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RESUMO – Sistemas urbanos de abastecimento de água dependem de um conjunto de infraestrutura 
instalada e de da operação da instalação. O presente trabalho faz uma avaliação do impacto que a 
utilização de um sistema integrado, onde o abastecimento através de um reservatório urbano é 
complementado em horários pré-definidos pela operação dos reservatórios das unidades 
consumidoras. Em dois cenários hipotéticos adotados foi possível estabelecer o impacto na atenuação 
de picos de vazões (e por consequência pressões) em uma rede de abastecimento, complementarmente 
foi possível através de uma técnica de otimização determinar a quantidade de unidades consumidoras 
que representaria o maior nível de atenuação (16%). 
 
ABSTRACT– Urban water supply systems depend on a set of installed infrastructure and on the 
operation of the installation. The present work makes an evaluation of the impact that the use of an 
integrated system, where the supply through an urban reservoir is complemented in times predefined 
by the operation of the reservoirs of the consumer units. In two hypothetical scenarios adopted, it was 
possible to establish the impact in the attenuation of peak flows (and consequently pressures) in a 
supply network, complementarily it was possible through an optimization technique to determine the 
number of consumer units that would represent the highest level of attenuation. (16%). 
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1. INTRODUÇÃO 

A água é um componente vital da cadeia de produção industrial, agrícola e comercial, 

conferindo a ela, portanto, valor econômico. Perante esse cenário, algumas estatísticas são alarmantes, 

Goujon e Prié (2010) relatam que 9 países são detentores de 60% de fonte de água doce na terra e 

quase 1 bilhão de pessoas não tem acesso à água potável no mundo.  

Nas áreas com maiores fluxos econômicos e produtivos, como as regiões metropolitanas, o 

problema do abastecimento está relacionado com a necessidade de infraestrutura complexa, alta 

demanda e sua variabilidade ao longo do dia. Ademais, a utilização dos mananciais para o 

abastecimento dos grandes centros urbanos se dá, comumente, por intermédio de sistemas que suprem 

várias cidades de forma simultânea e interligada. Deste modo, o planejamento, execução e operação 

da infraestrutura hídrica, são ações complexas e que requerem uso de tecnologias apropriadas. 

À visto disso, com o suporte de técnicas de automação predial é factível de se garantir a 

utilização racional de energia e água, também como corrobora para um provimento contínuo de dados 

que, analisados adequadamente, viabilizam o gerenciamento e a operação parcimoniosos dos serviços 

ou funções da edificação, bem como sua alta integridade (Braga, 2007).  

Com o aporte dessa ótica, há projetos que impõem restrições ao desperdício, perseguindo 

soluções compatíveis com as premissas da sociedade. Segundo Neto (2008), para alcançar a 

sustentabilidade pretendida, há que se adotar obrigatoriamente soluções que reduzam o desperdício.  

Os reservatórios residenciais de água são responsáveis por efetuar a intermediação entre o 

sistema de abastecimento público e os pontos de consumo residenciais, no entanto, pouco se utiliza, 

de fato, a função de armazenamento dos mesmos. É nesse cenário que a automatização de sistemas 

de abastecimento é uma importante ferramenta para o monitoramento da operação, com a intenção 

de facilitar, tanto para o proprietário quanto para a Estação de Tratamento de Água (ETA), o 

acompanhamento da operação de abastecimento.        

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Ao decorrer da história, foram se tornando diversificadas e exigentes, em quantidade e 

qualidade, as necessidades de uso de água. As sociedades externaram uma maior complexidade e a 

garantia de sua sobrevivência passou a exigir, sincronicamente, mais segurança no suprimento de 

água e maiores aportes tecnológicos que, por sua vez, também vieram a demandar maior quantidade 

de recursos hídricos.  

Os sistemas de abastecimento de água são responsáveis por levar água potável para consumo 

nos diversos setores da sociedade: residências, indústrias, comércio, serviço público etc. Seu 
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funcionamento se resume basicamente na captação de água de um manancial, tratamento desta água 

e distribuição para os pontos de consumo da população. 

O Manual de Usos Consuntivos da Água no Brasil, elaborado pela Agência Nacional de Águas 

(ANA, 2019), traça um panorama das com históricos e previsões de demanda por recursos hídricos 

em todos os municípios brasileiros entre 1931 e 2030. Nele, as informações constatadas são que, a 

cada segundo, foram utilizados, em média, 2 milhões e 83 mil litros de água no Brasil (ou 2.083 

metros cúbicos por segundo) no ano de 2017. Em 1931, eram utilizados apenas 131 mil litros por 

segundo – 6,3% do uso atual. Ainda segundo o documento, o uso da água deverá crescer 24% até 

2030, superando a marca de 2,5 milhões de litros por segundo. 

No estudo de demanda elaborado pela ANA, os usos da água são estimados por setor, usuário 

e município. A agricultura irrigada, o abastecimento urbano e a indústria de transformação são 

responsáveis por 85% das retiradas de água em corpos hídricos. Na projeção da pesquisa, todos os 

usos continuarão se expandindo nos próximos anos, com exceção do abastecimento humano rural, 

que deverá sofrer uma queda devido à redução da população no meio rural.  

Os sistemas de abastecimento de água contam com reservatórios que podem executar duas 

funções principais: acomodar a variação de consumo de água da população, visto que a captação de 

água do manancial é feita, normalmente, com vazão constante (neste caso, o reservatório é também 

chamado de pulmão); reservar água para momentos em que não é possível captar ou tratar água com 

vazão suficiente para atender à demanda. Esta última função de armazenar água exige reservatórios 

com uma capacidade razoavelmente elevada se comparada com os pulmões, que somente variam seu 

nível para acomodar as variações de consumo.  

As caixas d’água das unidades consumidoras, como por exemplo as residenciais, não funcionam 

como um sistema de armazenamento, mas sim como uma reserva para eventuais períodos sem 

abastecimento. No entanto, existe a possibilidade de controlar o fornecimento de água para 

determinada unidade consumidora aproveitando-se da sua capacidade de reservação. É possível, por 

exemplo, reduzir o fornecimento de água para determinada unidade nos momentos em que o sistema 

de abastecimento é mais demandado como um todo sem prejuízos para o consumidor, que possui 

água armazenada em seu reservatório para estes momentos.  

Operações como estas devem ser cuidadosamente planejadas para atingir duas condições: 

minimizar os gastos com energia elétrica do sistema de abastecimento e, ao mesmo tempo, garantir o 

suprimento de água suficiente para a demanda do consumidor.  

Do ponto de vista do consumidor, atualmente, não há vantagem em atenuar picos de consumo 

de água, visto que o preço pelo seu consumo é fixo, ou seja, não ocorre qualquer tipo de variação 

conforme a época do ano ou período do dia. Por este motivo, não há incentivo direto para o 
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consumidor alterar o funcionamento convencional do reservatório, que utiliza uma chave-boia para 

manter constantemente no máximo seu nível e sem transbordamento. Neste tipo de operação, ao 

ocorrer o consumo de água por qualquer equipamento hidráulico, ocorre variação negativa do nível 

da caixa d’água e, ao detectar tal variação, a chave-boia permite a entrada de água advinda do sistema 

público de maneira instantânea através de um acionamento mecânico. Por fim, novamente, a chave-

boia irá cessar a entrada de água quando se atingir a sua capacidade máxima através do fechamento 

da válvula de entrada. 

Em consequência à nova modalidade horária de cobrança pelo uso da energia elétrica, é natural 

que as concessionárias de fornecimento de água também busquem se adaptar ao mercado através de 

uma cobrança semelhante aos seus usuários, visto que processos de captação, adução e tratamento 

utilizados para garantir a disponibilidade hídrica nas condições adequadas consomem grande volume 

de energia elétrica e, portanto, em horários de maior demanda por água, maior será o seu custo.  

Em um cenário de tarifa horária de consumo de água, o funcionamento tradicional da chave-

boia é extremamente ineficiente, visto que, mesmo em horários de pico, o mecanismo permitirá o 

consumo de água da rede para enchimento do reservatório mesmo que não haja necessidade, 

acarretando despesas financeiras desnecessárias para o consumidor.  

Perante a problematização descrita acima, o presente trabalho visa otimizar o processo de 

abastecimento do reservatório residencial através da automação. 

3. METODOLOGIA 

Valendo-se de um sistema conectado em qual a operação, portanto o controle do enchimento 

das caixas residenciais, seja feito com auxílio de automação e controlado pelo serviço de 

abastecimento de cada cidade, é factível de se começar a utilizar o potencial de reserva que existe em 

cada reservatório das unidades consumidoras (reservatórios residenciais)  para o bem do sistema 

como um todo. 

Tomando um sistema hipotético – uma cidade – onde há um reservatório municipal de 

abastecimento com um dado volume e um grupo de residências que tem como fonte de alimentação 

esse reservatório é possível criar cenários de abastecimento distintos, como demonstrados: 

1. Somente o reservatório municipal é operado; 

2. O reservatório municipal e uma parcela dos reservatórios residenciais são operados. 

A Figura 1 a seguir ilustra o esquema hipotético da rede de abastecimento proposto para ambos 

os cenários que serão estudados.  
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Figura 1 – Rede de abastecimento proposta para o estudo 

O volume armazenado de cada caixa, seja o reservatório municipal (RM) ou os reservatórios 

individuais 𝑅! (1 ≤ 𝑖 ≤ 36), podem ser descritos pela seguinte equação:  

𝐴𝑟𝑚(%) = "!
"#
∗ 100                                                                                              (1) 

Onde 𝑉$ é o volume no intervalo de tempo 𝑡 e 𝑉𝑇 é o volume total do reservatório, portanto a 

sua capacidade. 

A curva de demanda adotada para a cidade hipotética do estudo se comportará como 

demonstrada no gráfico abaixo da Figura 2, a qual foi retirada de um artigo “Análise da Variação do 

Consumo de Água Utilizando Dados Obtidos por Sistemas Supervisores Remotos. Estudo de Caso: 

Munícipio de Franca” baseado na ABES – Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental 

– e a AESABESP – Associação dos Engenheiros da SABESP. 

 
Figura 2 – Curva de demanda horária - Fonte: Guidi (2016)  

Desta forma considerando os seguintes dados para a modelagem: 

I. População de cada residência: 5 pessoas com consumo de 200L/hab.dia 

II. Considerando 36 residências, portanto um total de habitantes de 180 pessoas.  

Pode-se então calcular os parâmetros de vazão para a cidade, sendo a vazão média diária (𝑄%&') 

estabelecida pela Eq. (2). O fator de demanda médio (K) da Figura é de 0,737, pode-se computar a 

vazão máxima diária (𝑄%()) pela Eq. (3) e a mínima diária (𝑄%*+) por intermédio da Eq. (4) 
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:;	-(7)0∗<=	4/$3'(0∗<=	0,>3$+(0	
∗ 𝐾 = ?A=∗:==

:;∗<=∗<=
∗ 0,737 = 0,307 E

0
               (4) 

Efetuando os devidos cálculos, obtém-se que a Vazão Média diária (𝑄%&') é de 0,417 L/s e a 

vazão máxima ( 𝑄%()) e mínima diária (𝑄%*+) são respectivamente 0,565 L/s e 0,307 L/s. Tendo 

posse dos devidos valores inicia-se assim o estudo comparativo dos cenários. 

Barros Filho (2005) menciona o controle de pressões e vazões das redes de distribuição de água 

como um dos meios de atuação para uma gestão eficaz de um Sistema de Abastecimento de Água. 

Deve-se considerar, neste ponto, que as altas pressões podem corroborar aos danos às tubulações de 

água, ocasionando vazamentos na rede. Por outro lado, baixas pressões ocasionam a entrada de ar na 

rede, causando infiltrações que afetam a qualidade da água. Ademais, a crescente demanda em 

horários de pico faz com que o uso da bomba hidráulica seja imprescindível, e como ressaltado 

anteriormente o subsídio na energia para as empresas de Saneamento está sendo retirado de forma 

gradativa levando com que a diferenciação no custo horário de energia suscita em custo oneroso sobre 

o recurso energético utilizado em tais empresas.  

 3.1) Somente Reservatório Municipal é Operado 

Adotando como premissa para esse primeira conjuntura em qual apenas o reservatório seria 

controlado, foi feita uma simulação simplificada considerando que o mesmo se encontra em sua 

capacidade máxima de reservação no início do tempo de análise e que tem disponibilidade de 

abastecimento para mais de um dia (Figura 3), a curva ilustrada referente ao armazenamento do 

reservatório foi lograda através da subtração da capacidade total pela multiplicação da vazão média 

diária com o fator de demanda em questão. A vazão na rede é apresentada Figura 4 com discretização 

horária.  

3.2.) O Reservatório Municipal e Uma Parcela dos Reservatórios Residenciais São Operados 

  Segundo Babbitt et al (1973), os reservatórios nos sistemas de abastecimento de água podem 

ter finalidades diversas, podendo ser usados pata represar a água, acumular água, equilibrar vazões, 

equilibrar pressões no sistema de distribuição, entre outros usos. De acordo com as finalidades citadas 

os reservatórios podem ser denominados em: reservatório de acumulação, de compensação e de 

distribuição (Brasil, 2008).  

A redução das perdas físicas tem influência direta nos custos de produção, devido à redução do 

consumo de energia nas diversas partes do sistema, de produtos químicos no tratamento da água, 
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entre outros fatores. Isso ocorre devido ao fato de que altos índices de perdas geram a necessidade de 

captar um volume de água maior para a distribuição ou, por outro lado, a expansão do SAA (Sistema 

de Abastecimentos de Água). Com a redução das perdas, contudo, pode-se fazer uso das mesmas 

instalações para aumentar a oferta de água, sem necessidade, portanto, de expandir o sistema produtor 

(Barroso, 2005).  

Com a finalidade de se galgar uma situação ótima em qual o suprimento de água é executado e 

conjuntamente é obtido uma eficiência energética para a empresa, analisa-se o cenário cujo qual 

apresenta a quantidade porcentual ótima de residências participantes do programa de controle de 

abastecimento de seus reservatórios. Esse ponto ótimo proporcionará uma curva do  esvaziamento do 

reservatório principal mais próximo ao comportamento linear, permitindo um controle maior no 

momento de encher e esvaziar o reservatório podendo-se acionar a bomba em horários pré-definidos 

(fora do horário de pico de energia) e contando com a capacidade de armazenamento dos reservatórios 

das unidades consumidoras finais, fato que respaldará em um equilíbrio de pressão e vazão na rede.   

Para tal estudo, como há uma variação na demanda ao longo do dia, estabeleceu-se que sempre 

que o fator de demanda for superior a 73,7% (K=0,737) o consumo das residências se dá pela 

utilização da caixa d´água interna e não mais pela rede como um todo. 

Para uma primeira hipótese considera-se que apenas 10% das residências estejam participando 

do programa, ou seja, entre 08h00 e 20h59, além do reservatório principal essa porcentagem das 

residências utilizassem o seu próprio reservatório. 

Sempre que o nível de demanda horária superar 73%, entra em funcionamento o abastecimento 

das residências pelo reservatório próprio, quando se volta a um nível abaixo de 73% as caixas são 

reabastecidas pela rede municipal. Neste cenário o volume utilizado nas residências é reposto nas 

horas de menor consumo de água e também o custo da energia utilizada no bombeamento seja ínfero, 

portanto, um horário entre 23h00 e 5h59min. 

Posteriormente foi feita a análise com 20% das residências participando. Com isso é possível 

notar que nas distintas situações é possível manter a vazão em uma faixa menor de oscilação, o que 

implica em menores variações de pressão na rede e maior facilidade na operação do reservatório. 

Utilizando um sistema simples de otimização que consiste em minimizar o desvio padrão 

quadrático das vazões na rede tem-se: 

𝐷𝐸𝑆𝑉#G# = ∑ (𝑄$ − 𝑄%&')??@
!HD                                                                                          (5) 

A função objetivo é:   

min𝑍 =	𝐷𝐸𝑆𝑉#G#                                                                                                      (6) 
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Empregando o Solver do software MS Excel e buscando menor desvio padrão, a planilha indica 

o nível de participação das residências em que se estabelecerá o resultado ótimo.  

4. RESULTADOS 

4.1) Somente Reservatório Municipal é Operado 

Com os dados demonstrados no gráficos das Figuras 3 e 4, fez-se por intermédio de ferramentas 

contidas no Microsoft Excel o cálculo da diferença máxima entre a vazão horária de demanda e sua 

média (µ) obtendo o valor de 10,08 L/min e, concomitantemente o seu desvio padrão (s) da ordem 

de 6,64 L/min.  Isto posto, nota-se que há uma oscilação de vazão na rede que é proporcional ao fator 

de demanda, com vazões máximas de 35 L/min em horários de pico de demanda, normalmente nos 

horários entre 11h00 min e 12h00min, e uma vazão mínima estabelecida durante a madrugada (entre 

as 02h00 min e 05h00min) de 15 L/min.  

 
 

   Figura 3 – Armazenamento do reservatório  Figura 4 – Vazão da rede (L/min). 

 

4.2) O Reservatório Municipal e uma Parcela Dos Reservatórios Residenciais São Operados 

Como dissertado anteriormente, no primórdio desse cenário foi estabelecido que 10% das 

residências fariam parte do programa, a Figura 5 a seguir demonstra o comportamento da rede frente 

a essa imposição. Vale relembrar que a condição de uso dos reservatórios dos consumidores finais é 

imposta quando há uma demanda superior à média da vazão diária. 

Por intermédio das equações que são concernentes ao MS Excel, o cálculo da diferença máxima 

entre a vazão horária de demanda e sua média (µ) foi de 6,15 L/min e, concomitantemente o seu 

desvio padrão (s) da ordem de 3,81 L/min. Logo, nota-se que o desvio padrão da atual situação em 

debate é inferior ao s representado quando apenas o reservatório principal é controlado (s=6,64 

L/min), representando uma queda nesse valor de 42,62%.  



  
    

 

XV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 
  

9 

  

Figura 5 – Vazão da rede (L/min) 10% de participação Figura 6 – Vazão da rede (L/min) 20% de participação 
Posteriormente, foi mandatório de que 20% das residências fossem participantes e então com o 

auxílio do Microsoft Excel plotou-se o gráfico da Figura 6 e obteve-se os valores almejados para se 

fazer a análise. A diferença máxima entre a vazão horária de demanda e sua média (µ) foi de 6,95 

L/min e, concomitantemente o seu desvio padrão (s) da ordem de 3,39 L/min. À visto disso, nota-se 

que o desvio padrão sofreu uma queda de 11% quando se opta por utilizar 20% das residências ao 

invés de apenas 10% e comparando com o desvio padrão do reservatório principal, o s20% simboliza 

cerca de 51,05% do valor obtido através dos cálculos.  

Ulteriormente as análises em qual se fixava a porcentagem de residências constituintes do 

programa de controle em qual se valendo de artifícios da inteligência artificial são controlados, o 

estudo empregou o Solver do Excel, impondo como condição para quando a demanda diária fosse 

maior que a média diária calculada, a água utilizada na residência se derivaria da própria caixa de 

água do consumidor e quando a demanda na rede fosse inferior a média, a caixa do consumidor fosse 

reabastecida e visando como objetivo o resultado ótimo que derivaria um desvio padrão mínimo, o 

programa apontou uma porcentagem de 16,13% das residenciais que participando do programa de 

operação geraria o gráfico de vazão de rede ilustrado na Figura 7, com os valores de diferença máxima 

entre a vazão horária de demanda e sua média (µ)  de 4,83 L/min e, concomitantemente o seu desvio 

padrão (s) da ordem de 3,09 L/min. 

 
Figura 7 – Vazão da rede (L/min) na situação do resultado otimizado 

5. CONCLUSÃO 

Conclui-se que quando se atinge uma situação em que o resultado se demonstra vantajoso para 

distintos aspectos, esta se tratado então de um ótimo global. No presente trabalho se almeja 

dimensionar um cenário em qual a finalidade é equilibrar a pressão e a vazão na rede através da 
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atenuação da vazão de pico de demanda hídrica com o auxílio da utilização da capacidade de 

armazenamento dos reservatórios dos consumidores finais. Ademais esse abrandamento da vazão 

corrobora para que o bombeamento hídrico seja efetuado em tempos propícios economicamente para 

a SAA, ou seja, fora do horário de pico de energia em qual o valor agregado desse recurso está mais 

elevado.  

Elaborando cenários discrepantes e comparando os resultados obtidos, a conjuntura mais 

propícia é de que 16,13% das residenciais constituintes da rede de abastecimento trabalhe com o seu 

recurso hídrico estocado em seus reservatórios quando a demanda na rede tenha excedido a média 

estipulada da mesma, fundamentando-se de que com o essa disposição o desvio padrão alcançado é 

o de menor valor, portanto otimizado.   
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