
AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE ALTERAÇÃO DE QUALIDADE DA 
ÁGUA EM SISTEMAS COM VAZAMENTO  

 
 

Mariana Espíndola de Souza1 & Cristovão Vicente Scapulatempo Fernandes2, 

 
RESUMO: Uma das questões técnicas mais relevantes na operação de sistemas de 
distribuição de água está intrinsecamente relacionada ao controle e redução das 
perdas/vazamento de água. Em uma abordagem mais direta, estas perdas implicam, além 
da perda do recurso que está sendo distribuído após seu tratamento, em desperdícios de 
recursos adicionais, em especial, com custos de bombeamento adicional necessários 
para atender aos requisitos de demanda. Adicionalmente, possíveis alterações de 
qualidade da água, com as alterações das características hidráulicas da rede, podem ser 
significativas. No entanto, um aspecto positivo dos vazamentos, é o de oferecer uma 
significativa proteção às redes, principalmente para atenuar os impactos devido aos 
efeitos de inércia e compressibilidade, causados pelas condições dinâmicas de um 
sistema de distribuição de água. Este trabalho tem como objetivo, destacar a importância 
dos vazamentos para atenuação dos efeitos de pressão, além de indicar as implicações 
econômicas de bombeamento. As simulações realizadas referem-se a duas redes de 
distribuição de água com vazamentos produzindo perdas hidráulicas para distintos 
valores. 
 
ABSTRACT: One of the most relevant technical issues is related to leakage control 
interesting in water distribution systems. On important aspect of this problem is the 
physical loss and the economic consequences of it, like energy cost to achieve demands 
requirement. On the other hand, hydraulic and water quality issues are significant. 
Interestingly, leakage can offer one important hydraulic protection to the system that 
should be considered in this analysis that attenuates the impact of inertia and 
compressibility effects. The main goal of this paper is to quantify the impact of different 
leakage sizes and explore the potential implications of these distinct aspects. 
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1 INTRODUÇÃO 

A necessidade de entregar água para o consumidor atendendo os parâmetros básicos 

solicitados pelo órgão regulamentador é um desafio, principalmente para países em 

desenvolvimento. Ainda mais se levarmos em conta que no planeta há pouco mais de seis bilhões 

de pessoas, e que dessas 1/3 não tem acesso à água potável. Outro dado que impressiona é o 

nível de perdas na rede que varia de operadora para operadora, entre 25 e 65% (Moura, Diaz, 

Silva e Silva, 2004). As perdas de água tratada, distribuída, processada, oneram mais o custo do 

tratamento elevando assim o preço para o consumidor final.  

2 OBJETIVOS 

 O objetivo deste artigo é o de chamar a atenção para as complexas iterações em uma rede 

de distribuição de água com vazamentos. A proteção hidráulica de uma rede de distribuição de 

água e as possíveis implicações do ponto de vista da alteração de qualidade da água. Este 

trabalho de pesquisa complementa as pesquisas de Colombo e Karney (2002) e Rossigneux e 

Fernandes (2004). A abordagem metodológica baseia-se na utilização do modelo EPANET (para 

a avaliação das simulações) como base para as simulações aqui apresentadas (ROSSMAN, 

2000). 

2.1 A Rede 

A rede utilizada nesta pesquisa foi adaptada da rede descrita por Colombo e Karney (2002) 

onde os custos dos vazamentos foram quantificados e comparados com a disponibilidade 

energética demandada pelo sistema. Posteriormente Rossigneux e Fernandes (2004) mostram 

que os vazamentos auxiliam a redução da pressão em redes de distribuição de água, como uma 

generalização ao proposto por Colombo e Karney (2002). Esta rede pode ser observada na Figura 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Rede em estudo (adaptada de Colombo e Karney, 2002). 
2.2 A simulação 

Foram simulados vazamentos para os nós 5-8, 10 e 11 com coeficientes propostos por 

Colombo e Karney (2002) de 12,5% e por Rossigneux e Fernandes (2004) com valores de 25% e 



50%. Também foi realizada uma simulação sem vazamentos a fim de se conhecer melhor o efeito 

do cloro em uma rede sem perdas. 

 Em função da estabilidade hidráulica do sistema e da demanda estabelecida foi utilizado 

um tempo de simulação total de 8 horas. É importante salientar que a rede possui demanda 

continuas ao longo do dia para determinados nós. 

 Para a avaliação hidráulica a simulação consistiu em injeção contínua de cloro ao longo do 

tempo, com C0 = 5mg/L. Foram realizados três cenários de simulações. A primeira simulação (A) 

foi aplicada uma injeção pontual de cloro no reservatório, com o tempo de simulação padrão do 

software (EPANET) que é de uma em uma hora, tanto hidráulico quanto químico. O segundo e 

terceiro caso são injeções contínuas, com decaimento, k = 0,1 dia-1 , porém com tempos de 

simulações diferentes, uma simulação com intervalo de tempos de 30 segundos (B) e a outra de 

30 minutos (C). Como os resultados das simulações B e C mostram um pulso (delta de Dirac) 

para os resultados, serão omitidos os gráficos resultantes da simulação B. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta seção serão discutidos os resultados obtidos, com o intuito de facilitar à compreensão 

do leitor a seção foi dividida em itens. 

3.1 Avaliação Hidráulica 

Os resultados das simulações para os quatro cenários de perdas no sistema (Figura 1), 

foram analisados conforme indicado na Figura 2. Pode-se observar que na condição sem 

vazamentos, a pressão é muito mais elevada que nos outros três cenários como vazamentos, 

para os nós com vazamentos.  

O gráfico da Figura 2 apresenta variação de pressão para os nós, 2 (mais próximo da 

bomba), 13 e 16 (mais distantes da bomba). Pode-se observar que quanto mais longe da bomba, 

maior a queda de pressão no nó. Vale destacar que o efeito de redução da pressão não é linear e 

depende da tipologia da rede e de suas características hidráulicas, conforme também indicado por 

Colombo e Karney (2002). 

A Figura 3 mostra que sem vazamentos a pressão em mca é maior, que nas outras três 

situações (com vazamentos). Outra leitura desta mesma figura é manter a rede sem vazamentos 

ocasiona um desgaste maior das tubulações do sistema, enquanto os vazamentos desperdiçam 

recurso natural, produtos químicos e energia. No entanto, fica evidente o impacto de proteção 

hidráulica do sistema em estudo. 

 



 
 

Figura 2- Pressão nos nós com vazamentos. Figura 3 - Variação de pressões para os nós 2, 13 e 16.

 

3.2 Avaliação com injeção pontual 

Uma interessante resposta do sistema para a emissão de uma onda de concentração de 

cloro de 5 mg/L durante apenas 1 hora. Para os nós 1 a 6, a variação de concentração de cloro 

permanece praticamente inalterada pelo efeito de vazamento, com as concentrações máximas de 

cloro praticamente iguais a 5 mg/L. Esse fato ocorre devido a proximidade destes nós ao 

reservatório, cujo funcionamento garante fluxo de massa dentro do sistema. 

Os nós 7 a 16 demonstram claramente o impacto do efeito de vazamento sobre a 

concentração, e de uma forma bastante dinâmica.  Em especial, os nós mais distantes, 11, 12, 15 

e 16 apresentam uma variação muito interessante, pois o efeito de vazamento garantiu uma 

melhor resposta em termos de concentração, bem inferior aos 5 mg/L. No entanto uma resposta 

mais rápida em comparação com o sistema sem vazamento. Esse fato ocorre devido as diferentes 

cargas hidráulicas e variações das pressões que ocorrem ao longo do dia. 

Com a injeção pontual pode-se ver a propagação da pluma de cloro ao longo do tempo e a 

dinâmica desta rede, função das características hidráulicas do sistema. O nó 17 apresenta a 

simulação da concentração de cloro para o reservatório, e a diminuição do efeito de concentração 

em seu interior. 

3.3 Avaliação com Injeção contínua de C=5 mg/L 

A análise a seguir, tende a avaliar o efeito de uma injeção contínua de 5 mg/L durante toda 

a simulação hidráulica do sistema, com passo de tempo hidráulico e de qualidade da água de 30 

min e de 30 s. 

Novamente à medida que os nós estão mais longe do reservatório, como era de se 

esperar, os efeitos de alteração de qualidade da água começam a se verificar de forma bastante 

evidente, em especial a partir do nó 7.  

Os nós 11, 12 e 16 demonstram os mesmos efeitos de alteração de qualidade já 

observados quando da injeção pontual de 5 mg/L. O efeito de vazamento compensado com o fato 

de ter se mantido as mesmas características de bombeamento e se retratando um efeito de 

diluição apenas por redução da distribuição de vazões. Um efeito muito interessante, pois a 



dinâmica do sistema não é de fato representada porque as alterações da hidráulica do sistema 

despreza efeitos de inércia e compressibilidade.  

O nó 16 é o último da rede, no entanto nem sempre é o ultimo a receber água, isso ocorre 

devido as propriedades hidráulicas da rede que variam ao longo do tempo. O nó 16 divide o lugar 

junto com o nó 12. O reservatório (nó 17) apresenta comportamento constante ao longo do tempo, 

sem problemas de decaimento, pois a injeção é continua, e não pontual, ao longo do período 

estudado. 

Percebe-se que com a mudança de período de simulação o tempo de resposta em todos 

os nós é praticamente imediato. Quando não é imediato ele se restringe a um intervalo mínimo de 

meia hora, isso ocorre devido ao fato de que o intervalo de tempo do relatório fornecido pelo 

programa foi definido em 30 minutos. Percebe-se o atraso da estabilização claramente nos nós 8, 

12 e 16. 

4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Os resultados mostram que cada junção possui um tempo próprio para se estabilizar. Este 

tempo varia de acordo com as propriedades hidráulicas da rede e da distância do reservatório. 

Essas diferenças ocorrem devido à mudança do time step. 

É possível perceber que a condição desta rede em estudo, é uma separação clara de 

comportamento hidráulico e de qualidade da água para os nós “mais a direita” (3,6,7,8,11,12,15 e 

16) e nós “mais a esquerda” (1,2,4,5,9,10,13 e 14). Conforme mostra a Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Divisão da rede de acordo com seu comportamento hidráulico 

É dentro deste contexto que se insere a preocupação com a forma da representação 

hidráulica dos sistemas em análise. A não consideração de efeito de inércia e compressibilidade 

fez com que o balanço de massa do sistema apenas assimila-se o desbalanço de vazões, que 

produziu um efeito de melhoria de qualidade de água no sistema. O EPANET não simula o fato do 

vazamento de água conter cloro, simplificando demais a análise aqui indicada.  

Este artigo motiva a necessidade de uma análise hidráulica mais detalhada para investigar 

questões desta natureza. 
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