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MODELAGEM DE CLORO RESIDUAL EM SISTEMAS DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA: Exemplo de Aplicação em Rede da Região 

Metropolitana de Goiânia 

Maísa da Silva Melo1 & Klebber Teodomiro Martins Formiga2 

RESUMO --- Este trabalho enfoca a apresentação de modelagem de cloro residual em sistemas de 
distribuição, tendo como base o programa computacional EPANET e a referência dos padrões de 
potabilidade estabelecidos pela Portaria n.º 518 do Ministério da Saúde. Uma análise de conjuntura 
retrata o setor do saneamento propício à necessidade do desenvolvimento de instrumentos de 
controle da qualidade da água que cheguem à torneira do consumidor. A variação de parâmetros, 
tais como a concentração de cloro na saída do reservatório, coeficientes de reação da água no fluxo 
central de escoamento e de reação na parede do tubo, e modelos de mistura em reservatórios foram 
estabelecidas a partir da criação de cenários de análise. Assim, para o grupo de análise referente à 
variação de concentração de cloro na saída do reservatório, verifica-se a determinância da 
concentração de cloro para o grau de ocorrência de cloro residual na rede de distribuição. Os 
coeficientes de reação no fluxo central de escoamento e de reação na parede também são 
importantes parâmetros, sendo os valores de reação na parede mais influentes na distribuição do 
cloro residual. 

ABSTRACT --- This work focuses the presentation of residual chlorine modeling in distribution 
systems, having as base computational program EPANET and the reference of the standards of 
drinking water established by Decree n.º 518 of the Ministry of the Health. The conjuncture analysis 
portraies the sector of the propitious sanitation to the necessity of the development of instruments of 
control of the quality of the water that arrive at the tap of the consumer. The parameter variation, 
such as the chlorine concentration in the exit of the reservoir, coefficients of reaction of the water in 
the central flow of draining and reaction in the wall of the pipe, and templates of admixing in 
reservoirs was established from the creation of scenes of analysis. Thus, for the group of referring 
analysis to the variation of chlorine concentration in the exit of the reservoir, it is verified 
determinant of the chlorine concentration for the degree of residual chlorine occurrence in the 
distribution net. The coefficients of reaction in the central flow of draining and reaction in the wall 
also are important parameters, being the values of reaction in the wall most influential in the 
distribution of residual chlorine.  

Palavras-chave: cloro residual, EPANET, grupos de análise. 

                                                 
1 Engenheira Civil pela Universidade Federal de Goiás, GO. Rua X-7, Quadra X-14, Lote 05, Jardim Brasil, Goiânia, GO, 74730-390. 
e-mail: mahisamelo@gmail.com 
2 Professor adjunto da Universidade Federal de Goiás, GO. Praça Universitária s/n.,Setor Universitário, Goiânia, GO, 74605-220.  
e-mail: klebber.formiga@gmail.com 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 2

1 - INTRODUÇÃO 

A persistência do residual de cloro tem como objetivos impedir o crescimento de 

microorganismos já presentes na água e que escaparam ao tratamento e prevenir contaminações de 

origem externa devidas a fraturas, trabalhos de manutenção, intrusões causadas por pressões 

negativas, entrada de animais e contaminantes em reservatórios, dentre outros, (VIEIRA ET AL, 

2001). A ausência ou diminuição inesperada do residual de cloro é utilizada como sinal de alerta 

para a ocorrência de uma eventual contaminação biológica em algum componente da rede. 

Entretanto, o teor de cloro residual na água tratada e introduzida nos sistemas não se mantém 

constante até à torneira do consumidor. Este decaimento pode resultar no desaparecimento total do 

desinfetante e assim permitir a recontaminação microbiológica da água transportada e os 

conseqüentes problemas de saúde pública. 

O estudo destas situações pode beneficiar-se grandemente do uso de modelos de simulação de 

qualidade da água. O desenvolvimento e a implementação de modelos de qualidade de água em 

sistemas de distribuição têm tido crescente interesse a partir da década de 1980. 

Silva e Kishi (2003) enumeram a existência, no mercado de informática, de diversos softwares 

de modelagem matemática para auxílio da análise hidráulica e de qualidade. Dentre eles, têm-se 

como exemplos: K20net – Montgomery Watson Inc.; SynerGEE – Stoner Workstation Service; 

Epanet – Enviromental Protection Agency (EPA); WaterCad – Haestad Methods Inc.; Pipe 2000 – 

KYPipe (University of Kentuchy); MikeNet – Boss International. 

O presente trabalho tem por objetivo avaliar a distribuição do cloro residual em um sistema de 

distribuição de água da Região Metropolitana de Goiânia, tendo como forma de instrumento a 

modelagem matemática. Para tanto o software a ser utilizado é o EPANET (ROSSMAN, 2002) que 

é um software gratuito e aberto. 

2 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

2.1 – Padrões de Potabilidade 

As metodologias analíticas para determinação de cloro residual, bem como dos outros 

parâmetros físicos, químicos, microbiológicos e de radioatividade devem atender às especificações 

de normas de entidades, tais como American Public Health Association (APHA), American Water 

Works Association (AWWA), Water Environment Federation (WEF) e International 

Standartization Organization (ISO). 
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A Portaria 518 / 2004 do Ministério da Saúde, Funasa (2004), define planos de amostragem, 

em função do ponto de coleta de amostra, população abastecida e tipo de manancial para a 

realização análises de controle da qualidade da água de sistemas de abastecimento. 

O parágrafo 2º, artigo 16, Capítulo IV – Do Padrão de Potabilidade – da Portaria 518 / 2004, 

Funasa (2004), recomenda que o teor máximo de cloro residual livre, em qualquer ponto do sistema 

de abastecimento, seja de 2,0 mg/L. Com relação aos teores mínimos permissíveis após a 

desinfecção, o artigo 13 do mesmo capítulo desta Portaria estabelece que a água deve conter um 

teor mínimo de cloro residual livre de 0,5 mg/L, sendo obrigatória a manutenção de, no mínimo, 0,2 

mg/L em qualquer ponto da rede de distribuição. É recomendado que a cloração seja realizada em 

pH inferior a 8,0 e tempo de contato mínimo de 30 minutos. 

2.2 – Parâmetros matemáticos para modelagem hidráulica 

Formiga et al (2005) explica que os métodos mais recentes aplicados à análise hidráulica de 

uma rede são utilizados de duas formas. A primeira forma busca resolver um sistema de equações 

através de métodos como o de Newton-Raphson ou através de linearizações sucessivas. A segunda 

forma resolve o problema através de técnicas de otimização em que se procura minimizar uma 

função-objetivo que relaciona o resíduo dos balanços de massa nos nós e das energias nos circuitos 

de modo que, todos os nós estejam balanceados ao final do processo. 

A diferença entre as formas de aplicação destes métodos é o modo como as vazões nos 

trechos são atualizadas após uma nova solução de cotas piezométricas nos nós ter sido encontrada, 

durante o processo interativo. O método do gradiente é o adotado pelo programa computacional 

EPANET. 

2.3 – Parâmetros matemáticos para modelagem de qualidade 

Os modelos matemáticos utilizados para obter uma solução de qualidade de água baseiam-se 

nos princípios da conservação da massa, conjugados com leis cinéticas de reação. Apresentam-se, a 

seguir, os principais aspectos a serem considerados em uma modelação, conforme explicam 

Rosmann (2000) e Walski et al (2001). 

2.3.1 - Transporte por advecção em tubos 

Uma substância dissolvida é transportada ao longo de um tubo com a mesma velocidade 

média de escoamento, sujeita a uma determinada taxa de reação. A dispersão longitudinal é um 

mecanismo de transporte usualmente pouco importante para a maioria das condições operacionais.  

Significa, portanto, que se admite não existir mistura de massas entre segmentos adjacentes 

que se deslocam ao longo do tubo. Assim, desconsiderando a dispersão longitudinal, obtém-se a 

equação (1), de advecção com reação: 
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Nesta equação, Ci é a concentração (massa/volume) no tubo i em função da distância x e do 

tempo t, ui é a velocidade média do escoamento (comprimento/tempo) no tubo i e r é a taxa de 

reação (massa/volume/tempo), função da concentração, conforme Rosmann (2000). 

2.3.2 -  Mistura nos nós 

Assume-se que os nós recebem vazões de dois ou mais tubos com ocorrência de mistura 

completa e instantânea. Deste modo, a concentração de uma substancia contida no fluxo central de 

escoamento que sai do nó pode ser obtida simplesmente através de um balanço de massas. A 

equação (2) para um nó específico: 
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Segundo Rossman (2000), nesta equação, i é o tubo com a vazão que sai do nó k, lk é o 

conjunto de tubos com vazão convergente em k, Lj é o comprimento do tubo j, Qj é a vazão no tubo 

j, Qk,ext representa a origem externa de vazão que entra na rede através do nó k e Ck,ext é a 

concentração externa de vazão que entra no nó k. A notação Ci/x=0 simboliza a concentração no 

início do tubo i, enquanto que Ci/x=L é a concentração no final do tubo. 

2.3.3 Mistura nos Reservatórios 

De acordo com Rossman et al (1994), é conveniente assumir que ocorre mistura completa nos 

volumes de água dos reservatórios. Nesta condição, a concentração num reservatório resulta da 

mistura do conteúdo do mesmo com a vazão que entra, podendo ocorrer alterações na concentração 

interna devido a reações de decaimento ou crescimento. 

A equação (3) traduz este fenômeno, onde Vs é o volume armazenado no instante t, Cs é a 

concentração na estrutura de armazenamento, Is é o conjunto de tubos que fornecem vazão à 

estrutura de armazenamento e Os é conjunto de tubos que recebem vazão da estrutura de 

armazenamento. 

)(
)(

/ ssjOjLxiiIsi
ss CrCQCQ

t
CV

si
+−=

∂
∂ ∑∑ = εε  

(3)

2.3.4 Reações no fluxo central de escoamento 

Enquanto uma substância é transportada ao longo de um tubo ou permanece em um 

reservatório, ela pode reagir com outros constituintes químicos presentes no fluxo central de 

escoamento da água. A taxa de reação pode ser descrita genericamente – equação (4) – em termos 
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da concentração elevada à potência n, sendo k o coeficiente de reação no centro do escoamento e n 

a ordem da reação. 
nkCr =  (4)

Quando existe uma concentração limitante para o crescimento ou decaimento último de uma 

substância, a taxa de reação é traduzida pelas equações (5) e (6), em que CL é a concentração-limite. 
)1()( −⋅−= n

Lb CCCKR  para n>0, Kb>0 (5)

)1()( −⋅−= n
Lb CCCKR para n>0, Kb<0 (6)

Para o cálculo da taxa de reação instantânea (R) existem outras expressões, tais como o 

decaimento de 1º ordem simples, o crescimento de 1º ordem saturado, o decaimento de 2º ordem 

com dois componentes e a cinética de decaimento de Michaelis-Menton, explica Walski (2001).  

2.3.5 Reações na parede do tubo 

Durante o mecanismo de transporte, as substâncias dissolvidas podem ser transportadas para a 

parede do tubo e reagir com materiais, sejam produtos de corrosão ou biofilme, que se encontrem 

junto ou na parede do tubo. A área de tubo disponível para a reação e a taxa de transferência de 

massa entre o centro do escoamento e o tubo também influenciam a taxa de reação. O raio 

hidráulico determina o fator de forma. O efeito de transferência de massa pode ser representado por 

um coeficiente de transferência de massa, cujo valor depende da difusão molecular das espécies 

reativas e do número de Reynolds do escoamento. 

Conforme Rossman et al (1994), para as leis cinéticas de 1º ordem, a taxa de reação no tubo 

pode ser traduzida pela equação (7): 
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Nesta equação, kw é o coeficiente de reação na parede (comprimento/tempo), kf é o coeficiente 

de transferência de massa (comprimento/tempo) e R o raio do tubo.  

Os coeficientes de transferência de massa são usualmente expressos em termos do número 

adimensional de Sherwood (Sh), sendo D a difusão molecular do componente a ser transportado 

(comprimento2/tempo) e d o diâmetro do tubo, conforme a equação (8): 

d
DShk f =  

(8)

3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

O método adotado para modelagem do cloro residual neste trabalho está estruturado da 

seguinte forma: 
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(1) Escolheu-se um projeto de sistema de distribuição de água localizado na Região 

Metropolitana de Goiânia como estudo de caso e primeiramente construiu-se o modelo hidráulico. 

(2) Efetuou-se a esqueletização do sistema, utilizando-se apenas a rede principal do sistema 

para efeito de cálculo da modelagem, ou seja, o modelo da rede apresenta somente as tubulações de 

diâmetros maiores ou iguais a 100 mm. A rede secundária, composta por diâmetros de 75 e 50 mm 

foi dividida em módulos e a partir destes obteve-se a vazão concentrada definida como demandas 

dos nós identificados como entradas dos módulos da rede secundária. 

(3) Fez-se a introdução, com a topologia já definida, de dados dos componentes físicos do 

sistema (diâmetros e comprimentos dos tubos, cotas altimétricas dos nós, nível do reservatório) e 

dos componentes não físicos (demandas de vazão dos nós, o padrão de consumo do sistema e o 

padrão temporal a ser utilizado). Uma vez efetuada a entrada dos dados básicos do modelo 

hidráulico, partiu-se para a verificação do cálculo hidráulico, analisando parâmetros de perda de 

carga unitária e velocidade dos tubos, e pressão nos nós; 

(4) Construiu-se o modelo de qualidade do sistema. Como se trata de um trabalho de 

investigação da modelagem de cloro residual procurou-se variar os principais parâmetros 

relacionados à qualidade, conforme dados existentes na literatura. Estes se referem às variações nas 

concentrações iniciais de cloro no reservatório, variações nos coeficientes de reações (fluxo de 

escoamento e de parede) e testes dos modelos de mistura para os reservatórios. 

(5) A calibração do modelo de qualidade consiste em atribuir valores representativos aos 

coeficientes de reações. Geralmente, procede-se uma calibração à posteriori, alterando-se os valores 

dos parâmetros de modo a serem obtidos no modelo os valores que existem na realidade. A 

calibração ideal, porém, deve ser realizada através de medições na água de abastecimento e nos 

tubos. Estas medições devem permitir prever quais os valores dos coeficientes que se irão verificar 

na realidade. A calibração do modelo de qualidade não faz parte do escopo deste trabalho, uma vez 

que não será efetuado nem um teste em laboratório e que a rede em estudo ainda não foi construída. 

Como exemplo de aplicação da metodologia adotada para modelagem de cloro residual, 

adotou-se um projeto de sistema de distribuição de água localizado na Região Metropolitana de 

Goiânia. O mesmo abrange uma área de aproximadamente 700 ha, com atendimento de 6.620 

economias ou, 27.670 habitantes, considerando cerca de 4 habitantes por economia.  

A distribuição da água é feita por gravidade a partir de um reservatório com volume útil de 

1600m3. O sistema já esqueletizado pelos condutos principais, conforme mostra a Figura 1, possui 

uma extensão total de rede primária de cerca de 7,8 km, com diâmetros variando de 100 a 400 mm. 

O Quadro 1, também em seqüência, apresenta os dados topológicos para os trechos e nós do 

sistema. 
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Figura 1 – Topologia do sistema de distribuição em estudo. 

Quadro 1 – Dados referentes aos trechos e nós do sistema em estudo. 
Trechos Nós 

Id. D (mm) L (m) Id. D(mm) L(m) Nó Cota(m) q(L/s) Nó Cota(m) q(L/s) 
1 400 16 33 200 341 1 876,0 0,0 33 821,7 0,0 
2 400 17 34 200 154 2 865,7 0,0 34 824,0 0,0 
3 400 154 35 200 45 3 865,8 0,0 35 818,4 0,0 
4 200 281 36 200 4 4 867,4 0,0 36 841,0 0,0 
5 200 453 37 150 552 5 866,5 0,0 37 846,5 0,0 
6 150 124 38 150 365 6 857,1 0,0 38 847,4 0,0 
7 150 190 39 150 1 7 860,3 0,0 39 847,4 0,0 
8 150 20 40 150 1 8 853,3 0,0 40 837,7 0,0 
9 150 371 41 150 4 9 853,3 0,0 41 853,2 0,0 

10 300 451 42 400 265 10 842,4 0,0 42 845,7 0,0 
11 250 192 43 100 2 11 845,6 0,0 43 845,7  0,0 
12 250 41 44 100 5 12 845,8 0,0 44 847,2 0,0 
13 250 5 45 100 2 13 844,9 0,0 45 842,7 0,0 
14 200 79 46 100 2 14 843,0 0,0 V1 842,4  9,4 
15 200 33 47 250 20 15 846,9 0,0 V2 832,5 5,1 
16 200 47 48 250 8 16 846,6 0,0 V3 806,5 3,8 
17 100 5 49 100 28 17 843,0 0,0 M1 866,5 3,1 
18 150 24 50 100 22 18 837,5 0,0 M2 865,7 4,7 
19 150 266 51 100 1 19 838,2 0,0 M3 845,8 4,5 
20 150 243 52 100 4 20 836,6 0,0 M4 823,5 4,4 
21 150 23 53 100 4 21 836,3 0,0 M5 826,0 3,4 
22 150 44 54 100 2 22 827,0 0,0 M6 841,0 4,5 
23 150 60 55 100 4 23 814,6 0,0 M7 847,4 4,7 
24 150 20 56 100 6 24 811,9 0,0 M8 832,8 5,0 
25 150 332 57 100 3 25 810,0 0,0 M9 853,4 4,3 
26 150 136 58 100 3 26 805,0 0,0 M10 853,0 4,2 
27 200 146 59 100 5 27 806,5 0,0 M11 857,0 4,1 
28 150 294 60 250 6 28 818,4 0,0 M12 842,3 2,8 
29 150 69 61 200 6 29 824,8 0,0 M13 846,3 5,0 
30 200 243 62 200 785 30 839,3 0,0 M14 836,4 4,3 
31 200 207 63 250 487 31 828,5 0,0 M15 836,1 5,0 
32 200 84 - - - 32 832,5 0,0 M16 806,5 4,1 
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3.1 – Seleção das concentrações iniciais de cloro no reservatório 

Como a concentração de cloro na saída do reservatório para a rede de distribuição depende da 

operacionalização da cloração na estação de tratamento de água – ETA, prevê-se o estudo de quatro 

cenários de concentração em função dos limites da Portaria nº 518 do Ministério da Saúde: 

concentração constante na saída do reservatório de 2,0 mg/L, 1,5 mg/L, 1,0 mg/L e 0,5 mg/L. 

Uma vez selecionados os cenários de concentração inicial de cloro no reservatório, são 

representados na Figura 2 a composição do primeiro grupo de análise do trabalho, considerando em 

todos os cenários reservatório tipo nível fixo, Kb igual a 0,5 dia-1
 e Kw igual a 0,5 m/d. 

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4

Concentração
inicial de cloro

 = 2,0 mg/L

Concentração
inicial de cloro

 = 1,5 mg/L

Concentração
inicial de cloro

 = 1,0 mg/L

Concentração
inicial de cloro

 = 0,5 mg/L

Kb= 0,5 dia -1

Grupo 1: variação das concentrações iniciais de cloro no reservatório

Kw= 0,5 m/d

Kb= 0,5 dia -1 Kb= 0,5 dia -1 Kb= 0,5 dia -1

Kw= 0,5 m/d Kw= 0,5 m/d Kw= 0,5 m/d

Res. Nível Fixo Res. Nível Fixo Res. Nível Fixo Res. Nível Fixo
 

Figura 2 – Configuração do Grupo de Análise 1. 

3.2 – Definição do coeficiente de reação no fluxo de escoamento 

O valor da constante cinética Kb, para reações de primeira ordem, pode ser estimado a partir 

de ensaios em laboratório, colocando uma amostra de água numa série de garrafas de vidro não 

reativas e analisando o conteúdo de cada garrafa em diferentes intervalos de tempo pré-

determinados, segundo Vieira et al (2001). 

Se a reação é de primeira ordem, a representação gráfica de valores de log (Ct / Co) em função 

do tempo permite obter uma linha reta onde Ct é a concentração no instante t e Co é a concentração 

no instante inicial. O valor de Kb é estimado a partir do declive da reta.  

De acordo com Rossman (2002), o coeficiente Kb pode assumir qualquer valor compreendido 

entre 0 e 5 dia-1. Considerando esta faixa de variação, foi adotado no primeiro grupo de análise um 

coeficiente Kb igual a 0,5 dia-1. Já com o objetivo de verificar a influência da variação do coeficiente 

Kb no exemplo em estudo, o grupo proposto neste item prevê o estudo de quatro cenários para o 

coeficiente Kb (0,0; 0,5, 1,0 e 2,5), conforme apresenta a Figura 3: 
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Cenário 5 Cenário 6 Cenário 7 Cenário 8

Concentração
inicial de cloro

 = 1,0 mg/L

Concentração
inicial de cloro

 = 1,0 mg/L

Concentração
inicial de cloro

 = 1,0 mg/L

Concentração
inicial de cloro

 = 1,0 mg/L

Kb= 0,0 dia -1

Grupo 2: variação do coeficiente Kb

Kw= 0,5 m/d

Kb= 0,5 dia -1 Kb= 1,0 dia -1 Kb= 2,5 dia -1

Kw= 0,5 m/d Kw= 0,5 m/d Kw= 0,5 m/d

Res. Nível Fixo Res. Nível Fixo Res. Nível Fixo Res. Nível Fixo
 

Figura 3 – Configuração do Grupo de Análise 2. 

 

3.3 – Variação do coeficiente de reação de parede nos tubos 

Quanto às reações de qualidade da água que ocorrem na interface com a parede (reação com o 

próprio material da parede e/ou com biofilmes existentes), as mesmas relacionam-se com a 

concentração no fluxo central do escoamento de acordo com a seguinte expressão: 

n
wCKVAR )/(=  (9)

Nesta equação, Kw  é o coeficiente de reação na parede e (A/V) é a área lateral por unidade de 

volume. Este termo permite que a massa do reagente por unidade de área da parede passe a ser 

expressa por unidade de volume. O EPANET limita a escolha da ordem n da reação na parede a 0 

ou 1. Tal como Kb, o valor de Kw é fornecido ao programa pelo modelador. Para reações de primeira 

ordem, o coeficiente Kw pode tomar qualquer valor compreendido entre 0 e um máximo de 

1,5m/dia, limites mínimos e máximos estabelecidos por Rossman (2002). 

O valor de Kw deve ser ajustado de forma a refletir limitações de transferência de massa, na 

troca de reagentes e produtos de reação, entre o escoamento e a parede. Os cenários do Grupo de 

Análise 3 apresentam incremento linear de 0,5 m/d como apresenta a Figura 4: 

Cenário 9 Cenário 10 Cenário 11 Cenário 12

Concentração
inicial de cloro

 = 1,0 mg/L

Concentração
inicial de cloro

 = 1,0 mg/L

Concentração
inicial de cloro

 = 1,0 mg/L

Concentração
inicial de cloro

 = 1,0 mg/L

Kb= 0,5 dia -1

Grupo  3: variação do coeficiente Kw

Kw= 0,0 m/d

Kb= 0,5 dia -1 Kb= 0,5 dia -1 Kb= 0,5 dia -1

Kw= 0,5 m/d Kw= 1,0 m/d Kw= 1,5 m/d

Res. Nível Fixo Res. Nível Fixo Res. Nível Fixo Res. Nível Fixo
 

Figura 4 – Configuração do Grupo de Análise 3. 
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3.4 – Teste dos modelos de mistura em reservatórios 

O EPANET pode utilizar quatro tipos diferentes de modelos para caracterizar as reações de 

mistura no interior de reservatórios de nível variável: mistura completa; mistura com dois 

compartimentos; escoamento em êmbolo FIFO (first in – first out) e escoamento em êmbolo LIFO 

(last in – first out). Baseando-se nestes modelos, constrói-se a configuração do Grupo de Análise 4, 

representada na Figura 5: 

Cenário 13 Cenário 14 Cenário 15 Cenário 16

Concentração
inicial de cloro

 = 1,0 mg/L

Concentração
inicial de cloro

 = 1,0 mg/L

Concentração
inicial de cloro

 = 1,0 mg/L

Concentração
inicial de cloro

 = 1,0 mg/L

Kb= 0,5 dia -1

Grupo 4: variação do modelo de mistura no reservatório

Kw= 0,5 m/d

Kb= 0,5 dia -1 Kb= 0,5 dia -1 Kb= 0,5 dia -1

Kw= 0,5 m/d Kw= 0,5 m/d Kw= 0,5 m/d

Mistura completa 2 compartimentos FIFO LIFO  
Figura 5 – Configuração do Grupo de Análise 4. 

 

O modelo de mistura completa assume a ocorrência de uma mistura instantânea de toda a água 

que entra com aquela que se encontra no reservatório de nível variável. O modelo de mistura de 

dois compartimentos divide o volume de armazenamento disponível em dois compartimentos, 

assumindo-se que em cada um destes ocorre mistura completa, explica Rossman (2002). 

Ainda de acordo com Rossman (2002), o modelo de escoamento em êmbolo FIFO assume que 

as parcelas de água se deslocam através do reservatório de forma separada, onde a primeira parcela 

a entrar é também a primeira a sair. Já o modelo de escoamento em êmbolo LIFO assume que as 

parcelas de água amontoam-se umas sobre as outras e entram e saem pelo fundo do reservatório. 

4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A modelagem de qualidade propôs-se a investigar quatro grupos de análise, referentes às 

concentrações iniciais de cloro no reservatório, aos coeficientes Kb e Kw e aos modelos de mistura 

em reservatórios. Para cada um dos grupos de análise, foram estabelecidos quatro cenários de 

variação para o parâmetro de análise destacado em cada grupo. Cada simulação foi realizada 

observando-se o resultado do cloro residual dos nós do sistema espacialmente e temporalmente em 

relação aos seguintes limites: nós com concentração de cloro residual menor ou igual 0,2 mg/L; 

entre 0,2 e 0,5 mg/L; entre 0,5 e 1,0 mg/L; e acima de 2,0 mg/L . 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 11

A partir da distribuição do cloro residual nos cenários de simulação, fez-se uma análise para 

cada grupo considerando o percentual de nós enquadrado em cada limite de concentração calculado 

pelo EPANET. Também foi efetuado o rastreamento do nó de menor concentração de cloro residual 

e seu comportamento em relação ao parâmetro destacado em cada grupo de análise definido. 

Temporalmente, as simulações foram efetuadas para todos os cenários segundo o padrão de 

variação de consumo (0:00 h às 5:00 h, k=0,5;6:00 h às12:00 h, k=1,3;13:00 h às18:00 h, k=1,0, e 

19:00 h às24:00 h, k=0,5), sendo avaliadas as simulações para as 6:00 h, 12:00 h, 18:00 h e 24:00 h. 

Os mapas de concentração para todos os horários foram representados somente para o cenário 

comum entre os grupos ([Cl] =1,0mg /L; Kb= 0,5d-1 e Kw= 0,5 m/d), como mostra a Figura 6.  

 
(A) 6:00 h -12:00h  (B) 12:00 h- 18:00 h 

 
(C) 18:00 h - 24:00 h  (D) 24:00 h - 06:00h 

Figura 6 – Resultados dos Cenários 3 (Grupo 1), 6 (Grupo 2) e 10 (Grupo 3): 
[Cl] =1,0mg /L; Kb= 0,5d-1 e Kw= 0,5 m/d. 

A variação temporal correlacionada à distribuição do cloro residual aponta que o intervalo 

6:00 h às 12:00 h é o horário mais crítico para a incidência de menores concentrações de cloro 

residual, sendo então este o tempo padronizado para a discussão dos resultados.Para a situação em 

análise, tem-se 83,1% dos nós com concentração média de cloro residual livre de 0,5 mg/L para o 

intervalo temporal 6:00 - 12:00 h, enquanto para os intervalos 12:00 - 18:00 h, 18:00 - 24:00h e 

24:00 -6:00 h a concentração média de cloro residual livre têm comportamentos semelhantes, com 

valor igual a 1,0 mg/L. 

4.1 – Diagnóstico do Grupo 1: concentrações de cloro no reservatório 
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No estudo de um sistema de distribuição de água, vários procedimentos devem ser 

considerados na definição do processo de desinfecção, tais como o exame da qualidade da água a 

desinfetar; seleção do método de cloração e realização de ensaios; fixação do residual de cloro a ser 

mantido; verificação da demanda de cloro pela água, previsão da dosagem máxima de cloro; 

especificações dos equipamentos e instrumentos necessários, dentre outros, o que gera vários 

padrões de operacionalização. Assim, o intuito deste grupo de análise foi verificar o comportamento 

do sistema em estudo frente à diferentes concentrações de cloro na saída do reservatório.  

Na Figura 7 encontram-se os resultados do Grupo 1, onde fica caracterizado que quanto menor 

a concentração de cloro na saída do reservatório, maior o percentual de nós com concentração de 

cloro residual livre abaixo do limite da Portaria nº. 518 do Ministério da Saúde. 

 
(A) Cenário 1:[Cl]=2,0mg/L  (B) Cenário 2: [Cl] =1,5mg/L 

 
(C) Cenário 3:[Cl]=1,0 mg/L  (D) Cenário 4:[Cl]=0,5 mg/L 

Figura 7 – Resultados do Grupo de Análise 1 - mapas de concentração de cloro residual às 6:00 h. 

Com os limites de concentração de cloro residual calculadas para cada cenário da modelagem 

de qualidade, tem-se um comparativo da distribuição de nós no sistema para este grupo, como 

ilustra o Gráfico 1 da Figura 8.  

O rastreamento dos nós de menor concentração de cloro residual identificou como mais crítica 

uma região localizada no ponto mais distante do reservatório, e com uma maior demanda de 

consumo (nó V-2). A partir dos valores críticos de concentração de cloro residual para o nó V-2, 

obteve-se a curva de variação de cloro residual em função da concentração de cloro no reservatório. 

A curva possui comportamento linear, com alto grau de correlação, conforme Gráfico 2 da Figura 8. 
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Figura 8 – Gráfico 1: Comparativo da distribuição do cloro residual (Grupo 1) e Gráfico 2: Variação 

do cloro residual em função da dosagem de cloro no reservatório para nó V-2 

Fazendo-se a análise do Relatório de Reação fornecido pelo EPANET, o grau de contribuição 

entre os coeficientes Kw e Kb aponta que 6,59% de reações são devidas ao coeficiente de 

escoamento, enquanto 93,41% representam a contribuição de reações de parede. Todos cenários 

deste grupo apresentam o mesmo resultado, uma vez que os coeficientes Kw e Kb são fixos em 0,5.  

4.2 – Diagnóstico do Grupo 2: coeficiente Kb 

A análise do coeficiente Kb refere-se exclusivamente às características da água e estas estão 

sujeitas à variações devido à uma infinidade de fatores que podem ocasionar a contaminação de um 

sistema de distribuição, o que justifica a previsão de diferentes características da água a abastecer o 

sistema em estudo. Os resultados para análise do coeficiente Kb estão na Figura 9. 

 
(A) Cenário 5: Kb=0,0 dia-1  (B) Cenário 6: Kb=0,5 dia-1 

 
(C) Cenário 7: Kb=1,0 dia-1  (D) Cenário 8: Kb=2,5 dia-1 

Figura 9 – Resultados do Grupo de Análise 2 - mapas de concentração de cloro residual às 6:00 h. 
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O primeiro cenário do grupo, cujo coeficiente é zero, desconsidera as interferências das 

características da água na modelagem do cloro residual. O segundo e terceiro cenários consideram 

reações de ordem média, simulando situações de ocorrência de biofilmes. Já o último cenário do 

grupo simula uma situação de contaminação da água em condições mais severas. 

O comparativo da distribuição do cloro residual do Grupo 2 sob a forma gráfica (Gráfico 1 da 

Figura10) define curvas de comportamento idêntico para todos os cenários do grupo 2, com 80% 

dos nós com concentração de 0,5 mg/L, e 20% com concentração mínima de 0,2 mg/L. 

O rastreamento do nó crítico permite verificar a variação do cloro residual em função 

coeficiente Kb, onde é observada uma sensível variação do decaimento da concentração à medida 

que o coeficiente Kb aumenta de valor. Essa correlação é ilustrada no Gráfico 2 da Figura 10: 
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Figura 10 – Gráfico 1:Comparativo da distribuição do cloro residual (Grupo 2) e Gráfico 2:Variação 

do cloro residual em função do coeficiente Kb para o nó V-2. 

Nos resultados do Relatório de Reação, apresentados na Figura 11, fica claro que para o 

Cenário 5 apenas o coeficiente de reação de parede interfere no sistema, sendo que à medida que o 

coeficiente de reação no fluxo central de escoamento aumenta, a contribuição da reação de parede 

diminui numa proporção gradativa para os Cenários 6, 7 e 8, respectivamente. 

Escoamento 
0%

Parede 
100%

Escoamento 
6,59%

Parede
 93,41%

Parede 
87,71%

Escoamento
12,29%

Escoamento 
26,27%

Parede 
73,73%

 
(A) C 5: Kb=0,0 dia-1        (B) C 6: Kb=0,5 dia-1              (C) C 7: Kb=1,0 dia-1        D) C 8: Kb=2,5 dia-1 

Figura 11 – Taxas de reações médias dos Cenários do Grupo 2. 

4.3 – Diagnóstico do Grupo de Análise 3: coeficiente Kw 

O coeficiente de reação na parede representa a condição dos materiais que compõem o sistema 

de distribuição. O estado e a condição destes materiais dependem de um conjunto de procedimentos 
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de inspeção e manutenção adotados pela entidade gestora do sistema de distribuição no sentido de 

prevenir a contaminação e promover a limpeza dos tubos da rede. 

Considerando um sistema recém-implantado de forma adequada, obtém-se o primeiro cenário 

de simulação deste grupo, com o coeficiente de reação na parede praticamente nulo. Inserindo graus 

gradativos de eventos interferentes aos tubos, tais como crescimento de microorganismos em 

biofilmes e sedimentos; rupturas e fissuras; infiltração e entrada de contaminação de ligações 

clandestinas e ilegais; crescimento do potencial de corrosão em níveis indesejáveis, dentre outros, 

tem-se a composição dos outros três cenários de análise. 

 
(A) Cenário 9: Kw=0,0 m/d (B) Cenário 10: Kw=0,5 m/d 

  
(C) Cenário 11: Kw=1,0 m/d (D) Cenário 12:Kw=1,5 m/d 

Figura 12 – Resultados do Grupo de Análise 3 – mapas de concentração de cloro residual às 6:00 h. 

A Figura 12, acima, ilustra a concentração do cloro residual para os cenários do Grupo 3, de 

forma gradual, ficando a evidência da carência de cloro à medida que as interferências da reação de 

parede aumentam. O comparativo da distribuição do cloro residual para este Grupo também possui 

curvas de comportamento semelhante, em relação aos Grupos 1 e 2. Entretanto, o Grupo 3 possui 

maior variação entre os picos de distribuição de cada cenário. 

Para o Cenário 12 há uma maior incidência de nós com cloro com concentração menor ou 

igual a 0,2 mg/L, de forma a abranger 40% dos nós do sistema. Para o Cenário 11, a média passa 

para 30% dos nós com concentração abaixo ou igual a 0,2 mg/L. Em seqüência, para o Cenário 10, 

tem-se 20% da distribuição em concentração crítica e para o Cenário 9, em que o coeficiente de 

reação de parede é nulo não há distribuição em concentração crítica, tendo-se 100% dos nós com 

concentração média de 0,5 mg/L Esta análise pode ser visualizada no Gráfico 1 da Figura 13:  
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Partindo para análise do nó crítico, diferentemente dos outros grupos já estudados, a variação 

da concentração de cloro residual em função do parâmetro de análise não possui comportamento 

linear. Para o caso do coeficiente de reação em parede, tem-se um grau de correlação de 0,9967 

entre a concentração de cloro residual para o nó crítico e a variação do coeficiente Kw dos cenários, 

obtendo-se uma curva de forma exponencial, como mostra o Gráfico 2 da Figura 13: 
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Figura 13 – Gráfico 1: Comparativo da distribuição do cloro residual (Grupo 3) e Gráfico 2: 

Variação do cloro residual em função do coeficiente Kw para o nó V-2. 

As taxas de reações médias dos cenários do Grupo 3 indicam que a interferência do 

coeficiente de reação no fluxo central de escoamento é predominante no caso de Kw igual a 0 

(Cenário 9). Em compensação, já com valores crescentes de coeficiente de reação de parede, tem-se 

valores poucos significativos de Kb nas taxas de reações médias do sistema, como é o caso dos 

cenários 10 ao 12. Os resultados estão apresentados na Figura 14. 
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(A) C9: Kw=0,0 m/d      (B) C10: Kw=0,5 m/d        (C) C11: Kw=1,0 m/d      (D) C12:Kw=1,5 m/d 

Figura 14 – Taxas de reações médias dos Cenários do Grupo 3. 

4.4 – Diagnóstico do Grupo de Análise 4: modelos de mistura em reservatórios 

O Grupo 4 permitiu que se analisasse os quatro tipos de reatores de mistura para reservatórios 

de nível variável que o EPANET modela, sendo eles mistura completa, dois compartimentos, LIFO 

e FIFO, podendo-se agrupar os três últimos como fluxo em pistão.Para a simulação deste grupo, 

considerou-se um reservatório de nível variável de 20m de diâmetro, com altura de lâmina d’água 

mínima, média e máxima de 1, 3 e 5m, respectivamente, alterando-se o nível da lâmina d’água 

conforme a variação do padrão de consumo. Hidraulicamente, o sistema não apresentou os mesmos 

resultados na substituição do reservatório de nível fixo para o reservatório de nível variável. 
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Os resultados dos modelos de mistura não variaram, como apresenta a Figura 15, significando 

pouca sensibilidade deste parâmetro ao tipo de sistema modelado.  

  

Figura 15 – Resultados do Grupo de Análise 4 – mapas de concentração de cloro residual às 6:00 h 
para os Cenários 13 a 16. 

Diferentemente dos outros grupos de análise, para este grupo tem-se a inserção da influência 

do reservatório de nível variável na participação das taxas de reação média, do sistema, sendo esta 

em torno de 8,1%, como mostra a Figura16. 
RNV
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85,7%

Escoamento 
6,2%

 
Figura 16 – Taxas de reações médias dos Cenários do Grupo 4. 

Pode ser observado no Gráfico 1 da Figura 17 que a distribuição do cloro residual para todos 

os modelos de mistura apresentou o mesmo comportamento, com 20% da concentração em torno de 

0,2 mg/L e 80% com média de 0,5 mg/L. A variação do nó crítico foi constante (Gráfico 2 da 

Figura 17): 
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Figura 17 – Gráfico 1: Comparativo da distribuição do cloro residual (Grupo 4) e Gráfico 2: 

Variação do cloro residual em função do modelo de mistura para o nó V-2. 
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O Quadro 2, a seguir, resume os resultados alcançados na avaliação final dos cenários. 

Quadro 2– Avaliação Final dos Cenários. 

Avaliação Final Grupo de Análise 1 Grupo de Análise2: Grupo de Análise 3 Grupo de Análise 4 

Parâmetro de 
Análise 

Concentração de 
Cloro 

Coeficiente de 
reação no fluxo de 

escoamento 

Coeficiente de 
reação na parede Modelo de mistura 

Conformidade 
com a Portaria nº 
518 do Ministério 

da Saúde 

C 1: conforme C5: não conforme 
(15,4%) C 9: conforme 

Cenários 13 a 16: 
não conforme 

(16,9%) 
 

C2: conforme C 6: não conforme 
(16,9%) 

C10: não conforme 
(16,9%) 

C3  não conforme 
(16,9%) 

C 7: não conforme 
(21,5%) 

C 11: não conforme 
(32,3%) 

C4: não conforme 
(89,2%) 

C 8: não conforme 
(27,7%) 

C 12: não conforme 
(43,1%) 

Cenários com 
melhores 
resultados 

C1 e C2 C5 C9  - 

Curva de 
rastreamento do nó 

crítico 
Linear crescente Polinomial Potência Linear constante 

Taxas de reações 
médias 

C1 ao C4: 
Kb = 6,59% e 
Kw= 93,41% 

 

C5: Kw=100% C9: Kb = 100%  C13 ao C16: 
Kb = 6,19%, 

Kw= 85,71% e 
RNVs = 8,1% 

 

C6: Kb = 6,59%  
e Kw= 93,41% 

C10: Kb = 6,59% e 
Kw= 93,41% 

C7: Kb = 12,29% e 
Kw= 87,71% 

C11: Kb = 4,07% e 
Kw= 95,93% 

C8: Kb = 26,27% e 
Kw= 73,73% 

C12: Kb = 3,2% e 
Kw= 96,8% 

5 – CONCLUSÕES 

A avaliação final dos cenários do sistema de distribuição em estudo permite tecer as seguintes 

considerações: 

− Para o Grupo de Análise 1, a concentração de cloro na saída do reservatório é 

determinante para o grau de ocorrência de nós com valores conformes ou não conformes 

com a Portaria nº 518 do Ministério da Saúde. Para este grupo, os cenários que 

apresentaram os melhores resultados foram os Cenários 1 e 2, com 2,0mg/L e 1,5 mg/L de 

concentração de cloro na saída do reservatório, respectivamente.  

− A variação do coeficiente de reação no fluxo central de escoamento simulado no Grupo de 

Análise 2 indica que à medida que houve incremento no valor do coeficiente de reação, 

houve também uma maior quantidade de nós em não-conformidade com a Portaria nº. 518 

do Ministério da Saúde. Neste grupo, a distribuição do cloro residual apresentou um 

comparativo de comportamento idêntico, com 20% dos nós com concentração mínima de 

cloro residual menor ou igual 0,2 mg/L.  
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− A variação do coeficiente de reação de parede simulado no Grupo de Análise 3 apresentou 

maior significância deste parâmetro em relação ao parâmetro do Grupo de Análise 2. O 

incremento do coeficiente de reação de parede apresentou maiores variações na 

distribuição do cloro residual, tendo-se uma maior região de nós com concentração crítica 

à medida que o coeficiente de parede aumentou em cada cenário. 

− Em relação aos Grupos de Análise 2 e 3, relativos às características da água e ao 

coeficiente de reação em parede, pode-se dizer que os mesmos também são determinantes 

para o grau de ocorrência de nós com valores conformes ou não segundo a legislação 

vigente. Contudo, a combinação destes parâmetros pode gerar resultados variáveis, ou 

seja, o comportamento dos mesmos se apresenta de forma mais complexa; 

− Os modelos de mistura em reservatórios simulados no Grupo de Análise 4 apresentaram 

resultados de pouca sensibilidade para o sistema de distribuição em estudo. Uma das 

causas a serem apontadas na obtenção destes resultados refere-se à concentração de cloro 

na saída do reservatório, que neste grupo foi fixada para todos os cenários em 1,0 mg/L. 

Isso indica a necessidade de refinamento da concentração de cloro para análises de 

interferências hidrodinâmicas de mistura em reatores na eficiência da desinfecção do 

cloro. 

A aplicação destes resultados em um projeto de distribuição subsidia avaliação do sistema 

espacialmente e temporalmente, além de permitir um monitoramento mais detalhado do mesmo. A 

partir deste monitoramento é possível efetuar planos de gestão para o sistema, de forma a garantir a 

qualidade da água.  

A proposta da modelagem teve o intuito de discutir os parâmetros de qualidade da água 

tratada com foco na distribuição do cloro residual, de uma forma atrativa para projetistas, 

empreendedores e partícipes da área de saneamento. Projetar significa acima de tudo pensar como 

fazer acontecer e conseguir envolver a aplicação de instrumentos que produzam cenários de 

operacionalização de sistemas de distribuição de água de forma segura em relação à desinfecção. 
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Quadro 3 – Símbolos utilizados. 
Símbolo Significado Dimensão 
A/V Área lateral por unidade de volume [L-1] 
Ci Concentração (massa/volume) no tubo i [F. L-3] 
Ck,ext Concentração externa de vazão que entra no nó k [F. L-3] 
Ci/x=0 Concentração no início do tubo i [F. L-3] 
Ci/x=L Concentração no final do tubo [F. L-3] 
Cs Concentração na estrutura de armazenamento [F. L-3] 
Ct Concentração no instante t [F. L-3] 
Co Concentração no instante inicial [1] 
D Difusão molecular do componente a ser transportado  [L]2/ [T] 
D Diâmetro do tubo [L] 
I Tubo com a vazão que sai do nó k [1] 
Kb Coeficiente de reação no fluxo central de escoamento [T-1] 
Kw Coeficiente de reação na parede  [L.T-1] 
kf Coeficiente de transferência de massa  [L.T-1] 
Is Conjunto de tubos que fornecem vazão à estrutura de 

armazenamento 
[1] 

Lk Conjunto de tubos com vazão convergente em k [1] 
Lj Comprimento do tubo j [L] 
N Ordem da reação [1] 
Os Conjunto de tubos que recebem vazão da estrutura de 

armazenamento. 
[1] 
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Qj Vazão no tubo j [L3. T-1] 
Qk,ex Origem externa de vazão que entra na rede através do nó k [L3. T-1] 
R Taxa de reação [F. L3 .T-1] 
R Raio do tubo [L] 
Sh Número adimensional de Sherwood [1] 
T Tempo [T] 
Ui Velocidade média do escoamento no tubo i [L. T-1] 
Vs Volume armazenado no instante t [L3] 
X Distância [L] 
 


