda de água, volume de reservação e eficiência 

para facilitar a tomada de decisões. 
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2.3 Justificativa 

 

 

Sistemas de aproveitamento de águas pluviais se destacam como fonte 

alternativa de água para usos tais como descarga sanitária, limpeza de pátios, 

lavanderias e irrigação de jardim. Entre os benefícios estão a redução do consumo de 

água tratada e contribuição para diminuir vazão de pico em sistemas de drenagem. 

Um dos itens mais importantes do sistema é o reservatório. Este deve ser 

dimensionado de maneira a garantir a viabilidade do sistema, já que é um dos itens 

mais caros. A definição do volume de reservatório requer o uso de dados de 

precipitação, exigindo a manipulação de modelos matemáticos não elementares. 

Dessa forma, o usuário possui dificuldade de compreender a determinação e cálculo 

da eficiência do volume do reservatório no atendimento à demanda. Esses fatos 

justificam a apresentação de uma ferramenta gráfica de simples aplicação como 

suporte a práticas sustentáveis. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 

3.1 Panorama geral de aproveitamento de águas pluviais 

 

 

O SAAC se destaca como prática cada vez mais comum no mundo devido a 

crescentes demandas de água ocasionadas pelo aumento da população urbana e 

uma diminuição da oferta de água doce disponível com qualidade e quantidade 

adequada para uso. 

Os benefícios de captar água da chuva são a redução da infraestrutura 

requerida para os sistemas de drenagem e para distribuição de água potável 

(BASINGER et al., 2010; BURN et al., 2002; COOMBES et al., 2002). Além disso, em 

países com abundância de recursos hídricos, pode ser usado para reduzir a vazão de 

escoamento superficial durante precipitações intensas (EEA, 2012). 

Conforme Gould e Petersen (1999) foram encontrados sistemas de 

aproveitamento de água da chuva muito antigos ao redor do mundo. Sistemas que 

datam de 2000 a.C. no deserto Negev em Israel, África e Índia. Na região do 

Mediterrâneo, há evidências arqueológicas de um sistema usado no Palácio de 

Knossos, que remonta a 1700 a.C. Em Sardenha, cisternas foram encontradas 

lavradas de substrato rochoso e rebocadas com argamassa hidráulica para torná-las 

à prova d'água, que são estimadas datarem de 6-7 a.C. Na Europa Ocidental, há 

provas documentais registrando a utilização de sistemas em Veneza, que eram 

usadas bem antes do século XVI. Exemplos de SAAC podem ser encontrados em 

quase todas as áreas do mundo. Fewkes (2012) descreveu que durante o século XX, 

o uso de SAAC diminuiu em muitas partes do mundo devido ao desenvolvimento de 

tecnologias mais sofisticadas. No entanto, o conceito está agora a receber um maior 

reconhecimento como fonte de abastecimento de água em muitas partes do mundo. 

Assim, o uso de SAAC para suprir demanda de água para fins não potáveis 

tem se tornado popular durante as últimas duas a três décadas em edificações em 

áreas urbanas de países desenvolvidos (FEWKES, 2012). 

O potencial dos SAACs ficou evidentes na Alemanha a partir da década de 

80. A ideia era poupar água potável e não as usar para descarga sanitária, mas 

substituir por água da chuva coletada por telhados. Hoje há a tendência nos conselhos 
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das cidades de promoverem incentivo financeiro para estimular o aproveitamento de 

água da chuva. Essa tendência se deu na intenção de desconectar telhados e áreas 

impermeáveis dos sistemas de esgoto, em que existe um incentivo financeiro 

permanente (HERRMANN e SCHMIDA, 1999). 

A Austrália encoraja amplamente o uso de SAAC e tem demonstrado os 

benefícios desses sistemas. Os sistemas são comuns não só em áreas rurais, mas 

também em áreas urbanas devido a adoção do conceito de projetos ecologicamente 

sustentáveis por parte do governo Australiano (FEWKES, 2012). Destacando o papel 

dos sistemas de AAC na suplementação e/ou substituição no suprimento de água 

(MITCHELL, 2004). 

Conforme Abbott et al. (2007), situação semelhante ocorre na Nova Zelândia, 

em que se estima que mais de 10% da população utiliza SAACs para consumo direto. 

Destacando que os principais usuários estão em comunidades rurais não supridas por 

sistemas centralizados de distribuição de água potável. 

Thomas et al. (2014) afirmou que o aproveitamento de água da chuva é uma 

prática cada vez mais comum nos Estados Unidos. Aponta que é estimada a 

existência de mais de 100.000 sistemas em operação. Também destaca que o Texas 

é um exemplo de estado o qual tem tido a experiência de aumento na quantidade de 

SAACs. Nos últimos 15 anos é estimado que 15.000 novos sistemas entraram em 

operação. O crescimento é relacionado as condições climáticas e crescimento 

populacional contínuo, não deixando de mencionar os incentivos governamentais e 

avanços nas pesquisas relacionadas ao projeto e operação dos sistemas (KRISHNA, 

2007). 

No Brasil, uma grande parte da população que não tem acesso a água tratada 

vive em áreas rurais da região semiárida. Por esta razão, o aproveitamento de água 

da chuva proveniente de telhados para consumo em residência tem sido usado como 

alternativa de suprimento de água para consumo humano no país. O governo federal 

criou o Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC), funcionando desde 2001 

construindo 260.000 cisternas até 2009, que ajudaram mais de 1 milhão de pessoas 

da região semiárida (PALMIER, 2009). O programa teve complementação com o 

Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2), o 1 significa terra para produção e o 2 

significa dois tipos de água, uma para consumo humano e outra para produção de 
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comida. Assim o governo não só ajuda a consolidação de cisternas para consumo de 

água em residências, mas também na produção de alimentos (GNADLINGER, 2009). 

Diante de sua popularidade e dos benefícios do SAAC, torna-se importante a 

consolidação de um sistema que funcione adequadamente, avaliando os 

componentes disponíveis. 

 

 

3.2 Sistema de aproveitamento de águas pluviais 

 

 

Considerando o SAAC, é importante o planejamento do sistema de captação 

e armazenamento de águas. Esta etapa inclui além da escolha de um reservatório, a 

seleção de outros componentes que permitirão o seu bom funcionamento. É o 

exemplo das calhas, dos condutos, filtros, e dispositivos de autolimpeza. 

Os SAACs são constituídos basicamente por seis componentes, Figura 1, em 

que pode se observar: área de captação; os condutores que são as calhas e 

tubulações responsáveis pela condução da água captada ao reservatório; há o 

sistema responsável pela remoção de contaminantes e detritos maiores, como folhas 

e fezes de animais; o reservatório, que são as cisternas ou tanques para armazenar 

a água coletada; o sistema de distribuição que são os dispositivos responsáveis por 

direcionar a água aos pontos de abastecimento, seja por gravidade ou por bombas; e 

sistema de purificação, que se refere ao tratamento adequado ao uso final da água 

(KINKADE-LEVARIO, 2007; KRISHNA, 2005). 

As calhas e condutores fazem parte do sistema de captação de água da 

chuva, pois são responsáveis por direcionar a água ao recipiente de armazenamento. 

Geralmente é previsto nas construções de edificações e residências a instalação de 

calhas e condutores pela Norma Brasileira (NBR) 10844, “Instalações prediais de 

águas pluviais” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1989) que 

normatiza essas instalações. 

Assim, as calhas e condutores já preconizados na norma, apenas receberão 

os ajustes de direcionamento do fluxo para o local de armazenamento. Além do 

acréscimo de dispositivos de limpeza da água, como filtros ou tanque de decantação, 

ou até mesmos dispositivos automatizados (TOMAZ, 2011). 
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Figura 1 - Sistema de aproveitamento de água da chuva 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Os reservatórios podem ser de concreto armado, plásticos, alvenaria de bloco 

armada, fibra de vidro, aço inox, etc. Os mais comuns para armazenamento de água 

potável provenientes de companhia de abastecimento público de água são os 

reservatórios feitos de polietileno. Diante da variedade de materiais de que podem ser 

feitos os reservatórios, a utilização de cada um deles vai depender da adequação do 

reservatório ao sistema de captação. 

Conforme Kinkade-Levario (2007), é essencial que o reservatório seja bem 

fechado para evitar a evaporação, evitar a contaminação por vetores de doenças, 

impedir a entrada de insetos, pássaros, lagartixas, sapos e roedores no tanque de 

armazenamento. Outra medida importante é não permitir a entrada de luz solar para 

evitar a proliferação de algas no reservatório. 

Dentre os componentes do sistema de captação de água da chuva, destaca-

se ainda, a existência de diversos dispositivos que são utilizados em reservatórios. 

Sendo que a escolha deles dependerá das particularidades do local de implantação 

do SAAC. Além da disponibilidade financeira de implantação dos itens (TOMAZ, 

2011).  

Dentre diversos dispositivos, cita-se o filtro volumétrico que se trata de 

peneiras que fazem uma autolimpeza automática, mas possuem perdas que variam 

de 20 a 55%; extensão telescópica que permite se colocar o filtro diretamente no solo 
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por cima de reservatórios enterrados; cesta de coleta de sujeira para filtro; haste para 

coleta de sujeira com filtro; boia para sucção de água, destacando que a retirada de 

água do reservatório não deve ser feita no fundo do reservatório, sendo assim, usa-

se uma boia de plástico fixada a um tubo de ¾’’ com filtro de entrada para sucção 

(TOMAZ, 2011). 

Ainda sobre os diversos dispositivos, há também o extravasor, conhecido 

popularmente como ladrão, que permite a saída de água em caso do reservatório ficar 

cheio; peça direcionadora de fluxo que serve para dirigir o fluxo de água e evitar que 

os sedimentos depositados no fundo do reservatório sejam removidos com a entrada 

de água da chuva; peneiras; bomba centrífuga, já que a água da chuva cai nos 

telhados e é conduzida por calhas e condutores a um pré-tratamento, posteriormente 

sendo direcionada para o reservatório de armazenamento que pode estar enterrado, 

semienterrado, apoiado ao chão ou elevado, podendo ser necessário em cada um dos 

casos a força de uma bomba para distribuição da água armazenada (TOMAZ, 2011). 

 

 

3.3 Requisitos para dimensionamento de reservatório 

 

 

Independente do modelo utilizado para dimensionar reservatórios as 

informações básicas necessárias são série histórica de precipitação, seja ela sintética 

ou não, demanda por água a ser atendida, área de captação, coeficiente de perdas e 

a confiança do sistema. 

Ghisi (2010) avaliou parâmetros que influenciam o dimensionamento de 

reservatórios para SAAC em residências. Foi estudada a influência da precipitação, 

número de pessoas na residência, demanda por água potável e demanda por água 

da chuva. A análise foi realizada usando simulação de série histórica de precipitação 

diária para três cidades localizadas no estado de São Paulo, Brasil. A principal 

conclusão feita a partir do estudo foi que todos os parâmetros avaliados influenciam 

de maneira significativa no dimensionamento de reservatórios para residências. 

A vida útil do sistema de aproveitamento de água da chuva muitas vezes é 

maior que o período histórico de observação usado para a análise. Desse modo, a 

série histórica de precipitação deve ser completa e possuir registros confiáveis. A 
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correta manipulação de séries históricas pode evitar estimativas não acuradas da 

confiança de sistemas (TAULIS e MILKE, 2005). 

Sharma et al. (2015) afirmaram que a série de dados de precipitação deve ser 

longa o suficiente para capturar uma variação climática interanual e dentro de décadas 

na região de interesse. Assim, pode-se estimar a confiança do sistema de 

aproveitamento de água da chuva em locais com clima variável. Os autores apontam 

que isso significaria a necessidade de uso de série de pelo menos 50 anos de dados. 

No entanto, reconhecem que na falta de dados o uso de uma parte da série de dados 

escolhida cuidadosamente deve permitir a obtenção de resultados aceitáveis. 

Mitchell et al. (2008) destacaram que a série de precipitação deve ser longa 

devido ao padrão irregular de períodos secos e chuvosos dentro de uma série 

temporal de chuva. O tamanho do registro de precipitação é potencialmente 

significativo, mesmo que a precipitação média anual seja a mesma para os diferentes 

períodos de simulação. 

Liaw e Tsai (2004) investigaram o impacto da quantidade de dados em séries 

de precipitação na confiança de simulação de volume de reservatórios para 

aproveitamento de água da chuva em Taiwan. Ao usar apenas um ano de dado 

escolhido aleatoriamente, a confiança do volume variou entre 39 e 92%, com média 

de 66%. A variabilidade depende da média de precipitação de cada ano da série de 

dados usado para a simulação. A medida que se aumentou o tamanho da série de 

dados, a diferença entre os limites máximos e mínimos se tornaram menores, sendo 

reduzido a uma variação menor que 3% quando o tamanho da série foi de 50 anos. 

Mitchell (2007) investigou, em estudo na Austrália, as diferenças em 

simulações quando do uso de 1, 10 e 50 anos de dados de chuva, em que todos os 

três períodos tiveram uma precipitação média anual similar. Este estudo concluiu que 

o uso de períodos de 10 anos, que sejam representativos do padrão de chuvas de 

longa duração produziu diferenças de rendimento pequenas em comparação com as 

simulações usando 50 anos de precipitação. Esta diferença foi reduzida ainda mais 

se o reservatório de água da chuva foi assumido estar vazio no início da simulação. 

De acordo com Mitchell et al. (2008), o tamanho das séries históricas 

utilizadas nas análises de comportamento de armazenagem de água da chuva é uma 

consideração importante, devido à necessidade de capturar a influência da 

variabilidade climática intra e interanual. Recomenda-se que, pelo menos, a série 



 

25 
 

histórica de precipitação utilizada seja de 10 anos. No entanto, usar uma série histórica 

mais longa irá fornecer uma precisão adicional e é encorajado sempre que haja dados 

disponíveis. 

Ghisi et al. (2012) avaliaram a possibilidade de uso de séries históricas de 

precipitação menores ao invés de séries longas no dimensionamento de reservatórios 

para SAAC. A análise foi realizada na cidade de Santa Bárbara do Oeste no estado 

de São Paulo, Brasil. Consideraram uma série histórica que foi de 1960 a 1995. 

Chegaram à conclusão que conjuntos menores de séries históricas de chuva 

consideradas adequadas para diferentes cenários variou de 1 a 13 anos. A principal 

conclusão da pesquisa é que conjuntos de séries históricas de chuva menores podem 

ser usadas para avaliar o potencial de economia de água potável utilizando água da 

chuva, já que os resultados obtidos são similares aos obtidos a partir de séries 

históricas de precipitação longas.  

Também é possível fazer simulações com séries históricas sintéticas obtidas 

por meio de séries históricas medidas, quando há carência na disponibilidade de 

dados em algumas regiões. Dessa forma, obtêm-se várias séries sintéticas para 

diferentes probabilidades de atendimento à demanda (TOMAZ, 2011).  

Em relação à demanda de água existem vários fatores que influenciarão a sua 

quantidade. O alto poder aquisitivo permite à população maior consumo de água, 

influenciando na demanda. As condições climáticas também influenciam no 

comportamento da população em relação ao consumo de água.  

O consumo de água per capita conforme estudo apresentado por Von Sperling 

(2007), varia de 120 a 200 L hab-1 d-1 dependendo da disponibilidade pluviométrica da 

região, do rendimento financeiro familiar, da pressão na rede de distribuição, além dos 

valores de tarifa. O autor aponta que a disponibilidade financeira e regiões de clima 

mais quentes implicam em maior consumo per capita de água. De acordo com Tomaz 

(2011), a estimativa de demanda residencial de água potável para uso externo pode 

ser observada na Tabela 1. 

As características quanto à natureza do uso, que pode ser dividida em 

doméstica, pública, comercial e industrial também influenciam no perfil da demanda. 

Geralmente, a demanda industrial será maior dentre todas. 
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Tabela 1. Parâmetros de engenharia, estimativas da demanda residencial de água potável para uso 
externo  

Uso externo Unidades Valores 

Gramado ou jardim L d-1 m-2 2 

Lavagem de carros L lavagem-1 carro-1 150 

Lavagem de carros: frequência lavagem mês-1 4 

Mangueira de jardim ½”x20m L d-1 50 

Manutenção de piscina L d-1 m-2 3 

Perdas p/ evaporação de piscinas L d-1 m-2 5,75 

Tamanho da casa m² 30 a 450 

Fonte: Adaptado de Tomaz (2011). 

 

Já em relação à área de captação, conforme Krishna (2005), a primeira e mais 

óbvia escolha como área de captação de água da chuva são os telhados. De modo 

geral, os telhados de metal apresentam menores perdas no escoamento, mas deve-

se ter precaução quanto à presença de cobre, pois pode causar descoloração em 

acessórios de porcelana. Já as telhas de argila ou concreto são porosas, texturas 

ineficientes podem contribuir para uma perda de 10% da água a ser armazenada 

devido à ineficiência do escoamento e evaporação. Dessa maneira, recomenda-se 

pintar ou aplicar selante no telhado (KRISHNA, 2005). 

Assim, pode-se verificar que o volume de água precipitado não é o mesmo 

que pode ser aproveitado, visto que acontecerão perdas no sistema de 

aproveitamento, seja por evaporação ou perdas na autolimpeza. Dessa maneira, usa-

se, para efeito de cálculo, um coeficiente de escoamento superficial chamado de 

coeficiente runoff que representa o quociente entre a água que escoa superficialmente 

pelo total da água precipitada, dado pela equação  

 

 
C =

Vs

V
, 

(1) 

 

em que C é o coeficiente de escoamento runoff, Vs é água que escoa superficialmente, 

V total de água precipitada. Pode se observar alguns valores de coeficiente runoff para 

determinados tipos de telhados na Tabela 2 (TOMAZ, 2011). 
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Tabela 2. Coeficiente de runoff médios. 

Material Coeficiente de runoff 

Telhas cerâmicas 0,8 a 0,9 

Telhas esmaltadas 0,9 a 0,95 

Telhas corrugadas e metal 0,8 a 0,9 

Cimento amianto 0,8 a 0,9 

Plástico 0,9 a 0,95 

Fonte: Tomaz (2011). 

 

De acordo com MacMahon e Mein (1978), há muitas definições de 

probabilidade de falha de um reservatório na literatura técnica. Provavelmente a mais 

comum seja a que define probabilidade de falha como a proporção de unidade de 

tempo durante a qual o reservatório está vazio para o total de unidade de tempo usado 

na análise descrita na equação 

 

 Pe =
p

N
, (2) 

 

em que p é o número de unidades de tempo durante a qual o reservatório está vazio, 

N é o total de unidades de tempo usado na análise.  

A confiança correspondente é definida como 

 

 Re = 1 − Pe, (3) 

 

em que Re é a confiança do tempo durante a qual demanda é atendida. 

MacMahon e Mein (1978) explicam que estas definições de probabilidade de 

falha e confiança não são reais para a maioria das situações, já que nunca seria 

permitido que um reservatório de suprimento de água de cidade se esvaziasse, pois 

restrições seriam aplicadas antes que isso acontecesse. Nesse sentido, há uma 

definição alternativa e similar a anterior, em que p é descrito como a unidade de tempo 

durante a qual deveria haver restrições, ou seja, que seria necessária uma fonte 

alternativa de água que não a da chuva, que é o tempo durante a qual o reservatório 

não seria capaz de suprir a demanda. 

Outra definição de confiança é descrita por MacMahon e Mein (1978) como 

confiança volumétrica que relaciona o volume de água suprida com o volume de água 

demandada para o período estudado, 
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Rv =

água suprida

demanda
. (4) 

 

MacMahon e Mein (1978) apontam que esta definição é satisfatória para o 

desempenho geral do reservatório, mas pode disfarçar a gravidade das restrições 

impostas, ou seja, o tempo que seria necessária outra alternativa de água. 

 

 

3.4 Classificação dos métodos de dimensionamento de reservatório 

 

 

O principal elemento do sistema de armazenamento de água da chuva é o 

reservatório. Na literatura existem diferentes abordagens de modelos para o 

dimensionamento. Eles podem ser classificados principalmente em quatro tipos: 

Métodos simplificados baseado em relações “uso-definido”, simulação de balanço 

contínuo, abordagens não paramétricas baseadas em métodos de matriz de 

probabilidade e métodos estatísticos (RAIMONDI e BECCIU, 2014). 

Modelos simplificados são facilmente aplicados, mas não apresentam 

resultados muito confiáveis devido a pobre modelagem de precipitação e/ou do 

processo de armazenagem. São exemplos típicos a abordagem quanto a demanda e 

a abordagem quanto ao suprimento. A abordagem de demanda negligencia o regime 

de precipitação, assumindo que a área de telhado é grande o suficiente para captar a 

quantidade de água da chuva requerida antes do uso. Na abordagem de demanda o 

projeto do reservatório é baseado somente na necessidade de água e duração do 

período de escassez de água. Na abordagem do suprimento acontece o contrário, em 

que não se leva em conta a demanda de água, mas somente a disponibilidade de 

água para dimensionar o reservatório (RAIMONDI e BECCIU, 2014; SANTOS e 

PINTO, 2013). 

A metodologia de simulação de balanço de massa contínuo traz resultados 

mais confiáveis, uma vez que sejam usadas corretamente as séries de precipitação e 

o perfil de demanda. Essa metodologia é popular também porque pode ser aplicada 

por meio de ferramentas matemáticas simples. Ainda, o comportamento do sistema 

pode ser simulado com precisão e pode-se facilmente incorporar mudanças sazonais 
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no comportamento da precipitação e demanda (CAMPISANO e MODICA, 2012; 

HAJANI e RAHMAN, 2014; MARTÍNEZ et al. 2014; RAIMONDI e BECCIU, 2014). 

As principais diferenças nos modelos de simulação de balanço de massa 

contínuo propostos na literatura estão no esquema de “diferença-finita” usado na 

modelagem de armazenamento de água. Os mais simples são chamados de Yield 

After Spill (YAS), e Yield Before Spill (YBS), que significam respectivamente, 

Rendimento Depois de Extravasar e Rendimento Antes de Extravasar, modelos 

comportamentais que foram desenvolvidos por Jenkins e Pearson (1978). 

Com o primeiro, YBS, a água supostamente será captada para uso antes da 

introdução do fluxo de água a cada intervalo de tempo e leva a subestimação do 

volume de reservatório que é necessário. O oposto acontece com o segundo YAS, o 

qual é mais conservador e usualmente é o mais preferido. Outros esquemas 

intermediando esses dois também já foram propostos (RAIMONDI e BECCIU, 2014). 

A metodologia de simulação de balanço de massa contínuo, como também as 

regras de comportamento do reservatório apresentadas têm sido satisfatoriamente 

aplicadas por vários autores (KHASTAGIR e JAYASURIYA, 2010; CAMPISANO e 

MODICA, 2012; HAJANI e RAHMAN, 2014). 

O algoritmo YAS é definido como segue:  

 

 Y(t) = min {
D(t)

V(t−1)
,             V(t) = min {

V(t−1) + A. R(t) − Y(t),

S − Y(t)
 (5) 

 

em que Y é o que é consumido do reservatório (m3), D é a demanda (m3), V é volume 

de água no reservatório (m3), R é a precipitação (m3), A é a área do telhado (m2), S é 

a capacidade do reservatório (m3), e t é o intervalo de tempo utilizado. 

A definição do consumo de água é feita a partir da disponibilidade de água no 

reservatório no tempo anterior. A subtração do valor de água consumido no tempo é 

realizada depois do evento de precipitação responsável por encher o reservatório. 

Portanto, o reservatório é considerado cheio menos vezes que no algoritmo YBS. 

O algoritmo YBS pode ser visto na equação (6) - as descrições das variáveis 

e dos índices na equação (6) são iguais as da equação (5). 
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Y(t) = min {

D(t)

V(t−1) + A. R(t)
,             V(t) = min {

V(t−1) + A. R(t) − Y(t)

S
 (6) 

 

Então, o volume que é consumido sempre é subtraído antes do evento de 

precipitação, dando margem para que o reservatório fique completamente cheio mais 

vezes que no algoritmo YAS. 

Com esse tipo de metodologia, a confiança dos resultados é fortemente 

relacionada com a longa e contínua série de dados de precipitação usada, no entanto, 

frequentemente esses registros são difíceis de encontrar ou não estão disponíveis por 

completo. Assim, para superar esse tipo de dificuldade, metodologias probabilísticas 

têm sido propostas. Com esses métodos, baseados na derivação analítica de funções 

de distribuição de probabilidade dos parâmetros de dimensionamento, a modelagem 

probabilística de armazenamento é possível sem a necessidade de simulações 

contínuas (RAIMONDI e BECCIU, 2014). 

 

 

3.5 Métodos de dimensionamento da norma brasileira 

 

 

A NBR 15527 que normatiza os requisitos para o aproveitamento de água da 

chuva de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis, recomenda como 

métodos de formulação de reservatórios; o método de Rippl, da Simulação, Azevedo 

Netto, Prático Alemão, Prático Inglês e Prático Australiano (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2007). Dos quais os métodos de Rippl, 

Azevedo Netto, prático alemão e o prático inglês retornam como valor final o volume 

de reservatório para aproveitamento de águas pluviais. Já os demais métodos 

resultam na eficiência do sistema a partir de um volume provável pré-definido. 

 

 

3.5.1 Método de Rippl 

 

 

De acordo com Tomaz (2011), é comum o uso do método de Rippl para 

dimensionar reservatórios em aproveitamento de água da chuva. Sendo importante, 
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pois na maioria das vezes apresenta valores extremos de volume de reservatório 

tornando-se padrão de referência máxima. No entanto, seu uso pode ser inviável e 

muitas vezes desconsiderado, uma vez que, segundo Rupp et al. (2011), na maioria 

das vezes apresenta volumes que supera em muito os volumes obtidos pelos outros 

métodos.  

Considerando a demanda constante, existem duas maneiras de se utilizar o 

método de Rippl, sendo essas o método analítico e o método gráfico. Tornando 

possíveis análises tanto com séries históricas diárias, quanto com séries históricas 

mensais para obtenção do volume.  

 

 

3.5.2 Método da Simulação 

 

 

O método da simulação distingue-se do método de Rippl por se poder arbitrar 

um volume qualquer e posteriormente verificar, por simulação, as perdas e falhas do 

fornecimento de água considerando-se o consumo. Dessa forma, em posse da série 

histórica mensal ou diária de precipitação, volume provável do reservatório, demanda 

e perdas do sistema pode-se obter a eficiência do reservatório. De maneira que é 

possível testar várias medidas de volume para obtenção da eficiência desejada 

(TOMAZ, 2011), em que o procedimento de cálculo pode ser observado a seguir:  

   

 S(t) = Q(t) + S(t−1) − D(t), (7)  

 Q(t) = C×P(t)×A,  (8) 

            

sujeito a 

 0 ≤ S(t) ≤ V, 

 

em que S(t) é o volume de água no reservatório no tempo t (L), S(t−1) o é volume de 

água no reservatório no tempo t − 1 (L), Q(t) é o volume de chuva no tempo t (L), D(t) 

é o consumo ou demanda no tempo t (L), V é o volume do reservatório fixado (L), C é 

o coeficiente de escoamento superficial, P(t) a precipitação no tempo t (mm) e A  área 

de captação (m2). 
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Assim o volume, S, de água no reservatório no tempo t é exatamente o volume 

não utilizado no tempo anterior, t-1, acrescido ao volume passível de ser captado, Q(t), 

no presente tempo subtraindo-se a demanda, em que no volume passível de ser 

captado, são consideradas as perdas pelo coeficiente runoff. 

 

 

3.5.3 Método Azevedo Netto 

 

 

O método Azevedo Netto, também conhecido como método prático brasileiro, 

está disposto na NBR 15527 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

2007), e é descrito como  

 

 V = 0,042×P×A×T, (9) 

 

em que V é o volume do reservatório (L), P é a precipitação média anual (mm), A é a 

área de captação (m2) e T é o número de meses de pouca chuva ou seca. 

 Esse método segundo Amorim e Pereira (2008) e Rupp et al. (2011), retorna 

valores de reservatórios superdimensionados, em comparação com outras 

metodologias. Nesse sentido, é importante estudar a viabilidade do projeto em 

comparação a outras fontes de água. Geralmente, a utilização de metodologias que 

retornam valores superdimensionados só deve ser feita quando não há outra 

alternativa de abastecimento para comparação de viabilidade. 

 

 

3.5.4 Método Prático Alemão 

 

 

O método prático alemão é considerado um método empírico. Conforme a 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (2007), o método adota como volume de 

reservatório o valor mínimo de 6% da disponibilidade de volume anual de precipitação 

aproveitável, ou 6% do volume anual da demanda de consumo de água não potável, 

como descrito na equação 
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 V adotado = mínimo {
V×0,06
D×0,06

, (10) 

 

em que V é o volume anual de precipitação (L) e D é o volume anual de demanda por 

água de chuva (L). 

 

 

3.5.5 Método Prático Inglês 

 

 

Já o método prático inglês a NBR 15527 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2007), especifica que o volume de chuva a ser captado é 5% 

do produto entre a precipitação média anual e a área de coleta, ou seja: 

 V = 0,05×P×A, (11) 

  

em que V é o volume do reservatório (L), P é a precipitação média anual (mm) e A é a 

área de captação (m2). 

 

 

3.5.6 Método Prático Australiano 

 

 

No método prático australiano calcula-se o volume do reservatório por meio 

de tentativas, até que se obtenham volumes eficientes. O método de cálculo é 

semelhante ao da simulação, equações (12) e (13), no entanto deve ser considerado 

que no primeiro mês o reservatório se apresenta vazio. A falha (Pf) deve ser calculada 

pelo quociente do número de meses em que a demanda não foi atendida pelo 

reservatório (Nf), pelo número total de meses considerado (N), equação (14). A norma 

recomenda que se utilize valores de confiança que estejam entre 90% e 99% 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2007). 

 

   Q = C×A×(P − I), (12)  
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 Vt = Vt−1 + Qt − Dt,  (13) 

 

em que Q é o volume mensal produzido de chuva, C é o coeficiente de escoamento 

superficial, P é a precipitação média mensal, A  é a área de captação, I é a 

interceptação que molha as superfícies e perdas, Vt é o volume de água no 

reservatório no fim do mês t, Vt−1é o volume de água que está no reservatório no início 

do mês t e Dt é demanda mensal. 

Condições: O primeiro mês considera-se vazio; Quando (Vt−1 + Qt − Dt) < 0, 

então o Vt = 0. 

Confiança: 

 

Pf = Nf N⁄ . (14) 

 

O método australiano proporciona a escolha de um volume considerando a 

eficiência do reservatório, permitindo a não contabilização da ociosidade do 

reservatório. 

 

 

3.6  Trabalhos sobre dimensionamento de reservatórios 

 

 

Fewkes (1999) investigou como as flutuações espaciais e temporais de 

precipitação pluvial poderiam ser incorporadas em modelos de comportamento de 

sistemas de aproveitamento de água da chuva. As simulações de balanço hídrico 

foram conduzidas de acordo com diferentes reservatórios operando algoritmos e 

várias escalas temporais para algumas séries pluviométricas no Reino Unido. 

O estudo de Liaw e Tsai (2004) aplicou um modelo de simulação para avaliar 

os principais parâmetros relacionados na literatura sobre aproveitamento de água da 

chuva e então aplica uma teoria econômica para determinar o menor custo efetivo 

para o sistema. Neste estudo a simulação é usada para elucidar as interações entre 

área do telhado e capacidade do reservatório. Conforme Liaw e Tsai (2004) os 

principais parâmetros que influenciam o dimensionamento, a partir de simulações, de 

sistemas de aproveitamento de água da chuva captada em telhado, são a regra 
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adotada sobre transbordo, intervalo de tempo usado na simulação, extensão da série 

histórica de dados e o coeficiente de escoamento. 

Ghisi et al. (2007) avaliaram o potencial de economia de água potável pelo 

uso de SAACs em 195 cidades no sudeste do Brasil. Foi encontrada uma média de 

potencial de economia de água tratada de 41%, variando de 12 a 79%. Os autores 

apontam o potencial significativo de aproveitamento de água da chuva e destacam 

que o SAAC deveria ser usado tanto para uso potável, como não-potável. 

Cheng e Liao (2009) exploraram zoneamento regional para sistemas de 

aproveitamento de água da chuva no norte de Taiwan utilizando análise de cluster. 

Usando os dados de precipitação de 72 estações, eles definiram um dimensional 

indicador para hierarquizar o potencial de aproveitamento de água da chuva em 

função das características regionais de precipitação e tamanho de armazenamento 

do sistema. 

Khastagir e Jayasuriya, (2010) destacaram que há uma grande variação na 

média anual de precipitação na área da Grande Melbourne, Austrália, de 1050 mm no 

leste, e 450 mm no oeste. Consequentemente, há uma variação no dimensionamento 

de reservatórios para aproveitamento de água da chuva para atender demandas 

similares. Assim, desenvolveram uma relação para selecionar o dimensionamento 

ótimo do reservatório para água da chuva dependendo da precipitação anual na 

localização, da demanda, da área de captação e da eficiência requerida para o 

sistema. O trabalho apresenta o desenvolvimento de um conjunto de curvas de 

eficiência generalizadas baseadas em informações de estações de medição de 

precipitação obtidas para Melbourne. Em que as características da curva incluem 

todas as variáveis que dão suporte a decisão, demanda, eficiência, características e 

localização da habitação e a dimensão do reservatório (KHASTAGIR e JAYASURIYA, 

2010). 

Basinger et al. (2010) introduziu uma Ferramenta de Estimativa de Eficiência 

em Armazenamento (FEEA), que é um novo modelo portátil que pode ser usado para 

estimar a confiança com a qual sistemas de aproveitamento de água da chuva podem 

garantir suprimento a vários usos não potáveis de água em regiões de diferentes perfis 

de precipitação. 
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Imteaz et al. (2011) apresentou uma ferramenta que dá suporte à escolha da 

dimensão do reservatório de armazenamento de água da chuva associado a telhados 

grandes.  

Campisano e Modica (2012) apresentaram uma metodologia adimensional 

incluindo parâmetro de custo para o dimensionamento ótimo de sistema de 

aproveitamento de água da chuva. A metodologia é baseada em simulação de 

balanço de água diário de dados de 17 estações pluviométricas na Sicília, Itália. 

Parâmetros adimensionais foram usados para descrever padrões interanuais de 

precipitação e introduzidos no modelo original, e foi desenvolvido modelo regional 

regressivo facilitador para estimar a economia de água e o transbordo do sistema de 

aproveitamento de água da chuva da região.  

Huang et al. (2013) propuseram um modelo de otimização estocástico não-

linear integrado para a avaliação e planejamento dos recursos hídricos urbanos. 

No estudo “Análise de diferentes critérios para dimensionar o tamanho de 

tanques de armazenamento de água da chuva usando métodos detalhados”, foram 

descritos e analisados seis métodos diferentes, incluindo abordagem simplificada e 

abordagem detalhada, considerando diferentes critérios. Para aplicar esses métodos 

foram considerados dois casos para aproveitamento de água da chuva, habitação e 

prédio público. O estudo destaca que em alguns casos o aumento do volume do 

reservatório leva a um ganho pequeno de economia de água, no entanto, leva a custos 

de instalação muito altos (SANTOS e PINTO, 2013).  

Martínez et al. (2014), propuseram uma otimização para sistemas de 

aproveitamento de água da chuva para uso doméstico em residenciais em 

desenvolvimento. O modelo de otimização conta com a implementação de dispositivos 

do sistema de aproveitamento como tubulações e reservatórios, considerando-se 

coleta, armazenamento e distribuição da água da chuva captada. O modelo consiste 

em satisfazer a demanda doméstica de consumo de água tendo como objetivo a 

minimização de custos anuais associados a bombeamento, manutenção e tratamento. 

Foi utilizado um modelo de programação multi-objetivo integral-misto não 

linear. O intervalo de tempo considerado no modelo corresponde à média mensal de 

precipitação, uma vez que uma escala de tempo menor aumentaria exponencialmente 

o tamanho do modelo (MARTÍNEZ et al. 2014). 
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Hajani e Rahman (2014), verificaram quanto de água da chuva proveniente 

de telhado pode ser armazenada em diferentes volumes de reservatório em várias 

regiões áridas da Austrália. Desenvolveram um modelo para simular a performance 

do SAAC, aplicando em diferentes localizações da Austrália. 

As séries de dados de precipitação tinham entre 34 e 77 anos. A média anual 

de precipitação de mais de dez localizações estão na faixa de 174 mm a 362 mm de 

chuva. Foram examinadas a viabilidade de dez volumes de reservatório, variando de 

5 m3 a 50 m3. Três diferentes combinações de demanda foram utilizadas, a primeira 

toalete e lavanderia; a segunda irrigação; a terceira toalete, irrigação e lavanderia. Foi 

adotado um perfil de consumo doméstico de 4 pessoas. Considerou-se uma área total 

de 450 m2 com área de telhado, gramado e áreas impermeáveis de 200 m2, 150 m2 e 

100 m2 respectivamente. Para simular a performance do SAAC, um modelo de 

simulação de balanço contínuo baseado em variação diária da precipitação (HAJANI 

e RAHMAN, 2014). 

Hanson et al. (2014) forneceram um relacionamento log-linear regressivo para 

calcular a capacidade de armazenamento necessária para um SAAC, a qual é 

geralmente aplicável nos Estados Unidos. A equação é baseada nos resultados de 

um modelo comportamental de um sistema de captação de água da chuva e aplicado 

aos registros diários de 231 estações hidrométricas de precipitação dos Estados 

Unidos.  

Assim, destaca-se a importância de uma avaliação da curva de eficiência que 

pode ser obtida pela simulação do balanço de massa antes de arbitrar um valor de 

eficiência que pode originar volumes de reservatórios não compensadores. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

4.1 Caracterização da área de estudo 

 

 

O estado de Rondônia está localizado na região amazônica sendo a área do 

seu território de 237.590,864 km², com uma população de 1.768.204 milhões de 

habitantes em 2015 (IBGE, 2016). Além de fazer limite com três estados brasileiros,  

Acre, Amazonas e Mato Grosso, também faz limite com a Bolívia. A localização do 

estado de Rondônia pode ser vista na Figura 2. 

 

Figura 2 - Localização do estado de Rondônia 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Segundo Herpin et al (2002), o clima de Rondônia é tropical úmido com média 

anual de precipitação de 2200mm com um curto período bem definido de estação 
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seca, que é compreendido  pelos meses de Junho a Agosto. Sendo que de acordo 

com o Boletim Climatológico do estado desenvolvido pela SEDAM (2010), esse 

período é caracterizado por precipitação mensal menor que 20mm, pode se observar 

as médias mensais de precipitação para o estado de Rondônia na Figura 3 conforme 

o Boletim Climatológico. As temperaturas médias anuais máximas e mínimas vão de 

24,4 a 25,5° célsius e 18,8 a 20,3° respectivamente. 

 

Figura 3 - Precipitação média mensal no estado de Rondônia 

 

Fonte: Adaptado de SEDAM (2010) 

 

 

4.2 Metodologia de balanço contínuo 

 

 

Independente do modelo utilizado para dimensionar reservatórios, as 

informações básicas necessárias utilizadas nesse processo são: a série histórica de 

precipitação, sintética ou não, a demanda de água a ser atendida, a área de captação, 

o coeficiente de perdas e a confiabilidade do sistema.  

Nesse trabalho foi escolhido como método de dimensionamento de 

reservatório metodologia de balanço contínuo. Conforme Ghasem e Henda (2014), 

balanços de massa podem ser definidos como aplicações da lei de conservação de 

massa. O que significa dizer que o volume contabilizado de água pluvial que é 

consumido ou descartado nunca será maior do que o volume precipitado. O processo 

contínuo significa que o sistema é alimentado ao longo do tempo. Segundo 
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Himmelblau e Riggs (2003) a expressão geral do balanço de massa tem a forma como 

na equação a seguir 

 

 

a acumulação é a mudança de massa dentro do sistema, entrada é o 

somatório de vazão que entra no sistema cruzando os limites do sistema, saída é o 

somatório vazão que sai do sistema cruzando os limites do sistema. Aqui, os limites 

do sistema são delimitados pelo próprio volume do reservatório e a vazão está 

associada ao volume de água precipitado que é captado no sistema de drenagem 

predial.  

Assim, nesse trabalho se optou por simulação de balanço de massa contínuo 

para dimensionamento de reservatório por meio do algoritmo YAS, Equação (5). De 

acordo com Fewkes (1999) esse modelo providencia uma estimativa conservadora do 

sistema de aproveitamento de água da chuva em comparação a outros algoritmos. 

O cálculo da eficiência do volume do reservatório no atendimento a demanda 

foi realizado pela confiança volumétrica, Equação (4). De acordo com MacMahon e 

Mein (1978), a confiança volumétrica relaciona o volume de água consumida com o 

volume de água demandada para o período de estudo.  

O reservatório foi considerado inoperante todo início de ano. Assim, incluiu-

se no cálculo pelo menos um dia no ano em que o reservatório não estará em 

operação para limpeza e manutenção. 

 

 

4.3 Demanda - Área de captação - Volume de reservatório 

 

 

As faixas de demanda, área de captação e volume de reservatório foram 

selecionadas em função de dois panoramas: (a) aproveitamento de água da chuva 

para fins não potáveis em residências unifamiliares; (b) aproveitamento de água da 

chuva para fins não potáveis considerando o consumo de água para indústria. Pode 

se observar os valores de demanda, área de captação e volume dos reservatórios 

simulados para os dois tipos de consumo na Tabela 3. 

 

 acumulação = entrada − saída, (15) 
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Tabela 3. Demanda, área de captação e volumes de reservatórios simulados em balanço contínuo para 
desenvolvimento do sistema gráfico 

 Demanda (L d-1) 
Faixa de Volume de 

Reservatório (L) 
Faixa de Área de 

Captação (m2) 

Residencial 

60, 100 100 – 5.000 

50 – 500  
150 250 – 12.500 

200 250 – 24.750 

250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 1.000 – 50.000 

Industrial 

500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000  5.000 – 250.000 

500 – 5.000 

10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 
50.000 

5.000 – 495.000 

Fonte: Autoria própria 

 

Uma quantidade de até 30% de água em casas é tipicamente utilizada para 

descarga sanitária (CAMPISANO e MODICA, 2010). O consumo de água per capita 

no Brasil conforme estudo apresentado por Von Sperling (2007), varia de 120 a 200 L 

hab-1 d-1. Conforme IBGE (2010), no estado de Rondônia cerca de 95% dos domicílios 

possuem entre 1 e 6 pessoas. Dessa maneira, a faixa de demanda residencial 

considerada para simulação foi de 60 a 600 L d-1. A demanda é voltada para suprir 

consumo de água com descarga sanitária, limpeza de pátios e rega de jardim.  

A demanda industrial foi selecionada para suprir demanda de água em 

indústria e comércio. O consumo de água em indústria varia de acordo com os 

processos desenvolvidos e a capacidade de produção. Seus valores de consumo 

estão em constante mudança, uma vez que frequentemente são lançadas novas 

tecnologias no mercado (SAUTCHUK et al., 2005). Desse modo, a demanda foi 

definida considerando valores  de 500 a 50.000 litros por dia.  

A área de captação residencial foi selecionada considerando a área de 

telhado construída. Conforme Ghisi (2006), a área média de telhados de casas no 

Brasil é de 85 m2. Além disso, Andrade (2013) constatou que na cidade de Ji-Paraná, 

Rondônia, aproximadamente 67% das licenças de habite-se emitidas entre 2007 e 

2012 perfaziam construções com área entre 50 e 100 m2. A faixa de área de telhado 

utilizada no trabalho de Ghisi (2010) foi de 50 a 500 m2. Assim, para residências 

considerou-se uma faixa de área de captação que foi de 50 a 500 m2 
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Para edificações industriais, considerou-se uma faixa de área de telhado de 

500 a 5.000 m2. Essa faixa de área de telhado foi observada por imagens de satélite 

disponíveis em Google Imagens (2015). 

As faixas de volumes de reservatórios simuladas para residências estão entre 

100 a 5.000 L para demandas de 60 L d-1 a 100 L d-1; 250 a 12.500 L para demanda 

de 150 L d-1; 250 a 24.750 L para demanda de 200 L d-1; e 1.000 a 50.000 L para as 

demais demandas como pode se observar na Tabela 3.  

As faixas de volumes de reservatórios simulada para indústria foram de 5.000 

a 250.000 L para demandas entre 500 e 5.000 L d-1; e de 5.000 a 495.000 L para 

demandas de 10.000 a 50.000 L d-1 como pode se verificar na Tabela 3. Considerou-

se faixas que fossem amplas o suficiente para permitir a visualização de volumes que 

tendessem a máxima eficiência no atendimento a demanda. 

 

 

4.4 Dados de precipitação 

 

 

 Os dados de precipitação foram obtidos pelo sistema Hidroweb da Agência 

Nacional de Águas (ANA, 2016). Para as análises selecionou-se estações 

pluviométricas que continham pelo menos 20 anos de série histórica de precipitação 

diária. O total adquirido foi de 79 estações pluviométricas localizadas no estado de 

Rondônia, no entanto, apenas 27 estações continham mais de 20 anos de série 

histórica de precipitação diária. Também foram adquiridas 3 estações bolivianas.  

 Os dados das estações pluviométricas foram utilizados para: (a) simulação de 

balanço contínuo e criação do sistema gráfico (dados de 7 estações); (b) verificar a 

área de influência da simulação de balanço contínuo dentro do estado de Rondônia 

(dados de 30 estações), conforme as estações escolhidas para simulação.  

 O Quadro 1 apresenta as informações gerais das estações. No Quadro 2, 

pode-se visualizar a continuidade do registro de dados de precipitação diária na região 

do estado de Rondônia. As três últimas estações representadas no Quadro 1 e Quadro 

2 estão localizadas em território boliviano, seus dados foram utilizados para verificar 

a área de influência das estações escolhidas para simulação de balanço contínuo e 

diminuir as incertezas da confiabilidade dos resultados. 
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Quadro 1 - Informação geral de estação pluviométrica utilizada nesse trabalho na região de Rondônia 

ID Código Nome Município Responsável Operadora Anos  Latitude Longitude 

1 862000 Tabajara Machadinho D'Oeste ANA CPRM 23 08° 56' 00" S 62° 03' 14" O 

2 863000 Porto Velho Porto Velho INMET INMET 26 08° 46' 00" S 63° 55' 00" O 

3 961003 Fábio (Boliche) Machadinho D'Oeste ANA CPRM 20 09° 40' 53" S 61° 58' 44" O 

4 962000 Mineração Oriente Novo Machadinho D'Oeste ANA CPRM 21 09° 35' 11" S 62° 23' 38" O 

5 963000 Ariquemes Ariquemes ANA CPRM 23 09° 55' 54" S 63° 03 '25" O 

6 963001 Santo Antônio Br-364 Porto Velho ANA CPRM 33 09° 15' 38" S 63° 09' 43" O 

7 963004 Fazenda Rio Branco Ariquemes ANA CPRM 21 09° 53' 14" S 62° 59' 16" O 

8 965001 Abunã Porto Velho ANA CPRM 29 09° 42' 11" S 65° 21' 53" O 

9 966000 Nova California Porto Velho ANA CPRM 29 09° 45' 20" S 66° 36' 42" O 

10 966001 Pedreiras Porto Velho ANA CPRM 21 09° 41' 25" S 65° 59' 35" O 

11 1061003 Rondominas (Barrocas) Ouro Preto Do Oeste ANA CPRM 20 10° 31' 01" S 62° 00' 05" O 

12 1062001 Jaru Jaru ANA CPRM 30 10° 26' 45" S 62° 27' 56" O 

13 1062002 Seringal 70 Jaru ANA CPRM 28 10° 14' 11" S 62° 37' 38" O 

14 1062003 Mirante Da Serra Mirante Da Serra ANA CPRM 25 11° 00' 13" S 62° 39' 22" O 

15 1063000 Escola Caramurú Ariquemes ANA CPRM 27 10° 30' 18" S 63° 38' 46" O 

16 1063001 Mineração Ponte Massangana Ariquemes ANA CPRM 22 09° 45' 39" S 63° 17' 15" O 

17 1065002 Guajará-Mirim Guajará-Mirim ANA CPRM 33 10° 47' 33" S 65° 20' 52" O 

18 1160000 Marco Rondon Pimenta Bueno ANA CPRM 32 12° 00' 55" S 60° 51' 18" O 

19 1160002 Fazenda Flor Do Campo Pimenta Bueno ANA CPRM 28 11° 44' 56" S 60° 52' 04" O 

20 1161000 Vista Alegre Cacoal ANA CPRM 28 11° 26' 27" S 61° 29' 02" O 

21 1161001 Pimenta Bueno Pimenta Bueno ANA CPRM 32 11° 41' 01" S 61° 11' 32" O 

22 1161002 Rolim De Moura Rolim De Moura ANA CPRM 24 11° 44' 59" S 61° 46" 35' O 

23 1262000 Pedras Negras Costa Marques ANA CPRM 25 12° 51' 05" S 62° 53' 57" O 

24 1264000 Principe Da Beira Costa Marques ANA CPRM 26 12° 25' 37" S 64° 25' 21" O 

25 1360000 Colorado Do Oeste Colorado Do Oeste ANA CPRM 25 13° 06' 51" S 60° 32' 54" O 

26 1360001 Cerejeira Cerejeiras ANA CPRM 20 13° 11' 48" S 60° 49' 24" O 

27 1360002 Pimenteiras Pimenteiras Do Oeste ANA CPRM 26 13° 28' 47" S 61° 02' 47" O 

28 1166000 Riberalta 045 Bolívia Bolívia Bolívia 44 11° 01' 00" S 66° 05' 00" O 

29 1364000 San Joaquin 104 Bolívia Bolívia Bolívia 46 13° 03' 00" S 64° 49' 00" O 

30 1364001 Magdalena 114 Bolívia Bolívia Bolívia 46 13° 20' 00" S 64° 09' 00" O 

ID: identificação da estação 

Fonte: adaptado de ANA (2009)   
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Quadro 2 - Continuidade temporal das séries de precipitação diária na região de Rondônia. Em verde anos sem falhas 
 

1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2015 

 ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 

1                                                                                                               

2                                                                                                               

3                                                                                                               

4                                                                                                               

5                                                                                                               

6                                                                                                               

7                                                                                                               

8                                                                                                               

9                                                                                                               

10                                                                                                               

11                                                                                                               

12                                                                                                               

13                                                                                                               

14                                                                                                               

15                                                                                                               

16                                                                                                               

17                                                                                                               

18                                                                                                               

19                                                                                                               

20                                                                                                               

21                                                                                                               

22                                                                                                               

23                                                                                                               

24                                                                                                               

25                                                                                                               

26                                                                                                               

27                                                                                                               

28                                                                                                               

29                                                                                                               

30                                                                                                               

ID: identificação da estação 

Fonte: Autoria própria 
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4.4.1  Dados para simulação de balanço contínuo 

 

 

 A simulação de balanço contínuo para elaboração dos gráficos de contorno 

foi realizada com os dados das estações 862000, 962000, 963000, 963001, 963004, 

1063000 e 1063001, elencadas nos Quadros 1 e 2. Para escolha das estações se 

considerou os trabalhos de Furlan (2009) e Ishihara (2010), pelo trabalho desses 

autores foi possível identificar que essas estações têm características pluviométricas 

semelhantes.  

 A combinação dos dados de precipitação diária registrados nas estações 

pluviométricas selecionadas totalizou 39 anos para simulação de balanço contínuo. O 

período utilizado para simulação pode ser visualizado no Quadro 2. O intervalo do 

período foi de 1976 a 2015, com exceção do ano de 1989, visto que nenhuma das 

estações escolhidas apresentou dados de precipitação diária para esse ano. Os dados 

foram simulados separadamente em dois grupos, 19 e 20 anos de dados diários. Os 

20 anos simulados foram utilizados para o ajuste da superfície no sistema gráfico e os 

19 anos foram utilizados para validação do ajuste da superfície, e assim, por critérios 

estatísticos confirmar a confiabilidade do sistema gráfico elaborado. 

 Então, para cada um dos dois grupos de dados de precipitação selecionados 

(19 e 20 anos) foi realizada simulação de balanço contínuo para definir a eficiência de 

atendimento às demandas de água da chuva (industrial e residencial) em relação às 

faixas de área de captação e volumes de reservatórios descritos na Tabela 3. 

 

 

4.4.2 Definição de área de influência do sistema gráfico 

 

 

 Após a escolha das estações, aplicou-se método para identificar a influência 

geográfica dos resultados da simulação de balanço contínuo. De forma a definir onde 

a utilização do sistema gráfico gerado é mais adequada dentro do estado de 

Rondônia.  

 O método utilizado foi Inverso da Distância Ponderada, do inglês IDW (Inverse 

Distance Weighting), disponível no software ArcGis. A Figura 4 mostra a localização 
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das estações descritas nos Quadros 1 e 2. A Figura 4 também mostra a localização 

das estações escolhidas para realização da simulação de balanço contínuo. 

 

Figura 4 - Localização de estação pluviométrica na região do estado de Rondônia 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 Conforme Johnston et al. (2001), a ferramenta Geostatistical Analyst (GA) do 

software ArcGis usa amostras de pontos de diferentes localizações e paisagens e cria 

(interpola) uma superfície contínua georreferenciada. O GA permite a utilização de 

dois tipos de técnicas de interpolação: determinística e geoestatística.  
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 Todos os métodos se baseiam na similaridade dos pontos que estão próximos 

para criar a superfície. Técnicas determinísticas usam funções matemáticas para 

interpolação. Técnicas geoestatísticas utilizam tanto métodos estatísticos quanto 

matemáticos, os quais podem ser usados para criar superfícies e avaliar a incerteza 

dos valores preditos. 

 Praticamente qualquer variável medida em locais ao longo de uma superfície, 

subsuperfície, ou atmosfera pode ser usada para gerar uma superfície contínua. O 

maior desafio é gerar a mais precisa superfície pela amostra de dados existente, como 

também caracterizar o erro e a variabilidade da superfície predita.  

De acordo com Johnston et al. (2001) a interpolação IDW, método 

determinístico, implementa explicitamente o pressuposto de que elementos que estão 

perto um do outro são mais parecidos do que aqueles que estão mais afastados. Para 

interpolar um valor para qualquer local sem valores medidos, o IDW usará os valores 

medidos em torno da localização a ser interpolada. Esses valores de medição mais 

próximos do local de interpolação terão mais influência sobre o valor predito do que 

os mais distantes (YAVUZ e ERDOĞAN, 2012). Assim, o IDW assume que cada ponto 

medido tem uma influência local que diminui com a distância.  

O IDW atribui pesos maiores aos pontos mais próximos do local de 

interpolação do que aos mais afastados, por conseguinte, o nome Inverso da Distância 

Ponderada (IDW). 

As variáveis utilizadas nesse trabalho para realização do IDW foram a média 

de precipitação acumulada durante os meses de Dezembro, Janeiro, Fevereiro e 

Março (DJFM); de Abril, Outubro e Novembro (AON); de Maio e Setembro (MS); e de 

Junho, Julho e Agosto (JJA). Essas combinações de meses foram adotadas 

considerando o trabalho de Furlan (2009) que encontrou padrão semelhante de 

chuvas nesses agrupamentos de meses, conforme o Quadro 3.  

 

Quadro 3 - Padrão de precipitação ao longo do ano em Rondônia. Cor mais escura representa maior 
precipitação 

Fonte: Autoria própria 

 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
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Além desses grupos, também se utilizou a média de precipitação acumulada 

durante: todos os meses do ano (JFMAMJJASOND); e os meses de Setembro, 

Outubro, Novembro, Dezembro, Janeiro, Fevereiro, Março, Abril e Maio 

(SOND_JFMAM). O período com dados pluviométricos e as estações utilizadas para 

cálculo das médias de precipitação acumulada durante as diferentes combinações de 

meses, estão dispostas no Quadro 2. 

A descrição das principais fórmulas envolvidas no IDW está exposta conforme 

Johnston et al. (2001)  

 

 

Ẑ(s0) = ∑ λi(si),

N

i=1

 (16) 

 

em que Ẑ(s0) é o valor que se quer interpolar para localização s0, N é o número de 

pontos amostrais medidos que serão usados para interpolação ao redor da área a ser 

interpolada, λi são os pesos atribuídos para cada ponto amostral medido que serão 

usados. Esses pesos irão decrescer com a distância; Z(si) é o valor observado na 

localização si. 

A fórmula para determinar os pesos são as seguintes: 

 

 
λi =

𝑑𝑖0
−𝑝

∑ 𝑑𝑖0
−𝑝

𝑁

𝑖=1

 
(17) 

 

        ∑ λiZ = 1.

N

i=1

 (18) 

 

A medida que a distância aumenta, o peso é reduzido por um fator 𝑝. A 

quantidade 𝑑𝑖0 é a distância entre o local de interpolação, s0, e cada localização 

observada, si. 

 Como os intervalos de classes são definidos irá determinar a quantidade de 

dados que será distribuída dentro de cada classe e a aparência do mapa. Há dois 

componentes principais no esquema de classificação: primeiro o número de classes 

na qual os dados estão para serem organizados; segundo o método pelo qual as 

classes são atribuídas. O número de classes é dependente do objetivo da análise. 
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Para a camada geoestatística, há três maneiras padrão na qual dados podem ser 

associados a classes: Intervalos iguais, quartil, intervalo geométrico (JOHNSTON et 

al., 2001). 

 Intervalos iguais - O intervalo de possíveis valores é dividido em intervalos 

de tamanhos iguais. Porque há usualmente poucos estágios finais (pontos finais) nos 

extremos, o número de valores é menor nas classes extremas. Esta opção é útil para 

realçar mudanças nos extremos. É provavelmente melhor aplicada a intervalos de 

dados conhecidos como porcentagens e temperaturas. 

 Quartil - O intervalo de possíveis valores é dividido em intervalos de tamanhos 

variados para que o número de valores seja o mesmo em cada classe. Classes nos 

extremos e intermediárias tem o mesmo número de valores. Porque os intervalos são 

geralmente maiores nos extremos, esta opção é útil para realçar mudanças nos 

valores intermediários. 

 Intervalo geométrico – Intervalo geométrico é usado para delinear classes 

baseado no agrupamento natural dos valores dos dados. As mudanças de intervalo 

são identificadas na busca de agrupamentos e padrões nos dados. As características 

são divididas em classes cujos limites são configurados onde há relativos grandes 

saltos nos valores dos dados. Assim grupos com valores similares são colocados na 

mesma classe. Este é um método que chega a um termo comum entre "intervalos 

iguais" e "quartil", com intervalos de tamanhos variados. Como o "quartil" geralmente 

tem as classes dos extremos um pouco maiores, mas não tanto quanto o método 

"quartil", assim há também uma redução no número de valores nas classes extremas. 

Esta opção tenta encontrar um equilíbrio entre realçar mudanças dos valores 

intermediários e os valores extremos. 

 As classes nesse trabalho foram definidas pelo método de intervalo 

geométrico. As classes podem ser observadas na Figura A 1 no APÊNDICE A por 

verticais traçadas em histograma da representação dos valores obtidos pelo método 

IDW. 

 A verificação do resultado da aplicação do IDW foi realizada por: validação 

que primeiro remove aleatoriamente parte dos dados e os definem como dados de 

teste (os dados de 21 estações foram selecionados) e então usa o restante dos dados 

como dados de treinamento (os dados de 9 estações foram selecionados) para 

desenvolver a tendência e auto correlação do modelo a ser usado na interpolação; 
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validação-cruzada que usa todos os dados para estimar a auto correlação 

(independência dos dados) do modelo, então ela remove cada valor observado, um 

por vez, e interpola o valor associado (o procedimento foi realizado para os conjuntos 

das 9 estações e das 21 estações) (JOHNSTON et al., 2001). As estações que foram 

utilizadas para teste e treinamento podem ser visualizadas no APÊNDICE B. A 

estatística utilizada para verificar o resultado do método IDW foi baseada em Johnston 

et al. (2001). 

 

 

4.5 Sistema gráfico 

 

 

Na elaboração do sistema gráfico para contribuir no dimensionamento de 

reservatório foram plotadas por demanda de água as variáveis: área de captação, 

volume de reservação e eficiência para ajustar um modelo de superfície que 

corresponda ao comportamento da eficiência diante das variáveis, e assim, construir 

um gráfico de contorno. Na elaboração do sistema gráfico o objetivo é ajustar uma 

superfície de resposta com o menor erro associado. As variáveis utilizadas para o 

ajuste são área de captação, volume de reservação e eficiência de volume do 

reservatório no atendimento à demanda. A eficiência é ajustada como uma função de 

uma ampla faixa tanto de área de captação como de volume de tanque. A superfície 

é usada para gerar um gráfico de contorno que pode ser utilizado como auxílio na 

escolha do volume de reservatório. O gráfico de contorno permite a visualização da 

eficiência no atendimento à demanda de uma faixa ampla de volume de reservatório 

e área de captação. 

Os dados utilizados para os modelos de superfície foram ajustados com as 

ferramentas Biharmonic spline interpolant (BSI), Locally weighted smoothing quadratic 

regression (Loess) que são modelos não paramétricos, e Linear Polynomial (Poly) que 

é um modelo paramétrico, todos integram o software MATLAB. Assim, foram utilizadas 

as funções implícitas dos modelos no software MATLAB para realizar o ajuste. 

BSI – O ajuste pelo método BSI para superfícies é baseada em uma função 

de interpolação de base radial (MATHWORKS, 2016b). A interpolação de superfície 

pela função BSI foi proposta pela primeira vez por Sandwell (1987). Sandwell verificou 
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que esse modelo de interpolação assume, em geral, suavidade e boa aderência local. 

Além disso, a técnica não está relacionada com a distribuição e o número de pontos 

de controle. Ressaltando que estas propriedades são bem adequadas para 

interpolação de dados irregulares e discretos. A função BSI passa pelos pontos de 

dados discretos, gerando uma curva ou superfície. A curva ou superfície gerada tem 

curvatura mínima porque atende equação biharmônica (SANDWELL, 1987). 

A seguir mostra-se os princípios relativos à função BSI conforme Li et al. 

(2015). Para dimensões m, de distribuição dispersa N, pontos de controle pi (i =

 1, . . . , N), o problema consiste em encontrar uma função biharmônica que passe pelos 

pontos indicados. Para encontrar a função de interpolação spline biharmônica, pode-

se transformar o problema resolvendo as equações 

 

 ∇4w(p) = ∑ ajδ(p − pj)

N

j=1

, (19) 

 w(pi) = wi.. (20) 

 

Aqui, ∇4 é o operador biharmônico, p representa uma posição no espaço m-

dimensional, w(p) é a função de operador biharmônico na posição p. φ(p) é a função 

Delta, veja (Dirac, 1948), e satisfaz (19) e (20), 

 

 δ(p) = {
∞ (p = 0),
0 (p ≠ 0)

 (21) 

 ∫ δ(p)dp = 1.

+∞

−∞

 (22) 

 

A solução geral atende as equações (19) e (20), 

 

 w(p) = ∑ ajφm(p − pj),

N

j=1

 (23) 

 

em que w(p) é a equação que passa pelos pontos dados. Os coeficientes aj(j =

1, . . . , N) atendem equação linear dada por 
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 wi = ∑ ajφm(pi − pj).

N

j=1

 (24) 

 

As estatísticas de qualidade de ajuste, limites de previsão e os pesos não são 

definidos para interpolação. Além disso, os resíduos de ajuste são sempre 0 porque a 

interpolação passa pelos pontos de dados (eficiência em função da área de captação 

e do volume de reservatório). 

Loess - Loess é um procedimento para a montagem de uma superfície de 

regressão de dados por meio de suavização multivariada: a variável dependente é 

suavizada como uma função das variáveis independentes em uma forma de 

movimento análogo ao modo como uma média móvel é calculada para série temporal 

(CLEVELAND e DEVLIN, 1988). 

Poly - O polinômio z = ∑ ∑ aijx
iyj

ji  é a representação explícita de uma 

superfície, uma vez que produz um valor z para qualquer par de coordenadas (x, y) 

(SALOMON, 2006). O ajuste se dá na determinação dos coeficientes aij de forma a 

minimizar o erro, dado pelo quadrado da diferença entre os dados e a função de 

resposta ajustada. Para isso, equações normais são obtidas derivando-se a função 

do erro em respeito aos coeficientes aij. Então se determina o polinômio que melhor 

se ajusta aos dados em um senso de desvio dos mínimos quadrados (LANCASTER 

e SALKAUSKAS, 1990). 

Ao se realizar ajustes de superfícies é necessário considerar que o resultado 

pode ser pobre quando não se leva em consideração a posição da superfície no 

sistema de coordenadas, em que muitas vezes é necessário o reposicionamento ou a 

inclusão de pesos para garantir boa aderência do ajuste (LANCASTER e 

SALKAUSKAS, 1990; SALOMON, 2006). Nesse trabalho esse recurso foi realizado 

por função implícita do software MATLAB. 

Os critérios estatísticos usados para avaliar a qualidade do ajuste e determinar 

o modelo que melhor descreveu o comportamento dos dados, foram selecionados 

conforme Mathworks (2016a) e Li et al. (2015).  

Soma dos quadrados devido a erro - Mede o desvio total dos valores de 

resposta da superfície ajustada em relação aos valores utilizados para o ajuste 
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(KARIAN e DUDEWICZ, 2010). SSE mais próximo de 0 indica que o modelo tem um 

componente menor erro aleatório, e que o ajuste vai ser mais útil para predição, 

 

 
SSE = ∑ wi(zi − ẑi)

2

n

i=1

 (25) 

 

Na equação (25), zi (eficiência no atendimento à demanda) representa os 

dados observados de resposta às variáveis independentes (volume de reservatório e 

área de captação), ẑi são os valores obtidos pelo modelo, n é o tamanho da amostra 

(o número de combinações de volume de reservatório e área de captação em 

utilização na simulação de balanço contínuo), aqui, wi representa o peso para 

reposicionar a superfície. 

R2 - Mede o quão bem-sucedido o ajuste é para explicar a variação dos dados. 

O R2 pode assumir qualquer valor entre 0 e 1, com um valor mais próximo de 1, 

indicando que uma maior proporção da variância é contabilizada pelo modelo 

(KALTENBACH, 2012). 

R2 é definido como a razão entre a soma dos quadrados da regressão (SSR) 

e a soma total dos quadrados (SST), assim, tem-se 

 

 
SSR = ∑ wi(ẑi − z̅)2,

n

i=1

 (26) 

 

em que, z̅ é a média dos dados observados, e SST que é também chamada de soma 

dos quadrados em torno da média, e é definido como 

 

 
SST = ∑ wi(zi − z̅)2

n

i=1

. (27) 

 

Em que, SST = SSR + SSE.  

Dadas essas definições, R-quadrado é expresso como 

 

 
R2 =

SSR

SST
= 1 −

SSE

SST
. (28) 



 

54 
 

 

Número de coeficientes do modelo - Quando há vários ajustes realizados 

por um mesmo modelo com estatísticas de qualidade semelhantes, deve-se procurar 

o menor número de coeficientes para ajudar a decidir qual ajuste é o melhor. Deve-se 

contrastar o número de coeficientes contra a qualidade do ajuste para evitar o uso 

desnecessário de coeficientes associados às variáveis. 

Graus de liberdade R2-ajustado (Adj-R2) - Esta estatística utiliza a 

estatística de R2 e o ajusta com base nos graus de liberdade residuais. A estatística 

de R-quadrado-ajustado pode assumir qualquer valor inferior a ou igual a 1, com um 

valor mais próximo de 1 indicando um melhor ajuste. É usado quando se deseja avaliar 

o impacto de se aumentar ou diminuir o número de termos no modelo 

(MONTGOMERY, 2012). 

Os graus de liberdade residuais v são definidos como o número de valores de 

resposta, n, menos o número de coeficientes ajustados, m, estimados a partir dos 

valores de resposta. Em que, v indica o número de partes independentes de 

informações que envolvem os pontos de dados n que são necessários para calcular a 

soma dos quadrados, assim, Adj-R2 é definido como 

 

 
R𝑎𝑑𝑗

2 = 1 −
SSE(n − 1).

SST(v)
 (29) 

 

Raiz do erro quadrado médio (RMSE) - Esta estatística é também conhecida 

como o erro padrão de ajuste e o erro padrão da regressão. É uma estimativa do 

desvio padrão do componente aleatório nos dados (ANDERSON et al., 2015). Assim 

como com SSE, um valor de RMSE mais perto de 0 indica um ajuste que é mais útil 

para predição e é definido como 

 

 RMSE = s = √MSE, (30) 

 

em que, MSE é o erro quadrado médio ou o quadrado médio residual, 

 
MSE =

SSE

v
. (31) 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 

5.1 Área de influência do sistema gráfico 

 

 

O método IDW tem sido satisfatoriamente aplicado na caracterização da 

precipitação em superfícies geográficas (PINGALE et al., 2014; PLOUFFE et al., 

2015). A Tabela 4 apresenta os valores de RMSE para a validação-cruzada na 

aplicação do IDW às médias de precipitação acumulada durante as diferentes 

combinações de meses no estado de Rondônia. O quadro de valor mensurado, valor 

interpolado e erro conforme validação-cruzada podem ser observados no APÊNDICE 

B. 

 

Tabela 4. Resultados de RMSE na validação-cruzada obtida pela aplicação de IDW à média de 
precipitação acumulada no estado de Rondônia para: todos os meses do ano (JFMAMJJASOND); 
Dezembro, Janeiro, Fevereiro e Março (DJFM); Abril, Outubro e Novembro (AON); Maio e Setembro 
(MS); Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro, Janeiro, Fevereiro, Março, Abril e Maio 
(SOND_JFMAM); e Junho, Julho e Agosto (JJA) 

  JFMAMJJASOND DJFM AON MS SOND_JFMAM JJA 

teste (21 estações) 188,3 118,4 51,9 28,6 181,7 19,4 

treinamento (9 estações) 123,0 74,5 32,7 27,7 108,3 26,4 

Fonte: Autoria própria 

 

Os resultados da aplicação deste método concordam com trabalhos 

realizados no estado de Rondônia (FURLAN, 2009; ISHIHARA, 2010). O RMSE da 

validação-cruzada considerando média de precipitação acumulada durante todos os 

meses do ano é de 188,3, indicando a dispersão entre as médias de precipitação 

acumulada observadas e as médias geradas na validação-cruzada pelo método IDW. 

Os erros poderiam ser minimizados se a região possuísse rede de estações 

pluviométricas melhor distribuída. A existência de séries longas com dados contínuos, 

também poderiam diminuir o erro da aplicação do método IDW. Ishihara (2010) 

destacou em seu trabalho a necessidade da região amazônica do Brasil aumentar a 

rede de monitoramento pluviométrico. 

O resultado da aplicação do método IDW foi representado em contorno 

preenchido (classes definidas pelo método intervalo geométrico) e raster (informações 

dos resultados em cada pixel da imagem). As Figuras 5, 6 e 7 mostram os resultados 
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do IDW na caracterização da influência médias de precipitação acumulada 

observadas nas estações pluviométricas do estado de Rondônia de acordo com as 

diferentes combinações de meses. Por meio das figuras é possível se observar que a 

região norte do estado de Rondônia apresenta maior volume de precipitação ao longo 

do ano comparado ao restante do estado.  

Na Figura 5, ao se comparar as médias de precipitação acumulada para 

JFMAMJJASOND e DJFM, é possível perceber que praticamente 60% do volume 

precipitado anualmente ocorre durante os meses de Dezembro, Janeiro, Fevereiro e 

Março. Já os meses de Junho, Julho e Agosto são caracterizados como o período de 

menor volume de precipitação, conforme a Figura 7, o que condiz com Herpin et al 

(2002). Apenas nos meses de Junho, Julho e Agosto a distribuição de chuvas na 

região das estações selecionadas apresenta maior heterogeneidade, como se 

observa na Figura 7. 

Os resultados do IDW são semelhantes aos trabalhos de Furlan (2009) e 

Ishihara (2010). Evidenciam maior precipitação na região norte do estado de 

Rondônia, enquanto que a região centro oeste apresenta menor precipitação ao longo 

do ano. 

A região de influência geográfica do sistema gráfico elaborado (os gráficos de 

contorno) pode ser percebida como a região norte do estado de Rondônia 

correspondente a cores quentes (vermelho escuro, vermelho, laranja escuro e 

laranja), como pode ser visto nas Figuras 5, 6 e 7. A definição de influência geográfica 

do sistema gráfico elaborado permite a visualização da região onde a sua utilização é 

adequada. Isso é importante porque a variação regional do clima não permite fazer 

extrapolações adequadas de resultados de trabalhos de uma região para outra, sendo 

necessária muitas vezes a realização de estudos específicos para cada região 

(BASINGER et al., 2010). 
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Figura 5 - IDW em contorno preenchido e raster de precipitação acumulada no estado de Rondônia: 
em todos os meses do ano (JFMAMJJASOND); Dezembro, Janeiro, Fevereiro e Março (DJFM) 

 
Fonte: Autoria própria 
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Figura 6 - IDW em contorno preenchido e raster de precipitação acumulada no estado de Rondônia nos 
meses: Abril, Outubro e Novembro (AON); Maio e Setembro (MS) 

 

Fonte: Autoria própria  
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 Figura 7 - IDW em contorno preenchido e raster de precipitação acumulada no estado de Rondônia 
nos meses: Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro, Janeiro, Fevereiro, Março, Abril e Maio 
(SOND_JFMAM); Junho, Julho e Agosto (JJA) 

 

Fonte: Autoria própria  
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5.2 Sistema gráfico 

 

 

A discussão da comparação dos resultados do ajuste de superfície de acordo 

com os métodos BSI, Loess e Poly; foi realizada considerando a demanda residencial 

de 350 L d-1. 

As superfícies ajustadas e gráficos de contorno para as demandas 

residenciais (60 a 600 L d-1) e industriais (500 a 50.000 L d-1) estão apresentadas no 

APÊNDICE C e D conforme o método de ajuste de superfície BSI, que apresentou 

melhor resultado de ajuste em relação aos critérios estatísticos estabelecidos para 

seleção do melhor modelo. 

A Tabela 5 apresenta os resultados da qualidade de ajuste e da validação dos 

modelos de superfície. É possível observar que quanto a estatística, o método BSI 

apresentou melhor ajuste, sendo mais adequado para explicar a variação dos valores 

observados (valores de eficiência no atendimento a demanda obtidos em simulação 

de balanço contínuo a partir de 20 anos de dados diários de precipitação), com um 

valor R2 igual a 1, o que significa que 100% da variância da variável dependente é 

explicada pelo modelo de ajuste. No entanto, é importante destacar que as estatísticas 

de qualidade de ajuste, limites de previsão, e os pesos não são definidos para 

interpolação, por isso não há valores para R𝑎𝑑𝑗
2  e RMSE. Além disso, os resíduos ou 

erros de ajuste para esse método são sempre 0 porque na interpolação a superfície 

ajustada coincide com os pontos dos dados (eficiência em função da área de captação 

e do volume de reservatório). 

 

Tabela 5. Qualidade de ajuste e da validação de acordo com cada método de ajuste de superfície para 

demanda de 350 L d-1 

Método SSE R2 DFE* 𝐑𝒂𝒅𝒋
𝟐  RMSE Coeficiente 

Validação  
SSE 

Validação 
RMSE 

BSI 0,00 1,00 0 - - 1000.0 173,91 0,42 

Loess 6876,81 0,97 990 0,97 2,64 10.0 7542,10 2,75 

Poly 9817,23 0,96 980 0,96 3,17 20.0 10771,15 3,28 

SSE - Sum squared error - Soma dos quadrados devido ao erro; DFE - Degree of freedom for error - 
Grau de liberdade residual; RMSE - Root mean square error - Raiz do erro quadrado médio 
Fonte: Autoria própria 
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Os métodos Loess e Poly apresentaram valores de R2 próximos de 1, 

indicando que o modelo consegue explicar a variância dos valores observados. Os 

valores de RMSE foram menores que 3,5. Quanto menor o valor de RMSE, menor a 

dispersão (entre os dados observados e o ajuste) devido a erros não sistemáticos. 

A dispersão também foi pequena na validação dos modelos. A Tabela 5 

apresenta os valores de SSE e RMSE para a validação dos modelos de acordo com 

cada método utilizado. O RMSE continuou menor que 3,5, em que é possível observar 

a melhor aderência do método BSI, em seguida o método Loess. 

O método BSI tem sido utilizado em áreas como medição de dados por satélite 

marinho (SANDWELL, 1987), na área médica para o desenvolvimento de próteses 

(CARR, 1997) e para correções de imagens de raio-x distorcidas (LI, 2015).  

O método Loess pode ser muito útil para uma série de tarefas de investigação 

importantes, incluindo a exploração de dados bivariados e multivariados, avaliação de 

formas funcionais para as relações entre variáveis, o exame de premissas de modelo 

em análise de regressão, e representação de estruturas complexas dentro de dados 

empíricos (JACOBY, 2000). 

Li et al. (2015) ressalta que a técnica dos mínimos quadrados, relacionados 

ao modelo polinomial linear tem sido usada em muitas áreas: estatística, 

processamento de imagens, física, dentre outras.  

Porém, não foram encontrados estudos que propusessem ajustar superfícies 

a dados de simulação de balanço contínuo para aproveitamento de água da chuva. 

A Figura 8 mostra o ajuste de superfície com o método BSI. Os pontos pretos 

correspondem aos dados observados (valores de eficiência no atendimento a 

demanda obtidos em simulação de balanço contínuo a partir de 20 anos de dados 

diários de precipitação) utilizados para o ajuste da superfície, enquanto os pontos 

claros são os dados observados (valores de eficiência no atendimento a demanda 

obtidos em simulação de balanço contínuo a partir de 19 anos de dados diários de 

precipitação) utilizados para validação do ajuste. Pode-se observar um aumento da 

eficiência com tendência logarítmica à medida que se aumenta o volume do 

reservatório. Esse comportamento é similar para o aumento da área de captação. A 

superfície como um todo apresentou uma explicação adequada do comportamento da 

eficiência em função da área de captação e do volume de reservatório.  
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Figura 8 - Superfície ajustada pelo método BSI com dados obtidos por meio de simulação diária de 
balanço contínuo para exibir a eficiência no atendimento a demanda de água da chuva, 350 L d-1, como 
uma função da área de captação e volume de reservatório na região de Rondônia 

 

Fonte: Autoria própria 

 

No entanto as regiões de borda não exibiram o comportamento esperado. 

Este comportamento se apresentou na superfície a partir de 50.000 L de volume de 

reservatório ao longo de toda a faixa de área de captação, e a partir de 500 m2 de 

área de captação ao longo de toda a faixa dos volumes de reservatórios.  

Essas regiões de extrapolação (bordas) não deveriam expressar uma queda 

de eficiência conforme o modelo previsto. Na verdade, deveriam apresentar um 

aumento de eficiência, mesmo que fosse muito pequeno, ou manter um valor 

constante. 

O aumento da área de captação ou do volume de reservatório significa maior 

possibilidade de armazenamento de água, consequentemente aumentaria a eficiência 

de atendimento à demanda. Assim, esse aumento nunca poderia representar uma 

queda na eficiência. Isso significa que as regiões de borda da superfície não são 

recomendadas para obtenção de eficiência no atendimento a demanda. Contudo, 

retirando-se a exceção correspondente às bordas, a superfície representa 

corretamente a faixa de dados simulada.  

Ao se observar os resíduos dos dados utilizados para validação do ajuste 

(definido como a diferença entre os valores observados usados para validação e os 
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valores obtidos pelo ajuste – representado pelos pontos claros), percebe-se que o erro 

tem variação entre -1 e 1% na eficiência, como pode ser observado na Figura 9 que 

exibe o erro dos dados no ajuste e na validação para o método BSI. 

 

Figura 9 - Resíduos e resíduos de validação do modelo ajustado, BSI: definido como a diferença entre 
os valores observados usados para o ajuste e os valores obtidos pelo ajuste; e diferença entre os 
valores observados usados para validação e os valores obtidos pelo ajuste 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Uma variação pequena nos resíduos de validação é um indício que a série 

histórica (20 anos de dados diários retirados dos 39 anos de dados obtidos da 

combinação dos dados pluviométricos das estações: 862000, 962000, 963000, 

963001, 963004, 1063000 e 1063001) é representativa do padrão de chuvas. Assim, 

pode-se inferir que a série incluiu variações intra-anuais e interanuais de precipitação. 

A Figura 9 permite se confirmar que o método BSI coincide o ajuste com os valores 

observados, uma vez que os resíduos do ajuste (representados pelos pontos pretos) 

são sempre zero. 

O método Loess proporcionou um ajuste adequado na representação da 

variação dos dados, mas não foi melhor que o método de interpolação biharmônico, 

sendo possível perceber superestimação da eficiência em algumas regiões da 

superfície de ajuste na Figura 10. A superfície obtida pelo método Loess apresenta 

comportamento mais parecido com o esperado nas regiões de borda, pois aumenta a 

eficiência em conformidade com a área de captação e com o volume do reservatório. 
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No entanto, não se recomenda utilizar as bordas para obtenção de eficiência no 

atendimento a demanda. 

 

Figura 10 - Superfície ajustada pelo método Loess com dados obtidos por meio de simulação diária de 
balanço contínuo para exibir a eficiência no atendimento a demanda de água da chuva, 350 L d-1, como 
uma função da área de captação e volume de reservatório na região de Rondônia 

 

Fonte: Autoria própria 

 

A região de área de captação correspondente a valores próximos de 100 m2 

apresenta uma superestimação de eficiência para volume de reservatórios maiores 

que 5.000 L (indicada na Figura 10 pela linha pontilhada amarela a direita). A região 

de volumes próximos de 10.000 L a partir de 100 m2 de área de captação também 

apresenta superestimação da eficiência (indicada na Figura 10 pela linha pontilhada 

amarela a esquerda).  

Estas regiões destacadas (indicadas na Figura 10 pelas linhas pontilhadas 

amarelas e parte das regiões de borda) apresentam um erro maior, como é possível 

perceber pela Figura 11. O erro foi maior na região com menores volumes que se 

estende por toda faixa de área de captação e na região com menores áreas de 

captação que se estende por toda a faixa de volume de reservatórios. O erro na 

estimativa de eficiência em algumas regiões da superfície variou em um intervalo de 

-10 a 10%. Mesmo assim, o modelo se destacou no ajuste aos dados com um R2 de 

0,97 e um RMSE de 2,64. 
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Figura 11 - Resíduos e resíduos de validação do modelo ajustado, Loess: definido como a diferença 
entre os valores observados usados para o ajuste e os valores obtidos pelo ajuste; e diferença entre os 
valores observados usados para validação e os valores obtidos pelo ajuste 

Fonte: Autoria própria  

 

O método Poly foi o único método paramétrico utilizado neste estudo. Este 

método apresentou a menor aderência no ajuste de superfície com um R2 de 0,96.  

Perceberam-se duas regiões mais expressivas de superestimação de 

eficiência se comparadas com os dados observados. O ajuste de superfície pelo 

método Poly pode ser observado na Figura 12. As regiões mais expressivas de 

superestimação foram destacadas com linhas pontilhadas amarelas.  

O aumento do grau do polinômio para que a superfície ou curva se ajuste a 

todos os dados leva ao aparecimento de oscilações na interpolação, embora isso não 

corresponda ao comportamento dos dados reais (BELOZUBOV et al., 2014). Dessa 

forma, pode-se destacar a melhor aderência dos métodos que incluem suavização na 

metodologia de ajuste.  

A variação do erro do ajuste de superfície pelo método Poly pode ser 

visualizada na Figura 13. O erro observado no ajuste pelo método Poly está presente 

em quase toda superfície. O resíduo na estimativa de eficiência (representado pelos 

pontos pretos) em algumas regiões da superfície foi de quase 10% para valores 

inferiores e aproximadamente 8% para valores superiores aos dados observados. 
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Figura 12 - Superfície ajustada pelo método Poly com dados obtidos por meio de simulação diária de 
balanço contínuo para exibir a eficiência no atendimento a demanda de água da chuva, 350 L d-1, como 
uma função da área de captação e volume de reservatório na região de Rondônia 

 

Fonte: Autoria própria  

 

Figura 13 - Resíduos e resíduos de validação do modelo ajustado, Poly: definido como a diferença 
entre os valores observados usados para o ajuste e os valores obtidos pelo ajuste; e diferença entre os 
valores observados usados para validação e os valores obtidos pelo ajuste 

Fonte: Autoria própria  
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Os gráficos de contorno gerados pelo ajuste de superfície por meio dos 

métodos BSI, Loess e Poly para demanda de 350 L d-1 estão apresentados na Figura 

14. Os métodos Loes e Poly apresentaram erro relativamente pequeno, no entanto, o 

método BSI é melhor na representação do comportamento da eficiência em função da 

área de captação e volume de reservatório.  

O método Loess mostra resultados semelhantes ao método BSI, 

principalmente no intervalo entre 70 e 95% de eficiência. Há uma região mais evidente 

de superestimação de eficiência no intervalo de 100 a 200 m2 de área de captação 

próxima a eficiência de 100%. 

Pelos resultados do ajuste pelo método Poly, pode-se perceber duas regiões 

de superestimação (áreas de captação próximas de 175 e 450 m2) e uma região de 

subestimação da eficiência (áreas de captação próximas de 300 m2). 

Desta forma, devido a melhor aderência do método BSI ao ajuste de 

superfície, esse método foi escolhido para representação do dimensionamento de 

todas as demandas selecionadas, residenciais e industriais, apresentadas no 

APÊNDICE C e D. 

Apesar do método BSI se mostrar melhor no ajuste de superfície comparado 

aos demais métodos, as regiões de borda do ajuste não são recomendadas para uso. 

Desse modo, foram definidos os limites do ajuste de forma a excluir essas regiões das 

superfícies e gráficos de contorno gerados. 

Destaca-se a importância deste estudo que associa a verificação da eficiência 

do volume de reservatório em atender a demanda de água da chuva, uma vez que o 

aumento do volume nem sempre implicará em ganho satisfatório de eficiência no 

atendimento a demanda.  

Isso ocorre porque a variação da eficiência no atendimento a demanda de 

água tem uma tendência de comportamento logarítmico para uma área de captação 

fixa em função da variação do volume de armazenamento de água pluvial. Esse 

comportamento pode ser observado nos dados plotados nas Figuras 7, 9 e 11, como 

também nos trabalhos de Fewkes (2012) e Liaw e Chiang (2014). 
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Figura 14 - Gráfico de contorno obtido da superfície ajustada pelo método BSI, Loess e Poly, 
respectivamente, para exibir a eficiência no atendimento a demanda de água da chuva, 350 L d-1, como 
uma função da área de captação e volume de reservatório na região de Rondônia 

 

 

 
Fonte: Autoria própria  
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O trabalho de Londra et al. (2015) apresentou uma equação ajustada a dados 

obtidos por meio de balanço contínuo para determinação de volume reservatório para 

aproveitamento de água da chuva em residências. Os autores apresentaram 

equações de curvas que relacionam o volume de reservatório à área de captação 

incluindo coeficientes associados a eficiências pré-definidas (30%, 40% e 50%) no 

atendimento a demanda residencial (135 a 225 L d-1).  

Desde logo, este trabalho se diferencia do trabalho de Londra et al (2015) pela 

representação gráfica de simples compreensão com a representação do perfil de 

eficiência no atendimento à demanda (como exemplo, a demanda de 350 L d-1) de 

uma faixa ampla de volume de reservatório (1.000L a 50.000 L) e área de captação 

(50 m2 a 500 m2).  

A Figura 15 mostra o gráfico de contorno pelo ajuste com o método BSI, nesta 

figura o gráfico é apresentado sem a região de borda. O gráfico de contorno 

encontrado pode ser usado como ferramenta de auxílio de tomada de decisão no 

dimensionamento de reservatório mais adequado considerando-se área de captação, 

demanda de água, precipitação e eficiência. 

Por exemplo, tendo como base a Figura 15, supõe-se uma área de captação 

de 100 m2, o usuário pode obter uma eficiência de aproximadamente 70% no 

atendimento à demanda simulada (350 L d-1) selecionando um volume de reservatório 

de 4500 L. Mas se o objetivo for atender 95% da demanda o reservatório deverá ter 

pelo menos 35500 L. Assim, é possível escolher o menor volume de reservatório 

associado a eficiência desejada. De modo que o usuário poderá avaliar qual volume 

é mais viável diante das próprias necessidades. 

Liaw e Chiang (2014) apresentaram curvas adimensionais entre fração de 

demanda e fração de armazenamento obtidas para cinco confiabilidades (95%, 90%, 

80%, 70% e 50%) no atendimento a demanda de água da chuva para uma região de 

Taiwan. Baseado nas curvas adimensionais foi construído um nomograma para o 

dimensionamento de SAACs para confiança de 95% no atendimento a demanda de 

água da chuva. Apesar do nomograma permitir a escolha do reservatório baseado na 

eficiência de atendimento à demanda, não apresenta uma exposição do perfil de 

eficiência à medida que se aumenta o volume do reservatório. Neste caso, o usuário 

deve ter a disposição um nomograma para cada eficiência que deseja associar um 

volume de reservatório. 
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Figura 15 - Gráfico de contorno obtido da superfície ajustada pelo método Biharmonic spline interpolant com dados obtidos por meio de simulação diária de 
balanço contínuo para exibir a eficiência no atendimento a demanda de água da chuva, 350 L d-1, como uma função da área de captação e volume de 
reservatório na região de Rondônia 

 

Fonte: Autoria própria  
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Os gráficos de contorno apresentados nesse trabalho (APÊNDICE C e D) 

exibem o perfil da eficiência no atendimento a demanda como uma função de uma 

ampla faixa tanto de área de captação como de volume de tanque, tornando a escolha 

do volume de reservatório mais simples quando comparada ao nomograma de Liaw e 

Chiang (2014). 

A exposição do perfil da eficiência no atendimento a demanda associado ao 

volume de reservatório auxilia verificação de viabilidade econômica do aumento de 

volume de reservatório em razão do aumento da eficiência no atendimento a 

demanda. 

Santos e Pinto (2013), analisaram diferentes critérios para dimensionar o 

tamanho de tanques de armazenamento de água da chuva usando seis métodos 

diferentes, incluindo abordagem simplificada e abordagem detalhada para demanda 

tipicamente residencial e predial pública. Nos métodos de abordagem detalhada foi 

considerada simulação de balanço contínuo de série histórica de precipitação diária. 

O volume selecionado para o reservatório foi baseado em atendimento a 100% e 80% 

da demanda, resultando em volumes muito grandes com alto custo de instalação e 

período de retorno de investimento maiores que 200 anos. Desse modo, se destaca 

que o gráfico de contorno gerado na Figura 15 serve como auxílio para verificar 

quando um aumento do volume de reservatório é economicamente viável.  

Becciu e Raimondi (2016) apresentaram um modelo semi-probabilístico para 

o dimensionamento de reservatórios para SAAC. Desenvolveram uma abordagem 

probabilística analítica para estimar uma função de distribuição cumulativa do volume 

de reservatório. A principal equação gerada no trabalho de Becciu e Raimondi (2016) 

pode ser usada em casos na qual séries longas de precipitação não estão disponíveis 

para simulação. Mas para utilização das equações propostas é necessário conhecer 

o valor esperado de variância diária ou mensal de milímetros de precipitação, número 

de dias chuvosos disponíveis. Apesar de exibir resultados que concordam com a 

simulação contínua, exige um conhecimento específico que limita sua aplicação. 

Portanto, mais uma vez se destaca a aplicação simples do gráfico de contorno 

na verificação da eficiência do volume de reservatório no atendimento à demanda. Em 

que o usuário final não necessita manipular equações para associar eficiência no 

atendimento à demanda ao volume de reservatório escolhido e a área de captação. 
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Mesmo que não seja necessária a manipulação de equações na utilização 

final dos gráficos de contorno, sua aplicação não negligencia as principais 

características de modelagem envolvidas na implantação de um SAAC, como o 

regime pluviométrico, a demanda, o volume de reservatório e área de captação. 

Assim, os gráficos de contorno se sobressaem a modelos simplificados que de acordo 

com Raimondi e Becciu (2014) apresentam pobre modelagem de precipitação e/ou do 

processo de armazenagem. 

Apesar dos três métodos de ajuste apresentarem valores próximos aos dados 

simulados (dados observados), o método BSI representa melhor os pontos do gráfico 

de contorno.  

A Tabela 6 apresenta a qualidade do ajuste de superfície e da validação do 

ajuste pelo método BSI para as demandas tipicamente residenciais. Os valores de 

RMSE para validação se encontram todos abaixo de 0,7. Além disso, todas as 

superfícies ajustadas demonstraram aderência no ajuste aos dados observados, 

representando o comportamento esperado da eficiência em função do aumento do 

volume de reservatório e área de captação. 

 

Tabela 6. Qualidade de ajuste de superfície e da validação do ajuste pelo método Biharmonic spline 
interpolant para demandas residenciais 

Demanda SSE R2 DFE Coeficiente Validação SSE Validação RMSE 

60 0,00 1,00 0 3000 1150,61 0,62 

100 0,00 1,00 0 3000 1412,22 0,69 

150 0,00 1,00 0 2000 628,75 0,56 

200 0,00 1,00 0 2000 434,12 0,47 

250 0,00 1,00 0 1000 151,85 0,39 

300 0,00 1,00 0 1000 161,63 0,40 

350 0,00 1,00 0 1000 173,91 0,42 

400 0,00 1,00 0 1000 183,73 0,43 

450 0,00 1,00 0 1000 192,94 0,44 

500 0,00 1,00 0 1000 205,42 0,45 

550 0,00 1,00 0 1000 208,41 0,46 

600 0,00 1,00 0 1000 208,29 0,46 

SSE - Sum squared error - Soma dos quadrados devido ao erro; DFE - Degree of freedom for error - 
Grau de liberdade residual; RMSE - Root mean square error - Raiz do erro quadrado médio 
Fonte: Autoria própria 

 A Tabela 7 apresenta a qualidade do ajuste de superfície e da validação do 

ajuste pelo método Biharmonic spline interpolant para as demandas tipicamente 
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industriais. Os valores de validação RMSE dos ajustes de superfície para as 

demandas industriais ficaram abaixo de 0,5. 

 

Tabela 7. Qualidade de ajuste de superfície e da validação do ajuste pelo método Biharmonic spline 
interpolant para demandas industriais 

Demanda SSE R2 DFE Coeficiente Validação SSE Validação RMSE 

500 0,00 1,00 0 3.000 217,33 0,27 

1.000 0,00 1,00 0 2.950 461,34 0,40 

2.000 0,00 1,00 0 2.000 436,49 0,47 

3.000 0,00 1,00 0 2.000 564,78 0,53 

4.000 0,00 1,00 0 2.000 487,84 0,49 

5.000 0,00 1,00 0 2.000 349,96 0,42 

10.000 0,00 1,00 0 1.000 154,11 0,39 

20.000 0,00 1,00 0 1.000 65,43 0,26 

30.000 0,00 1,00 0 1.000 91,91 0,30 

40.000 0,00 1,00 0 1.000 43,52 0,21 

50.000 0,00 1,00 0 1.000 55,04 0,23 

SSE - Sum squared error - Soma dos quadrados devido ao erro; DFE - Degree of freedom for error - 
Grau de liberdade residual; RMSE - Root mean square error - Raiz do erro quadrado médio 
Fonte: Autoria própria 

 

Os resultados da qualidade de ajuste pelos métodos Loess e Poly para as 

demandas residenciais (60 a 600 L d-1) e industriais (500 a 50.000 L d-1) estão 

representados no APÊNDICE E. Assim, confirma-se o potencial de auxílio no 

dimensionamento de reservatórios dos gráficos de contorno gerados pelo ajuste de 

superfície.  
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6 CONCLUSÃO 
 

 

Neste estudo apresentam-se superfícies de resposta ajustadas à eficiência no 

atendimento a demanda de água da chuva como função de área de captação e volume 

de reservatório. 

A superfície é usada para gerar gráfico de contorno que pode ser utilizado 

como auxílio na escolha do volume de reservatório. O gráfico de contorno permite a 

visualização da eficiência no atendimento à demanda de uma faixa ampla de volume 

de reservatório e área de captação. 

A eficiência no atendimento à demanda foi obtida por simulação diária de 

balanço contínuo de precipitação. Foram selecionadas 7 estações com mais de 20 

anos de dados diários para simulação na região norte do estado de Rondônia. 

A região de influência das estações pluviométricas selecionadas para 

simulação de balanço contínuo foi encontrada pelo método Inverso da Distância 

Ponderada, IDW (Inverse Distance Weighting). A região norte do estado de Rondônia 

(Figura 5) foi definida como área de influência dos gráficos de contorno gerados. 

No geral, os três métodos utilizados para ajuste (BSI, Loess e Poly) 

apresentaram um ajuste de superfície aderente aos dados observados, dentre os 

quais o que mais se destacou foi o método de interpolação BSI com um R² igual a 1, 

o que indica que 100% da variância da variável dependente é explicada pelo modelo. 

Este método demostrou-se adequado na explicação da variação dos valores 

observados. Isso significa que os gráficos de contorno encontrados podem ser usados 

como ferramenta de auxílio de tomada de decisão no dimensionamento de 

reservatório mais adequado considerando-se área de captação, demanda de água, 

precipitação e eficiência no atendimento a demanda. 

Desse modo, foram gerados gráficos de contorno pelo ajuste de superfície 

com o método BSI para demandas tipicamente residenciais e industriais.  

As demandas residenciais às quais desenvolveu-se ajuste de superfícies e 

gráficos de contorno foram 60, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 e 600 L d-

1. Os ajustes gerados para demandas tipicamente residenciais tiveram valor de RMSE 

para validação menor que 0,7. 

As demandas industriais às quais desenvolveu-se ajuste de superfície e 

gráficos de contorno foram 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, 20.000, 
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30.000, 40.000 e 50.000 L d-1. Os ajustes gerados para demandas tipicamente 

industriais tiveram valor de RMSE para validação menor que 0,5.  

Os gráficos de contorno gerados têm aplicação simples e se destaca como 

ferramenta de auxílio para verificar quando um aumento do volume de reservatório é 

economicamente viável. Em que é possível constatar o menor volume de reservatório 

associado a eficiência desejada. 

Assim, o usuário poderá avaliar qual volume é mais viável tecnicamente diante 

do contexto local relativo ao processo de uso de água pluvial sem a necessidade de 

manipulação de modelos matemáticos complexos. 
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APÊNDICE A – Valores de precipitação obtidos pelo método IDW 
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Figura A 1 - Histograma da precipitação gerada por meio do método IDW com indicação dos intervalos 
de classes utilizados na representação geográfica. As linhas verticais são as classes definidas na 
representação do IDW. Eixo horizontal representa a precipitação. Eixo vertical representa a frequência 
que um determinado intervalo de precipitação se repete.   

JFMAMJJASOND AON 

  

SOND_JFMAM JFMD 

  

MS JJA 

  

Count = Frequência; Value = Precipitação  

Fonte: Autoria própria  
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APÊNDICE B – Resultado estatístico do método IDW
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Quadro B 1 - Resultados de Validação-cruzada da aplicação do IDW a precipitação acumulada no estado de Rondônia com os valores observados, interpolados 
e o erro para: todos os meses do ano (JFMAMJJASOND); Dezembro, Janeiro, Fevereiro e Março (DJFM); Abril, Outubro e Novembro (AON); Maio e Setembro 
(MS); Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro, Janeiro, Fevereiro, Março, Abril e Maio (SOND_JFMAM); e Junho, Julho e Agosto (JJA) 

 JFMAMJJASOND JFMD AON MS SOND_JFMAM JJA 

COD EST Observado Interpolado Erro Observado Interpolado Erro Observado Interpolado Erro Observado Interpolado Erro Observado Interpolado Erro Observado Interpolado Erro 

862000 
2262,2 2179,8 -82,4 1287,5 1291,7 4,2 643,3 615,8 -27,5 222,1 215,7 -6,4 2153,0 2123,2 -29,8 109,2 56,5 -52,7 

962000 
2324,0 2073,3 -250,7 1383,7 1213,9 -169,8 634,5 603,2 -31,3 244,2 195,1 -49,1 2262,4 2012,2 -250,2 61,6 61,1 -0,5 

963000 
2051,4 2083,0 31,6 1175,4 1236,8 61,4 598,5 614,0 15,5 220,6 185,0 -35,6 1994,5 2035,7 41,2 56,9 47,3 -9,6 

963001 
2180,0 2108,3 -71,7 1281,8 1235,5 -46,3 621,8 608,6 -13,2 215,1 206,3 -8,8 2118,7 2050,3 -68,4 61,4 58,0 -3,4 

963004 
2084,6 2052,6 -32,0 1238,2 1178,3 -59,9 615,5 598,1 -17,4 184,3 219,2 34,9 2037,9 1995,6 -42,3 46,7 56,9 10,2 

966000 
1944,5 1905,1 -39,4 1082,4 1110,9 28,5 570,0 551,3 -18,7 199,9 171,2 -28,7 1852,3 1833,4 -18,9 92,2 71,7 -20,5 

966001 
1921,7 1924,4 2,7 1116,6 1082,4 -34,2 558,2 561,1 2,9 173,9 193,2 19,3 1848,8 1836,6 -12,2 72,9 87,8 14,9 

1061003 
2141,4 1955,1 -186,3 1310,1 1164,0 -146,1 638,8 554,9 -83,9 158,7 179,3 20,6 2107,6 1898,1 -209,5 33,8 57,0 23,2 

1062002 
1894,4 2079,5 185,1 1106,7 1230,1 123,4 562,6 599,0 36,4 175,4 196,1 20,7 1844,7 2025,2 180,5 49,7 54,3 4,6 

1062003 
1746,5 1998,7 252,2 1030,5 1200,0 169,5 479,1 578,8 99,7 165,6 172,4 6,8 1675,2 1951,2 276,0 71,3 47,5 -23,8 

1160002 
1951,2 1897,6 -53,6 1202,7 1186,0 -16,7 531,1 520,0 -11,1 148,0 145,1 -2,9 1881,8 1851,1 -30,7 69,5 46,5 -23,0 

1161000 
1886,2 1885,3 -0,9 1178,4 1171,2 -7,2 523,1 519,1 -4,0 137,9 146,8 8,9 1839,4 1837,0 -2,4 46,8 48,3 1,5 

1161001 
1905,6 1908,0 2,4 1198,1 1180,8 -17,3 516,9 525,7 8,8 144,7 144,8 0,1 1859,6 1851,3 -8,3 46,0 56,7 10,7 

1161002 
1794,6 1906,1 111,5 1117,2 1182,2 65,0 495,4 528,0 32,6 139,7 145,8 6,1 1752,4 1856,0 103,6 42,2 50,0 7,8 

1262000 
1907,5 1725,5 -182,0 1191,3 1053,7 -137,6 529,3 485,7 -43,6 140,2 136,3 -3,9 1860,7 1675,7 -185,0 46,7 49,8 3,1 

1264000 
1205,3 1737,1 531,8 732,0 1049,2 317,2 361,4 487,2 125,8 78,5 135,2 56,7 1171,8 1671,6 499,8 33,5 65,6 32,1 

1360000 
1968,7 1872,3 -96,4 1157,4 1162,8 5,4 573,2 516,1 -57,1 180,8 138,7 -42,1 1911,4 1817,5 -93,9 57,3 54,8 -2,5 

1360001 
1868,6 1931,7 63,1 1168,1 1148,3 -19,8 512,2 555,7 43,5 132,1 174,1 42,0 1812,4 1878,0 65,6 56,2 53,7 -2,5 

1360002 
1877,9 1893,5 15,6 1129,3 1166,3 37,0 533,0 526,8 -6,2 167,6 144,2 -23,4 1829,9 1837,3 7,4 48,0 56,2 8,2 

1166000 
1802,0 1864,4 62,4 1075,2 1067,8 -7,4 508,0 543,8 35,8 154,3 175,3 21,0 1737,5 1786,9 49,4 64,5 77,5 13,0 

1364000 
1699,9 1269,8 -430,1 1022,7 772,8 -249,9 477,2 376,8 -100,4 131,1 84,9 -46,2 1631,0 1234,5 -396,5 68,9 35,3 -33,6 

RMSE 188,3 118,4 51,9 28,6 181,7 19,4 

Fonte: Autoria própria 
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Quadro B 2 Resultados de Validação da aplicação do IDW a precipitação acumulada no estado de Rondônia com os valores observados, interpolados e o erro 
para: todos os meses do ano (JFMAMJJASOND); Dezembro, Janeiro, Fevereiro e Março (DJFM); Abril, Outubro e Novembro (AON); Maio e Setembro (MS); 
Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro, Janeiro, Fevereiro, Março, Abril e Maio (SOND_JFMAM); e Junho, Julho e Agosto (JJA) 

  JFMAMJJASOND JFMD AON MS SOND_JFMAM JJA 

COD EST Observado Interpolado Erro Observado Interpolado Erro Observado Interpolado Erro Observado Interpolado Erro Observado Interpolado Erro Observado Interpolado Erro 

863000 
2263,8 2136,1 -127,7 1269,3 1251,8 -17,5 642,8 613,2 -29,6 229,4 209,8 -19,6 2141,6 2074,9 -66,7 122,3 61,3 -61 

961003 
2095,2 2187,1 91,9 1310,8 1293,8 -17 592 617,4 25,4 146,1 213,5 67,4 2049 2124,7 75,7 46,3 62,4 16,1 

965001 
1789,5 1921,7 132,2 1026,5 1112,8 86,3 518,7 557,5 38,8 164,3 177,5 13,2 1709,5 1847,9 138,4 80 73,9 -6,1 

1062001 
1986 1964,7 -21,3 1209,9 1162 -47,9 544,5 574,5 30 171,4 177,5 6,1 1925,8 1914 -11,8 60,3 50,7 -9,6 

1063000 
2269,9 2001,6 -268,3 1362,2 1176,2 -186 604,5 579 -25,5 215,5 191,1 -24,4 2182,2 1946,3 -235,9 87,7 55,3 -32,4 

1063001 
1937,8 2079,5 141,7 1155 1214,5 59,5 540,7 605,6 64,9 191,3 205 13,7 1887,1 2025,1 138 50,7 54,4 3,7 

1065002 
1834,6 1813,2 -21,4 1059,2 1069,3 10,1 494,5 518 23,5 183,5 159,5 -24 1737,2 1746,8 9,6 97,4 66,5 -30,9 

1160000 
1931,1 1929,6 -1,5 1215,7 1193,3 -22,4 535,3 527,7 -7,6 130,4 147,5 17,1 1881,4 1868,5 -12,9 49,8 61,1 11,3 

1364001 
1543,8 1576,9 33,1 926,6 956,5 29,9 434 448,8 14,8 126,9 116,5 -10,4 1487,6 1521,8 34,2 56,2 55,1 -1,1 

RMSE 123,0 74,5 32,7 27,7 108,3 26,4 

Fonte: Autoria própria 
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APÊNDICE C – Ajuste de superfície para demanda residencial   
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Figura C 1 - Superfície ajustada pelo método Biharmonic spline interpolant com dados obtidos por meio 
de simulação diária de balanço contínuo para exibir a eficiência no atendimento a demanda de água da 
chuva, 60 L d-1, como uma função da área de captação e volume de reservatório na região de Rondônia 

Demanda residencial 60 L d-1 

 
 
 

Figura C 2 - Gráfico de contorno obtido da superfície ajustada pelo método Biharmonic spline interpolant 
com dados obtidos por meio de simulação diária de balanço contínuo para exibir a eficiência no 
atendimento a demanda de água da chuva, 60 L d-1, como uma função da área de captação e volume 
de reservatório na região de Rondônia 

Demanda residencial 60 L d-1 
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Figura C 3 - Superfície ajustada pelo método Biharmonic spline interpolant com dados obtidos por meio 
de simulação diária de balanço contínuo para exibir a eficiência no atendimento a demanda de água da 
chuva, 100 L d-1, como uma função da área de captação e volume de reservatório na região de Rondônia 

Demanda residencial 100 L d-1 

 
 
 

Figura C 4 - Gráfico de contorno obtido da superfície ajustada pelo método Biharmonic spline interpolant 
com dados obtidos por meio de simulação diária de balanço contínuo para exibir a eficiência no 
atendimento a demanda de água da chuva, 100 L d-1, como uma função da área de captação e volume 
de reservatório na região de Rondônia 

Demanda residencial 100 L d-1 
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Figura C 5 - Superfície ajustada pelo método Biharmonic spline interpolant com dados obtidos por meio 
de simulação diária de balanço contínuo para exibir a eficiência no atendimento a demanda de água da 
chuva, 150 L d-1, como uma função da área de captação e volume de reservatório na região de Rondônia 

Demanda residencial 150 L d-1 

 
 

Figura C 6 - Gráfico de contorno obtido da superfície ajustada pelo método Biharmonic spline interpolant 

com dados obtidos por meio de simulação diária de balanço contínuo para exibir a eficiência no 
atendimento a demanda de água da chuva, 150 L d-1, como uma função da área de captação e volume 
de reservatório na região de Rondônia 

Demanda residencial 150 L d-1 
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Figura C 7 - Superfície ajustada pelo método Biharmonic spline interpolant com dados obtidos por meio 
de simulação diária de balanço contínuo para exibir a eficiência no atendimento a demanda de água da 
chuva, 200 L d-1, como uma função da área de captação e volume de reservatório na região de Rondônia 

Demanda residencial 200 L d-1 

 
 

Figura C 8 - Gráfico de contorno obtido da superfície ajustada pelo método Biharmonic spline interpolant 

com dados obtidos por meio de simulação diária de balanço contínuo para exibir a eficiência no 
atendimento a demanda de água da chuva, 200 L d-1, como uma função da área de captação e volume 
de reservatório na região de Rondônia 

Demanda residencial 200 L d-1 
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Figura C 9 - Superfície ajustada pelo método Biharmonic spline interpolant com dados obtidos por meio 
de simulação diária de balanço contínuo para exibir a eficiência no atendimento a demanda de água da 
chuva, 250 L d-1, como uma função da área de captação e volume de reservatório na região de Rondônia 

Demanda residencial 250 L d-1 

 
 

Figura C 10 - Gráfico de contorno obtido da superfície ajustada pelo método Biharmonic spline interpolant 

com dados obtidos por meio de simulação diária de balanço contínuo para exibir a eficiência no 
atendimento a demanda de água da chuva, 250 L d-1, como uma função da área de captação e volume 
de reservatório na região de Rondônia 

Demanda residencial 250 L d-1 
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Figura C 11 - Superfície ajustada pelo método Biharmonic spline interpolant com dados obtidos por meio 
de simulação diária de balanço contínuo para exibir a eficiência no atendimento a demanda de água da 
chuva, 300 L d-1, como uma função da área de captação e volume de reservatório na região de Rondônia 

Demanda residencial 300 L d-1 

 
 

Figura C 12 - Gráfico de contorno obtido da superfície ajustada pelo método Biharmonic spline interpolant 
com dados obtidos por meio de simulação diária de balanço contínuo para exibir a eficiência no 
atendimento a demanda de água da chuva, 300 L d-1, como uma função da área de captação e volume 
de reservatório na região de Rondônia 

Demanda residencial 300 L d-1 
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Figura C 13 - Superfície ajustada pelo método Biharmonic spline interpolant com dados obtidos porL 
meio de simulação diária de balanço contínuo para exibir a eficiência no atendimento a demanda de água 
da chuva, 350 L d-1, como uma função da área de captação e volume de reservatório na região de 
Rondônia 

Demanda residencial 350 L d-1 

 
 

Figura C 14 - Gráfico de contorno obtido da superfície ajustada pelo método Biharmonic spline interpolant 
com dados obtidos por meio de simulação diária de balanço contínuo para exibir a eficiência no 
atendimento a demanda de água da chuva, 350 L d-1, como uma função da área de captação e volume 
de reservatório na região de Rondônia 

Demanda residencial 350 L d-1 
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Figura C 15 - Superfície ajustada pelo método Biharmonic spline interpolant com dados obtidos por meio 
de simulação diária de balanço contínuo para exibir a eficiência no atendimento a demanda de água da 
chuva, 400 L d-1, como uma função da área de captação e volume de reservatório na região de Rondônia 

Demanda residencial 400 L d-1 

 
 

Figura C 16 - Gráfico de contorno obtido da superfície ajustada pelo método Biharmonic spline interpolant 
com dados obtidos por meio de simulação diária de balanço contínuo para exibir a eficiência no 
atendimento a demanda de água da chuva, 400 L d-1, como uma função da área de captação e volume 
de reservatório na região de Rondônia 

Demanda residencial 400 L d-1 

 
  



 

98 
 

Figura C 17 - Superfície ajustada pelo método Biharmonic spline interpolant com dados obtidos por meio 
de simulação diária de balanço contínuo para exibir a eficiência no atendimento a demanda de água da 
chuva, 450 L d-1, como uma função da área de captação e volume de reservatório na região de Rondônia 

Demanda residencial 450 L d-1 

 
 

Figura C 18 - Gráfico de contorno obtido da superfície ajustada pelo método Biharmonic spline interpolant 
com dados obtidos por meio de simulação diária de balanço contínuo para exibir a eficiência no 
atendimento a demanda de água da chuva, 450 L d-1, como uma função da área de captação e volume 
de reservatório na região de Rondônia 

Demanda residencial 450 L d-1 
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Figura C 19 - Superfície ajustada pelo método Biharmonic spline interpolant com dados obtidos por meio 
de simulação diária de balanço contínuo para exibir a eficiência no atendimento a demanda de água da 
chuva, 500 L d-1, como uma função da área de captação e volume de reservatório na região de Rondônia 

Demanda residencial 500 L d-1 

 
 

Figura C 20 - Gráfico de contorno obtido da superfície ajustada pelo método Biharmonic spline interpolant 
com dados obtidos por meio de simulação diária de balanço contínuo para exibir a eficiência no 
atendimento a demanda de água da chuva, 500 L d-1, como uma função da área de captação e volume 
de reservatório na região de Rondônia 

Demanda residencial 500 L d-1 
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Figura C 21 - Superfície ajustada pelo método Biharmonic spline interpolant com dados obtidos por meio 
de simulação diária de balanço contínuo para exibir a eficiência no atendimento a demanda de água da 
chuva, 550 L d-1, como uma função da área de captação e volume de reservatório na região de Rondônia 

Demanda residencial 550 L d-1 

 
 

Figura C 22 - Gráfico de contorno obtido da superfície ajustada pelo método Biharmonic spline interpolant 
com dados obtidos por meio de simulação diária de balanço contínuo para exibir a eficiência no 
atendimento a demanda de água da chuva, 550 L d-1, como uma função da área de captação e volume 
de reservatório na região de Rondônia 

Demanda residencial 550 L d-1 
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Figura C 23 - Superfície ajustada pelo método Biharmonic spline interpolant com dados obtidos por meio 
de simulação diária de balanço contínuo para exibir a eficiência no atendimento a demanda de água da 
chuva, 600 L d-1, como uma função da área de captação e volume de reservatório na região de Rondônia 

Demanda residencial 600 L d-1 

 
 

Figura C 24 - Gráfico de contorno obtido da superfície ajustada pelo método Biharmonic spline interpolant 
com dados obtidos por meio de simulação diária de balanço contínuo para exibir a eficiência no 
atendimento a demanda de água da chuva, 600 L d-1, como uma função da área de captação e volume 
de reservatório na região de Rondônia 

Demanda residencial 600 L d-1 
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APÊNDICE D – Ajuste de superfície para demanda industrial   
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Figura D 1 - Superfície ajustada pelo método Biharmonic spline interpolant com dados obtidos por meio 
de simulação diária de balanço contínuo para exibir a eficiência no atendimento a demanda de água da 
chuva, 500 L d-1, como uma função da área de captação e volume de reservatório na região de Rondônia 

Demanda Industrial 500 L d-1 

 
 

Figura D 2 - Gráfico de contorno obtido da superfície ajustada pelo método Biharmonic spline interpolant 
com dados obtidos por meio de simulação diária de balanço contínuo para exibir a eficiência no 
atendimento a demanda de água da chuva, 500 L d-1, como uma função da área de captação e volume 
de reservatório na região de Rondônia 

Demanda Industrial 500 L d-1 
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Figura D 3 - Superfície ajustada pelo método Biharmonic spline interpolant com dados obtidos por meio 
de simulação diária de balanço contínuo para exibir a eficiência no atendimento a demanda de água da 
chuva, 1.000 L d-1, como uma função da área de captação e volume de reservatório na região de 
Rondônia 

Demanda Industrial 1.000 L d-1 

 
 

Figura D 4 - Gráfico de contorno obtido da superfície ajustada pelo método Biharmonic spline interpolant 
com dados obtidos por meio de simulação diária de balanço contínuo para exibir a eficiência no 
atendimento a demanda de água da chuva, 1.000 L d-1, como uma função da área de captação e volume 
de reservatório na região de Rondônia 

Demanda Industrial 1.000 L d-1 
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Figura D 5 - Superfície ajustada pelo método Biharmonic spline interpolant com dados obtidos por meio 
de simulação diária de balanço contínuo para exibir a eficiência no atendimento a demanda de água da 
chuva, 2000 L d-1, como uma função da área de captação e volume de reservatório na região de Rondônia 

Demanda Industrial 2.000 L d-1 

 
 

Figura D 6 - Gráfico de contorno obtido da superfície ajustada pelo método Biharmonic spline interpolant 
com dados obtidos por meio de simulação diária de balanço contínuo para exibir a eficiência no 
atendimento a demanda de água da chuva, 2.000 L d-1, como uma função da área de captação e volume 
de reservatório na região de Rondônia 

Demanda Industrial 2.000 L d-1 
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Figura D 7 - Superfície ajustada pelo método Biharmonic spline interpolant com dados obtidos por meio 
de simulação diária de balanço contínuo para exibir a eficiência no atendimento a demanda de água da 
chuva, 3.000 L d-1, como uma função da área de captação e volume de reservatório na região de 
Rondônia 

Demanda Industrial 3.000 L d-1 

 
 

Figura D 8 - Gráfico de contorno obtido da superfície ajustada pelo método Biharmonic spline interpolant 
com dados obtidos por meio de simulação diária de balanço contínuo para exibir a eficiência no 
atendimento a demanda de água da chuva, 3.000 L d-1, como uma função da área de captação e volume 
de reservatório na região de Rondônia 

Demanda Industrial 3.000 L d-1 
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Figura D 9 - Superfície ajustada pelo método Biharmonic spline interpolant com dados obtidos por meio 
de simulação diária de balanço contínuo para exibir a eficiência no atendimento a demanda de água da 
chuva, 4.000 L d-1, como uma função da área de captação e volume de reservatório na região de 
Rondônia 

Demanda Industrial 4.000 L d-1 

 
 

Figura D 10 - Gráfico de contorno obtido da superfície ajustada pelo método Biharmonic spline interpolant 
com dados obtidos por meio de simulação diária de balanço contínuo para exibir a eficiência no 
atendimento a demanda de água da chuva, 4.000 L d-1, como uma função da área de captação e volume 
de reservatório na região de Rondônia 

Demanda Industrial 4.000 L d-1 
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Figura D 11 - Superfície ajustada pelo método Biharmonic spline interpolant com dados obtidos por meio 
de simulação diária de balanço contínuo para exibir a eficiência no atendimento a demanda de água da 
chuva, 5.000 L d-1, como uma função da área de captação e volume de reservatório na região de 
Rondônia 

Demanda Industrial 5.000 L d-1 

 
 

 
Figura D 12 - Gráfico de contorno obtido da superfície ajustada pelo método Biharmonic spline interpolant 
com dados obtidos por meio de simulação diária de balanço contínuo para exibir a eficiência no 
atendimento a demanda de água da chuva, 5.000 L d-1, como uma função da área de captação e volume 
de reservatório na região de Rondônia 

Demanda Industrial 5.000 L d-1 
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Figura D 13 - Superfície ajustada pelo método Biharmonic spline interpolant com dados obtidos por meio 
de simulação diária de balanço contínuo para exibir a eficiência no atendimento a demanda de água da 
chuva, 10.000 L d-1, como uma função da área de captação e volume de reservatório na região de 
Rondônia 

Demanda Industrial 10.000 L d-1 

 
 

Figura D 14 - Gráfico de contorno obtido da superfície ajustada pelo método Biharmonic spline interpolant 
com dados obtidos por meio de simulação diária de balanço contínuo para exibir a eficiência no 
atendimento a demanda de água da chuva, 10.000 L d-1, como uma função da área de captação e volume 
de reservatório na região de Rondônia 

Demanda Industrial 10.000 L d-1 

 
  



 

110 
 

Figura D 15 - Superfície ajustada pelo método Biharmonic spline interpolant com dados obtidos por meio 
de simulação diária de balanço contínuo para exibir a eficiência no atendimento a demanda de água da 
chuva, 20.000 L d-1, como uma função da área de captação e volume de reservatório na região de 
Rondônia 

Demanda Industrial 20.000 L d-1 

 
 

Figura D 16 - Gráfico de contorno obtido da superfície ajustada pelo método Biharmonic spline interpolant 
com dados obtidos por meio de simulação diária de balanço contínuo para exibir a eficiência no 
atendimento a demanda de água da chuva, 20.000 L d-1, como uma função da área de captação e volume 
de reservatório na região de Rondônia 

Demanda Industrial 20.000 L d-1 
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Figura D 17 - Superfície ajustada pelo método Biharmonic spline interpolant com dados obtidos por meio 
de simulação diária de balanço contínuo para exibir a eficiência no atendimento a demanda de água da 
chuva, 30.000 L d-1, como uma função da área de captação e volume de reservatório na região de 
Rondônia 

Demanda Industrial 30.000 L d-1 

 
 

Figura D 18 - Gráfico de contorno obtido da superfície ajustada pelo método Biharmonic spline interpolant 
com dados obtidos por meio de simulação diária de balanço contínuo para exibir a eficiência no 
atendimento a demanda de água da chuva, 30.000 L d-1, como uma função da área de captação e volume 
de reservatório na região de Rondônia 

Demanda Industrial 30.000 L d-1 
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Figura D 19 - Superfície ajustada pelo método Biharmonic spline interpolant com dados obtidos por meio 
de simulação diária de balanço contínuo para exibir a eficiência no atendimento a demanda de água da 
chuva, 40.000 L d-1, como uma função da área de captação e volume de reservatório na região de 
Rondônia 

Demanda Industrial 40.000 L d-1 

 
 

Figura D 20 - Gráfico de contorno obtido da superfície ajustada pelo método Biharmonic spline interpolant 
com dados obtidos por meio de simulação diária de balanço contínuo para exibir a eficiência no 
atendimento a demanda de água da chuva, 40.000 L d-1, como uma função da área de captação e volume 
de reservatório na região de Rondônia 

Demanda Industrial 40.000 L d-1 
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Figura D 21 - Superfície ajustada pelo método Biharmonic spline interpolant com dados obtidos por meio 
de simulação diária de balanço contínuo para exibir a eficiência no atendimento a demanda de água da 
chuva, 50.000 L d-1, como uma função da área de captação e volume de reservatório na região de 
Rondônia 

Demanda Industrial 50.000 L d-1 

 
 

 
Figura D 22 - Gráfico de contorno obtido da superfície ajustada pelo método Biharmonic spline interpolant 
com dados obtidos por meio de simulação diária de balanço contínuo para exibir a eficiência no 
atendimento a demanda de água da chuva, 50.000 L d-1, como uma função da área de captação e volume 
de reservatório na região de Rondônia 

Demanda Industrial 50.000 L d-1 
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APÊNDICE E – Qualidade de ajuste pelos métodos Loess e Poly 
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Tabela E 1. Qualidade de ajuste de superfície e da validação do ajuste pelo método Loess para 
demandas residenciais 

Demanda SSE R2 DFE 𝐑𝒂𝒅𝒋
𝟐  RMSE Coeficiente Validação SSE Validação RMSE 

60 21.585,9 0,95 2.990 0,95 2,687 10 21.062,92 2,650 

100 27.340,5 0,96 2.990 0,96 3,024 10 28.349,69 3,074 

150 36.468,9 0,91 1.990 0,91 4,281 10 38.391,77 4,381 

200 54.624,6 0,90 1.990 0,90 5,239 10 55.861,18 5,285 

250 8.399,4 0,95 990 0,95 2,913 10 9.300,04 3,050 

300 7.670,6 0,96 990 0,96 2,784 10 8.376,40 2,894 

350 6.876,8 0,97 990 0,97 2,636 10 7.542,10 2,746 

400 6.301,5 0,98 990 0,98 2,523 10 6.883,73 2,624 

450 5.759,4 0,98 990 0,98 2,412 10 6.214,45 2,493 

500 5.319,7 0,98 990 0,98 2,318 10 5.712,51 2,390 

550 5.129,7 0,99 990 0,99 2,276 10 5.432,76 2,331 

600 4.939,1 0,99 990 0,99 2,234 10 5.194,03 2,279 

SSE - Sum squared error - Soma dos quadrados devido ao erro; DFE - Degree of freedom for error - 
Grau de liberdade residual; RMSE - Root mean square error - Raiz do erro quadrado médio 
Fonte: Autoria própria. 

 
 
Tabela E 2. Qualidade de ajuste de superfície e da validação do ajuste pelo método Loess para 
demandas industriais 

Demanda SSE R2 DFE 𝐑𝒂𝒅𝒋
𝟐  RMSE Coeficiente Validação SSE Validação RMSE 

500 71.977,24 0,90 2990 0,90 1,55 10 61.413,76 1,43 

1000 81.004,59 0,84 2.940 0,84 5,25 9,99 8.728,47 5,44 

2000 29.874,82 0,92 1990 0,92 3,87 10 31.568,78 3,97 

3000 24.721,26 0,95 1990 0,95 3,52 10 26.660,59 3,65 

4000 18.706,31 0,97 1990 0,97 3,07 10 19.843,78 3,15 

5000 13.395,30 0,98 1990 0,98 2,59 10 13.846,32 2,63 

10000 7.029,00 0,98 990 0,98 2,66 10 70.631,54 2,66 

20000 1.216,07 1,00 990 1,00 1,11 10 1.178,37 1,09 

30000 366,56 1,00 990 1,00 0,61 10 394,56 0,63 

40000 163,20 1,00 990 1,00 0,41 10 204,26 0,45 

50000 92,13 1,00 990 1,00 0,31 10 13,08 0,36 

SSE - Sum squared error - Soma dos quadrados devido ao erro; DFE - Degree of freedom for error - 
Grau de liberdade residual; RMSE - Root mean square error - Raiz do erro quadrado médio 
Fonte: Autoria própria 
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Tabela E 3. Qualidade de ajuste de superfície e da validação do ajuste pelo método Poly para demandas 
residenciais 

Demanda SSE R2 DFE 𝐑𝒂𝒅𝒋
𝟐  RMSE Coeficiente Validação SSE Validação RMSE 

60 18.758,15 0,95 2.980 0,95 2,51 20 19.504,57 2,55 

100 26.184,11 0,96 2.980 0,96 2,96 20 28.421,14 3,08 

150 43.268,92 0,90 1.980 0,90 4,67 20 46.312,38 4,81 

200 66.385,34 0,88 1.980 0,88 5,79 20 68.576,47 5,86 

250 13.005,58 0,92 980 0,92 3,64 20 14.222,50 3,77 

300 11.687,13 0,94 980 0,94 3,45 20 12.722,71 3,57 

350 9.817,23 0,96 980 0,96 3,17 20 10.771,15 3,28 

400 8.256,30 0,97 980 0,97 2,90 20 9.072,26 3,01 

450 7.017,37 0,98 980 0,98 2,68 20 7.634,41 2,76 

500 6.100,91 0,98 980 0,98 2,50 20 6.554,47 2,56 

550 5.540,31 0,98 980 0,98 2,38 20 5.840,19 2,42 

600 5.032,12 0,99 980 0,99 2,27 20 5.272,42 2,30 

SSE - Sum squared error - Soma dos quadrados devido ao erro; DFE - Degree of freedom for error - 
Grau de liberdade residual; RMSE - Root mean square error - Raiz do erro quadrado médio 
Fonte: Autoria própria 
 
 
Tabela E 4. Qualidade de ajuste de superfície e da validação do ajuste pelo método Poly para demandas 
industriais 

Demanda SSE R2 DFE 𝐑𝒂𝒅𝒋
𝟐  RMSE Coeficiente Validação SSE Validação RMSE 

500 8.127,24 0,89 2980 0,89 1,65 20 7.070,29 1,54 

1000 135.998,48 0,73 2930 0,73 6,81 20 143.853,87 6,98 

2000 38.191,52 0,89 1980 0,89 4,39 20 40.499,81 4,50 

3000 30.736,41 0,94 1980 0,94 3,94 20 33.661,25 4,10 

4000 22.772,52 0,96 1980 0,96 3,39 20 24.397,94 3,49 

5000 15.798,50 0,98 1980 0,98 2,82 20 16.511,42 2,87 

10000 6.603,23 0,98 980 0,98 2,60 20 6.730,91 2,59 

20000 716,45 1,00 980 1,00 0,86 20 794,17 0,89 

30000 306,10 1,00 980 1,00 0,56 20 394,97 0,63 

40000 169,59 1,00 980 1,00 0,42 20 226,06 0,48 

50000 98,88 1,00 980 1,00 0,32 20 13,85 0,37 

SSE - Sum squared error - Soma dos quadrados devido ao erro; DFE - Degree of freedom for error - 
Grau de liberdade residual; RMSE - Root mean square error - Raiz do erro quadrado médio 
Fonte: Autoria própria 
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