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RESUMO 

 

O foco principal da apresentação será de como obter redução de custo de produção 
com a reservação ideal quanto à utilização da energia elétrica nas tarifas do plano tarifário 
horo-sazonal verde assim como, diminuir a utilização de energia elétrica no horário de ponta 
(Intervalo das 18h00 às 20h00). 

Apresentarei a forma de cálculo para dimensionamento de reservatório com a 
utilização taxas de consumo para diferentes horários do dia (intervalo de duas horas), 
sugeridas por alguns autores, obtendo curva de variação de demanda. Como também o cálculo 
de volumes necessário para dimensionamento do Reservatório considerando períodos 
diferentes de adução. Destaco que seria uma introdução sem aprofundar muito na teoria e 
engenharia, pois a ideia é levar aos presentes princípios para de forma rápida verificar se a 
capacidade de reservação está ideal. 

 

Palavras-chave: Reservatórios, reservação, demanda, água e energia. 

 

TEXTO 

 

As motivações que me levaram a apresentar este trabalho são: 

 Desde 02 de março de 2015 está em vigor o novo valor da tarifa de energia elétrica, 

determinado pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), aumento médio foi de 

33%. 

 Os gastos com energia elétrica despendem de 12 a 20% da arrecadação dos sistemas 

de abastecimento de água no País.  

 Segundo insumo mais importante, superado apenas pelos gastos com pessoal. 

 Estima-se que 95% deste consumo de energia elétrica advenha das estações de 

recalque. 
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Conceito de reservação: 

Objetivos principais: A NBR 12217 - Projeto de reservatório de distribuição de água 

para abastecimento público define reservatório de distribuição como o elemento do sistema de 

abastecimento de água destinado a regularizar as variações entre as vazões de adução e de 

distribuição e condicionar as pressões na rede de distribuição. As principais finalidades dos 

reservatórios de distribuição são:  

 Regularizar a vazão: receber uma vazão constante, igual à demanda média do dia de 

maior consumo de sua área de influência, acumular água durante as horas em que a 

demanda é inferior à média e fornecer as vazões complementares quando a vazão de 

demanda for superior à média.  

 Condicionar as pressões na rede de distribuição: a localização dos reservatórios de 

distribuição pode influir nas condições de pressão na rede, principalmente, reduzindo 

as variações de pressões. 

 Segurança ao abastecimento: fornecer água por ocasião de interrupções no 

funcionamento normal da adução, como conseqüência da ruptura da adutora, 

paralisação da captação ou estação de tratamento, falta de energia elétrica, etc.  

 Reserva para incêndio: suprir vazões extras para o combate a incêndio.  

Os reservatórios devem ser localizados de forma a manter o funcionamento da rede de 

distribuição entre pressões estáticas máximas e pressões dinâmicas mínimas. 

 

 

Figura 1: tipos de reservatório quanto a localização do reservatório no terreno. 

 

Conceito da tarifa de uso, a tarifa de energia e os encargos setoriais: 

SINAL HORÁRIO – POSTOS TARIFÁRIOS  

Os postos tarifários segregam o dia em períodos que resultará em tarifas 

diferenciadas entre os períodos.   

Grupo A: São definidos 2 postos.    

O início do horário de ponta é adotado por distribuidora, segundo as características 

de seu sistema elétrico.   
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Figura 2: definição de horário de ponto e fora de ponta. 

 

Dados: 

A cidade para estudo adotada foi a de Alvinlândia que possui em seu sistema 02 

poços tubular profundo - PPS, 02 Reservatórios totalizando 150 m3 e 01 Estação Elevatória de 

Água Tratada – EEAT. 

Outros dados 

População em 2014....................... 3.074 hab. 

Número de ligações....................... 993 lig. 

 

 

Figura 3: Localização do município de Alvinlândia. 

 

A seguir apresentaremos o croqui do sistema de abastecimento de água: 
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Figura 4: Croqui do Sistema de Abastecimento de Água de Alvinlândia.  

A concessionária do sistema (neste caso a SABESP) divulga através de relatórios 

técnicos dados tais como: 

- Características dos equipamentos instalados; 

- Volume produzido mensal de água; 

- Quantidade de horas operadas pelo sistema. 
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Figura 5: Dados divulgados destaque para o funcionamento e tipo de bombas dos poços. 
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Figura 6: Dados divulgados destaque para o volume produzido mensal em 2013 na cidade de Alvinlândia. 

 

Utilizaremos estes dados para dimensionamento da capacidade necessária dos 

reservatórios públicos da cidade escolhida. 

Escolhi o mês de agosto, maior valor de produção, que teve a produção mensal de 

16.243 m3, ou 524 m3/dia, obtidas da seguinte formula: 

Produção diária = produção mensal / nº de dias no mês = 16.243 / 31 = 523,97 ≅ 524 m3/dia. 

Adotando a produção diária = consumo diário e lançamos para obter a curva de 

variação de demanda segundo Azevedo Netto1 teremos: 

Tabela 1: curva de variação de demanda segundo Azevedo Netto 

Período % 
Consumo no 

período 
Consumo 

acumulado 
00-02 3,35% 17,55 17,55 
02-04 3,35% 17,55 35,11 
04-06 5,00% 26,20 61,31 
06-08 9,20% 48,21 109,52 

08-10 12,05% 63,14 172,66 
10-12 11,70% 61,31 233,97 
12-14 12,05% 63,14 297,11 
14-16 10,80% 56,59 353,70 
16-18 11,70% 61,31 415,01 
18-20 9,60% 50,30 465,31 
20-22 6,20% 32,49 497,80 
22-24 5,00% 26,20 524,00 
total 100,00% 524 

 
  

m3/dia 
  

                                                           
1 José Martiniano de Azevedo Netto (Mococa, 1918 — São Paulo, 1991) foi um engenheiro civil, de 
Engenharia Hidráulica e de Engenharia sanitária. Foi professor de Hidráulica e de Saneamento da 
Universidade de São Paulo, da Universidade Mackenzie, da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, dentre outras escolas de engenharia. 
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Figura 7: Curva de consumo acumulado segundo Azevedo Netto, considerando a adução continua durante 
18H45min. 

Conforme obtemos nos dados fornecidos teríamos o consumo de 524 m3/dia, com a 

produção de 27,90 m3/hora, obtemos desta forma o tempo necessária de adução: 

Tempo de adução = Volume necessário (dia) / volume de produção horária = 18,78h = 18horas 

45min e 10s  

poço Exploração m3/h 

pps01 10,90 

pps02 17,00 

 
27,90 

 
18:45:10 

 

Graficamente obtemos os seguintes dados para a Reservação de equilíbrio: 

 Vr = V1 + V2 = 45 + 25 = 70 m3 

 

Desta forma verificamos que o município de Alvinlândia possui 100 m3 de Reservação 

teria equilíbrio entre a produção e consumo.   

A principal pergunta: Quais seriam os volumes necessários de Reservação para 

garantir o funcionamento contando ser necessários volumes para Emergências e Incêndio 
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como também a desligamento dos equipamentos no horário de ponta diminuindo o custo da 

tarifação (Horo Sazonal2) 

 

Vamos calcular o Volume de Reservação necessário para um sistema de 

distribuição: 

Existem várias fórmulas e maneiras de se determinar o volume de reservação 

necessário para um sistema de distribuição. Na pratica, no entanto se adota 1/3 do consumo 

máximo diário: 

𝑉 = 𝑃. 𝑞.
𝐾1

3
 (𝑚), em que: 

V = Volume a reservar 

P = população servida 

Q = consumo médio per capita 

K1 = coeficiente de variação diária do consumo 

As demandas de emergências e as vazões de combate a incêndios não estão 

consideradas neste cálculo. 

Aplicando ao nosso estudo: 

Vr = 3074 x 0,17 x 1,2 / 3 = 209 ≅ 210 m3 

Vale uma observação quanto ao valor adotado no consumo médio per capita que foi 

obtido da divisão do consumo diário pela população servida, ou seja, 524 
m3

dia
 / 3074 = 0,170 

m3/dia = 170 litros/ dia. 

Demanda de incêndio: 

Considera-se pra densidades superiores a 150 hab.ha então Q a partir de 30 L.s e 

para as demais situações podemos empregar 15 L.s.  

Obs.: Raramente em municípios pequenos calcula-se a reserva de incêndio. 

V i = 15 * 4 * 3600= 216.000 l = 216 m3 

Demanda de emergência: 

Este volume destina-se a evitar que a distribuição entre em colapso sempre que 

houver acidentes imprevistos com o sistema de adução, por exemplo, uma falta de energia ou 

um rompimento da canalização adutora.  

Vd =  Vr / 3 = 210 / 3 = 70m3 

 

Volume necessário total = 210 + 70 = 280 m3 

 

O calculo do volume útil baseado na curva de consumo pode ser realizado 

considerando-se a adução continua ou intermitente ao reservatório. 

Vamos ao relembrar o principio para adução continua (vazão constante durante as 24 

horas do dia). Na figura a seguir apresentamos no tempo t1, a vazão de consumo começa a 

                                                           
2 O sistema de tarifação atualmente utilizado é o da Tarifação Horo-Sazonal, ou seja, um sistema em que 
o preço das tarifas é diferenciado para os diferentes horários do dia (ponta e fora de ponta) e períodos 
do ano (seco e úmido). 
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ultrapassar a vazão de adução, de modo que o reservatório começa a esvaziar, terminando no 

tempo t2. Entre os intervalos t2 e 24 horas e 24 horas e t1, a adução supera o consumo e o 

reservatório vai acumulando água em excesso, para cedê-la ao setor no intervalo de tempo t1 

e t2. As áreas hachuriadas em tracejado são iguais às áreas não hachuriadas, representando 

cada uma delas a capacidade mínima do reservatório para atender o consumo normal no dia 

de consumo máximo. 

O volume de reservação poderá ser determinado através da seguinte equação: 

𝑉 =  ∫ 𝑄 ∗ 𝑑𝑡 −  �̅� ∗ (𝑡2 − 𝑡1)
𝑡2

𝑡1
; 

Onde: V= Volume de Reservação; Q= vazão consumida (variável alo longo do dia); 

�̅� = vazão média do dia (igual a vazão de adução se esta for continua, e; t1 a t2 = período em 

que o consumo (rede) é maior que a vazão fornecida (adução). 

 

Figura 8: Gráfico exemplo da adução continua. 

 

Adução intermitente (adução para um intervalo de tempo de funcionamento de t 

horas). Ao iniciar o funcionamento da adução, no instante t1 o reservatório irá acumulando os 

volumes de água até o fim do período de funcionamento no instante t2, em que o nível de água 

do reservatório atinge o seu valor máximo. área hachuriada em traços contínuos representa o 

volume que deve estar disponível no reservatório para que possa ser atendido o consumo de 

água durante os intervalos de tempo t2 a 24 horas e 24 horas a t1. As áreas hachuriadas com 

traços interrompidos representam os volumes consumidos durante os intervalos de tempo em 
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que não esta funcionando o sistema adutor. No dia de maior consumo, as duas áreas, 

correspondentes ao saldo de adução e ao consumo quando a adutora não esta funcionando, 

são iguais. Cada uma delas representa a capacidade mínima do reservatório para atender os 

consumos normais do setor de abastecimento. 

 

 

Figura 9: Gráfico exemplo da adução intermitente. 

 

Para determinamos e verificarmos se o volume calculado ou existente seria suficiente 

para garantir o funcionamento no desligamento dos equipamentos no horário de ponta 

diminuindo o custo da tarifação (Horo Sazonal) recorreremos a um estudo gráfico de forma 

pratica. 
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Primeiramente lançaremos os dados do consumo diário conforme curva de variação 

de demanda segundo Azevedo Netto de nosso exemplo. 

Tabela 2: Tabela de variação de demanda segundo Azevedo Netto para Alvinlândia. 

Hora % m3 Acumulado m3  

1 1,68% 8,78 8,78 

2 1,68% 8,78 17,55 

3 1,68% 8,78 26,33 

4 1,68% 8,78 35,11 

5 2,50% 13,10 48,21 

6 2,50% 13,10 61,31 

7 4,60% 24,10 85,41 

8 4,60% 24,10 109,52 

9 6,03% 31,57 141,09 

10 6,03% 31,57 172,66 

11 5,85% 30,65 203,31 

12 5,85% 30,65 233,97 

13 6,03% 31,57 265,54 

14 6,03% 31,57 297,11 

15 5,40% 28,30 325,40 

16 5,40% 28,30 353,70 

17 5,85% 30,65 384,35 

18 5,85% 30,65 415,01 

19 4,80% 25,15 440,16 

20 4,80% 25,15 465,31 

21 3,10% 16,24 481,56 

22 3,10% 16,24 497,80 

23 2,50% 13,10 510,90 

24 2,50% 13,10 524,00 
 

Lançada esta tabela num gráfico obtemos: 
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Figura 10: curva de variação de demanda segundo Azevedo Netto para Alvinlândia. 

Vamos lançar neste gráfico a produção em 18h45 min de 27,90 m3/hora, deixando de 

funcionar no horário de ponta (18h00 as 21h00). Ficando assim o, que está pintado de verde 

teremos o reservatório enchendo e em vermelho o reservatório está sendo esvaziado. O 

volume necessário é área utilizada que neste exemplo é 87,0 m3. 

 
Figura 11: gráfico do calculo do volume necessário considerando adução de 18h45min e desligamento dos 

equipamentos no Horo Sazonal. 
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Conclusão: Neste exemplo apontamos que os volumes de reservação 

necessário para um sistema de distribuição ideal seriam da ordem de 280 m3, sem 

prevermos crescimento populacional, se quisermos desligar os equipamentos no 

horário de ponta para termos economia seriam necessários aproximadamente 87 m3 

acrescidos a este valor. 

 

Economia proporcionada: 

Quanto de economia obteria se desligarmos os equipamentos no horário de ponta? 

Sem detalharmos a complexa tarifação e/ou Cálculo de Demanda para Medição de 

Cliente em Baixa Tensão a seguir apresentarei de forma sucinta os valores encontrados: 

Tabela 3: Tabela comparativa de valores utilizando ou não os equipamentos no Horo Sazonal. 

poço 
Potencia 

CV 
H. diarias KVA 

 

Demanda 
Horo 

Sazonal 
Fora da Ponta 

pps04 25,0 18,78 25,83 

 
 

4.700,33 4.282,70 

pps05 35,0 18,78 34,99 

 
 

6.367,19 5.801,46 

Total 60,82 

 

Custo 
mensal 

11.067,52 10.084,16 

     
  

9,75% 

 

Para termos ideia de grandeza elaborei a mesma tabela comparativa em outro 

município (Valentim Gentil): 

poço Potencia CV H. diarias KVA 

 

Demanda 
Horo 

Sazonal 
Fora da Ponta 

pps01 7,0 18,00 8,65 
 

  1.913,31 1.374,63 

pps02 4,0 18,00 5,03 
 

  1.433,91 799,35 

pps03 6,5 18,00 8,65 
 

  1.913,31 1.374,63 

pps04 9,0 18,00 11,54 
 

  2.296,03 1.833,90 

pps05 5,0 18,00 6,02 
 

  1.565,02 956,68 

pps06 7,0 18,00 8,65 
 

  1.913,31 1.374,63 

pps07 6,5 18,00 8,65 
 

  1.913,31 1.374,63 

pps09 11,0 18,00 14,09 
 

  2.633,73 2.239,14 

pps10 55,0 18,00 58,15 
 

14.014,87 14.014,87 14.014,87 

pps11 19,0 18,00 22,10 
 

  3.694,50 3.512,06 

pps12 6,0 18,00 8,65 
 

  1.913,31 1.374,63 

pps13 37,5 18,00 39,74 
 

8.016,75 8.016,75 8.016,75 

Total 
199,92 

 

Custo 
mensal 43.221,35 38.245,90 

       
13,01% 

 

Não entraremos no mérito da necessidade de investimento para objetivar a economia 

proporcionada. Ao ponto de vista deste técnico a energia elétrica e a crise hídrica impactam 

nas tarifas de ambas. Se utilizarmos energia elétrica adequadamente estaremos utilizando 

menos águas e desta forma acarretará economia tanto na tarifa de energia quanto de 

abastecimento de água.  
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