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Resumo – O objetivo deste artigo é apresentar diagramas para o pré-dimensionamento de 

reservatórios de acumulação de Sistemas de Aproveitamento de Água Pluvial (SAAP) que foram 

construídos a partir de parâmetros técnicos e climatológicos dos sistemas e de suas viabilidades 

econômicas. São apresentados diagramas para as cidades de Brasília/DF, Curitiba/PR, Fortaleza/CE 

e Manaus/AM, que expõem diferenças justificadas pela variabilidade das características climáticas e 

econômicas de cada região. Destaca-se também que os volumes ótimos de pré-dimensionamento 

indicados pelos diagramas servirão como pontos de partida e 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 pelos diagramas.  
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DIAGRAMS FOR PRE-SIZING STORAGE TANKS FOR RAINWATER 

HARVESTING SYSTEMS 
 

Abstract – The purpose of this paper was to present diagrams for pre-sizing storage tanks for 

Rainwater Harvesting Systems (RWHS) based on their technical and climatological parameters and 

economic viability. Diagrams were presented for the cities of Brasilia/DF, Curitiba/PR, 

Fortaleza/CE and Manaus/AM. The diagram show differences justified by the varying climatic and 

economic conditions of each region. It should be noted that the optimum pre-sizing volumes shown 

by diagrams serve as a starting point and must be further analyzed by the users, considering the 

specifics of each project. It is expected, however, that the final volumes considered in the executive 

projects should be very close to those estimated by the diagrams. 
 

Keywords – Water conservation, rainwater harvesting. 
 

 

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  
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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 

disponíveis.  Este conceito aparece como uma alternativa para suprir demandas que exigem 

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

            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. 

 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. 

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. 

Este trabalho tem como objetivo apresentar ferramentas de fácil aplicação para o pré-

dimensionamento de reservatórios de acumulação de SAAP que foram construídas a partir de 

parâmetros técnicos e climatológicos dos sistemas e de suas viabilidades econômicas. 

METODOLOGIA 

 A ferramenta aqui apresentada é constituída por diagramas que por meio dos quais é 

possível determinar os volumes ótimos de pré-dimensionamento de reservatórios de acumulação de 

SAAP conhecendo apenas as áreas de captação e as demandas d’água dos empreendimentos onde se 

pretendem implantar os sistemas. 

 Os diagramas foram construídos a partir dos resultados gerados por simulações do balanço 

hídrico de reservatórios de acumulação, para diversos cenários de área de captação e demanda 

d’água, por meio do software SARA (Sistema para Aproveitamento Racional de Água), 

desenvolvido em estudo paralelo pelos mesmos autores deste trabalho. O SARA utiliza o algoritmo 

YBS (Yield Before Spillage) descrito por Fewkes (1999) e fixa os volumes ótimos de pré-

dimensionamento através de parâmetros técnicos e climáticos dos SAAP e também de análises 

econômicas baseadas em relações benefício-custo. 

 O primeiro critério utilizado pelo SARA para fixar o volume ótimo de pré-dimensionamento 

é baseado em curvas de eficiência de economia de água. Assim o volume ótimo é aquele a partir do 

qual não há mais ganhos significativos de eficiência quando se aumenta a sua capacidade de 

armazenamento. 
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Em seguida o SARA analisa se o volume fixado possui viabilidade econômica (relação 

benefício-custo maior do que 1) e, em caso positivo, mantém este valor. Em caso negativo o sistema 

faz uma varredura até encontrar um novo volume que possua viabilidade econômica. Existe ainda a 

possibilidade de que nenhum dos volumes simulados seja economicamente viável e, nesses casos, o 

volume fixado é aquele que apresente maior relação benefício-custo dentre todos os analisados. 

Dessa forma o volume final é fixado através da análise conjunta entre características 

climatológicas e econômicas da região. Em alguns casos o SARA indica que o volume ótimo de 

pré-dimensionamento é igual a zero. Nestas situações entende-se que o sistema sinaliza 

inviabilidade na implantação dos SAAP. 

A viabilidade econômica é avaliada através da análise da relação benefício-custo dos SAAP. 

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

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

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). Além disso, são agregados outros 

valores, como custos contingenciais, de projeto, de manutenção e de operação dos SAAP. Já 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 tratamento de 

esgoto cobradas pela companhia de abastecimento da região. 

 Os resultados das simulações dos variados cenários de área de captação e demanda d’água 

são agrupados, consolidados e processados pelo software Surfer (2012), que utiliza a técnica de 

krigagem para criar os diagramas que serão apresentados. 

A krigagem é um método de regressão usado em geoestatística para aproximar ou interpolar 

dados. A técnica consiste em estimar valores médios e também uma medida de acuracidade dessa 

estimativa. Seus pesos são calculados com base na distância entre a amostra e o ponto estimado na 

continuidade espacial e no arranjo geométrico do conjunto (BETTINI, 2007). 

 

RESULTADOS E ANÁLISES 

 Foram gerados diagramas para as cidades de Brasília/DF, Curitiba/PR, Fortaleza/CE e 

Manaus/AM a partir de séries de chuvas diárias com 30 anos de registros, oriundas de estações 

pluviométricas situadas dentro dos limites dos municípios, conforme apresentado na Tabela 1. 

Tabela 1 – Estações pluviométricas selecionadas. 

 

 Para compor a diversidade de cenários capazes de construir os diagramas apresentados, 

foram realizadas simulações do balanço hídrico dos reservatórios de acumulação dos SAAP para 

áreas de captação que variaram de 0 a 1500 m² e demanda d’água que variaram de 0 a 30 m³/dia, 

totalizando 900 resultados para cada cidade. Além disso, os dados para análise da viabilidade 

econômica foram preenchidos utilizando os custos do SINAPI do mês de março de 2013, para cada 

região considerada. Os demais itens inerentes à viabilidade econômica, tais como custo do m³ de 

Nome Código Latitude Longitude

Brasília/DF BRASILIA 01547004 -15:47:24 -47:55:22 1/1/1982 a 31/12/2011

Curitiba/PR PORTO VELHO - UCP 02549075 -25:27:0 -49:15:0 1/1/1982 a 31/12/2011

Fortaleza/CE PICI 00338001 -3:45:0 -38:35:0 1/1/1982 a 31/12/2011

Manaus/AM MANAUS 00360000 -3:7:0 -59:57:0 1/1/1982 a 31/12/2011

Coordenadas
Cidade Período de dados

Estação Pluviométrica
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água, custo de energia, taxas de redesconto etc, foram preenchidos considerando dados oficiais e 

estimados. 

 
Figura 1 – Diagramas para pré-dimensionamento de reservatórios de acumulação de SAAP. 

 Os diagramas para pré-dimensionamento de reservatórios de acumulação de SAAP para as 

cidades estudadas são apresentados na Figura 1. Para se determinar o volume ótimo de pré-

dimensionamento, em m³, deve-se saber a área de captação do empreendimento e sua demanda 

d’água. Os diagramas devem ser interpretados de maneira semelhante às curvas de nível. Assim, o 

que seria a altura do terreno equivale ao volume ótimo de pré-dimensionamento dos reservatórios 

de acumulação dos SAAP. 

 Como pode ser notado nos diagramas da Figura 1, em alguns pontos o volume ótimo 

indicado é igual a zero, sendo que essas áreas estão destacadas com hachuras. O entendimento que 
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deve ser extraído nesses casos é de que a implantação do SAAP no empreendimento é sinalizada 

como inviável. 

 É relevante informar que dentre todos os volumes ótimos calculados pelo SARA e utilizados 

para gerar os diagramas, 98,1% apresentaram relação benefício-custo maiores do que 1 para a 

cidade de Brasília/DF, 86,2% para o caso de Curitiba/PR, 90,4% para Fortaleza/CE e 98,2% para 

Manaus/AM. Assim, a grande maioria dos cenários apresentou viabilidade econômica. Entretanto é 

importante destacar que existe a possibilidade, embora muito pequena, de que um volume indicado 

pelos diagramas apresente inviabilidade econômica. 

 Algumas outras observações podem ser feitas quando se examina os diagramas das quatro 

cidades. As variações dos comportamentos das curvas são frutos das diferenças encontradas quando 

ocorrem as análises conjuntas, realizadas pelo SARA, acerca das características climatológicas e 

econômicas, que são distintas para cada um dos municípios estudados, como é o caso, por exemplo, 

da diferença observada na chuva total média ao longo do ano, mostrado na Figura 2. 

 
Figura 2 – Chuva total média para as séries históricas das cidades estudadas. 

 

Para ilustrar a diferenciação sob o prisma econômico, percebe-se, por exemplo, que o 

diagrama para Curitiba/PR é o que apresenta maior área de inviabilidade de implantação de SAAP. 

Isso ocorre porque os custos do SINAPI para esta cidade são em média 9,8% maiores do que para 

os outros municípios estudados e, dessa forma, houve sinalização de inviabilidade econômica nas 

análises realizadas pelo SARA em parte considerável dos cenários simulados. 
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CONCLUSÕES 

Os diagramas aqui apresentados são ferramentas que sinalizam para os projetistas os 

volumes ótimos de pré-dimensionamento para reservatórios de acumulação de SAAP. São de fácil 

utilização e não demandam conhecimentos de alto nível na área de recursos hídricos. 

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

diagramas servirão como pontos de partida e devem ser ainda analisados de maneira mais detalhada 

pelos projetistas, que precisarão considerar especificidades de cada empreendimento, o que inclui 

definir os modelos dos reservatórios de acumulação, que não necessariamente seguirão o tipo 

padronizado que o SARA considera em suas simulações. Apesar disso, espera-se que os volumes 

finais a serem aplicados em projetos executivos estejam nas proximidades dos sinalizados pelos 

diagramas. 
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