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Resumo – O objetivo deste trabalho é apresentar um Sistema de Suporte a Decisão (SSD) para pré-

dimensionamento de reservatórios de acumulação de Sistemas de Aproveitamento de Água Pluvial 

(SAAP) considerando parâmetros técnicos e climatológicos dos SAAP e de suas viabilidades 

econômicas. Além disso o artigo mostra a aplicação do SSD em um estudo de caso numa das 

unidades do Ministério Público Federal, o edifício-sede da Procuradoria Regional da República da 

1ª Região. 
 

Palavras-Chave – Conservação de água, aproveitamento de água pluvial, sistemas de suporte a 

decisão. 
 

 

DECISION SUPPORT SYSTEM FOR PRE-SIZING STORAGE TANKS FOR 

RAINWATER HARVESTING SYSTEMS 
 

Abstract – The purpose of this paper was to develop a Decision Support System (DSS) for pre-

sizing storage tanks for Rainwater Harvesting Systems (RWHS) considering their technical and 

climatological parameters and economic viability. In addition, this paper comprises the application 

of a DSS in a case study at one of the Federal Prosecution Office branches, the headquarters of the 

1
st
 Region Attorney’s Office. 
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INTRODUÇÃO 

A água é hoje um fator limitante para o desenvolvimento de diversas regiões no planeta. 

Além das regiões áridas e semiáridas, outras regiões, que dispõem de recursos hídricos 

significativos, mas insuficientes para atender a demandas excessivamente elevadas, também 

experimentam conflitos de usos e sofrem restrições de consumo que afetam as atividades 

econômicas e influem negativamente sobre a qualidade de vida de suas populações (Hespanhol, 

2002). Áreas urbanas, possuidoras de grande densidade populacional, também são regiões que 

apresentam o desafio da oferta crescente de água de boa qualidade diante de cenários de grande 

aumento da população. 

            Nessas condições, o aproveitamento de água da chuva surge como meio de conservação da 

água e como alternativa para enfrentar a carência desse recurso natural, tornando-se uma opção para 

reduzir a sua escassez. Segundo a U.S. EPA (2004), o conceito de “substituição de fontes”, 

representa a possibilidade de aproveitamento de águas servidas em substituição a recursos potáveis 
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disponíveis. Este conceito aparece como uma alternativa para suprir demandas que exigem 

qualidade inferior, liberando as águas de melhor qualidade para usos mais adequados. 

 A implantação de Sistemas de Aproveitamento de Água Pluvial (SAAP) apresenta-se como 

opção de tecnologia para ampliação da disponibilidade de água em áreas rurais de difícil acesso e 

algumas áreas urbanas. Em outras palavras, a implantação de SAAP com respectivos usos da água 

para fins não potáveis, equivale a diminuir a demanda de água potável, fornecida pelas 

concessionárias de abastecimento de cada região. 

            Devido à crescente demanda de água para o desenvolvimento das diversas atividades 

humanas frente à limitada oferta, foi necessário estabelecer normas que disciplinassem a utilização 

dos recursos hídricos pelos diversos segmentos da sociedade. A finalidade precípua das iniciativas 

de gestão dos recursos hídricos é lograr um equilíbrio entre oferta e demanda, ou seja, identificar e 

captar recursos da natureza de forma racional para que possam cobrir a demanda atual da sociedade 

assim como as expectativas futuras. 

            Dentro do âmbito de gestão de recursos hídricos a tomada de decisões deve ser destacada 

como elemento importante nos processos. Tais decisões devem ser alcançadas a partir de 

conhecimentos sólidos sobre os aspectos ambientais, hidrológicos, econômicos, políticos e sociais. 

Para tanto é necessária a escolha da melhor solução entre as alternativas existentes. 

            O Sistema de Suporte à Decisão (SSD) é uma metodologia de auxílio para tomada de 

decisões que possibilita tratar e resolver os problemas de gestão de recursos hídricos de forma mais 

rápida e eficiente, ajudando os agentes decisores a refletirem de forma mais clara e objetiva. 

            Porto e Azevedo (1997) descreveram que SSD são sistemas computacionais que tem por 

objetivo ajudar indivíduos que tomam decisões na solução de problemas não estruturados (ou 

parcialmente estruturados). 

            Já Silva (2002) enfatizou que o SSD visa tornar o processo decisório mais ordenado, 

objetivo e transparente, não obrigatoriamente com as melhores técnicas científicas, mas de tal modo 

que seja capaz apenas de sinalizar as melhores decisões, sem que as tomem no lugar dos agentes 

decisores. 

            Este trabalho tem como objetivo apresentar um SSD desenvolvido para indicar um pré-

dimensionamento de reservatórios de acumulação de SAAP considerando parâmetros técnicos e 

climatológicos dos sistemas e de suas viabilidades econômicas. Segundo autores como Tomaz 

(2003) e Siqueira Campos (2004), o reservatório é o item mais dispendioso do SAAP, portanto, seu 

dimensionamento adequado pode contribuir para a viabilidade de implantação do sistema. 

 Importante destacar que já foi desenvolvido SSD com finalidade semelhante, que é o caso 

do software Netuno, criado por Ghisi et al. (2009). As diferenças entre o SSD que será apresentado 

neste trabalho e o Netuno estão basicamente na forma como indicam o volume ótimo de pré-

dimensionamento do reservatório de acumulação dos SAAP, em como determinam os custos de 

investimento para implantação dos SAAP e também na forma como apresentam seus indicadores de 

viabilidade econômica. 
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DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE SUPORTE A DECISÃO 

 O sistema de suporte a decisão aqui apresentado, SARA (Sistema para Aproveitamento 

Racional de Água), foi desenvolvido em linguagem de programação Delphi e realiza a simulação do 

balanço hídrico do reservatório de acumulação do SAAP usando o algoritmo YBS (Yield Before 

Spillage) descrito por Fewkes (1999) e regido fundamentalmente pelas Equações 1 e 2. A partir de 

parâmetros técnicos e climáticos dos SAAP e também de análises econômicas baseadas em relações 

benefício-custo o SARA indica um volume de reservatório a ser adotado. 

       {
  

       
                                                                                                            (1) 

       {
           

    
                                                                                                   (2) 

Onde Dt é a demanda por água no dia t, FRt é a água de chuva aproveitada utilizada para 

suprir a demanda no dia t, Qt é o volume de água de chuva captada no dia t, Vt é o volume útil de 

água no reservatório no dia t e Vmax é o volume útil máximo do reservatório. 

Os dados de entrada iniciais inseridos pelo usuário referem-se às características básicas de 

projeto do SAAP, como demanda de água, faixa desejada de variação do volume, área de captação, 

coeficiente de escoamento superficial e o descarte de água de limpeza do telhado (aplicado para 

chuva precedida de três dias secos). Ver Figura 2. Após a simulação, o sistema calcula indicadores 

para análise das características de aproveitamento, utilização e desperdício de água do reservatório, 

conforme apresentado a seguir: 

 Eficiência de Economia de Água: Quociente entre o volume total de chuva consumida e a 

demanda total do SAAP, descrito por Palla et al. (2011); 

 Eficiência de aproveitamento: Quociente entre o volume total de chuva consumida e o 

volume total de chuva captada; 

 Desperdício do SAAP: Quociente entre o volume total de água descartada do reservatório 

e o volume total de chuva captada, também descrito por Palla et al. (2011). 

Utilizando informações dos indicadores de características dos SAAP simulados, o SSD 

calcula todos os custos e benefícios dentro do tempo de vida útil do sistema, trazidos a valores 

presentes. 

Os custos são obtidos através do cálculo de orçamentos de reservatórios de acumulação 

padronizados, fazendo uso de composições de preços da tabela de serviços do Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). Os custos dos reservatórios então são 

dados em função de seus volumes. São somados ainda os custos contingenciais (projetos, despesas 

não esperadas, reservatório de auto-limpeza, tubulações e demais dispositivos), estimados em 30% 

dos custos dos reservatórios, e os custos de manutenção e operação do SAAP, estimados em 6% dos 

custos dos reservatórios para cada ano de utilização, ambos apontados por Tomaz (2003). Além 

disso, são considerados os custos de operação do SAAP, definidos como os gastos com energia para 

bombeamento da água do reservatório de acumulação para o reservatório superior. 

Os benefícios são estimados por meio do volume de água de chuva utilizado para suprir a 

demanda multiplicado pelos valores das tarifas para fornecimento de água potável e coleta e 



 
 

 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  4 

tratamento de esgoto cobradas pela companhia de abastecimento da região. Registre-se que nessa 

análise são incorporados apenas os benefícios econômicos da implantação dos SAAP, sem 

considerar outros benefícios ambientais inerentes à operação dos sistemas. 

Para determinar o volume de pré-dimensionamento do reservatório de acumulação do SAAP 

o SARA busca analisar a viabilidade técnica, climática e econômica de implantação do sistema. 

Conforme comentam Mierzwa et al. (2007), os métodos para dimensionamento de 

reservatórios baseados no conceito de regularização de vazão mostram-se pouco viáveis, pois 

podem conduzir a volumes de reservatórios muito grandes, sendo incompatíveis, econômica ou 

fisicamente, com as condições disponíveis onde se pretende implantar o reservatório. Além disso, 

muitas vezes, o objetivo principal da implementação do SAAP não é desenvolver uma nova fonte 

de abastecimento com alta confiabilidade, mas sim possibilitar a redução da demanda de outras 

fontes. 

 Dornelles et al. (2010) demonstram em seu trabalho que curvas de volume x eficiência, a 

partir de um certo ponto, crescem quase que assintoticamente, de modo que o volume que gera a 

eficiência máxima seria extremamente grande, fazendo com que, dessa forma, a melhor escolha 

para o volume do reservatório não seja o de maior eficiência dentre os reservatórios analisados, mas 

sim, aquele localizado no ponto de inflexão da curva a partir do qual esta apresenta comportamento 

assintótico. 

 A partir desses apontamentos e através de análises de resultados apresentados por outros 

autores, como Palla et al.(2011) e Ghisi et al.(2007), percebeu-se que o volume ótimo sob esse 

prisma seria aquele a partir do qual não se tem mais ganhos significativos de eficiência quando se 

aumenta o seu valor. O SARA utiliza como ponto de partida esta informação para encontrar a 

primeira estimativa de volume para o pré-dimensionamento de reservatórios de acumulação de 

SAAP. 

 Para determinar o volume de pré-dimensionamento o SARA usa o indicador eficiência de 

economia de água, calculado previamente, pois este representa a eficiência de utilização do SAAP. 

O ponto é fixado através de considerações explicitadas pela Equação 3 e pela Figura 1, no qual o 

volume ótimo de pré-dimensionamento é aquele onde aumentar o volume não representa, 

proporcionalmente falando, ganho de eficiência de economia de água. Este ponto fica situado nas 

proximidades do ponto de inflexão da curva a partir do qual esta apresenta comportamento 

assintótico. 

 Este volume ótimo de pré-dimensionamento então é submetido à análise de viabilidade 

econômica. Primeiramente o SARA verifica se a relação benefício-custo (B/C) para este volume é 

maior do que 1 e, em caso positivo, o volume ótimo é mantido. No entanto, caso se verifique que 

este volume tenha B/C menor do que 1 o SSD vasculha os volumes vizinhos, seguindo a tendência 

de aumento da curva volume x B/C, até que encontre um volume que possua B/C maior do que 1 e, 

neste caso, o volume ótimo de pré-dimensionamento é alterado para este outro volume que tem 

viabilidade econômica. Existe ainda a possibilidade de que nenhum dos volumes simulados tenha 

B/C maior do que 1. Quando isso ocorre o SARA fixa como volume ótimo aquele que possua maior 

B/C dentre todos os volumes simulados. 

          
             

       
 
        

        
                                                                (3) 
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Figura 1 – Gráfico de volume x eficiência de economia de água para indicação do volume ótimo de 

pré-dimensionamento do reservatório de acumulação do SAAP 

ESTUDO DE CASO – PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª REGIÃO 

 Para exemplificar o funcionamento do SARA realizou-se estudo de caso em uma das 

unidades Ministério Público Federal, o edifício-sede da Procuradoria Regional da República da 1ª 

Região (PRR-1ª Região). 

 O estudo de caso consiste em implantar um SAAP para substituir o uso de água potável em 

bacias sanitárias e mictórios. Para estimar a quantidade de água utilizada para estes fins foi usado o 

levantamento realizado por Kammers (2004), que analisou os usos finais de água em dez edifícios 

públicos na cidade de Florianópolis/SC. O autor indica que, em média, 72,1% da água consumida 

nos edifícios públicos analisados é utilizada em bacias sanitárias e mictórios. 

 Após verificar as três últimas faturas emitidas pela Companhia de Saneamento Ambiental do 

Distrito Federal (CAESB), responsável pelo fornecimento de água e coleta e tratamento de esgoto 

do edifício-sede da PRR-1ª Região, verificou-se que a média de consumo mensal de água é de 584 

m³. Considerando que em média 72,1% dessa água é usada nas bacias sanitárias e mictórios, tem-se 

uma demanda mensal para o SAAP de 421 m³/mês ou, aproximadamente, 14 m³/dia. 

Depois de analisar a planta de cobertura do edifício-sede da PRR-1ª Região conclui-se que a 

área da projeção do telhado de fibrocimento e das lajes adjacentes, somadas, possuem 480 m², 

sendo esta a área de captação. 

Para a simulação foram considerados volumes de 0 a 30 m³, variando a cada 0,1 m³. O 

coeficiente de escoamento superficial considerado foi de 0,8 e o descarte de água de limpeza do 

telhado foi de 1 mm. 

A série de chuvas usada na simulação foi a da estação pluviométrica BRASÍLIA (01547004) 

mantida pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e situada a apenas 8 km da PRR-1ª 

Região. A série de chuva diária possui 30 anos de registros de 1982 a 2011, totalizando 10.958 dias. 
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Figura 2 – Entrada de dados referente às características básicas de projeto do SAAP. 

 Os dados para análise da viabilidade econômica foram preenchidos utilizando os custos do 

SINAPI para o DF no mês de março de 2013 e os demais itens foram preenchidos considerando 

dados oficiais e estimados, conforme pode ser observado na Figura 3. 

 Após proceder com a simulação o SARA indicou como volume ótimo de pré-

dimensionamento o valor de 7,4 m³. Este volume possui relação benefício-custo de 4,86 e tempo de 

retorno do investimento de aproximadamente 4 anos. Como o primeiro valor encontrado já possuía 

B/C maior do que 1, o SSD não precisou buscar um novo volume que tivesse essa característica. 

 Como pode ser observado na Figura 4, o volume fixado pelo SARA fica nas proximidades 

do ponto de inflexão da curva a partir do qual esta apresenta comportamento assintótico. 

 Importante salientar que para efeitos práticos o volume indicado pelo SSD será um ponto de 

partida para o projetista que precisará observar características específicas do edifício e também 

definir o modelo do reservatório de acumulação, que não necessariamente seguirá o tipo 

padronizado que o SARA considera. 

 Conforme pode ser visto na Figura 4, a eficiência de economia de água para o volume 

fixado é de aproximadamente 10,7%. Isso significa que em média apenas 10,7% da demanda diária 

poderá ser suprida pelo SAAP. Entretanto, mesmo nessas condições o sistema conseguiu relação 

benefício-custo maior do que 1, indicando viabilidade econômica de sua implantação. Observa-se 

também que a eficiência máxima que pode ser atingida é de 11,1%, apenas 0,4% acima do 

alcançado pelo volume fixado pelo SARA, mas com tamanho muito maior. 

CONCLUSÕES 

O SSD apresentado é uma ferramenta que sinaliza para projetistas o volume ótimo de pré-

dimensionamento para reservatórios de acumulação de SAAP. É de fácil utilização e não demanda 

conhecimentos de alto nível na área de recursos hídricos. Além disso, o SSD em tela pode ser 

utilizado para pesquisa, onde se pode simular diversos cenários para caracterizar as tendências para 

dimensionamento de reservatórios em determinadas regiões. 
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Figura 3 – Entrada de dados para análise de viabilidade econômica do SAAP. 

 
Figura 4 – Gráfico de volume x eficiência de economia de água com volume ótimo de pré-

dimensionamento indicado. 

É imprescindível destacar que os volumes ótimos de pré-dimensionamento indicados pelo 

SSD devem ser ainda analisados de maneira mais detalhada pelos projetistas, que precisarão 

considerar especificidades de cada empreendimento. Apesar disso, espera-se que os volumes finais 

a serem aplicados em projetos executivos estejam nas proximidades dos sinalizados pela 

ferramenta.  

O SSD oferece ainda o recurso de gerar gráficos de seus indicadores para cada volume 

simulado, oferecendo ao usuário a possibilidade de analisar a conveniência de usar volumes 

diferentes dos que foram sugeridos pelo SSD. 
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