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RESUMO 

 

 

Apresenta-se uma metodologia para a otimização da locação dos pontos de amostragem de 

qualidade de água em redes de distribuição. Com base no trabalho de Lee e Deininger 

(1992), que aborda a maximização da representatividade da amostragem de qualidade da 

água em termos das vazões distribuídas, foram introduzidas modificações que buscam in-

corporar, na análise, o teor de cloro residual na rede e a capacidade de detecção, pela rede 

de amostragem, de contaminações que sejam introduzidas em qualquer ponto da rede de 

distribuição. Para tal, considerou-se, em cada nó da rede, a introdução de uma contamina-

ção por coliformes com concentração conhecida e verificou-se a concentração de coliformes 

que seria observada nos demais nós. Considerou-se como ótima a rede de amostragem 

capaz de detectar contaminações introduzidas a partir do maior número de nós. O modelo 

permite a escolha do critério de otimização, seja pela representatividade da amostragem em 

termos das vazões distribuídas ou pela capacidade de detecção, pela rede de amostragem, 

de contaminações por coliformes que ocorram ao longo da distribuição. É possível, ainda, a 

adoção de um critério ponderado entre os dois citados. 

 A metodologia foi implementada por meio do desenvolvimento do programa ORAQUA, que 

foi verificado e analisado na resolução de dois problemas de pequeno porte. A seguir, o 

programa foi utilizado para o estudo da rede da cidade de Santa Maria, DF, e os resultados 

obtidos com as redes de amostragem selecionadas pelo modelo foram comparadas com os 

resultados obtidos considerando a rede de amostragem atualmente utilizada pela CAESB. 

As redes de amostragem obtidas pelo ORAQUA levaram a resultados significativamente 

melhores que os obtidos com a rede de amostragem da CAESB. Observou-se também que, 

de acordo com o tipo de otimização promovida no problema, o programa ORAQUA leva a 

diferentes redes de pontos de amostragem, porém sempre melhores que a rede da CAESB. 

O programa encontra-se em estágio operacional e os resultados obtidos com sua utilização 

são promissores, o que sugere a necessidade de ampla divulgação do programa para que 

seja testado em diferentes redes. Alguns procedimentos para aperfeiçoamento dos métodos 

de cálculo, bem como no sentido de acompanhar os resultados da aplicação do modelo, são 

sugeridos. 
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ABSTRACT 

 

 

A methodology for optimization of water quality sampling points location in water distribution 

networks is presented. Based on the work of  Lee and Deininger (1992) that aims the  maxi-

mization of water quality sampling representativeness in terms of distributed flows, some 

modifications were introduced in the analysis in order to incorporate the residual chlorine in 

the pipes and the ability of the sampling network to detect contamination inserted in any 

point of the network. For such task, it was considered, in each node of the distribution net-

work, the introduction of a known concentration of coliform contamination and then estimated 

the concentration that would be observed in the other nodes. It was considered as optimal, 

the sampling network capable of detecting contamination introduced from the largest possi-

ble number of nodes. The model allows choice of the optimization criteria, in terms of the 

distributed flows representativeness or the ability to detect coliform contamination occurred 

in the distribution network. It is possible to adopt a weighted criterion using both criteria. 

 

The methodology was implemented by means of the development of the program ORAQUA, 

which was verified and analyzed in the solution of two small size problems. Then, the pro-

gram was applied in the study of the distribution network of Santa Maria city, DF, and the 

results obtained with the model selected sampling network were compared with the results 

obtained considering the sampling network actually used by CAESB. The sampling network 

generated by ORAQUA led to significantly better results than the ones obtained with the 

CAESB sampling network. It was also observed that, depending on the optimization criterion 

chosen for the problem, the ORAQUA program generates different sampling point networks, 

although always better then the results for CAESB sampling point network. The program 

meets operational stage, and the obtained results are promising, which suggests the needs 

for a wide divulgation of the program in order to testing it with different distribution networks. 

Some procedures for improving the calculation methods, as well as aiming to monitoring the 

model application results are suggested. 
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1 – INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

É indubitável o papel que a água desempenha para o ser humano e para o meio ambiente. 

Sendo a principal condicionante para a sobrevivência humana, a existência de água em 

quantidade e qualidade adequadas sempre foi e é uma premissa fundamental para o de-

senvolvimento das sociedades. A isto é somado o fato do crescimento populacional, de for-

ma mais evidente nos centros urbanos, impor novos desafios no sentido de promover-se e 

racionalizar-se tal disponibilidade. 

 

É crescente a preocupação dos órgãos responsáveis pela saúde publica e saneamento com 

a qualidade da água destinada ao consumo humano, que é o uso mais nobre que esta pode 

ter. A grande importância desse fator é evidente, uma vez que deficiências no sistema de 

abastecimento de água potável podem torna-lo um agente de transmissão de diversos tipos 

de doença de veiculação hídrica, com conseqüências desastrosas em áreas densamente 

povoadas. A promoção de condições de saneamento adequadas é, em última análise, um 

fator de redução de despesas com a saúde pública, e, nesse contexto, a qualidade de água 

distribuída pelos sistemas das empresas de saneamento desempenha um papel de extrema 

importância. 

 

Uma vez que, seja por causas naturais ou pela ação humana, a água disponível em seu 

estado natural raramente encontra-se em condições adequadas de potabilidade, a primeira 

resposta a essa demanda foi o desenvolvimento de métodos de remoção de impurezas pre-

sentes na água. Essa melhoria na qualidade é baseada na remoção de características inde-

sejáveis nos mananciais de água bruta, utilizando-se diversos processos. Os processos de 

tratamento, atualmente, são concentrados em instalações denominadas Estações de Tra-

tamento de Água (ETA).  

 

O aperfeiçoamento dos métodos de tratamento de água destinada ao abastecimento é con-

tínuo, tanto nos processos quanto nos dispositivos utilizados em cada uma das etapas de 

tratamento. Nas ETAs, a fim de garantir-se a qualidade da água oferecida à população, en-

tre os diversos processos empregados, Richter e Azevedo Netto (1991) citam: 

- Remoção de partículas por decantação ou filtração; 

- Correção do pH; 

- Aeração 

- Desinfecção da água. 
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Entretanto, tornou-se claro que, a despeito do tratamento da água destinada à distribuição 

realizado nas ETAs, observava-se uma degradação nos parâmetros de qualidade da água 

em seu percurso pelas redes em direção aos consumidores. Essa degradação fazia-se per-

ceber nas características físicas, organolépticas e bacteriológicas. Diversos estudos levanta-

ram razões para esse fato: contaminação por subprodutos gerados pelo envelhecimento 

dessas tubulações; a contaminação por organismos decorrente de infiltração na rede ou 

ruptura; decaimento excessivo do teor de cloro, a ponto de ser insuficiente para a finalidade 

a que se destina; formação de subprodutos decorrentes do processo de tratamento indese-

jados, entre diversos outros fatores. 

 

Nas últimas 3 décadas uma linha de pesquisa dedicada a acompanhar a variação da quali-

dade da água em redes de distribuição vem se desenvolvendo. Inicialmente, no final dos 

anos 60, as pesquisas eram direcionadas às redes de canais abertos (Bella e Dobbins 

,1968, apud Rossman e Boulos 1996), como aquelas presentes nos canais de irrigação ou 

em rios. Notadamente na segunda metade da década de 80 (Males et al. 1985, Liou e Kroon 

1987, Shah e Sinai, 1988, etc.), foi intensificada a realização de estudos direcionados à mo-

delagem da qualidade de água em redes de distribuição. 

 

Claramente, não basta apenas garantir que a qualidade de água após o tratamento nas E-

TAs esteja apropriada, tornando-se ainda necessário acompanhar a qualidade da água em 

seu percurso pelos trechos dentro das redes de distribuição. Atualmente, a forma de se e-

xecutar tal atividade é através de pontos de monitoramento de qualidade da água nas redes 

de água. A legislação brasileira acerca do assunto (1990), representada pela Portaria 

036/90 do Ministério da Saúde, fixa o número e a freqüência de coleta de amostras nas re-

des de água para os parâmetros físicos, químicos e bacteriológicos, basicamente em função 

da população atendida por aquele sistema de abastecimento.  

 

Contudo, essa legislação não estipula objetivamente como deve ser promovida a escolha 

dos pontos de amostragem. A prática atual vem sendo a de adotar pontos extremos na re-

de, pontos considerados mais críticos (junto a hospitais, escolas, etc.),  onde haja condições 

mais propícias para contaminação (zonas de baixa pressão, pontos com freqüentes rupturas 

de rede, etc.), além de distribuir outros pontos “uniformemente”, fixando os pontos de amos-

tragem em locais de fácil acesso e coleta. Esse problema não ocorre apenas no Brasil. Nos 

Estados Unidos, as regulamentações da Agência de Proteção Ambiental (EPA 2000) exi-

gem que haja o monitoramento da água de distribuição, não fornecendo, contudo, formas 

para que sejam localizadas tais estações de monitoramento.  
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Assim iniciou-se o desenvolvimento de modelos que pudessem servir de apoio na tarefa de 

escolher os pontos de amostragem mais apropriados. Nessa função, dois tipos de modelos 

foram os que mais se desenvolveram. O primeiro agrupa os modelos que realizam a simula-

ção da qualidade da água nas redes de distribuição, e por meio dessa simulação, permitem 

levantar os pontos mais vulneráveis com relação a determinados parâmetros de qualidade 

de água. Já o outro tipo de modelo tem como objetivo a otimização da efetividade de amos-

tragem no sentido de obter um arranjo de pontos de coletas de amostras que possa ser o 

mais representativo em termos de vazão distribuída. 

 

1.1 – OBJETIVOS 

 

O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de um modelo que torne a escolha dos pon-

tos de amostragem nas redes de distribuição de água mais representativa, levando em con-

sideração diversos aspectos importantes para a escolha de pontos de amostragem. Este 

modelo deve efetuar essa escolha tendo em vista quatro fatores fundamentais: 

a) Simular a distribuição de componentes de desinfecção na rede, no caso específ i-

co o cloro, para determinar os pontos onde o componente apresenta menor con-

centração; 

b) Permitir a inserção de pontos de amostragem em locais predefinidos, considera-

dos de importância social, como escolas e hospitais; 

c) Maximizar a capacidade da rede de amostragem de detectar contaminações ex-

ternas que venham ocorrer na rede; 

d) Maximizar a representatividade do conjunto de pontos de amostragem em termos 

da porcentagem de vazão distribuída, efetivamente amostrada em termos de 

qualidade. 

 

1.2 – DESCRIÇÃO DO TRABALHO 

 

Este trabalho foi dividido em quatro partes principais. O capítulo 2 é destinado à Revisão 

teórica, onde serão abordados os temas relacionados ao desenvolvimento do modelo pro-

posto. Esses temas são distribuídos nos seguintes assuntos: redes de distribuição; métodos 

de simulação de qualidade de água em redes; amostragem de água em redes; simulação de 

cloro residual e do decaimento de coliformes em redes, e; programação inteira. 
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O capítulo 3 é dedicado ao desenvolvimento do modelo proposto, expondo uma visão geral 

do modelo, apresentando a formulação matemática relacionada, e finalmente apresentando 

o funcionamento do modelo. 

 

Os testes de aplicação do modelo proposto são executados no capítulo 4, onde são apre-

sentados 3 exemplos de funcionamento do modelo. Esses exemplos têm por objetivo testar 

a operacionalidade do modelo, além de analisar a efetividade de redes de amostragem hoje 

existentes, bem como aquelas sugeridas pelo modelo. 

 

O capítulo 5 dedica-se às conclusões e recomendações, onde se discute os aspectos mais 

importantes advindos da implantação do modelo, bem como são apontadas sugestões para 

futuros aperfeiçoamentos desse. 
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2 – REVISÃO TEÓRICA 

 

O capítulo de revisão teórica aqui apresentado visa expor os aspectos teóricos relevantes 

relacionados à escolha de pontos de amostragem de água em redes de distribuição, de for-

ma que o desenvolvimento do modelo proposto possa ser compreendido. Os assuntos a-

bordados por este capítulo são: 

 Características e dimensionamento hidráulico de redes de distribuição de água; 

 Simulação de parâmetros de qualidade de água em redes de distribuição; 

 Amostragem de água em redes de distribuição; 

 Cloro em redes de distribuição e fórmulas para previsão de seu teor; 

 Estudo do decaimento de coliformes em redes de distribuição; e 

 Técnicas de programação inteira para resolução de problemas de otimização. 

 

2.1 – REDES DE DISTRIBUIÇÃO 

2.1.1 – Definições e Características de Redes de Distribuição 

A tarefa de distribuir-se água tratada a partir dos sistemas de captação, adução e tratamen-

to é desempenhada por um conjunto de tubulações interconectadas, de diferentes dimen-

sões e tipos de materiais constituintes, denominada rede de distribuição. As redes de distri-

buição podem ser caracterizadas pela geometria com que são executadas, podendo trechos 

formar anéis fechados (redes malhadas), formar ramificações, ou mesmo ambas caracterís-

ticas, conforme a figura 2.1 ilustra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 1 – Tipos de Redes de Distribuição de Água 

 

Rede Malhada Rede Ramificada Rede Mista 
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O problema hidráulico comumente relacionado às redes de distribuição é a necessidade de 

se conhecer as pressões nos nós de distribuição e a vazão nos trechos da rede a partir da 

demanda conhecida nos nós, que é função das características de ocupação da área. Essas 

pressões precisam atender ao estabelecido na norma ABNT NBR 12.218/1994 (NB 594), 

por meio da qual fixa-se a pressão estática máxima admissível em uma rede (50 mca) e a 

pressão dinâmica mínima (10 mca). Com esse fim, as redes são projetadas de modo a ter 

tubulações com diâmetros, dimensões e materiais apropriados, além de se fazer uso de 

outros dispositivos hidráulicos, tais como reservatórios elevados, válvulas redutoras de 

pressão e mesmo bombas para pressurização direta. 

 

2.1.2 – Dimensionamento hidráulico de redes de distribuição 

Em sua trajetória pelas tubulações, do reservatório até os edifícios, a água distribuída sofre 

um processo de perda de energia, provocado principalmente por atrito e turbulência. Essa 

perda de energia é denominada perda de carga, e pode ser classificada em perdas localiza-

das e perdas distribuídas. As perdas localizadas são provocadas por turbulências em peças, 

como curvas ou registros, que causam, assim, perda de carga em pontos específicos da 

rede. As perdas distribuídas são causadas pelo atrito da água com as paredes das tubula-

ções, sendo, assim, uma perda de energia ao longo da extensão do conduto. 

 

Azevedo Netto (1966) discorre sobre a grande quantidade de formulações dedicadas ao 

cálculo de perdas. As fórmulas mais utilizadas para o cálculo de perdas distribuídas em re-

des de distribuição são a fórmula de Hazen Williams e a fórmula Universal, ou de Darcy 

Weisbach. Enquanto a primeira, com base estatística, aplica-se principalmente à tubulações 

dentro de limites restritos de velocidade em função do diâmetro, a fórmula Universal é conf i-

ável para qualquer escoamento e é recomendada pela norma NBR 12.215 para o cálculo de 

perdas de carga distribuídas em adutoras, bem como pela norma NBR 12.218, para projetos 

de rede de distribuição de água. 

 

 De acordo com Jeppson (1979), a análise e projeto de redes com grande número de tre-

chos, pode levar a problemas bastante complexos. A resolução hidráulica dessas redes é 

feita, comumente, considerando regime permanente. Assume-se, com isso, que os parâme-

tros do problema (consumo nos nós, características dos trechos, etc.) não são variáveis com 

o tempo. Isso significa que condições transientes, originadas de variações nos consumos ou 

por rupturas de rede, despressurizações rápidas, entre outros eventos, não são normalmen-

te consideradas no cálculo da rede de distribuição.  
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Em uma cidade, o padrão de consumo nos nós varia substancialmente ao longo do dia. 

Contudo, para o projeto da rede de distribuição, considera-se exclusivamente o padrão de 

consumo no dia e hora de maior consumo. Para a verificação do funcionamento adequado 

da rede nos outros padrões de demanda, uma alternativa é a definição de Cenários de Dis-

tribuição, que seriam panoramas instantâneos do consumo na rede, para cada um dos horá-

rios mais representativos, como, por exemplo, 6:00, 12:00, 18:00 e 24:00. Para cada cená-

rio, pode-se realizar o cálculo hidráulico da rede, e as condições de pressão seriam, então, 

verificadas para cada cenário, observando-se, assim, se a rede de distribuição está de a-

cordo com as recomendações das normas. 

 

Entre os métodos de cálculo hidráulico de redes, os que possuem um algoritmo mais elabo-

rado para cálculo são divididos em dois tipos, de acordo com o tipo de variável que se pre-

tende utilizar: 

a) Métodos que utilizam vazões nos trechos como variáveis;  

b) Métodos que usam vazões de correção nos anéis como variáveis; e 

c) Métodos que utilizam a pressão nos nós como variáveis. 

 

Os dois primeiros métodos são solucionados tendo por base as equações de balanço de 

massa nos nós e equação de conservação de energia nos trechos. A equação 2.1 descreve 

o balanço de água que entra e sai de qualquer nó da rede, além do consumo de água nes-

se, que deve igualar-se a zero. A equação 2.2 descreve que o montante de energia dissipa-

da (perda de carga) em torno de um anel fechado é nulo. 

AAnelJ

n

JJ

Nn

I

IISE

NAAQR

CQQ

.

1

,1,0

0

 

 Em que:  I é um nó qualquer da rede 

   Nn é o número de nós da rede 

   QE é o somatório das vazões que entram no nó I 

QS é a o somatório das vazões que saem no nó I 

CI é o consumo no nó I 

J é um trecho de rede, pertencente ao anel A 

RJ é a resistência no trecho J do anel A ao escoamento 

n é o expoente hidráulico do escoamento 

QJ é a vazão no trecho J 

NA é o número de anéis da rede de distribuição. 

 

(Equação 2.1) 

(Equação 2.2) 
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O método Nodal pode utilizar o método de  Newton-Raphson de resolução de equações não 

lineares para a obtenção das pressões nos nós. Toma inicialmente as equações de continu-

idade dos nós (equação 2.1), transformam-se as variáveis vazão em pressão (isolando o 

termo Q na equação de perda de carga QJ. RJ
N= HI - HF) e usa-se uma expansão de série 

de Taylor de 1a ordem: 

Erro

H

HF

HF
HH

I

m

I

m

Im

I

m

I

1

 

Em que:  I é o número do nó 

HI é a pressão no nó I 

F representa a equação 2.1, expressando a vazão entre os nós liga-

dos à i de acordo com a relação ((Hi-Hb)/Rib)
1/n            

Hb é a pressão no nó b ligado ao nó i 

m é o índice da aproximação do cálculo 

Erro é a imprecisão da aproximação, dentro de uma dada iteração. 

 

No caso de resolução das equações 2.3 para todos os nós simultaneamente, pode-se utili-

zar uma notação vetorial na forma da equação 2.4: 

)(

2

1

1
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2
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2

1
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1
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1
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N
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N

N
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F

F

H

F

H

F

H

F

H

F
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F

H
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F

H

H

H

H

H
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Em que:  N é o número de nós da rede de distribuição.  

 

Shamir (1973) estabeleceu uma série de critérios para garantir a estabilidade e convergên-

cia do sistema de equações descrito pela equação 2.4: 

a) Deve haver exatamente N incógnitas, uma vez que há N equações para serem solu-

cionadas; 

b) Ao menos uma das pressões (por exemplo, do reservatório de distribuição) precisa 

ser conhecida; 

c) Ao menos um dos consumos nos nós deve ser conhecido; 

d) EPAPara cada nó, ao menos uma das grandezas deve ser conhecida - pressão, 

consumo, pressão nos nós adjacentes ou resistência ao escoamento dos condutos 

ligados ao nó; 

(Equação 2.3) 

(Equação 2.4) 



 9 

e) Para cada trecho de rede, das quatro variáveis (pressões e consumos nos nós inici-

ais e finais), no máximo uma pode ser desconhecida; 

f) Se, para o mesmo nó, a pressão e consumo são desconhecidos, então um dos nós 

adjacentes precisa ter o consumo conhecido. 

 

Assumindo as condições descritas, Shamir (1973) afirma que qualquer combinação de vari-

áveis irá gerar um conjunto de equações com solução, conquanto a unicidade dessa solu-

ção ser muito difícil, ou mesmo impossível, de ser provada. 

 

Vários são os métodos computacionais, hoje disponíveis, para a resolução hidráulica das 

redes. A fácil resolução manual proporcionada pelo método de Hardy Cross levou à disse-

minação do método, e vários aplicativos foram desenvolvidos utilizando esse algoritmo. Os 

outros algoritmos, conceitualmente mais complexos, estão presentes em alguns programas 

comerciais, ou ainda de distribuição institucional, tal como o programa EPANET (EPA, 

1994). 

 

2.2 – SIMULAÇÃO DE QUALIDADE DE ÁGUA EM REDES DE DIS-

TRIBUIÇÃO 

 

A gravidade e o alcance das doenças de veiculação hídrica, e o prejuízo ocasionado por 

essas à saúde pública e à sociedade foi a grande motivação no sentido de tornar potável a 

água bruta captada da natureza. Observa-se, no entanto, que os esforços no sentido de 

tornar a água potável nem sempre são efetivos. Processos que provocam degradação da 

qualidade da água distribuída em termos dos parâmetros físicos, organolépticos ou bacterio-

lógicos ocorrem desde a Estação de Tratamento de Água até o ramal predial, destino final 

da rede de distribuição. As razões para esse fato são diversas: contaminação decorrente de 

infiltração na rede ou rompimento de tubos; decaimento excessivo do teor de cloro, a ponto 

de ser insuficiente para a finalidade a que se destina, entre outros. Foi dessa forma que, nas 

últimas três décadas, surgiu a preocupação relacionada à variação da qualidade da água 

em redes de distribuição. Notadamente, na segunda metade da década de 1980 (Males et 

al. 1985, Liou e Kroon 1987, Shah e Sinai, 1988), foi intensificada a realização de estudos 

direcionados à modelagem e à simulação de parâmetros de qualidade de água em redes de 

distribuição. 
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Os modelos de simulação dos parâmetros de qualidade de água em redes podem ser divi-

didos em modelos estáticos e dinâmicos. Os modelos estáticos assumem a distribuição, 

decaimento e dispersão dos parâmetros de qualidade de água em condições de vazão e 

consumo na rede invariantes com o tempo. Por não considerarem a variável tempo nos cál-

culos, esses modelos são menos precisos que os modelos baseados nas alternativas de 

modelagem dinâmica. Por isso, são mais bem aplicados em problemas de simulação de 

qualidade de água onde as condições de vazão não sejam tão dependentes do tempo, tais 

como aquelas existentes em sistemas de irrigação (Shah e Sinai, 1988). 

 

Já quanto aos métodos dinâmicos, de acordo com Rossman e Boulos (1996), estes se clas-

sificam em dois grupos: os modelos que têm uma abordagem euleriana e os modelos que 

abordam o problema sob uma ótica lagrangiana. Na abordagem euleriana, por meio de pon-

tos fixos nas malhas de distribuição ou de volumes discretos nos tubos da rede, modela-se 

a qualidade da água com a passagem dessa, considerando incrementos uniformes no tem-

po. Diferentemente, no tipo de abordagem lagrangiana, segmentos nos trechos de redes, 

com tamanhos e posicionamentos não fixados, têm sua qualidade de água recalculados 

apenas, por exemplo, quando algum fator é modifica-se de forma significativa (mudança 

sensível no teor do parâmetro de qualidade analisado, mudança de vazão, etc.).  

 

Os modelos de abordagem euleriana podem ser representados de várias formas. Duas das 

principais formas são: modelos que utilizam a abordagem pelo método de diferenças finitas 

(FDM) representando nós da rede de distribuição, desenvolvido por Chaudhry e Islam 

(1994) apud Rossman e Boulos (1996); modelos que utilizam volumes discretos fixos nos 

tubos da rede para promover a análise em cada um desses, desenvolvido por Grayman et 

al. (1988) apud Rossman et al. (1993), e aperfeiçoado por Rossman et al. (1993), denomi-

nado Discrete Volume Method – DVM. Os tipos de modelos têm sua precisão dependente 

do intervalo de tempo para cálculo da qualidade da água nos volumes. 

 

Quanto aos modelos de abordagem lagrangiana, Liou e Kroon (1987) apresentaram um 

modelo que promove a atualização dos parâmetros de qualidade de água nos tubos em in-

tervalos de tempo predeterminados, sendo esse modelo denominado Time Driven Method – 

TDM. Uma outra alternativa é o modelo denominado Event Driven Method - EDM, aperfei-

çoado por Boulos et al. (1995). Tal abordagem só promove a atualização dos trechos, indi-

vidualmente, quando o segmento mais a jusante do tubo desaparece no nó subseqüente.  

 

Rossman e Boulos (1996), mostram que os resultados entre as alternativas dinâmicas são, 

em termos gerais, muito similares, com uma ligeira vantagem para os modelos lagrangia-
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nos, pois os modelos baseados em diferenças finitas tendem a amortecer o efeito real de 

frentes abruptas de mudança de parâmetros de qualidade, enquanto o Modelo de Volumes 

Discretos (DVM) eventualmente tende a antecipar o efeito dessas frentes. Contudo, de a-

cordo com os autores, todos os métodos são representações válidas da qualidade de água 

observada em redes.  

 

2.3 – AMOSTRAGEM DE ÁGUA EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO 
 

Sendo patente a degradação da água presente nas redes de distribuição em seu percurso 

na até os consumidores, torna-se necessário acompanhar a qualidade da água nas redes 

de distribuição. Atualmente, dentro da realidade das empresas de saneamento, a forma u-

sual de se executar tal atividade é através de pontos de monitoramento de qualidade da 

água nas redes de água. 

 

A legislação brasileira, por meio pela Portaria 036/90 do Ministério da Saúde (1990), fixa o 

número de amostras e a freqüência de coleta nas redes de água para a análise dos parâme-

tros organolépticos, químicos e bacteriológicos, basicamente em função da população aten-

dida pelo sistema de abastecimento e com o tipo de parâmetro a ser amostrado. Contudo, 

essa legislação não estipula, objetivamente, como deve ser promovida a escolha dos pontos 

de amostragem.  

 

A Portaria 036/90 do Ministério da Saúde fixa na forma da tabela 2.1, a seguir, o número e a 

freqüência de ensaios para exames bacteriológicos. 
 

Tabela 2. 1 – Freqüência e número de amostras para exames bacteriológicos, de acordo com a 
Portaria 036/90 do Ministério da Saúde (1990) 

População total abastecida pelo 
sistema distribuidor 

Freqüência de ensaio Número de amostras mensais 

Até 5.000 Semanal 5 

De 5.001 a 20.000 Semanal 1 para cada 1.000 habitantes 

De 20.001 a 100.000 Duas por semana 1 para cada 1.000 habitantes 

Mais de 100.000 Diária 90+1 para cada 10.000 hab. 

 

 

Sem dispor de indicações sobre como selecionar as estações de amostragem, as empresas 

de saneamento vêm, geralmente, distribuindo os pontos de coleta de amostras uniforme-

mente nas cidades, tomando a precaução de alocar pontos em áreas de interesse social 

(Hospitais, Centros de Ensino, etc.), zonas de baixa pressão e com interrupção de abaste-

cimento, além de pontos historicamente problemáticos. A escolha ideal dos pontos de amos-
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tragem deve ser feita no sentido de buscar uma rede de pontos que tente localizar os pontos 

de amostragem de água na rede, maximizando a representatividade dessa amostragem na 

rede.  

 

Existem métodos estatísticos, como o apresentado por Mattos (1974), que podem servir de 

apoio aos programas de amostragem das empresas de saneamento. A abordagem estatísti-

ca presta-se ao controle de um plano periódico de amostragens, em uma etapa subseqüen-

te à escolha dos pontos de amostragem, na verificação da efetividade dos pontos de amos-

tragem fixados pelas empresas de saneamento.. 

 

2.3.1 – Maximização de representatividade de amostragem de água  

Lee et al. (1991) propuseram um modelo em que é possível quantificar a representatividade 

da amostragem de água realizada em uma rede. A maximização dessa representatividade 

das amostras de água coletadas nas redes está relacionada com a vazão que está sendo 

amostrada em um determinado cenário de distribuição. Quanto maior é o percentual de va-

zão que está sendo amostrado, diretamente por coleta ou indiretamente, por cobertura de 

amostragem, maior é a cobertura da vazão e maior é a representatividade. Quando se reali-

za a amostragem de água em determinados nós, em princípio, apenas a qualidade da água 

daqueles nós está sendo aferida, e a porcentagem de vazão aferida com relação a totalida-

de da rede é a relação entre as vazões que chegam aos nós amostrados e a vazão total 

consumida nos nós da rede.  

 

A partir do conhecimento da hidráulica de distribuição da rede, pode-se traçar as trajetórias 

da água através da rede, sabendo-se, para um determinado nó, quais foram os demais nós 

que o abasteceram. Lee et al. (1991), na formulação de seu modelo, estabeleceram as se-

guintes premissas: 

a) A qualidade da água de nós de jusante numa rede é pior do que aquela observada 

em nós de montante, uma vez que os parâmetros principais tendem a ser piores à 

medida que a água desloca-se para os pontos mais extremos da rede de distribui-

ção; 

b) Se o nó de montante contribui de forma significativa para a vazão do nó amostrado, 

pode-se inferir a qualidade de água daquele nó a partir do nó de jusante onde se 

promove a amostragem. 

  

Assim, se um determinado nó B está à jusante de outro nó A, e A contribui com uma fração 

significativa com a vazão que chega ao nó B, acima de um limite denominado fração de co-
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bertura, então uma coleta de amostra em B iria inferir também a qualidade de água no nó A, 

uma vez que essa qualidade em B tende a ser inferior que a observada em A. 

 

Com o objetivo de uniformizar as definições e facilitar a compreensão, define-se: 

a) Trajetória de Rede - Caminhamento que a partícula de água pode tomar desde um 

ponto mais a montante na rede (por exemplo, o reservatório) até o ponto mais a ju-

sante, ou seja, o extremo da rede ou ponta da rede. Esse caminhamento é função do 

arranjo de consumos nos nós, e é determinado por meio do cálculo hidráulico da re-

de; 

b) Cenário de Distribuição. Considerando que, em um determinado instante, em uma 

rede de distribuição qualquer, está se consumindo uma determinada quantidade de 

água, esse montante consumido é denominado demanda total da rede. Contudo, no 

decorrer do dia, observa-se uma variação no consumo em cada nó dessa rede. As-

sim, são escolhidos horários que são mais representativos dessa variabilidade de 

consumo, e cada cenário de consumo associado a esses horários é denominado 

Cenário de Distribuição. 

c) Cobertura de Vazão - É um conceito ligado à amostragem na rede. Dados dois pon-

tos da rede A e B, posicionados em uma mesma trajetória de escoamento, sendo 

que A se encontra a montante de B. Se uma parcela significativa da vazão em B 

passou por A em seu caminhamento pela rede, e considerando que os parâmetros 

de qualidade de água pioram à medida que se caminha de montante para jusante na 

rede de distribuição, a aferição  da qualidade da água no ponto B pode inferir a qua-

lidade no ponto A. O fato de a amostragem em um nó servir para aferir a qualidade 

de outro nó a montante é denominado de Cobertura de Vazão de amostragem; 

d) Maximização da cobertura de vazão - Procedimento através do qual, dados uma re-

de de distribuição e um número de estações de amostragem, procura-se um arranjo 

de locais de coleta de amostras que possa levar, em conjunto, à máxima cobertura 

possível de vazão na rede, em um determinado instante, conseguindo-se, assim, a 

maior representatividade na atividade de amostragem; 

e) Porcentagem de cobertura de vazão- Limite percentual a partir do qual pode-se con-

siderar que a aferição da qualidade de água consumida em um nó é possível a partir 

da amostragem realizada em algum nó a jusante, situado na mesma trajetória. A ra-

zão entre a vazão que chega ao nó de jusante, advinda do nó a montante, e a vazão 

total afluente a esse  nó de jusante (onde se promove a amostragem), é comparada 

com a porcentagem de cobertura. Se a porcentagem de água que chega ao nó de 

jusante advinda do nó de montante for superior à porcentagem de cobertura, diz-se 

que o nó de montante está coberto pela amostragem no nó de jusante. 
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A resolução por essa metodologia passa inicialmente pela resolução hidráulica da rede em 

regime permanente. Isto feito, dado um determinado nó da rede, denominado H, deve-se 

determinar qual é a lista de nós da rede conectados a ele a montante (ou a relação dos nós 

a montante que possuem trajetórias de rede que terminam ou passam pelo nó H). Sendo a 

vazão total que chega a esse nó denominada DH, calcula-se a fração dessa vazão que veio 

de cada um dos nós que estão ligados ao nó H. Preenche-se esses valores de fração em 

um vetor, que será zero para os nós não ligados ou a jusante nó H, formando a linha H de 

uma matriz chamada Matriz de Fração de Abastecimento, que será denominada W.  

 

O objetivo desse processo é gerar ao final a Matriz de Cobertura de Amostragem, que é 

denominada A. Para cada elemento da matriz W, superior ao valor de porcentagem de co-

bertura de vazão adotado para o problema, atribui-se, na mesma posição da matriz A (linha 

e coluna) o valor um; caso contrário, o valor atribuído é zero. Assim é construída a Matriz de 

Cobertura de Amostragem. 

 

Para exemplificar o algoritmo descrito, é mostrado, a seguir, o exemplo utilizado por Lee e 

Deininger (1992): considere-se uma rede com sete nós, sendo um deles o reservatório, e 

cinco nós apresentando demanda, conforme mostra a figura 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 2 – Rede para o exemplo de Cálculo de Matriz de Cobertura de Amostragem 

 

 

Considere-se o nó 5 da rede da figura 2.2. Os pontos ligados a ele em trajetórias à montante 

são os pontos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 (inclusive o próprio nó 5 deve ser considerado na trajetó-

ria). O valor de W(5,5) equivale a quantidade de água que chega ao nó 5, advinda do nó 5, 

ou seja toda a água: 

1 

2 

3 4 5 

6 7 

Reservatório 

100 l/s 

40 l/s 

25 l/s 

5 l/s 

45 l/s 20 l/s 

60 l/s 

0 l/s 

10 l/s 
20 l/s 

25 l/s 30 l/s 15 l/s 

5 l/s 
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W (5,5) = 25l/s / 25l/s = 1 = 100% 

 

O cálculo de W(5,4) é igual à quantidade de vazão que chega em 5 e que passou pelo nó 4: 

W (5,4) = 20l/s / 25l/s = 0,80 = 80% 

 

O cálculo de W(5,7) é igual à quantidade de vazão que chega em 5 e que passou pelo nó 6: 

W (5,7) = 5l/s / 25l/s = 0,20 = 20% 

 

O cálculo de W(5,3) é igual à quantidade de vazão que chega em 5 e que passou pelo nó 3: 

W(5,3) = 0.8 * 45 / (45 + 5) = 0,72 = 72% 

 

O cálculo de W(5,6) é igual à quantidade de vazão que chega em 5 que passou pelo nó 6, 

através de duas trajetórias, que são descritas pelos nós 6-7-5 e 6-4-5: 

W(5,6) = (0.2 * 25 /25)+ (0.8 * 5 / (45 + 5)) = 0,20 + 0,08 = 28% 

 

O cálculo de W(5,2) e W(5,1) é direto, uma vez que toda a água que chega em 5 passou 

pelos nós 1 e 2: 

W(5,2) = 1 = 100% 

W(5,1) = 1 = 100% 

 

Esse procedimento gera um vetor na 5a linha da matriz W na seguinte forma: 

[100 100 72 80 100 28 20] 

 

Se, por exemplo, o valor de porcentagem de cobertura de vazão fosse fixado em 50%, os 

valores abaixo de 50% na matriz W iriam ser transformados em zero, enquanto os superio-

res a 50% seriam transformados em um na composição da matriz A. Assim ter-se-ia a 5a 

linha da matriz de cobertura como o que segue: 

[1 1 1 1 1 0 0] 

 

Esse procedimento, sendo executado para todos os outros nós da rede da figura 2.2 iria 

permitir a geração de toda a matriz W, e, conseqüentemente, da matriz de cobertura, para 

um dado valor de porcentagem de cobertura de amostragem. 

 

Estando a matriz de cobertura montada, o problema de otimização a ser resolvido, que é um 

problema de programação inteira, e de acordo com Lee e Deininger (1992) pode ser enun-

ciado através das equações: 
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Nn

i

ii ydOF
1

max..  

 

Sujeita às restrições: 

Nn

j

ijij

Nn

j

j

Nniyxa

NEx

1

1

],1[,0

   

 Em que:  F.O. é a função objetivo que se procura maximizar; 

Nn é o número de nós da rede; 

aij é a transposta da matriz de cobertura; 

di é a demanda no nó de amostragem, em um determinado cenário; 

xj é uma variável inteira assume o valor um quando no ponto j posicio-

na-se uma estação de amostragem, e zero no caso contrário; 

yi é uma variável inteira assume o valor um quando a vazão que chega 

no nó i está coberta por amostragem, e zero quando não está coberta; 

NE é o número de pontos de amostragem a serem posicionados; 

 

Nas equações acima, xi indica se o nó j é uma estação de amostragem, podendo assumir o 

valor zero (não é ponto de amostragem) ou um (ponto de amostragem), sendo dessa forma 

o vetor de estações de amostragens. A variável yi define se a vazão do ponto i está coberta 

por amostragem em algum nó, podendo também assumir apenas dois valores: zero (vazão 

não coberta) e um (vazão coberta por amostragem em algum nó ou nele mesmo), sendo 

dessa forma o vetor de nós cobertos. O valor de di é o da demanda de consumo no nó i. 

 

Contudo, conforme já exposto anteriormente, o padrão de consumo de água pelos nós das 

redes de distribuição pode variar bastante ao longo de um determinado dia. Assim, para que 

seja possível incorporar no cálculo de otimização esta variabilidade, é necessária a análise 

simultânea de diversos cenários de distribuição, representativos dos padrões de consumos 

da rede ao longo do dia. Assim, de acordo com Lee e Deininger (1992) as equações 2.5, 2.6 

e 2.7 assumem a seguinte forma: 

Nn

i

ikik

K

k

ydOF
11

max..  

 

Sujeita às restrições: 

(Equação 2.5) 

(Equação 2.6) 

(Equação 2.7) 

(Equação 2.8) 
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Em que:  K é o número de Cenários de distribuição. 

 

As restrições representadas nas equações 2.7 e 2.10 estabelecem que a quantidade de nós 

que estão cobertos por amostragem deve ser igual ou inferior ao produto do vetor de esta-

ções de amostragem por qualquer coluna j da transposta da matriz de representatividade. 

Essa restrição garante que, se um nó A qualquer possuir pouca representatividade, então a 

quantidade de nós que será proporcionado cobertura (as variáveis y que têm valor 1) será 

baixa. Já a restrições impostas pelas equações 2.6 e 2.9 fixam o número de pontos de a-

mostragem a serem posicionados. O resultado do cálculo é a lista de variáveis xi que devem 

ser pontos de amostragem, obedecidas as restrições, tal que o valor da função objetivo seja 

máximo, sendo que esse cálculo pode ser executado através de um algoritmo de otimiza-

ção. 

 

Lee e Deininger (1992), utilizando este modelo em um exemplo de aplicação para a cidade 

de Chesire, Connecticut, nos Estados Unidos, conseguiram aumentar a porcentagem de 

cobertura da vazão distribuída de cerca de 29,7% para 57%, usando quatro estações de 

amostragem, para quatro cenários de distribuição. Em outra cidade, Flint, Michigan, nos 

Estados Unidos, os autores tiveram um êxito no aumento de representatividade de amostra-

gem ainda maior: de 18,5% para 54%. 

 

Koide et al. (1994) propuseram modificações no modelo de Lee e Deininger (1992) ao mu-

dar a função objetivo da otimização para determinar e localizar o menor número possível de 

pontos de amostragem na rede de forma a se garantir uma cobertura total de vazão na rede 

de distribuição: 

Nn

i

i

Nn

i

ikik

K

k

xydOF
111

max..  

 

Sujeita às restrições: 

(Equação 2.11) 

(Equação 2. 9) 

(Equação 2.10) 
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Em que:    é uma constante com valor igual a 

 

Com essa modificação, fixa-se nas restrições do problema o número máximo de estações 

de amostragem igual ao número de nós da rede. Mas para que todos os nós não sejam se-

lecionados, é inserido na função objetivo um termo multiplicado por  , um valor pequeno e 

arbitrário, de forma que para cada ponto extra de amostragem colocado a mais na solução, 

há ainda uma redução na função objetivo, pouco significativa em relação a qualquer termo 

dikyik, porém tal que os pontos desnecessários para promover-se a amostragem completa 

sejam eliminados.  

 

Wanderley (1997) propôs, a partir do mesmo modelo, uma modificação no sentido de permi-

tir a inserção de pontos fixados, onde se deseja, a priori, impor uma estação de monitora-

mento (como, por exemplo, próximo a hospitais, escolas, etc.) e levar esses pontos em con-

sideração no critério de maximização de representatividade proposto por Lee e Deininger 

(1992). Isso pode ser feito através da inserção de restrições do tipo: 

   

XP=1 

 

Em que:  P é o ponto onde se deseja locar um ponto de amostragem de água 

na rede de distribuição. 

 

Kumar et al. (1997) sugerem uma modificação no procedimento do método de Lee e Deinin-

ger (1992) no sentido de eliminar a necessidade do algoritmo de otimização. Segundo os 

autores, a obtenção dos pontos de amostragem pode ser feita por um processo iterativo, 

com menos esforço computacional. De acordo com os autores, os resultados foram idênti-

cos àqueles conseguidos no problema - exemplo resolvido por de Lee e Deininger (1992). O 

procedimento pode ser exposto pelos seguintes passos: 

1. Inicialmente, calcula-se a matriz de cobertura de amostragem da rede; 

2. Determina-se, em termos de vazão absoluta, a vazão total que será amostrada, dire-

ta ou indiretamente, caso seja posicionado em cada nó da rede uma estação de amostra-

gem. Esse cálculo tem de ser repetido para cada um dos nós da rede de distribuição; 

3. Em seguida, toma-se o ponto que tem a maior representatividade em termos de co-

bertura de amostragem na rede como um todo. Esse ponto, bem como todos aqueles que 

(Equação 2.12) 

(Equação 2.10) 

(Equação 2.13) 

Nn

d ikmin
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têm sua vazão coberta pelo posicionamento de uma estação de amostragem nesse nó, 

são eliminados da matriz de cobertura de amostragem, através da eliminação das linhas e 

colunas respectivas.  

4. Repete-se o cálculo da etapa 2 com a matriz reduzida, até que o número de esta-

ções de amostragem seja atingido. 

 

2.4 – CLORO EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO 

 

O cloro é um produto tradicionalmente utilizado em estações de tratamento de água para a 

importante função de desinfecção da água destinada ao abastecimento humano. Por ser um 

agente oxidante forte, o cloro reage com elementos orgânicos, inorgânicos e mesmo com os 

materiais que compõem os tubos. Nessa reação, entre outras ações, o cloro elimina orga-

nismos existentes na água, inclusive os patogênicos. A ação de desinfecção do cloro dá-se 

tanto nas etapas de tratamento de uma estação de tratamento de água quanto no caminho 

do cloro entre a estação e o consumidor final (Clark et al., 1994a). 

 

Sendo um agente oxidante, seu teor na água não é constante. São vários os fatores que 

afetam a velocidade de decaimento do cloro com o tempo na massa de água: pureza da 

água, incidência de luz, presença de matéria orgânica, ferro, amônia, e mesmo decomposi-

ção (Kastl et al., 1999, Lu et al., 1999 e Vasconcelos et al., 1997). Por ser fundamental que 

sempre haja teores de cloro residual livre na rede, a Portaria 036/90 do Ministério da Saúde 

(1990) estabelece que a concentração de cloro residual livre na rede deve ser de, no míni-

mo, 0,20 mg/L. 

 

A aplicação de cloro em redes, contudo, não pode ser feita de forma indiscriminada. Primei-

ramente, altas taxas de cloro causam problemas de odor na água distribuída. Em segundo 

lugar, o cloro é um elemento que ataca os condutos, especialmente os metálicos, e as pare-

des internas de reservatórios. Finalmente, a aplicação do cloro na água pode gerar cente-

nas de subprodutos, tal como os trihalometanos (Clark et al. 1994b). Há, ainda, pesquisas 

sendo desenvolvidas no sentido de identificar outros subprodutos que podem surgir da apli-

cação de cloro em águas naturais. 

 

Nesse sentido, Clark et al. (1994a) propõem uma abordagem de gerenciamento de qualida-

de de água nos sistemas de distribuição que busca encontrar um balanço adequado entre a 

formação de subprodutos advindos de cloração e a garantia de proteção contra a contami-

nação advinda de organismos patogênicos porventura presentes na rede de distribuição. 
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Nesse trabalho, os autores mostram o exemplo de aplicação desse gerenciamento, associ-

ado ao uso de um modelo de simulação da qualidade de água na cidade de Novato, Califór-

nia. Torna-se, portanto, bastante importante o conhecimento dos fatores que afetam o deca-

imento de cloro em redes. 

 

2.4.1 – Decaimento de Cloro em Redes 

Em redes de distribuição, existem outros fatores que afetam a concentração de cloro, além 

daqueles observados em águas naturais. Esses fatores podem atuar diferentemente a de-

pender do tipo de material que constitui a rede. Sendo uma rede executada em materiais 

plásticos – PVC, PEAD, etc. – o consumo de cloro dá-se pelo depósito de material nos tu-

bos, pela camada bacteriana que se forma dentro do conduto (denominada biofilme), e pelo 

consumo na própria massa de água. Em redes executadas em materiais metálicos (ferro 

fundido, cobre, aço, etc.) o decaimento de cloro dá-se também, e principalmente, pela rea-

ção desse elemento com o material do tubo, além dos fatores já citados que atuam nas tu-

bulações de plástico (Lu et al. 1999).  

 

Vasconcelos et al. (1997), em um estudo sobre a cinética de decaimento de cloro nos sis-

temas de distribuição, afirmam que o consumo de cloro pode ser representado como uma 

combinação de reações com cinética de 1ª ordem na massa líquida e de reações de cinética 

de 1ª ordem ou 0ª ordem nas paredes. Os quatro principais processos que concorrem para 

que tais reações ocorram, de acordo com os autores, são: i) a reação do cloro com a maté-

ria orgânica e inorgânica presente na água; ii) o consumo decorrente da presença de cama-

da biológica nas paredes dos tubos da rede (biofilme); iii) a corrosão do material do tubo; iv) 

o transporte de cloro entre a massa líquida e as paredes do tubo. 

 

Ozdemir e Ger (1998), mostram em seu trabalho como as condições de baixa vazão, obser-

vadas nos pontos mais extremos da rede, afetam o decaimento de cloro observado. Segun-

do esses autores, os valores baixos de velocidade no final da rede, originados pela dimen-

são da rede superdimensionada em função da necessidade de prevenção de incêndio, cau-

sam regimes de escoamento de transição ou mesmo laminar, o que causa um aumento no 

consumo de cloro causado pela massa de água. Esse aumento é decorrente, principalmen-

te, do consumo causado pelos organismos presentes na água. A partir disso os autores 

concluem que, desde que as velocidades sejam realmente baixas nos condutos, a adoção 

de um coeficiente único para decaimento de cloro em toda a rede pode gerar erros significa-

tivos no teor de cloro residual previsto. O trabalho ainda propõe relações entre a razão diâ-
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metro/comprimento do tubo e número de Reynolds com o taxa de reação de cloro na equa-

ção de decaimento desse elemento. 

 

2.4.2 – Estimativa do cloro residual em redes de distribuição 

 

Diversos modelos foram desenvolvidos para simular parâmetros de qualidade de água em 

redes, e entre esses parâmetros figura o cloro residual nas redes. Em uma aproximação 

inicial, o decaimento do cloro residual em águas naturais inicia-se de forma bastante pro-

nunciada, mas o valor de cloro residual tende a decrescer com taxas menores, com o tem-

po, apresentando um comportamento similar ao de uma reação química com cinética de 

primeira ordem, o que pode ser representado por uma equação da seguinte forma: 

 

 

Em que:  C(t) é a concentração em função do tempo t 

 Co é a concentração inicial 

t é o tempo decorrido desde o início do processo de decaimento 

K  é o coeficiente da reação 

  

Essa equação, contudo, é apenas uma aproximação do fenômeno observado. De acordo 

com Kastl et al. (1999) esse tipo de aproximação teria maior aplicação em problemas onde a 

dosagem aplicada de cloro não fosse variável e para resultados apenas pouco tempo após 

a aplicação de cloro. Os autores simularam cinco esquemas alternativos para o decaimento 

do cloro, que foram: 

a) Decaimento de cloro como cinética de primeira ordem; 

b) Reação do cloro com compostos orgânicos; 

c) Esquemas combinados de decaimento de cloro como cinética de primeira ordem 

e reação do cloro com compostos orgânicos; 

d) Reação do cloro com dois tipos de compostos orgânicos simultaneamente; 

e) Reação em cadeia do cloro com composto orgânico que tem possui produto rea-

tivo com o cloro. 

 

Os resultados obtidos pelos autores são mostrados na figura 2.3. Evidencia-se que o es-

quema de primeira ordem não possui flexibilidade suficiente para descrever o processo intei-

)()( Kte
o

CtC (Equação 2.14) 
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ro, mas se aplicaria às primeiras 50 horas de reação, ou após 200 horas. O modelo que 

descreve com melhor ajuste todo o processo é aquele apresentado na figura 2.3 (c). É, con-

tudo, normal que o tempo de residência de água em condutos de redes de distribuição não 

ultrapassem esses dois dias, ou 48 horas. 

 

 

Figura 2. 3 – Esquemas alternativos para descrever a cinética de decaimento de cloro (Kastl et 
al., 1999, modificado) 

 

Existem, como já mencionado, diversos modelos que promovem a simulação dos parâme-

tros de qualidade de água em redes, e entre esses modelos figura o EPANET (EPA, 1994), 

modelo de simulação de base dinâmica euleriana (baseado no algoritmo DVM, já mencio-

nado na seção 2.2). Esse modelo, após o cálculo hidráulico da rede distribuição, pode reali-

zar a simulação do cloro residual nos condutos da rede. A equação 2.15, utilizada por esse 

modelo para o cálculo do teor do cloro com o tempo, é bastante similar à equação 2.14, ex-

ceto pelo coeficiente KT: 

)(
)(

tKTe
o

CtC (Equação 2.15) 
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Em que:  KT é um coeficiente que considera tanto o decaimento na fase líquida 

quanto nas paredes, que pode ser calculado pela expressão descrita 

pela equação 2.16 

 

Em que:  kb e kw são as constantes de decaimento do cloro no líquido e nas pa-

redes, respectivamente; Rh é o raio hidráulico do conduto; kf é igual a 

Sh.D/d; D é a difusividade molecular do cloro; d é o diâmetro do tubo; 

O número de Sherwood (Sh) pode ser calculado como se segue:    

 

Em que:  l é o comprimento do tubo; RE é o número de Reynolds do escoamen-

to; Sc é o número de Schmidt, igual a viscosidade cinemática do fluído 

dividido por D. 

 

O modelo EPANET (EPA 1994) realiza os cálculos de decaimento de cloro considerando as 

condições de vazão e os teores de cloro introduzidos na rede como variáveis no tempo, ob-

tendo o decaimento em volumes discretos criados nos trechos entre os nós. Contudo, a a-

bordagem de decaimento de cloro acima referida pode se prestar aos cálculos também em 

condições permanentes, levantando a distribuição última de cloro, em condições em que se 

fixa a demanda dos nós, como em um cenário de distribuição. 

 

Baseando-se em estudos efetuados in loco, bem como em unidades piloto, Piriou et al. 

(1997) observaram a variação da taxa de decaimento K com a concentração inicial de cloro, 

para escoamentos em regime turbulento e laminar (figura 2.4). No caso tanto o decaimento 

na massa líquida quanto nas paredes estão representados. 

 

(Equação 2.16) 
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para valores de RE >=2300    (Equação 2.17) 

para valores de RE <2300      (Equação 2.18) 
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Figura 2. 4 – Relação entre concentração inicial de cloro, regime de escoamento e taxa de de-
caimento de cloro (Piriou et al., 1997, modificado) 

 

A partir da curva ajustada por Piriou et al. (1997), é possível deduzir-se a equação que se-

gue: 

 

 
tC

eCtC
2063,1

000631,0
0)(  

 

Em que:  C(t) é a concentração em um dado tempo t 

 Co é a concentração original 

t é o tempo decorrido, em minutos, desde o início da reação. 

 
 

2.5 – COLIFORMES EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO 

 

Um dos requisitos relacionados à água destinada ao consumo humano é que ela esteja livre 

de organismos patogênicos, capazes de produzir algum tipo de enfermidade na população. 

A água, potencialmente, é um veículo para propagação de doenças, e não é admissível que 

a rede de distribuição se torne um meio de disseminação. Nesse sentido, é necessário mo-

nitorar a existência na água de microorganismos patogênicos. 

 

Esse monitoramento é feito através de exames bacteriológicos onde se procura a evidência 

da existência de organismos indicadores de contaminação, uma vez que é impraticável de-

(Equação 2.19) 

Curva ajustada por Piriou et al (1997) 
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tectar-se todos os organismos presentes na água. Os indicadores de contaminação por fe-

zes são os mais utilizados. Os requisitos básicos para que um organismo seja considerado 

como indicador de contaminação são os seguintes (Grabow, 1993, apud Monteiro, 1998): 

 

a) Estar presente sempre que patogênicos estejam presentes; 

b) Estar presente em mesmo número ou em número superior aos patogênicos; 

c) Ser específico para poluição fecal ou por esgotos; 

d) Ter processo de detecção simples, rápido e econômico. 

 

Existem vários organismos indicadores, mas um dos mais utilizados para a detecção de 

contaminação por patogênicos é representado pelo gênero Coliforme. Desses, o mais im-

portante como indicador é a Escherichia coli, que estão presentes em grande número nas 

fezes de animais de sangue quente, tendo procedência exclusiva de fezes (Brandão, 1998). 

Ainda, os métodos de identificação desses organismos são simples e de custos relativamen-

te baixos. Um dos métodos mais econômicos, fáceis e rápidos é o executado pela técnica 

de fermentação em tubos múltiplos, no qual os resultados são apresentados pelo índice de-

nominado NMP (número mais provável) (Souza e Brandão, 1998). Esse índice representa o 

número mais provável de bactérias coliformes que devem estar presentes em uma amostra, 

não sendo, de fato, uma contagem de organismos. 

 

2.5.1 – Decaimento de Coliformes em Redes de Distribuição 

 

A água presente em redes de distribuição deve possuir, de acordo com a Portaria 36/90 do 

Ministério da Saúde (1990), um teor de, no mínimo, 0,2 mg/L de cloro residual. Essa exigên-

cia é devida à necessidade de combater contaminações no percurso da água em direção 

aos consumidores finais. O número de organismos patogênicos decresce rapidamente com 

a ação do cloro, mas a portaria apresenta as seguintes exigências quanto à presença de 

coliformes: 

a) Ausência de coliformes fecais em 100 mL de amostra; 

b) Ausência de coliformes totais em 100 mL na entrada da rede de distribuição; 

c) Em amostras provenientes de rede de distribuição com tratamento, tolera-se no 

máximo a presença de coliformes totais em 5% das amostras, desde que não se-

jam em 2 amostras consecutivas coletadas no mesmo ponto. 

d) Em amostras provenientes de rede de distribuição sem tratamento, tolera-se no 

máximo a presença de coliformes totais em 2% das amostras, desde que não se-

jam em 2 amostras consecutivas coletadas no mesmo ponto. 
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Koide et al. (1994) relatam testes realizados em laboratório para acompanhar o comporta-

mento do número de coliformes adicionados em água clorada, dentro de concentrações de 

cloro conhecidas. No experimento, em águas com diversas concentrações de cloro (0,3, 0,6 

e 1 mg de cloro por litro) foram introduzidas amostras contaminadas com coliformes, e ob-

servou-se uma drástica redução no número dos coliformes da amostra nos cinco minutos 

iniciais, acompanhada de uma redução no nível do cloro. Após o decaimento inicial, o nível 

de coliformes manteve-se aproximadamente constante, até 60 minutos após a introdução 

desses, apesar do teor de cloro presente.  

 

Figura 2. 5 – Presença de coliformes e cloro (total e residual) ao longo do tempo após a inocu-
lação na amostra de água com  teores de cloro (Koide et al., 1994) 

 

Laurent et al. (1997) propõem um modelo determinístico, denominado SANCHO, para pre-

ver a qualidade de água em termos microbiológicos. Esse modelo simula a resposta de bac-

térias livres e fixas, submetidas a diferentes níveis de cloro e substrato orgânico afluentes 

ao sistema. Esses autores testaram o modelo para diversos exemplos, chegando à conclu-

são de que o modelo pode vir a ser um instrumento de auxílio à tomada de decisão no ge-

renciamento de sistemas de distribuição de água. 

 

De acordo com Monteiro (1998), a célula, sob condições ideais, exposta a uma única unida-

de desinfetante contendo um único centro ativo vulnerável, tem sua taxa de inativação obe-

decendo a Lei de Chick, que pode ser enunciada na forma que se segue: 

  

Em que:  No e N são o número inicial de células e o número no tempo t; t é o 

tempo decorrente desde o início da exposição; K  é um coeficiente de 

proporcionalidade. 

 

).( tKe
o

NN (Equação 2.20) 
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Selleck et al. (1978) apresentam uma equação para descrever o mecanismo de inativação 

de bactérias coliformes com a aplicação de cloro: 

n

b

tc
S  

 

Em que:  S é a relação entre a concentração de coliformes vivos em um tempo t 

e a concentração original de coliformes SO;  

t é o tempo decorrente desde o início da exposição;  

c é a concentração de desinfetante, constante com o tempo;  

b e n são constantes de reação. 

 

A equação 2.21 pode ser reescrita, de forma a explicitar a concentração dos organismos 

vivos. 

n

O
b

tc
StS )(  

 

2.6 – PROGRAMAÇÃO INTEIRA 

 

Conforme mostrado no item 2.3.1, o problema de escolha dos pontos de alocação de esta-

ções de amostragem em redes de distribuição pode ser colocado como um problema de 

programação inteira, no qual procura-se maximizar o valor de uma função objetivo, que des-

creve em suas variáveis quais os nós da rede de distribuição possuem ou não sua demanda 

coberta em termos de amostragem. Problemas de programação inteira podem ser definidos 

como qualquer tipo de problema de decisão em que as variáveis de decisão quantificáveis 

assumem, necessariamente, valores inteiros (Taha, 1975).  

 

De acordo com Garfinkel e Nemhauser (1972), a programação inteira é um campo que teve 

rápido desenvolvimento desde os anos 1950, com o trabalho pioneiro de Ralph Gomory 

(1958, apud Garfinkel e Nemhauser, 1972). As aplicações no mundo real para os problemas 

de programação inteira são várias e foram desenvolvidas várias abordagens destinadas à 

resolução desses. De acordo com Taha (1975), os problemas de programação inteira po-

dem ser matematicamente definidos, de forma mais geral, como segue: 

 

Maximizar (ou minimizar) z=go (x1, x2,..., xn) 

sujeito a: 

(Equação 2.21) 

(Equação 2.22) 

(Equação 2.23) 
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xj  é inteiro, com j  I  N 

 

Um tipo particular de problema de programação inteira é aquele em que as variáveis podem 

assumir apenas dois valores (por exemplo zero ou um), chamados de problemas de pro-

gramação inteira de variáveis binárias. Diz-se, ainda, que, se todas as funções g represen-

tados pela equação 2.23, são funções lineares, o problema de programação inteira é linear. 

Define-se, ainda, o conjunto de valores definidos para as variáveis x como “solução”. As 

soluções podem ser viáveis ou não viáveis, a depender das restrições do problema, e uma 

solução é ótima quando gera o maior (ou melhor) valor possível para a função objetivo.  

 

Os métodos de resolução para esses problemas podem ser divididos em duas classes prin-

cipais: Métodos de Procura (ou Métodos de Procura Arborescente) e Métodos de Corte (Hu, 

1970 e Taha, 1975).  

 

2.6.1 – Métodos de resolução de problemas de programação inteira 

 

As técnicas de Procura Arborescente podem ser divididas em três grupos principais: Méto-

dos de Enumeração Implícita, Métodos de Ramificação e Limitação (“BRANCH & BOUND”) 

e Métodos de Procura Direta (Kaufmann e Henry - Labordere, 1977 e Taha 1975).  

 

Um método, sem refinamentos, para descobrir qual é a melhor das soluções seria o de ge-

rar todas elas para o problema e descobrir qual gera o valor ótimo da função objetivo. Isso 

seria conseguido através da enumeração exaustiva, dita Enumeração Explicita, dos valores 

possíveis de cada uma das variáveis, em combinações sem repetição, de forma a criar o 

espaço de solução W. Esse método é, na maioria das aplicações, impraticável, uma vez que 

o número de soluções possíveis inviabilizaria ou tornaria bastante custoso esse procedimen-

to em termos de recursos computacionais. Como ilustração, um problema de programação 

inteira, com 500 variáveis, cujos valores podem ser apenas zero ou um, teria aproximada-

mente 3,27x10150 soluções a serem enumeradas e calculadas. 

 

(Equação 2.24) 

(Equação 2.25) 
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Seja o espaço de soluções W de um problema de programação inteira finito. A idéia de e-

numeração implícita decorre de criar-se um subconjunto de soluções de W, denominado F, 

tal que, em F, as soluções inviáveis ou não promissoras de W tenham sido eliminadas, sen-

do, dessa forma, enumeradas implicitamente. As soluções não promissoras são aquelas 

que levariam a valores da Função Objetivo piores que a de uma solução viável encontrada. 

A eliminação em um grupo de soluções é feita por inspeção das restrições às quais a função 

objetivo está subordinada. Para o sucesso desse método, de acordo com Taha (1975), há 

duas condições que os algoritmos de resolução precisam observar: 

a) Necessariamente, todos as soluções precisam ser enumeradas, implícita ou ex-

plicitamente e de forma não redundante; 

b) Uma série de testes de eliminação de grupos de solução deve ser executado pa-

ra que o máximo de soluções não promissoras possam ser previamente elimina-

das. 

 

O segundo tipo de Métodos de Procura, denominado “Branch & Bound”, é uma abordagem 

mais geral do Método de Enumeração Implícita (Garfinkel e Nemhauser, 1972). Esse méto-

do não lida diretamente com números inteiros, mas considera o espaço de soluções contí-

nuo, onde os inteiros são apenas uma parte da solução total. A razão para tal procedimento 

é a maior facilidade de manipular-se com espaços contínuos do que espaços discretos (Ta-

ha 1975). A base de funcionamento do método pode ser descrita como segue: 

a) Divisão (Branching) – Etapa em que se divide o espaço de soluções contínuo em 

partes também contínuas, criando subproblemas e eliminando, nessa etapa, par-

tes do espaço contínuo em que as soluções não são viáveis ao problema. 

b) Limitação (Bounding) – Procura por limites superiores com relação à função que 

se busca otimizar, associados a valores de variáveis inteiros e viáveis, para cada 

um dos subproblemas gerados. Com isso, gera-se uma lista de soluções ótimas 

dos subproblemas que contém a solução ótima geral do problema. 

 

O terceiro tipo, o de Procura Arborescente, denominado de Procura Direta, é descrito por 

Kaufmann e Henry-Labordere (1977). Esse método é um aperfeiçoamento da Enumeração 

Explicita, através do qual todas as soluções são enumeradas, mas, diferentemente daquele,  

não totalmente testadas, a depender das restrições. Para cada solução enumerada, as res-

trições seriam testadas, até que alguma delas inviabilizasse a solução. Se a solução não 

tiver restrição que a inviabilize, então se determina o valor da função objetivo resultado da-

queles valores das variáveis. Se essa função objetivo é o máximo valor até então encontra-

do com as soluções enumeradas, essa função torna-se uma restrição do problema, e a e-

numeração prossegue até o fim das soluções do problema. 
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Outro método para solução de problemas de programação inteira é o método de Corte. De 

acordo com Taha (1975), esse método procura uma reestruturação do espaço de soluções 

viáveis através da imposição de certas restrições, especialmente projetadas, tal que a solu-

ção ótima e viável, é expressa por um ponto extremo do espaço de soluções viáveis. A idéia 

é que as restrições impostas sistematicamente cortem porções do espaço de solução, de 

forma que nenhuma das soluções viáveis possa ser excluída. 

 

A eficiência dos diversos algoritmos é extremamente dependente do problema, o que torna 

a seleção do melhor método a ser aplicado uma tarefa difícil. 
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3 – DESENVOLVIMENTO DO MODELO PROPOSTO 

 

 

A tarefa de escolha de pontos de amostragem em redes de distribuição é usualmente reali-

zada pela simulação de parâmetros de qualidade na rede, que evidencia pontos onde os 

parâmetros escolhidos são menos favoráveis, ou então pela alternativa em que se busca 

uma rede de amostragem que melhor represente, nos pontos de amostragem, a água con-

sumida em todos os pontos da rede. 

 

Mesmo sendo a segunda alternativa diretamente direcionada à tarefa da escolha dos pontos 

de amostragem, as duas abordagens têm problemas específicos. A simulação de parâme-

tros de qualidade em redes não leva em consideração os valores das demandas de água 

nos nós de distribuição. Já nos métodos baseados na maximização de representatividade, 

alguns nós na rede, que possuem parâmetros de qualidade inadequados, como valores bai-

xos de cloro residual, podem não ser escolhidos para estações de amostragem.  

 

No método proposto por Lee e Deininger (1992) assume-se que a qualidade de água piora 

de montante para jusante. Pode ser demonstrado que, pelo menos no caso de uma conta-

minação por microorganismos, a premissa de que a qualidade de água piora à medida que 

a água percorre a rede pode ser falsa. Caso ocorra ao longo da rede uma contaminação 

desse tipo, mensurável em termos de NMP de coliformes/100 mL, essa pode ser reduzida 

pelo cloro residual existente na rede, de modo que em um ponto de amostragem à jusante 

na rede, pode não ser mais detectável a presença de coliformes. Isso ilustra que pode haver 

pontos a jusante que tenham concentrações mais baixas de coliformes que em pontos situ-

ados a montante, onde se deu a contaminação, contrariando uma das premissas propostas 

por Lee e Deininger (1992). 

 

O modelo apresentado, implementado através do programa ORAQUA, tem como objetivo 

principal aperfeiçoar o método de maximização de representatividade. Essa se dá de duas 

formas: primeiramente, a realização da simulação do teor de cloro existente nas redes de 

distribuição que permite, previamente a qualquer cálculo de maximização, que nós com teo-

res reduzidos de cloro sejam pré-selecionados como estações de amostragem. Em segundo 

lugar, através de introdução de contaminação hipotética nos nós da rede, representada no 

modelo por coliformes (medido em NMP), o modelo simula os valores esperados de colifor-

mes nos demais nós da rede. 
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A escolha do cloro residual como parâmetro de simulação no modelo decorre de várias ra-

zões: seu teor mínimo é fixado pela Portaria 036/90 MS (1990), além de o cloro residual ter 

uma função fundamental no trabalho de prevenção contra organismos patogênicos na rede. 

Soma-se a isso o fato de o cloro residual ser determinável em exames laboratoriais e de 

campo, facilmente aplicáveis. No modelo proposto, o teor de cloro é calculado assumindo-se 

condições permanentes de escoamento, dentro de um determinado cenário de distribuição, 

e considerando-se a cinética da reação de decaimento de 1ª ordem, segundo a equação 

2.14. 

 

A concentração de coliformes foi escolhida porque é, dentre os parâmetros usuais medidos 

pelas empresas de saneamento, uma real fonte de problemas no que tange à busca pelo 

cumprimento do disposto na Portaria 036/90 MS (1990). A descoberta de um valor inade-

quado de NMP de coliformes em rede pode significar que existe contaminação por patogê-

nicos na água distribuída pela companhia de saneamento. 

 

Para a implementação do conceito de detecção de contaminação por coliformes, uma for-

mulação similar àquela relacionada à matriz de cobertura de vazão foi desenvolvida. Para a 

verificação do espalhamento da contaminação na rede a partir de um determinado nó, con-

siderou-se que ocorre uma contaminação no nó, tal que se tem, nesse nó, uma concentra-

ção conhecida de coliformes. Assumindo que é conhecida a forma de distribuição da água 

pela rede e os valores de cloro nos trechos, então se pode acompanhar o decaimento dos 

coliformes em cada um dos pontos a jusante do ponto de contaminação. Realizando-se es-

sa análise, considerando a contaminação por cada ponto da rede, gera-se uma matriz de 

possível detecção de contaminação por coliformes, que será denominada como Matriz de 

Contaminação. 

 

Esta abordagem é semelhante à metodologia apresentada por Lee e Deininger (1992) para 

a maximização da representatividade de amostragem em rede. Sendo, ambos, a maximiza-

ção da representatividade de amostragem e a capacidade de detecção de contaminação 

problemas de programação inteira do mesmo tipo, foi possível a junção das funções objetivo 

e das restrições advindas das duas metodologias de locação de pontos de amostragem. 

 

A tarefa de escolher os pontos de amostragem de água em redes de distribuição, pelo mo-

delo proposto, leva em consideração as seguintes características da rede: 

 Há pontos com importância social onde se deseja posicionar pontos de amostragem; 

 O teor de cloro existente nos pontos da rede é diferenciado e deve ser levando em con-

sideração; 
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 Eventuais contaminações que ocorram em pontos de rede podem causar contaminação 

em outros pontos à jusante na rede, e devem, na medida do possível, ser detectados pe-

la rede de amostragem; 

 É importante considerar a representatividade das amostras coletadas em termos de de-

manda ao longo da rede, conforme proposto por Lee e Deininger (1992). 

 

Em uma fase preliminar fixam-se alguns pontos na rede pela importância social e histórica, 

e em termos dos teores previstos de cloro. Faz-se, para tanto, uma simulação do teor de 

cloro ao longo da rede, a partir dos parâmetros de decaimento do teor de cloro inicialmente 

aplicado e através das características do escoamento em cada trecho da rede. Desse modo 

pode-se determinar os pontos com teores de cloro abaixo do desejado. Esses pontos po-

dem ser indicados como pontos de amostragem. Pontos da rede de distribuição considera-

dos críticos podem ser pré-selecionados como estações de amostragem. Esses pontos críti-

cos, definidos por Mattos (1974) como pontos de maior responsabilidade social, são entra-

das de água em hospitais e escolas, zonas de potencial epidemiológico elevado ou pontos 

com maior probabilidade de contaminação. 

 

De acordo com a definição de cobertura de vazão, proposta por Lee e Deininger (1992), o 

modelo procura determinar quais dos nós na rede têm maior representatividade em termos 

da vazão distribuída, e através de programação inteira, busca a maximização da demanda 

coberta pela amostragem. 

 

Pela simulação de contaminação por coliformes, atribui-se para cada nó da rede, isolada-

mente, uma concentração de coliformes, e estuda-se a propagação dessa contaminação, do 

nó de origem até os demais nós da rede. Os nós da rede têm diferentes sensibilidades para 

a detecção da contaminação originada em outros nós da rede. Considerando-se esse crité-

rio, o nó da rede é melhor ponto de amostragem tanto quanto maior for sua capacidade de 

detectar a contaminação por coliformes originada em outros nós. Esse critério, da forma 

proposta, atribui igual importância a todos os nós quanto à necessidade de se detectar con-

taminações na rede. 

 

No modelo, assumiu-se condições permanentes de escoamento, em um dado cenário de 

distribuição. Tal procedimento foi adotado em função das limitações de dados sobre varia-

ção de consumo em redes ao longo do dia, normalmente observadas em empresas de sa-

neamento. Esse procedimento reduz substancialmente os requisitos de dados de entrada.  

 

 



 34 

 

 

3.1 – FORMULAÇÃO MATEMÁTICA DO MODELO 

  

A formulação proposta no modelo para o problema da seleção dos pontos de amostragem é 

baseada na resolução de um problema de otimização, apresentado como um problema  de 

programação inteira: 
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 Em que:  Nn é o número de nós da rede; 

K é o número de cenários de distribuição; 

dik é a demanda no nó de amostragem, em um determinado cenário k; 

xj é uma variável inteira, que assume o valor um quando no ponto j 

posiciona-se uma estação de amostragem, e zero no caso contrário; 

yik é uma variável inteira, que assume o valor um quando a vazão que 

chega no nó i está coberta por amostragem em algum nó da rede, 

dentro do cenário k, e zero quando não está coberta; 

RC é uma constante que expressa o peso atribuído à importância, na 

análise, do problema de detecção de coliformes em relação ao pro-

blema de representatividade da vazão amostrada; 

Q é a vazão média dos nós da rede de distribuição, que é calculado 

como (dik)/Nn; 

(Equação 3.2) 

(Equação 3.3) 

(Equação 3.4) 

(Equação 3.5) 

(Equação 3.1) 
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zik é uma variável inteira, que assume o valor um quando a contami-

nação por coliformes introduzida no nó i, no cenário k, pode ser detec-

tada por algum dos pontos de amostragem selecionados; 

NE é o número de pontos de amostragem a serem posicionados; 

p é o número de um nó de da rede em que se deseja alocar, obrigato-

riamente, uma estação de amostragem de água; P é o número total 

desses nós; e 

 é uma constante que assume o valor 1/(Nn+1)2 quando se deseja 

obter cobertura total de amostragem, e zero no caso contrário; no caso 

de se requerer cobertura total, o valor NE é substituído por Nn na e-

quação 3.2. 

 

Para que se possa realizar a análise, que será executada em condições permanentes, ou 

seja, considerando fixas as demandas dos nós, é necessário aproximar-se das reais condi-

ções de funcionamento das redes de distribuição. Assim que se utilizou o índice K, que re-

presenta os diversos cenários de distribuição na rede, cada um com diferentes valores de 

demanda nos nós.  

 

Conforme exposto, o significado das variáveis x, y, d, NE e p, e da matriz a ij é o mesmo a-

presentado pela formulação de representatividade de Lee e Deininger (1992). A inserção do 

último termo do somatório (representado pela constante ) é advinda da modificação intro-

duzida por Koide et al. (1994). A modificação adicionada por este modelo está representada 

pelo segundo termo do somatório, que se refere ao mecanismo de detecção de contamina-

ção de coliformes.  

 

 

3.1.1 – Desenvolvimento da Formulação para Contaminação da rede por 

Coliformes 

 

A formulação proposta por Lee e Deininger (1992), posteriormente aperfeiçoada por Koide 

et al. (1994), é apropriada para a seleção de uma rede de amostragem de água capaz de 

monitorar a variação de origem endógena da qualidade de água nos condutos, ou seja, a 

qualidade de água piora por fatores internos à própria rede de distribuição. A rede alocada 

para detecção de contaminação, por outro lado, tem como objetivo detectar a degradação 

de origem exógena, ou seja, oriunda de contaminação ao longo da rede. 
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No caso de ocorrer uma contaminação por coliformes em um nó da rede, essa irá se propa-

gar em direção aos nós de menor pressão na rede, e, nesse processo, a concentração da 

contaminação irá se reduzir. Isso é ocasionado devido aos processos de diluição da conta-

minação e ao próprio decaimento de coliformes em presença do cloro residual na rede. In-

troduzida a contaminação em um nó da rede, ele irá gerar uma “nuvem” de contaminação, 

que é a degradação da qualidade de água nos demais nós situados à jusante do ponto de 

contaminação. 

 

Para a simulação da contaminação por coliformes, devem ser levados em conta os seguin-

tes fatores: os parâmetros hidráulicos do escoamento na rede (variável para cada um dos 

cenários de consumo), o teor de cloro residual na água, presentes em cada um dos trechos 

da rede e o valor de concentração de coliformes, definido em termos de NMP/100 mL, que 

se considerará como sendo introduzido na rede a partir de cada um dos nós da rede de dis-

tribuição. Na propagação da contaminação pela rede, considerou-se o decaimento dos coli-

formes segundo a equação 2.22, e o processo de redução por diluição, sempre em regime 

permanente para cada cenário. 

 

Conhecidos a hidráulica de distribuição, os valores de cloro na rede e a contaminação indu-

zida de coliformes, de 105 NMP/100 mL, pode-se calcular os valores da concentração nos 

nós a jusante. Assim, a contaminação se propaga com concentração decrescente para nós 

a jusante, podendo chegar até valores onde a contaminação não seja mais detectável. Pro-

movendo-se essa propagação a partir de cada um dos nós de distribuição da rede, pode-se 

chegar a uma matriz de propagação de contaminação Cij, onde cada elemento é o valor da 

concentração, em NMP de coliformes, no nó j originado por uma contaminação introduzida 

no nó i. 

 

Dessa forma, os elementos da matriz C mostram a contaminação nos nós indicados pelas 

colunas, originada a partir nó da rede indicado pela linha. As colunas da matriz indicam o 

potencial de se detectar no nó com o número da coluna contaminações originadas nos ou-

tros nós da rede. Assim, quanto mais elementos não nulos uma determinada coluna apre-

sentar, tanto maior a capacidade de se detectar contaminações na rede por meio de amos-

tragem nesse nó. 

 

Os valores na matriz Cij podem ser convertidos para uma formatação zero – um, onde o 

valor zero denota que a contaminação introduzida no nó i não atinge ou não é mais detectá-

vel no nó j, enquanto que o valor um indica que a contaminação introduzida no nó i é detec-

tável no nó j. A matriz C convertida é denominada como Matriz de Contaminação B. 
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Ao posicionar-se uma determinada estação de amostragem no nó i, o valor da variável x i 

passa a ser um. Em decorrência, contaminações introduzidas em alguns nós a montante do 

nó i poderão ser detectadas pela amostragem em i. O valor de z para esses nós passa en-

tão a ser um. Caso o posicionamento de uma estação de amostragem no nó i não puder 

detectar a contaminação introduzida em um nó j, então é porque o nó j não está na mesma 

trajetória, ou porque ele está à jusante do nó i ou ainda porque o nó i está muito à jusante 

do nó de contaminação, a uma distância tal que o cloro residual já inativou os coliformes no 

trajeto entre j e i. 

 

A variável z desempenha, na matriz de contaminação, a mesma função da variável y no 

problema de maximização de representatividade. A existência da restrição representada 

pela equação 3.5 garante que, uma vez que um nó tenha baixa capacidade de detectar a 

contaminação surgida à montante, ele gere um baixo valor na função objetivo, caso seja lá 

posicionado uma estação de amostragem. 

 

Por fim, o valor da constante RC é escolhido em função da importância de que se deseja 

atribuir à detecção de contaminação em relação à representatividade de vazões. Se a im-

portância que se queira dar ao posicionamento dos pontos na tarefa de detecção de conta-

minação é a mesma que a importância para a maximização de representatividade de amos-

tragem de água, no caso, por exemplo, de uma rede vulnerável a contaminações,  então o 

valor de RC deve ser igual a 1. Caso a importância para detectar-se coliformes seja de 50% 

da importância da maximização da representatividade  de amostragem de água, o valor de 

RC será de 0,50.  

 

O valor de Q foi adotado como sendo o valor médio das vazões consumidas nos nós, com o 

objetivo de atribuir igual importância a todos os nós na detecção de contaminação. É impor-

tante observar que, se a rede de amostragem cobrir toda a demanda, o primeiro termo da 

equação 3.1 assume o valor da soma das vazões totais abastecidas para cada cenário. Da 

mesma forma, se RC for igual a 1 e a rede de amostragem levar a uma cobertura total de 

nós, em termos de detecção de contaminação, o segundo termo da equação 3.1 também 

assumirá o mesmo valor. 

 

3.1.2 – Procedimento para obtenção das trajetórias de escoamento em 

redes 
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As diferentes cargas piezométricas em redes geram trajetórias, através das quais a água 

distribuída desloca-se. Este procedimento foi desenvolvido para o modelo,  e pode ser des-

crito como segue: 

1. Inicialmente obtém-se uma lista dos nós ordenados por pressão; 

2. Em seguida, determina-se uma tabela em que se explicita o abastecimento entre 

nós, de acordo com a conectividade entre os nós da rede e a pressão dos nós; 

3. Começando com o nó com maior valor de pressão da lista, determina-se a lista dos 

nós que são abastecidos por ele. Criam-se elementos em um vetor de trajetórias pa-

ra cada um destes nós abastecidos, e cada elemento do vetor é formado por uma 

variável de texto. Esse texto que é armazenado nas posições do vetor tem como úl-

timos caracteres o número que identifica o nó abastecido, que é denominado sufixo. 

Por exemplo, dada uma rede hipotética em que haja uma trajetória que é originada 

do nó 1, que passa pelo nó 8 seria armazenado no vetor de trajetórias como “001-

008”; 

4. Para cada uma das trajetórias existentes, em termos do último nó de cada uma delas 

(último sufixo), levanta-se quais nós são abastecidos, e para cada um dos nós abas-

tecidos cria-se uma nova trajetória. Usando novamente o exemplo, se o nó 8 abaste-

cesse os nós 14 e 18, ter-se-iam mais 2 trajetórias, armazenadas no vetor de trajetó-

rias como “001-008-014” e “001-008-018”; 

5. O passo 4 seria repetido para cada uma das novas trajetórias geradas, o que iria cri-

ar novas trajetórias; 

6. Esse procedimento seguiria até que as trajetórias armazenadas tivessem como últi-

mos os nós os pontos mais à jusante na rede. Isso configuraria todo o desenvolvi-

mento das trajetórias para o ponto com maior valor de carga piezométrica na rede; 

7.  O procedimento de 3 até 6 é repetido para o próximo nó da lista de nós ordenados 

por pressão até o final dessa lista, e com isso todas as trajetórias de escoamento na 

rede são levantadas. 

 

3.2 – ESTRUTURA DO PROGRAMA 

 

O funcionamento do modelo pode ser descrito pela lista de procedimentos apresentados na 

figura 3.1. Os procedimentos para a execução de cada uma das etapas do fluxograma do 

modelo são os seguintes: 

 

i) A etapa de cálculo de redes de distribuição foi implementada por meio do uso do 

método Nodal, com a carga piezométrica como incógnita, utilizando-se a Fórmula 
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Universal para cálculo da perda de carga distribuída. A escolha do método nodal 

deveu-se à aplicabilidade do método a qualquer tipo de rede, malhada, ramificada 

ou mista; 

ii) O cálculo da Matriz de Cobertura de Amostragem foi feito de acordo com o proce-

dimento descrito por Lee e Deininger (1992); para a determinação dessa matriz, é 

necessário, inicialmente, obter-se os dados hidráulicos (pressões e vazões) da re-

de de distribuição, e as trajetórias de escoamento na rede e daí determinar-se a 

Matriz de Fração de Abastecimento e a Matriz de Cobertura de Amostragem, para 

cada cenário de distribuição;  
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Figura 3.1 – Descrição do funcionamento do modelo proposto para seleção da rede de amos-
tragem de qualidade de água, levando em consideração a representatividade em termos de 
vazão coberta e a capacidade de detecção da contaminação por coliformes. 

 

iii) A simulação do decaimento de cloro residual é feita a partir do conhecimento das 

trajetórias de escoamento e vazões na rede de distribuição e do conhecimento das 

constantes de reação relativas ao decaimento de cloro na água distribuída. Esses 

dados são requeridos pela formulação utilizada, baseada no modelo adotado pelo 

EPANET (EPA, 1994), para que se possa obter o teor estimado do cloro em cada 

nó, dentro de cada cenário de distribuição. Na ausência de informações sobre os 

coeficientes relativos ao decaimento do cloro residual, pode-se utilizar a equação 

deduzida da relação encontrada por Piriou et al. (1997); 

iv) Para o cálculo da Matriz de Contaminação faz-se necessário conhecer as caracte-

rísticas hidráulicas da rede, como as trajetórias de escoamento, vazões nos tre-

chos da rede e  tempos de escoamento entre nós, os valores de cloro residual em 

cada um dos trechos, a cinética de inativação de coliformes; com isso, é possível 

determinar a Matriz de Contaminação, a partir da consideração de que uma certa 

concentração de coliforme é introduzida em um nó da rede, e o procedimento é re-

petido para cada nó individualmente. 

v) Com os resultados da simulação de cloro aliados à lista de pontos com importância 

social na rede de distribuição, produz-se a lista de estações de amostragem prefi-

xadas; 

vi) Com o problema já montado com todas as informações requeridas, processa-se os 

cálculos de maximização conjunta da representatividade de amostragem e da ca-

pacidade de detecção de contaminação da rede; essa etapa é executada no pro-

grama ORAQUA com o uso de um pacote computacional baseado no método de 

“BRANCH & BOUND” (Lindo Systems, 2000) de programação inteira denominado 

LINDO. A escolha desse método foi decorrente de testes feitos comparativamente 

entre o método de Enumeração Implícita, com o método “BRANCH & BOUND” , 

que demonstrou ter desempenho superior, para esse tipo de problema. 

 

O fluxograma foi implementado por meio do programa ORAQUA, desenvolvido para plata-

forma Windows 95/98, utilizando a linguagem de desenvolvimento DELPHI, bem como de 

armazenagem de informações baseada em Bancos de Dados PARADOX 7.0. O programa 

desempenha todas as etapas do fluxograma internamente, sem o uso de bibliotecas exter-

nas, exceto a etapa de otimização, quando ele cria o arquivo de dados para o problema de 

otimização, que é exportado para o programa de otimização LINDO. O programa ORAQUA 
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foi dimensionado para escolher as estações de amostragem de uma rede com até 1000 nós, 

podendo armazenar os dados de 32.156 redes de distribuição diferentes.  
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4 – APLICAÇÕES DO MODELO 

 

O uso do modelo é testado a seguir em alguns exemplos, para análise da capacidade de 

escolha ótima de pontos de amostragem. Os exemplos mostram aplicações onde são pro-

movidas essas escolhas de estações utilizando-se como critérios a maximização de repre-

sentatividade em termos de vazão, o critério de capacidade de detecção de contaminação 

por coliformes e os dois critérios simultaneamente.  

 

4.1 – EXEMPLO DE LEE E DEININGER 

4.1.1 – Exposição do Problema 

O primeiro exemplo utilizado neste trabalho foi apresentado por Lee e Deininger (1992). Tra-

ta-se de uma rede fictícia, com apenas sete nós, e demanda total de 100 l/s. O diagrama é 

apresentado na Figura 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 1- Rede de abastecimento apresentada por Lee e Deininger (1992). 
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Como no problema original as vazões nos trechos são fornecidas diretamente, para que 

fosse possível a comparação dos resultados desse exemplo com aqueles obtidos pelo O-

RAQUA, os comprimentos e diâmetros dos trechos da rede foram escolhidos apropriada-

mente, resultando, contudo, em uma pequena diferença entre os valores apresentados por 

Lee e Deininger (1992) e os que são mostrados no exemplo. A matriz de fração de distribui-

ção de vazão apresentado no problema original assume os valores da Tabela 4.1: 

 

Tabela 4. 1– Matriz de Fração de Distribuição de Água 

Amostra 

no nó: 

Fração de Água através dos nós 

Nó 1 Nó 2 Nó 3 Nó 4 Nó 5 Nó 6 Nó 7 

1 1 0 0 0 0 0 0 

2 1 1 0 0 0 0 0 

3 1 1 1 0 0 0 0 

4 1 1 0,90 1 0 0 0,10 

5 1 1 0,72 0,80 1 0,20 0,28 

6 1 1 0 0 0 1 1 

7 1 1 0 0 0 0 1 

 

Considerando-se para a matriz apresentada na Tabela 4.1 o critério de cobertura de vazão 

de 50%, conforme exposto anteriormente, para qualquer elemento da matriz com valor igual 

ou superior a 0,50 atribuir-se-á o valor 1, e caso contrário atribuir-se-á o valor 0. Com isso, 

gera-se a matriz de cobertura apresentada na tabela 4.2. 

 

Tabela 4. 2 – Matriz de Cobertura de Amostragem de Água 

Nó: Nós cobertos dentro de um critério de cobertura de 50% 

Nó 1 Nó 2 Nó 3 Nó 4 Nó 5 Nó 6 Nó 7 

1 1 0 0 0 0 0 0 

2 1 1 0 0 0 0 0 

3 1 1 1 0 0 0 0 

4 1 1 1 1 0 0 0 

5 1 1 1 1 1 0 0 

6 1 1 0 0 0 1 1 

7 1 1 0 0 0 0 1 

 

Cada coluna da matriz de cobertura de amostragem exibe quais nós que estão com a vazão 

coberta por amostragem, quando posicionado uma estação de amostragem no nó com o 

número da coluna. É por esta razão que a matriz da tabela 4.2 é transposta, para que possa 
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ser utilizada nas restrições do modelo (ver equação 3.4), dando origem à matriz aij. Lee e 

Deininger (1992) mostram que, fixando o número de estações de amostragem em 2, pode-

se obter cobertura de 100% da vazão distribuída, posicionando-se as estações nos nós 5 e 

6, obedecidas as restrições expostas. No caso de ser o número de estações de amostragem 

igual a 1, então a estação de amostragem é o nó 5, cobrindo 70% da vazão distribuída na 

rede. 

 

4.1.2 – Resolução através do modelo proposto 

 

A resolução utilizando o programa ORAQUA, que implementa o modelo proposto, apresenta  

resultados praticamente iguais àqueles obtidos por Lee e Deininger (1992). Conforme men-

cionado, a pequena diferença observada é decorrente da adaptação das dimensões e diâ-

metros da rede à vazão distribuída nos nós, que não fornece exatamente os mesmos valo-

res de vazão nos trechos obtidos no trabalho original. 

 

Tabela 4. 3 – Matriz de Fração de Distribuição de Água obtida pelo programa ORAQUA para o 
exemplo de Lee e Deininger (1992) 

Amostra 

no nó: 

Fração de Água através dos nós, em porcento. 

Nó 1 Nó 2 Nó 3 Nó 4 Nó 5 Nó 6 Nó 7 

1 100 0 0 0 0 0 0 

2 100 100 0 0 0 0 0 

3 100 100 100 0 0 0 0 

4 100 100 89,67 100 0 0 10,33 

5 100 100 71,48 79,72 100 20,28 28,52 

6 100 100 0 0 0 100 100 

7 100 100 0 0 0 0 100 

 

A matriz de cobertura gerada, dentro de um critério de cobertura de 50%, é idêntica àquela 

apresentada na Tabela 4.2. Os resultados que o modelo obteve para a alternativa de moni-

toramento com um e dois pontos de amostragem foram os mesmos obtidos por Lee e Dei-

ninger (1992). 

 

Ao se considerar a contaminação por coliformes em cada um dos nós, fixando o teor dessa 

contaminação em 105 NMP/100 mL, a simulação promovida pelo algoritmo proposto gera a 

matriz de contaminação apresentada na tabela 4.4. O decaimento foi considerado adotando-
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se a formulação e os coeficientes de reação apresentados por Selleck et al. (1978). Pode 

ser observado na tabela 4.4 o rápido decaimento do teor de coliformes à medida que a água 

percorre os trechos da rede de distribuição. 

 

Tabela 4. 4– Matriz de propagação de contaminação por coliformes obtida pelo ORAQUA 

Contaminação 

nos outros nós 

da Rede 

Nós fonte da contaminação, em termos de NMP/100 mL. 

Nó 1 Nó 2 Nó 3 Nó 4 Nó 5 Nó 6 Nó 7 

1 100000 0 0 0 0 0 0 

2 1982 100000 0 0 0 0 0 

3 19 943 100000 0 0 0 0 

4 0 5 505 100000 0 0 16 

5 0 0 3 450 100000 491 0 

6 0 2 0 0 0 100000 738 

7 5 236 0 0 0 0 100000 

 

Previamente ao cálculo desses valores de coliformes, foi necessário calcular o valor de cloro 

residual esperado para cada um dos nós. Esse valor de cloro residual foi calculado pela e-

quação proposta por Piriou et al. (1997). Dessa forma, chegou-se aos teores de cloro resi-

dual nos nós da rede mostrados na tabela 4.5: 

 

Tabela 4. 5– Teores de Cloro Residual simulado na rede do exemplo de Lee e Deininger (1992) 

 

Número do Nó Teor de Cloro Residual (mg/L) 

1 1,000 

2 0,985 

3 0,958 

4 0,895 

5 0,830 

6 0,865 

7 0,902 

 

 

De uma forma análoga àquela desenvolvida para a matriz de cobertura de amostragem, a 

matriz de propagação de contaminação gera uma matriz de contaminação de coliformes no 

formato zero-um, atribuindo-se a todo valor não nulo o número 1. Essa matriz é apresentada 

na tabela 4.6. 
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Tabela 4. 6– Matriz de contaminação por coliformes, obtida da simulação com o exemplo de 
Lee e Deininger (1992) 

Nó onde houve 

contaminação 

detectável 

Nós fonte da contaminação 

Nó 1 Nó 2 Nó 3 Nó 4 Nó 5 Nó 6 Nó 7 

1 1 0 0 0 0 0 0 

2 1 1 0 0 0 0 0 

3 1 1 1 0 0 0 0 

4 0 1 1 1 0 0 1 

5 0 0 1 1 1 1 0 

6 0 1 0 0 0 1 1 

7 1 1 0 0 0 0 1 

 

Resolvendo-se o problema de maximização apenas para a capacidade de detecção, e fi-

xando o número de estações de detecção de contaminação em 1, a estação de detecção de 

contaminação escolhida é o nó 4, capaz de detectar uma contaminação de NMP/100 mL de 

105  introduzida nos nós 2, 3, 4 ou 7. Quando o número de estações é fixado em 2, os pon-

tos escolhidos são os nós 4 e 5, e estes pontos detectam a contaminação de NMP/100 mL 

de 105  introduzida em qualquer nó da rede, gerando assim cobertura total de detecção de 

contaminação. 

 

Utilizando-se as duas metodologias para a locação de amostragem, para maximizar a re-

presentatividade de amostragem e a capacidade de detecção de contaminação, ajustando-

se o valor do coeficiente RC para 1 (dando o mesmo peso para as duas formas de aborda-

gem) e fixando-se o número de pontos de amostragem em 1, o nó escolhido é o nó 5, que 

cobre a demanda dos nós 3, 4, e 5 (70% da vazão da rede) e detecta a contaminação surgi-

da nos nós 3, 4, 5 e 6 (57% dos nós da rede). Para a plena cobertura de amostragem de 

ambos critérios de escolha de pontos de amostragem, os nós requeridos são 5, 6 e 7. 
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4.1.3 – Análise dos Resultados 

 

O primeiro exemplo foi escolhido para mostrar o funcionamento do modelo e verificar a ca-

pacidade de reproduzir os resultados encontrados por Lee e Deininger (1992), além de per-

mitir uma comparação entre os resultados obtidos pelos diferentes tipos de cálculos de oti-

mizações promovidos. 

 

Os resultados da maximização da capacidade de detecção de amostragem reproduziram os 

valores encontrados da matriz de Fração de Distribuição de Água encontrados por Lee e 

Deininger (1992). A comparação entre os resultados das matrizes de distribuição, apresen-

tada pelos autores e obtida pelo sistema, permite observar que houve uma ligeira diferença. 

Essa pode ser explicada pela rede de distribuição, criada para o ORAQUA para reproduzir 

as vazões fixadas por Lee e Deininger (1992), que não apresentou exatamente os mesmos 

valores de vazão nos trechos que aqueles apresentados pelos autores. 

 

A otimização da capacidade de detecção de contaminações por coliformes levou a nós de 

amostragem distintos daqueles obtidos através do método de maximização de representati-

vidade, tanto para o posicionamento de um nó quanto para obter-se a cobertura completa 

de amostragem. Isso sugere que a configuração geral de uma rede de amostragem para os 

diferentes modelos de maximização pode ser substancialmente diferente. 

 

Por fim, associando-se os dois modelos em um único problema de maximização, no caso de 

cobertura completa, a rede de detecção resultante não foi igual à soma das redes de detec-

ção levantadas por cada modelo. 
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4.2 – ZONA BAIXA DE SAMAMBAIA - DF 

4.2.1 – Apresentação do problema e resolução pelo modelo proposto 

O exemplo a seguir foi apresentado por Wanderley (1997). A rede faz parte do sistema dis-

tribuidor da cidade de Samambaia – DF, operado pela Companhia de Saneamento do Distri-

to Federal (CAESB). A rede apresenta 14 nós de distribuição, demandando uma vazão total 

de 117,23 l/s. A ilustração da rede é apresentada na figura 4.2 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. 2 – Parte da rede de abastecimento de água de Samambaia –  DF, apresentada por 
Wanderley (1997). 
 

 

Os dados da rede estão apresentados nas tabela 4.7e tabela 4.8.  

 

 

 

117,24 l/s 
4,61 l/s 

105,81 l/s 1,34 l/s 

1,76 l/s 

57,61 l/s 34,75 l/s 

52,97 l/s 
28,40 l/s 

1,02l/s 

13,53 l/s 

38,30 l/s 

7,93 l/s 

5,08 l/s 

11,81 l/s 
2,28 l/s 
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Tabela 4. 7– Dados dos nós do exemplo da Rede da Zona Baixa de Samambaia 

Nó de Distribuição Demanda nó (l/s) Cota Altimétrica nó (m) 

1 0,00 1.135,0 

2 3,27 1.131,7 

3 6,82 1.132,4 

4 3,10 1.131,5 

5 5,00 1.131,6 

6 6,35 1.130,6 

7 6,69 1.131,5 

8 4,64 1.130,8 

9 15,88 1.129,0 

10 13,65 1.129,1 

11 16,38 1.127,0 

12 18,56 1.127,9 

13 7,36 1.125,2 

14 9,53 1.126,0 

 

Tabela 4. 8– Dados dos trechos do exemplo da Rede da Zona Baixa de Samambaia e valores 
de vazão nos trechos calculados pelo programa ORAQUA 

 

Número 
Trecho 

Nó Montante Nó de jusante Diâmetro 
Rede (mm) 

Material Rede Comprimento 
Rede (m) 

Vazão do 
trecho (l/s) 

1 1 3 400 Ferro Fundido 1086 117,24 

2 3 2 100 Ferro Fundido 125 4,61 

3 3 5 400 Ferro Fundido 400 105,81 

4 2 4 100 Ferro Fundido 315 1,34 

5 5 4 100 Ferro Fundido 120 1,76 

6 5 7 400 Ferro Fundido 88 99,05 

7 7 8 300 Ferro Fundido 232 57,61 

8 7 6 250 Ferro Fundido 351 34,75 

9 6 9 200 Ferro Fundido 293 28,40 

10 8 10 250 Ferro Fundido 300 52,97 

11 10 9 100 Ferro Fundido 524 1,02 

12 9 11 150 Ferro Fundido 352 13,53 

13 10 12 250 Ferro Fundido 409 38,30 

14 12 11 150 Ferro Fundido 436 7,93 

15 11 13 100 Ferro Fundido 255 5,08 

16 12 14 150 Ferro Fundido 418 11,81 

17 14 13 100 Ferro Fundido 552 2,28 
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A partir dos dados de distribuição de vazão, pode-se levantar a matriz de fração de distribui-

ção (tabela 4.9) e, a partir dela, a matriz de cobertura de amostragem (tabela 4.10). No caso 

foi fixado o critério de cobertura de amostragem de 50%. Os resultados do cálculo hidráulico 

nos trechos, obtidos pelo ORAQUA, foram calculados a partir dos dados utilizados no proje-

to da rede e obteve-se resultados semelhantes ao projeto original. 

 

Tabela 4. 9– Matriz de Cobertura de Amostragem obtida pelo programa ORAQUA para a Rede 
da Zona Baixa de Samambaia – DF. 

Amostra 

no nó 

Fração de Água através dos nós, em porcento. 

Nó 1 Nó 2 Nó 3 Nó 4 Nó 5 Nó 6 Nó 7 Nó 8 Nó 9 Nó 10 Nó 11 Nó 12 Nó 13 Nó 14 

1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 100 43,15 100 100 56,85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 100 0 100 0 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 

7 100 0 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 

8 100 0 100 0 100 0 100 100 0 0 0 0 0 0 

9 100 0 100 0 100 96,55 100 3,45 100 3,45 0 0 0 0 

10 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0 0 

11 100 0 100 0 100 60,88 100 39,12 63,05 39,12 100 36,95 0 0 

12 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 0 

13 100 0 100 0 100 42,02 100 57,98 43,53 57,98 69,03 56,47 100 30,97 

14 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 

 

Tabela 4. 10– Matriz de Cobertura de Amostragem obtida pelo programa ORAQUA para a Rede 
da Zona Baixa de Samambaia – DF. 

Amostra 

no nó 

Fração de Água através dos nós, em porcento. 

Nó 1 Nó 2 Nó 3 Nó 4 Nó 5 Nó 6 Nó 7 Nó 8 Nó 9 Nó 10 Nó 11 Nó 12 Nó 13 Nó 14 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

7 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

8 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

9 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

10 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 

11 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 

12 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 

13 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 

14 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 
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Aplicando-se essa matriz e resolvendo o problema de otimização de representatividade para 

a locação de dois pontos de amostragem, determina-se que os nós da rede a serem esco-

lhidos são os nós 11 e 14, que permitem a cobertura de 88,40% do consumo total da rede, 

ficando sem cobertura apenas os nós 2, 4 e 13. Para que seja garantida a cobertura de a-

mostragem de todos os nós, então os pontos a serem escolhidos deverão ser os nós 2, 4, 9, 

13 e 14. No programa, essa determinação é feita ativando-se o 3º termo da equação 3.1, 

forçando-se, com isso, a cobertura total. 

 

Para a simulação da ocorrência de contaminação por coliformes, adotou-se o valor da con-

taminação de  coliformes no teor de NMP = 104 /100mL. O valor de cloro residual adotado 

para o início da rede foi de 0,8 mg/L de cloro, o que foi propagado, originando os valores 

apresentados na tabela 4.11. Da mesma forma que no primeiro exemplo, os valores de cloro 

residual nos nós da rede foram calculados através da correlação estabelecida por Piriou et 

al. (1997). Os valores de contaminação por coliformes, propagados pelos nós da rede, obti-

dos com a formulação e os coeficientes de reação apresentados por Selleck et al. (1978), 

são mostrados na tabela 4.12. 

 

Tabela 4. 11– Teores de cloro residual na rede da Zona Baixa de Samambaia – DF, a partir do 
valor de 0,80 mg/L inicial. 

 

Número do Nó Teor de Cloro Residual (mg/L) 

1 0,80 

2 0,66 

3 0,68 

4 0,53 

5 0,63 

6 0,56 

7 0,62 

8 0,58 

9 0,51 

10 0,55 

11 0,44 

12 0,49 

13 0,34 

14 0,42 
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Tabela 4. 12– Matriz de propagação de contaminação por coliformes na rede da Zona Baixa de 
Samambaia – DF. 

Contaminação 

nos outros nós 

da Rede 

Nós fonte da contaminação, em termos de NMP/100 mL. 

Nó 1 Nó 2 Nó 3 Nó 4 Nó 5 Nó 6 Nó 7 Nó 8 Nó 9 Nó 10 Nó 11 Nó 12 Nó 13 Nó 14 

1 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 10000 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 21 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 7 0 10000 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 74 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 4 10000 80 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 4 0 473 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 7 0 155 10000 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 144 1 1 10000 145 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 3 171 0 10000 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 1 0 0 70 1 10000 88 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 86 0 10000 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 114 1 10000 124 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 82 0 10000 

 

A matriz de propagação de contaminação de coliformes da tabela 4.12 é a base para a ge-

ração da matriz de contaminação de coliformes mostrada na tabela 4.13.  

 

Ao se promover a maximização da capacidade de detecção de contaminação, fixando-se 

dois pontos de amostragem, foram selecionados os nós 9 e 13. Esses nós detectam a con-

taminação introduzida nos nós de 6 à 13, permitindo a cobertura  de detecção de 64% dos 

nós da rede. Para se ter uma cobertura completa para a detecção de contaminação, seriam 

necessários 4 estações de amostragem, posicionadas nos nós 3, 4, 9 e 13. Apesar dos tre-

chos relativamente curtos entre os nós iniciais, a maior concentração de cloro tende a inati-

var mais rapidamente  os coliformes, exigindo mais 2 estações para a cobertura completa 

em termos de detecção de contaminação. 

 

Considerando-se como critérios para o posicionamento dos pontos de amostragem tanto a 

representatividade como a detecção de contaminação por coliformes, ao se posicionar dois 

nós de amostragem, os pontos escolhidos foram os pontos 9 e 13. Esses pontos promovem 

a cobertura nos nós da rede, excetuando os nós 2, 4 e 14. Em termos de detecção de coli-

formes, esses nós detectam a contaminação introduzida nos nós de 6 à 14. Em termos de 

porcentagem, a cobertura de amostragem em termos de representatividade é de 87% de 

vazão, enquanto a cobertura de detecção de contaminação na rede é de 64% dos nós. Para 

a cobertura completa em termos de representatividade e de detecção de contaminação por 

coliformes, é necessário amostragem em seis pontos na rede, nos nós 1, 2, 4, 9, 13 e 14. 
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Tabela 4. 13– Matriz de contaminação por coliformes do exemplo na rede da Zona Baixa de 
Samambaia – DF. 

Nó onde hou-

ve contamina-

ção detectável 

Nós fonte da contaminação 

Nó 1 Nó 2 Nó 3 Nó 4 Nó 5 Nó 6 Nó 7 Nó 8 Nó 9 Nó 10 Nó 11 Nó 12 Nó 13 Nó 14 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 

 

4.2.2 – Incorporação de Cenários de Distribuição na Zona Baixa de Sa-

mambaia para escolha de pontos de amostragem 

 

Em sistemas de distribuição de água, sabe-se que a demanda na rede não é constante, 

variando tanto com a época do ano, como com o dia da semana e com a hora do dia. Des-

ses três tipos de variação, a variação horária é a que provavelmente maior diferença causa 

no padrão de circulação na rede. Essas diferenças afetam a escolha de pontos de amostra-

gem, uma vez que pontos com consumo baixo em determinados horários podem ter consu-

mo muito elevado em outros horários, o que diminuiria a representatividade dos resultados 

de uma escolha de nós de amostragem tomada apenas com um cenário de distribuição. 

 

A partir dos estudos realizados por Gouvêa Júnior e Oliveira (1999), onde, entre outras in-

formações, foram levantadas as curvas de consumo diário de água em várias localidades de 

Brasília, foram escolhidos quatro cenários de distribuição mais significativos para descrever 

a variação de consumo diário na área de Samambaia. Esses cenários foram tomados às 

24:00 horas, às 06:00 horas, às 11:00 horas e às 20:00 horas. Considerou-se o cenário úni-

co, aplicado anteriormente, igual ao cenário de consumo máximo (às 11:00 horas) e as de-

mandas nos outros cenários de consumo foram obtidos multiplicando-se o consumo do ce-

nário de 11:00 horas (presentes na Tabela 4.7) pelos coeficientes de correlação de consu-

mo entre as horas do dia em relação à hora de consumo máximo, obtidos a partir da figura 

4.3. 
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Tabela 4. 14 – Coeficientes de correlação entre Consumos horários utilizada para simulação de 
múltiplos cenários na Zona Baixa de Samambaia – DF 

Horário de Consumo Correlação entre o valor de consumo no horário e o valor de consu-

mo no horário e o consumo máximo 

0:00 0,500 

6:00 0,429 

12:00 1,000 

18:00 0,857 

 

Figura 4. 3 – Curva de Consumo utilizada para Samambaia – DF, adaptada a partir de  Gouvêa 
Júnior e Oliveira (1999) 

 

A figura 4.3 mostra o Índice Horário de Vazão Normalizada (IVNH) médio das cidades de 

Sobradinho, Taguatinga e Lago Norte no Distrito Federal. Este índice é obtido pela CAESB 

através do seguinte procedimento: de posse das médias horárias de cada dia da semana, 

calcula-se a média horária semanal e, a seguir, divide-se a vazão média horária de cada dia 

pela vazão média diária, achando-se o valor IVNH. O gráfico representado na figura 4.3, 

cujos dados foram utilizados na criação dos cenários de Samambaia, reflete o IVNH calcu-

lado para terça-feira, dia considerado como padrão de consumo para os dias da semana. 
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O estudo realizado por Gouvêa Júnior e Oliveira (1999) mostrou que, no Distrito Federal, a 

variação entre as curvas de consumo nas diversas cidades satélites e áreas predominante-

mente residenciais, como o Lago Norte, é muito pequena. Dessa forma, apesar de não ha-

ver uma curva de consumo específica nesse estudo para a área de Samambaia, a utilização 

dessa curva de consumo média leva a valores razoáveis. Os valores da tabela 4.14 foram 

utilizados para multiplicar a demanda em cada um dos nós. Multiplicando-se os valores de 

demanda pelos coeficientes para cada horário, gerou-se os cenários de distribuição. 

 

A partir dos cálculos de otimização, executados no sentido de maximizar a representativida-

de de amostragem com vários cenários, os resultados foram similares àqueles obtidos ante-

riormente, com o uso de um cenário apenas. Os resultados da análise promovida com múl-

tiplos cenários com duas estações de amostragem são  mostrados na tabela 4.15. Para to-

das essas análises, utilizou-se como valor de cloro residual inicial 1,50 mg/L e  o valor da 

contaminação de  coliformes no teor de NMP = 105 /100mL. 

Tabela 4. 15 – Resultados da otimização  simulação de múltiplos cenários para dois pontos de 
amostragem na Zona Baixa de Samambaia – DF 

Pontos de 

Amostragem 
Hora 

Cobertura de Amostragem 

na Rede/Detecção Coliforme 

Nós que não possuem cobertura 

de amostragem ou onde não há capacidade de 

detecção de Coliformes 

Maximização de 
Representatividade 

de Amostragem: 

Pontos 11 e 14 

0:00 88,36% da vazão distribuída Nós 2, 4 e 13 

6:00 88,34% da vazão distribuída Nós 2, 4 e 13 

12:00 88,40% da vazão distribuída Nós 2, 4 e 13 

18:00 88,32% da vazão distribuída Nós 2, 4 e 13 

Maximização de 
Detecção de Con-

taminação: 

Pontos 4 e 11 

0:00 57,14% dos nós da rede Nós 1, 3, 6, 7, 8, 10, 13 e 14 

6:00 42,86% dos nós da rede Nós 1, 7, 8, 13 e 14 

12:00 64,29% dos nós da rede Nós 1, 3, 7, 8, 13 e 14 

18:00 57,14% dos nós da rede Nós 1, 3, 7, 8, 13 e 14 

Maximização de 
Representatividade 
de Amostragem e 
Maximização de 

Detecção de Con-
taminação: 

Pontos 9 e 13 

0:00 
86,46% da vazão distribuída  

 42,86% dos nós da rede 

Max. de representatividade: Nós 2, 4 e  14 

Max. capacidade detecção: Nós 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 

6:00 
86,59% da vazão distribuída 

  42,86% dos nós da rede 

Max. de representatividade: Nós 2, 4 e  14 

Max. capacidade detecção: Nós 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 

12:00 
86,57% da vazão distribuída  

 64,29% dos nós da rede 

Max. de representatividade: Nós 2, 4 e  14 

Max. capacidade detecção: Nós 1, 2, 3, 4 e 5 

18:00 
86,63% da vazão distribuída  

 64,29% dos nós da rede 

Max. de representatividade: Nós 2, 4 e  14 

Max. capacidade detecção: Nós 1, 2, 3, 4 e 5 

 

Executando-se a simulação para cobertura completa de amostragem ou da capacidade de 

detecção de contaminação por coliformes, para o conjunto de cenários, chegou-se aos re-

sultados apresentados na tabela 4.16 
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Tabela 4. 16– Resultados da otimização com simulação de múltiplos cenários, considerando 
dois pontos de amostragem na Zona Baixa de Samambaia – DF 

Método de Otimização Nós de amostragem requeridos 

Maximização de Representatividade de Amostragem 2, 4, 9, 13 e 14 

Maximização de Detecção de Contaminação 3, 4, 8, 9, 11 e 13 

Ambos critérios de Maximização  2, 3, 4, 8, 9, 13, 14 

 

4.2.3 – Análise dos Resultados 

Os resultados deste exemplo de aplicação ilustram, como verificado no primeiro exemplo, 

que os diferentes tipos de análise para maximização de representatividade levam a diferen-

tes configurações de redes de detecção. A utilização de diversos cenários de distribuição no 

mesmo problema evidencia que, dada uma mesma rede de pontos de amostragem, há uma 

variação na representatividade de amostragem ou da capacidade de detecção de contami-

nação com a variação do consumo na rede. 

 

Inicialmente, os resultados de maximização de representatividade de amostragem mostram 

que, para essa área, é possível um alcançar um valor significativo de água distribuída que é 

amostrada (superior a 88%) com o uso de apenas 2 nós de amostragem. Para conseguir-se 

a plena cobertura de amostragem na Zona Baixa de Samambaia, contudo, são necessários 

ao todo cinco nós de amostragem. Isso significa que, para a área, o crescimento de repre-

sentatividade após a locação dos 2 nós é bem inferior, o que sugere que esses 3 outros nós 

devem ser amostrados apenas quando for objetivado um monitoramento de rede completo.  

 

A rede de amostragem obtida a partir da maximização da capacidade de detecção de coli-

formes é, conforme ilustrado, totalmente diferente daquela obtida na análise anterior. Os 

pontos escolhidos privilegiaram a capacidade de detecção do trecho da rede de distribuição 

mais distante do reservatório, onde o espalhamento da contaminação por coliformes é mai-

or. No trecho mais distante, todos os nós de distribuição têm contaminações detectáveis, 

enquanto que nenhum dos nós situados no trecho de rede mais próximo do reservatório 

estão cobertos. O número de estações necessárias para levar a uma cobertura completa de 

detecção de contaminação é inferior àquele para a maximização de representatividade.  

 

Promovendo-se, simultaneamente, a maximização da representatividade de amostragem e 

da capacidade de detecção de contaminação, a rede resultante é igual àquela obtida para a 

maximização da detecção de contaminação. O valor de porcentagem de cobertura de amos-

tragem obtido, contudo, é apenas 2% inferior àquele obtido para a maximização de repre-
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sentatividade separadamente. Novamente, evidencia-se que a rede obtida com a utilização 

dos dois critérios de análise não é a sobreposição das redes de amostragem obtidas com os 

critérios isoladamente, e, de princípio, melhor que a escolhida pelo critério de representativi-

dade, pois com o sacrifício de 2% na cobertura obtém-se a máxima capacidade de detecção 

da contaminação. 

 

A utilização de vários cenários na análise permite também chegar a uma série de conclu-

sões importantes. Inicialmente, mesmo com a variação de consumo em uma rede ser bas-

tante significativa ao longo do dia, o valor de representatividade obtido com a maximização 

em vários cenários não foi significativamente afetado. As pequenas variações refletem os 

arredondamentos advindos da multiplicação dos valores da curva de demanda diária pelos 

valores de demanda nos nós. Os nós necessários a uma cobertura completa foram os 

mesmos obtidos na análise com um cenário único. Provavelmente isso decorre da forma 

proporcional como os diversos cenários foram obtidos, apesar da não linearidade de distri-

buição de vazões pelos trechos da rede. 

 

Contudo, para vários cenários, as modificações na rede de detecção de contaminações fo-

ram muitas. Inicialmente, os pontos de amostragem foram diferentes daqueles obtidos na 

análise promovida para cenário único, indicando um ponto a cada anel de distribuição da 

rede. Soma-se a esse fato a grande variação de porcentagem de detecção de contaminação 

com a variação da demanda, mostrando que com maiores valores de vazão a capacidade 

de detecção é melhorada. Isso pode ser explicado pela maior velocidade com que a água 

percorre a rede, o que resulta em um menor tempo para o cloro residual inativar os colifor-

mes, permitindo uma propagação de contaminação na rede mais rápida, sendo assim mais 

fácil de ser detectada. Outro fator provavelmente importante foi o fato de se ter considerado 

a contaminação como sendo uma concentração fixa de coliformes, independentemente da 

pressão da rede ou de outros fatores.  

 

O número de pontos de amostragem requerido para a cobertura completa de detecção foi 

maior do que o número requerido na análise em um cenário. 

 

A análise conjunta dos dois critérios de escolha de pontos de amostragem em vários cená-

rios leva a uma rede de amostragem com dois pontos distintos daqueles obtidos com os 

critérios isoladamente. Enquanto que os valores de porcentagem de representatividade de 

amostragem variam pouco com a variação da demanda, a variação da capacidade de de-

tecção de contaminação é bastante grande. 
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4.3 – CIDADE DE SANTA MARIA - DF 

4.3.1 – Apresentação do Problema 

Para promover-se uma simulação para o caso de uma rede real, de médio porte, foi escolhi-

da a cidade satélite de Santa Maria, no Distrito Federal. A população da cidade, em dezem-

bro de 1999, era de 94.823 habitantes, de acordo com a Assessoria de Planejamento da 

Presidência da  CAESB (DRSE, 2000). 

 

O projeto da rede de distribuição para a cidade, elaborado em 1991 e 1992 pela CEP Enge-

nharia (CEP, 1992), prevê, no final do plano de implantação da cidade, uma população de 

180 mil habitantes. O total de vazão a ser distribuída para essa cidade é de 785,5 l/s, atra-

vés de uma rede que conta com 182 nós de distribuição. Desde a elaboração do projeto até 

a data presente, algumas modificações no traçado urbanístico da cidade ocorreram, o que 

levou a que a rede efetivamente implantada tenha pequenas modificações em relação ao 

projeto original, contudo essas modificações não foram aqui consideradas. Atualmente, co-

mo cerca de 53% da população de projeto encontram-se morando na área, todas as análi-

ses serão, dessa forma, conduzidas com o consumo real (estimado) reduzido na mesma 

proporção (para 52,7% da população de projeto), no valor de 413,8 l/s.  

 

O traçado da rede é caracterizado por duas áreas de adensamento populacional. A primeira, 

situada à nordeste da cidade, situa-se nas proximidades do reservatório da CAESB que a-

bastece toda a cidade. Essa área é ligada à outra área de adensamento, que está situada 

mais a sudoeste e com cota altimétrica inferior à primeira área, através de uma tubulação de 

ligação das redes com 600 mm. De uma forma geral, o traçado da rede é caracterizado por 

anéis de distribuição ligados diretamente à adutora principal que parte do reservatório, sen-

do que esses anéis não são ligados entre si. Há ainda alguns poucos trechos de rede rami-

ficada abastecendo quadras residenciais.  

 

Atualmente, de acordo com a Portaria 036/90 MS (1990), a CAESB deve coletar 90 amos-

tras mensais para exames de parâmetros físicos, químicos e organolépticos, além de 99 

amostras mensais para a realização de exames bacteriológicos. A companhia tem realizado 

um programa de amostragem que coleta 25 amostras de água por semana, estando, assim, 

um pouco além do exigido pela norma. A metodologia adotada consiste em coletar, em cada 

um dos 25 pontos pré-estabelecidos, uma amostra por semana. 
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Figura 4. 4 – Rede de Distribuição de Água de Santa Maria e o posicionamento dos pontos de amostragem utilizados pela CAESB, classificados de 
acordo com os dias da semana em que as amostras são coletadas.  
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Conforme mencionado, dentro do programa semanal de controle de qualidade de água es-

tabelecido pela CAESB, os nós de amostragem foram posicionados nos locais mostrados na 

figura 4.4 (Tabela A-3 do Apêndice A). Esses pontos levam, segundo o critério de Lee e De-

ininger (1992), a uma representatividade de 35,3% do total da água distribuída, consideran-

do um critério de cobertura de vazão de 50%. Utilizando o critério da capacidade de detec-

ção de contaminação por coliformes, a rede utilizada pela CAESB leva a uma cobertura de 

28,5% dos nós da rede. 

 

Da mesma forma que o realizado no exemplo de Samambaia, os resultados do cálculo hi-

dráulico nos trechos em Santa Maria, obtidos pelo ORAQUA, foram calculados a partir das 

premissas e dados utilizados no projeto da rede local. A verificação do modelo hidráulico foi 

realizada pela comparação com os resultados do projeto original.  

 

Para uma melhor visualização conjunta da distribuição das cargas piezométricas, e da con-

centração de cloro residual nos nós, foram traçados gráficos de variação de valores dessas 

variáveis, utilizando o programa SURFER, empregando-se o método de Krigging para inter-

polação. Assim, a figura 4.5 mostra a distribuição da pressão piezométrica em Santa Maria. 

Conforme esperado, observam-se valores mais baixos de pressão piezométrica nos pontos 

mais distantes do reservatório, indicando as trajetórias de escoamento na rede. Por outro 

lado, a figura 4.6, que descreve o resultado da simulação do cloro residual na rede, exibe 

pontos com valores de cloro residual baixo também em pontos interiores à rede. Isso mostra 

os pontos da rede para onde a água distribuída gasta mais tempo em seu deslocamento 

desde o reservatório. 

 

A área da CAESB responsável pelo programa de amostragem de água em redes de distri-

buição é a Divisão de Monitoramento da Qualidade de Água, DVMQ, ligada à Superinten-

dência de Recursos Hídricos da Diretoria do Sistema de Águas. Na cidade de Santa Maria o 

critério de escolha dos pontos foi apenas o de distribuição dos pontos de forma “homogê-

nea” pela cidade. 

 

A expansão de Santa Maria não está contemplada no projeto original da rede de distribuição 

da cidade. Essa área da cidade conta com 4 pontos de amostragem, coletados todas as 

sextas-feiras. Os outros 21 pontos de amostragem estão situados na área definida no proje-

to. Todas as comparações de resultados serão, aqui, feitas tendo por base a área da cidade 

que conta com projeto da rede de distribuição. A qualidade de água nessa parte de rede é 

avaliada pela CAESB por meio de 21 pontos de monitoramento, conforme mostrado na figu-

ra 4.4. 
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Figura 4. 5 – Mapa de cargas piezométricas para a rede de distribuição em Santa Maria 
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Figura 4. 6 – Distribuição de Cloro Residual em Santa Maria, simulada pelo programa ORAQUA 
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4.3.2 – Resultados da simulação com o modelo proposto 

 

Aplicando-se o modelo para a solução do problema, considerando-se o mesmo número de 

pontos de amostragem que o utilizado pela CAESB, chegou-se a várias alternativas de re-

des de amostragem: 

1. Quando o objetivo é a obtenção de uma rede de amostragem para maximização da 

representatividade de cobertura de vazões, os pontos de amostragem escolhidos 

são os mostrados pela figura 4.7 e na Tabela A-4 do Apêndice; a cobertura alcança-

da é de 62,0%, 26,7% a mais que a cobertura obtida com a rede de amostragem da 

CAESB; 

2. Quando o objetivo é a obtenção de uma rede para detecção de contaminação por 

coliformes na rede, os pontos escolhidos pelo modelo permitem que a detecção es-

tenda-se a 38,5% dos nós da rede, 12,7% a mais que a capacidade de detecção ob-

tida com a rede da CAESB. As estações de amostragem obtidas são mostradas pre-

sentes pela figura 4.8 e na Tabela A-5 do Apêndice; 

3. Com o objetivo de otimização simultânea, tanto da cobertura de vazões quanto da 

capacidade de detecção de contaminação, a rede ótima leva a uma cobertura de va-

zão de 59,1%, 23,8% a mais que a rede da CAESB; em termos de detecção de con-

taminação, a rede de pontos gerada pelo programa ORAQUA permite a detecção da 

contaminação introduzida em 36,7% da rede, 10,9% a mais que a capacidade de de-

tecção da rede utilizada pela CAESB. A rede de amostragem obtida é mostrada pela 

figura 4.9 e na Tabela A-6 do Apêndice. 

 

As análises foram realizadas de acordo com as seguintes premissas: assume-se que a rede 

de distribuição de Santa Maria está implantada dentro do previsto no projeto; assume-se 

que o consumo, nessa etapa intermediária dentro do plano de implantação, é proporcional à 

população atual; assume-se um único cenário de distribuição nos cálculos hidráulicos. Além 

disso, utilizou-se, aqui, o teor de cloro residual no início da rede de 2,0 mg/L, a concentração 

de coliforme no nó de introdução de contaminação de 105 NMP/100 mL e, quando conside-

rado os 2 critérios de otimização, adotou-se RC = 1, ou seja, ambos os critérios de otimiza-

ção com a mesma importância na seleção dos pontos de amostragem. Assim, os resultados 

obtidos com as redes do modelo e mesmo com a rede da CAESB são válidos dentro dessas 

premissas, e considerando os critérios adotados no modelo. 
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Figura 4. 7 – Posicionamento dos pontos de amostragem utilizados pela CAESB com os encontrados pelo programa ORAQUA pelo critério de ma-
ximização da representatividade de amostragem. 
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Figura 4. 8 - Posicionamento dos pontos de amostragem utilizados pela CAESB com os encontrados pelo programa ORAQUA pelo critério de ma-
ximização da capacidade de detecção de contaminação por coliformes. 
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Figura 4. 9 - Posicionamento dos pontos de amostragem utilizados pela CAESB com os encontrados pelo programa ORAQUA pelo critério de ma-
ximização da representatividade de amostragem e da capacidade de detecção de contaminação por coliformes 
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A análise pode ser feita assumindo a situação de final de projeto em Santa Maria, com os 

valores das demandas máximas nos nós, conforme o projeto. Nessa situação, o número de 

pontos de amostragem a serem coletados, de acordo com a Portaria 36/90 do Ministério da 

Saúde (1990), sobe para 108 pontos, sendo, assim, 27 pontos de amostragem por semana. 

Com essa configuração, os valores de representatividade de amostragem e capacidade de 

detecção de contaminação para Santa Maria, alcançados com o modelo proposto, são: 

 

1. Para uma rede de amostragem para maximização cobertura de vazão, a representa-

tividade alcançada é de 73,9%, praticamente três quartos da água distribuída na re-

de; 

2. Para uma rede para detecção de contaminação de coliformes na rede, os pontos es-

colhidos levam a uma capacidade de detecção em a 53,3% dos nós da rede; utilizou-

se, nessa análise, os mesmos valores para cloro residual no início da rede (2,0 mg/L) 

e para o teor de contaminação por coliformes (105 NMP/100 mL) usados na análise 

feita para o cenário presente; 

3. Para a otimização simultânea tanto da representatividade de amostragem de água 

quanto da capacidade de detecção de contaminação, a cobertura de vazão distribuí-

da é de 69,3%. Já quanto à detecção de contaminação, a rede de pontos permite a 

detecção da contaminação surgida em 48,4% dos pontos da rede.  

 

Em termos de desempenho, o programa ORAQUA resolveu o problema de Santa Maria em 

cerca de 15 minutos em um computador K6 II 500 MHz, com 128 Mbytes de memória RAM. 

 

4.3.3 – Análise de Resultados 

 

O exemplo apresentado compara a rede de amostragem adotada pela CAESB com as obti-

das através do modelo. A rede de distribuição em operação apresenta, atualmente, algumas 

modificações em relação ao projeto original, mas, de modo geral, ela conserva as mesmas 

características de projeto. Uma simplificação significativa na aplicação do modelo foi rela-

cionada às válvulas redutoras de pressão. Como essas foram instaladas em pontos iniciais 

de zonas de pressão que não se comunicam entre si, foi possível sua não inclusão, uma vez 

que não afetariam as vazões de circulação na rede dentro das zonas de pressão que contro-

lam, não alterando dessa maneira os resultados obtidos pelo modelo, apesar de alterar os 

valores de pressão nos nós. 
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De uma forma geral, pode ser observado que todos os resultados obtidos pelo modelo foram 

superiores, tanto em termos de representatividade de amostragem quanto em capacidade 

de detecção de contaminação na rede, aos resultados hoje conseguidos pelo programa de 

amostragem da CAESB para Santa Maria, com o mesmo número de pontos de amostra-

gem. De uma forma resumida, esses resultados são mostrados na tabela 4.17: 

 

Tabela 4. 17 – Comparação dos resultados obtidos com a rede da CAESB atual e com a rede 
selecionada pelo modelo proposto, em termos de Representatividade de Amostragem e Capa-
cidade de Detecção de Contaminação, considerando a vazão atual estimada para a rede 

 

Método de seleção de 

Pontos de amostragem 

Cobertura pelo 

Critério de Repre-

sentatividade (%) 

Cobertura pelo Critério 

da Capacidade de De-

tecção Coliformes (%) 

1 – Rede da CAESB 

 
35,3 25,8 

2 – Rede obtida utilizando o critério de Ma-

ximização da representatividade de amos-

tragem 

62,0 28,6 

3 – Rede obtida utilizando o critério de Ma-

ximização da capacidade de detecção de 

contaminação por coliformes 

42,4 38,5 

4 – Rede obtida utilizando a otimização 

baseada nos 2 critérios 
59,1 36,7 

 

 

Realizando-se outras simulações para os 182 nós que descrevem a rede da cidade Santa 

Maria, de forma a estudar a evolução da representatividade de amostragem e da capacida-

de de detecção com o aumento do número de pontos de amostragem, várias outras obser-

vações puderam ser levantadas. A figura 4.10 ilustra o gráfico de evolução de representati-

vidade com o aumento do número de estações de amostragem. 
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Figura 4. 10 – Evolução da Representatividade de Amostragem com o aumento do número de 
pontos de amostragem selecionados pelo modelo para Santa Maria – DF 

 

Pode-se observar que ocorre um grande crescimento inicial, em termos de cobertura de 

amostragem, para os incrementos iniciais do número de estações de amostragem selecio-

nadas. Com 15 pontos de amostragem, quase 50% da representatividade é atingida. Contu-

do, à medida que o número de estações de amostragem cresce, a contribuição que cada 

uma delas dá ao total da representatividade decresce, até praticamente atingir a cobertura 

total com 40 pontos de amostragem. A representatividade total é obtida com 52 estações de 

amostragem na rede de distribuição.  

 

De uma forma similar ao realizado para a representatividade de amostragem, pode ser cria-

do um gráfico para descrever a evolução da capacidade de detecção de contaminação por 

coliformes com o aumento do número de pontos de amostragem na rede de Santa Maria. A 

figura 4.11 ilustra o gráfico de evolução da capacidade de detecção da contaminação com o 

aumento do número de estações de amostragem. 
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Figura 4. 11 –Evolução da Capacidade de Detecção de Coliformes com o aumento do número 
de pontos de amostragem selecionados pelo modelo para Santa Maria – DF 

 

Comparando-se a figura 4.11 com a figura 4.10, pode-se comprovar que a evolução da de-

tecção de contaminações por coliformes com o aumento do número de pontos de amostra-

gem é mais lento que a evolução da representatividade de amostragem, sendo aproxima-

damente linear no trecho entre 10 e 40 pontos de amostragem. A capacidade de detecção 

de coliformes em toda a rede só é atingida com 75 nós de amostragem, 23 a mais que os 

necessários a cobertura total da rede em termos de representatividade. 

 

A figura 4.12 ilustra a evolução da representatividade de amostragem e da capacidade de 

detecção de contaminações quando esses critérios são considerados simultaneamente nos 

cálculos de otimização.  
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Figura 4. 12 – Evolução da Representatividade de Amostragem e da Capacidade de Detecção 
otimizados simultaneamente com o aumento do número de pontos de amostragem para   San-
ta Maria – DF 

 

Pode ser observado na figura 4.12 que a otimização simultânea dos dois critérios de escolha 

de pontos de amostragem resulta em que as curvas de representatividade e de capacidade 

de detecção de coliformes passam a ter um crescimento irregular. A cobertura total conside-

rando ambos critérios é alcançada com 83 pontos de amostragem.  

 

Com relação aos valores de representatividade de amostragem e de capacidade de detec-

ção obtidos na análise considerando o cenário de final de projeto, esses foram substancial-

mente maiores que aqueles obtidos no cenário atual. As duas razões que explicam esse 

aumento são: o crescimento do número de pontos de amostragem, e a maior velocidade da 

água na rede, que contribui para um maior espalhamento da contaminação e, dessa manei-

ra, permite que a contaminação seja mais facilmente detectada por outros nós. 

 

Em termos da distribuição espacial dos pontos de amostragem, observando-se comparati-

vamente os pontos da rede de amostragem da CAESB na figura 4.4, algumas observações 

podem ser levantadas. Primeiramente, pontos onde não existe demanda significativa de 
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água, como o reservatório e o escritório regional da CAESB foram selecionados. Em segun-

do lugar, a distribuição de pontos de amostragem é razoavelmente uniforme, uma vez que 

10 pontos de amostragem estão posicionados na área à leste da cidade, enquanto que ou-

tros 10 pontos estão posicionados na área oeste. Contudo, o posicionamento dos pontos 

sugere que não houve uma análise aprofundada da configuração do projeto da rede de dis-

tribuição, uma vez que vários anéis da área oeste da rede, alguns com altos valores de con-

sumo nos nós, não têm pontos de amostragem, enquanto existem outros anéis com dois 

pontos de amostragem. Como conseqüência, a representatividade de amostragem e a ca-

pacidade de detecção encontram-se bem inferiores aos valores obtidos com as redes otimi-

zadas. 

 

A figura 4.7, que mostra a distribuição espacial dos pontos de amostragem utilizando-se o 

critério de maximização da cobertura de amostragem, apresentou características interessan-

tes. A distribuição dos nós foi equilibrada entre as duas áreas, leste e oeste, embora a de-

manda da área à leste represente apenas 36,8% da demanda total. Contudo, utilizando-se 

21 pontos de amostragem na otimização através do critério de representatividade, os 10 

pontos situados na região leste representam 44,4% da vazão que possui cobertura de a-

mostragem.  A otimização acabou posicionando, em alguns anéis, mais de um ponto de 

amostragem, principalmente nos anéis com maiores consumos, deixando de colocar pontos 

de amostragem em anéis de consumo baixo. Outra característica, como esperado, foi o po-

sicionamento de estações de amostragem nas extremidades dos anéis de distribuição, de 

forma a buscar uma maior representatividade de amostragem. Apenas uma das estações de 

amostragem posicionadas pela CAESB foi coincidente com as posicionadas pelo modelo 

utilizando o critério de maximização de representatividade. 

 

Com relação ao critério de otimização da capacidade de detecção, a distribuição espacial 

das estações de amostragem, apresentada na figura 4.8, não seguiu o mesmo padrão ob-

servado na representatividade. Apenas 6 dos 21 pontos de amostragem situaram-se na par-

te leste da cidade. O posicionamento desses 6 pontos de amostragem torna possível a de-

tecção da contaminação a partir de 20 nós da área leste da rede, enquanto que as 15 esta-

ções da área oeste detectam a contaminação a partir de 50 nós da rede. Assim, apesar da 

discrepância em termos de números de pontos de amostragem nas duas áreas, cada nó 

cobre o equivalente a 3,3 nós, em qualquer das áreas. Isso indica que a distribuição das 

estações de amostragem promovida pelo modelo de otimização levou a valores semelhan-

tes de cobertura de detecção promovida por cada ponto de amostragem. Pode ser observa-

do também que, em comparação à distribuição de estações obtida com o critério de maximi-

zação da representatividade, o critério de maximização da detecção ed contaminação leva a 
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uma menor tendência de posicionar mais de um nó de amostragem por anel de distribuição, 

causando, em termos comparativos, uma repartição de estações mais uniforme com relação 

à geometria da rede. 

  

Aparentemente, a distribuição mais eqüitativa dos pontos de amostragem em Santa Maria, é 

obtida utilizando-se a otimização simultânea de cobertura de amostragem e de detecção de 

contaminação (figura 4.9). Aproximadamente um terço dos pontos da rede de amostragem 

foram posicionados na área leste da cidade, enquanto que os demais ficaram a oeste, na 

mesma proporção do total de nós da rede de distribuição da cidade em cada área. Não há 

anéis com mais de um nó de amostragem, sendo que apenas 4 dos 25 anéis da rede não 

tiveram nenhum nó de amostragem.  

 

4.4 – ANÁLISE FINAL DOS RESULTADOS 

 

Especificamente referindo-se às condições existentes na Companhia de Saneamento do 

Distrito Federal – CAESB, os fatores que acabam tornando-se condicionantes para a tarefa 

de escolha de estações de amostragem são os que seguem: 

a) Existência de grandes hospitais ou colégios, que são pontos de importância social; 

b) Distribuição espacial uniforme – Os pontos são distribuídos “uniformemente” na cida-

de, sem levar em consideração fatores de consumo, a geometria da rede de distribuição 

ou a configuração do fluxo pela rede; 

c) Facilidade de coleta – Existirem condições de fácil acesso aos técnicos que promo-

verão a amostragem. 

 

Os dois primeiros fatores foram discutidos anteriormente na revisão bibliográfica, sendo um 

reflexo de bom senso na ausência de um método mais objetivo para a tarefa de escolha de 

pontos de amostragem. O terceiro fator, contudo, merece uma discussão à parte. A CAESB, 

através dos seus técnicos, recolhe a amostra de água nas residências, logo após a passa-

gem pelo hidrômetro, desde que essas possuam torneiras situadas logo após o medidor, e 

em uma altura do solo adequado à coleta. Isso pode resultar em efeitos indesejáveis, uma 

vez que, dessa forma, um ponto bastante representativo de amostragem seria preterido ca-

so não apresentasse condições adequadas para coleta de amostras. A CAESB, bem como 

qualquer companhia de saneamento, teria facilmente condições de disponibilizar uma infra-

estrutura mais adequada a essa tarefa.  

 

Em qualquer dos exemplos, ficou claro que as três diferentes formas permitidas pelo modelo 

para promover a escolha de pontos de coleta de amostra – Representatividade de Amostra-
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gem, Capacidade de Detecção de Contaminação e as duas conjugadas – levam a diferentes 

configurações de pontos de amostragem. Essas diferentes configurações são mais bem 

evidenciadas no terceiro exemplo, através das figuras 4.7, 4.8 e 4.9. Essa diferença ocorre 

mesmo quando a análise é feita no sentido de promover-se uma cobertura completa de a-

mostragem da rede. Como esperado, no terceiro exemplo, qualquer que seja o tipo de análi-

se promovida, a efetividade de amostragem é maior com o uso do modelo proposto do que 

a obtida hoje pela CAESB, com o mesmo número de pontos de amostragem por semana. 

 

Conforme evidenciado em Santa Maria – DF, a metodologia de maximização de representa-

tividade tende a distorcer um pouco a uniformidade da distribuição espacial de estações, 

locando estações em anéis com consumo mais elevado e deixando alguns anéis outros pon-

tos de amostragem. O método de maximização de detecção de contaminação levou a uma 

distribuição ainda mais desuniforme em termos espaciais, mas o conjunto de nós situados 

nas áreas leste e oeste da cidade leva a uma capacidade de detecção, para cada ponto de 

amostragem, similar em ambas áreas da cidade. Nesse exemplo, o método que levou à dis-

tribuição mais uniforme de pontos, levando-se em conta a geometria da rede, foi o método 

que maximiza tanto a representatividade quanto a detecção conjuntamente. Entretanto, ou-

tros exemplos com casos reais seriam necessários para afirmar que a otimização conjunta 

dos dois critérios leva à distribuição mais uniforme dos pontos de amostragem. 

 

Com relação à utilização de vários cenários de distribuição, no exemplo de Samambaia – 

DF, apesar de não ter havido modificações nos pontos de amostragem com o uso da maxi-

mização de representatividade, essas provavelmente teriam ocorrido caso o método de es-

timativa de consumo para os nós fosse baseado em medidas mais realísticas de consumo 

por nó em cada cenário de distribuição. Como o padrão de consumo foi assumido como va-

riando de forma proporcional, não houve alterações muito significativas no padrão de esco-

amento nos trechos, e assim não se obteve um resultado diferente do alcançado com o uso 

de apenas um cenário no exemplo. Mesmo assim, as grandes variações de velocidade nos 

trechos foram determinantes na diferença da capacidade de espalhamento de coliformes, o 

que afetou diretamente a localização de estações das amostragem para o critério de maxi-

mização de detecção de contaminação. Pela mesma razão, os resultados obtidos pelo mé-

todo que conjuga as duas alternativas foram distintos daqueles obtidos na análise conside-

rando cenário de distribuição único. 
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5 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O desenvolvimento da metodologia proposta, implementada através do programa ORAQUA, 

atingiu a meta de permitir que os importantes aspectos, mencionados nos objetivos deste 

trabalho, pudessem ser levados em conta na escolha de pontos de amostragem em redes. 

A incorporação da fixação de pontos com baixos teores de cloro e com importância social, 

bem como da capacidade de otimizar a detecção de contaminação por coliformes na rede 

de distribuição, são importantes avanços na metodologia, originalmente proposta por Lee e 

Deininger (1992), tornando-a mais versátil e com maior aplicabilidade, principalmente nas 

condições observadas em países em desenvolvimento, onde a contaminação das redes é 

mais freqüentemente observada. 

 

Fica evidente, a partir dos exemplos apresentados neste trabalho, a grande influência que a 

localização dos pontos de amostragem na rede tem sobre a efetividade da amostragem. A 

distribuição espacial inadequada de estações de amostragem pode, em vários casos, redu-

zir significativamente a capacidade de detectar-se algum tipo de contaminação ou de levar a 

um conjunto de pontos de amostragem que seja pouco representativo em termos da quali-

dade de água distribuída à população. 

 

Enquanto a preocupação de estar em consonância com a legislação é patente, a tarefa de 

escolha de pontos é executada sem um embasamento técnico adequado, resultando ape-

nas no cumprimento de uma determinação legal.  Independente da adoção de um método 

de otimização da rede amostragem, as empresas de saneamento poderiam adotar alguns 

procedimentos simples, que aumentariam a efetividade da coleta de amostras, como, por 

exemplo, um melhor posicionamento das estações de coleta tal que fosse evitado que dois 

nós próximos, e que estivessem posicionados e no mesmo anel de distribuição, fossem se-

lecionados. 

 

A utilização do modelo proposto evidenciou que, a depender do objetivo desejado para o 

programa de amostragem, o mapa de estações de amostragem pode ser bastante diverso. 

Quando se deseja levantar pontos para verificar se os padrões de qualidade estão inade-

quados por degradação da qualidade da água em seu percurso até os consumidores, a for-

ma mais adequada para escolha dos pontos é a utilização da metodologia de maximização 

da representatividade. Por outro lado, quando é desejado um programa para detecção de 

contaminação, a maximização da capacidade de detecção deve ser adotada. Um programa 

de amostragem que procure balancear as duas características pode ser adotado, sem muito 

prejuízo em relação às redes selecionadas por apenas um critério.  
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O programa ORAQUA foi concebido para ser uma ferramenta de operação simples, para a 

função de seleção otimizada dos pontos de amostragem em redes. A possibilidade de redu-

zir a quantidade de informações requeridas para a simulação do teor de cloro residual e do 

decaimento coliforme é um fator que pode permitir a aplicação do programa ORAQUA em 

praticamente qualquer rede de distribuição de água, seja na operação ou na fase de projeto. 

A fixação dos pontos de amostragem, durante a etapa de projeto da rede, poderia permitir 

que fosse criada, nos pontos escolhidos para coleta de amostra, a infra-estrutura necessária 

à coleta de amostras. Além disso, a simplicidade de operação do programa ORAQUA pode 

permitir que ele seja imediatamente e amplamente utilizado pelas empresas de saneamento. 

 

Com a implantação dos sistemas georeferenciados de controle e cadastramento das redes 

de distribuição, nas empresas de saneamento, a utilização do programa ORAQUA ficará 

extremamente facilitada.  

 

Embora a utilização de um modelo de otimização atue no sentido de melhorar a representa-

tividade de amostragem ou a capacidade de detecção de contaminação em redes de distri-

buição, os resultados desse processo de otimização não são rapidamente percebidos. A 

melhoria na qualidade de vida para a sociedade dá-se em um segundo momento, pois, pri-

meiramente, a companhia de saneamento teria uma melhor capacidade de detectar proble-

mas na qualidade da água distribuída, e somente após a implantação de programas de cor-

reção dos problemas, a população sofreria, com menos freqüência, das conseqüências ad-

vindas da água distribuída com má qualidade. 

 

Apesar de ser mais difícil constatar a efetividade do método de otimização da representativi-

dade de amostragem, há, por outro lado, uma forma pela qual poderia ser averiguado o fun-

cionamento da otimização de detecção de contaminação. Em uma rede de distribuição, se-

riam coletadas amostras onde já vinham sendo coletadas, enquanto seriam posicionados 

outros pontos de coleta de amostras, esses escolhidos pela da aplicação do modelo. Isso 

feito, seriam acompanhados os resultados da qualidade de água coletada nas duas redes 

de coleta, sendo promovido um acompanhamento estatístico para determinar a efetividade 

das duas redes de coleta. 

 

Entre as formas alternativas para prever-se o decaimento do cloro residual livre pelo modelo 

proposto, o método baseado na equação proposta no programa EPANET (EPA, 1994) re-

quer uma quantidade de informações que não está atualmente disponível para a grande 

maioria de empresas de saneamento em nosso país. Na ausência de informações, a formu-
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lação alternativa proposta por Piriou et al. (1997), mostra-se efetiva, apesar da simplicidade. 

Assim, sugere-se estudos visando o desenvolvimento de uma formulação que possa forne-

cer, a partir de dados de fácil obtenção, e com razoável grau de precisão, o decaimento do 

cloro residual em redes. 

 

Da mesma forma, a relação de decaimento de coliformes deve ser, ainda, alvo de maiores 

estudos. Entende-se que a formulação utilizada no modelo é geral, e descreve, com alguma 

precisão, o decaimento de coliformes. Entretanto, dada a importância que esse processo de 

cálculo desempenha no modelo, experimentos que promovam condições mais aproximadas 

da realidade poderiam servir de apoio ao aperfeiçoamento desse equacionamento utilizado 

pelo programa ORAQUA. Esses estudos poderiam incluir medidas para estudar a interação 

do decaimento de coliformes com a redução esperada do teor de cloro, para que essa redu-

ção possa ser incorporada na análise do teor de cloro previsto na rede de distribuição. 

 

Aperfeiçoamentos são necessários no sentido de se obter o valor ótimo do problema de 

programação inteira. Uma alternativa viável seria a adaptação do processo proposto por 

Kumar et al. (1997). Entretanto, é ainda necessário uma verificação de aplicabilidade do 

método ao caso, e, em caso afirmativo, testes devem ser realizados para verificar se as 

mesmas respostas são obtidas. Caso se consiga a implantação desse algoritmo, é possível 

que o programa tenha suas limitações de tamanho de rede eliminadas, além de não mais 

depender de programas externos. 

 

Entende-se também que a faixa de valores mais apropriada para o coeficiente RC da equa-

ção 3.1 do modelo proposto só poderá ser determinada após a implantação do modelo em 

larga escala. A princípio, a importância relativa entre as metodologias deve ser dependente 

da suscetibilidade da rede em ocorrer nela contaminações, devendo ser tanto menor o valor 

do coeficiente quanto melhor for operado for o sistema distribuidor, em termos da não ocor-

rência de interrupções no abastecimento. 

 

Especificamente com relação à CAESB, sugere-se que medidas sejam tomadas para criar-

se melhores condições para a coleta de amostras. Pela condição atual, alguns pontos de 

coleta são preteridos em razão da dificuldade de coleta de amostras, o que pode dificultar 

bastante a implantação do modelo proposto. Algumas medidas poderiam ser tomadas, como 

a padronização de um tipo de caixa de coleta, lacradas, com um colar  que permitisse cone-

xão direta com os anéis de distribuição da rede. Isso eliminaria o problema de dificuldades 

na execução da coleta de forma definitiva. 

 



 78 

O modelo proposto apresenta uma alternativa dotada de um embasamento teórico para a 

importante tarefa de escolha de pontos de amostragem em redes. Formas mais aperfeiçoa-

das no sentido de correlacionar-se métodos de simulação de qualidade de água com méto-

dos de aumento de representatividade de amostragem podem ser desenvolvidas, mas a 

metodologia aqui apresentada representa um estudo inicial nesse sentido, que pode ser de 

grande valia para empresas de saneamento, de qualquer porte, na busca de detectar pro-

blemas de qualidade na água distribuída. 
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 A – PROCEDIMENTOS E FLUXOGRAMAS DO ORAQUA 

A.1 – PROCEDIMENTO PARA O CÁLCULO DA REDE DE DISTRIBU-

IÇÃO 

Para o cálculo hidráulico da rede de distribuição utilizou-se um algoritmo que se baseia nas 

cargas piezométricas dos nós como incógnitas, usando o método iterativo de Newton-

Raphson na obtenção das variáveis. O método foi implementado segundo o diagrama sim-

plificado mostrado pela figura A-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A- 1– Diagrama de resolução da distribuição de vazão na rede 

[LEITURA DE DADOS DO PROBLEMA] 

Para todos os trechos, obter comprimentos, diâmetros e materiais 

 

Para cada cenário de Distribuição, faça 

[LEITURA DE DADOS DOS CENÁRIOS] 

Para todos os nós da rede obter os dados de demanda, cloro residual (caso seja reserva-

tório), cotas altimétricas, e se o nó está travado, em cada cenário de demanda 

[BLOCO DE CÁLCULOS DA REDE EM CADA CENÁRIO] 

[CALCULOS PRELIMINARES] – Obter vazão velocidade e resistência para cada um dos 

trechos da rede 

[CALCULOS DO VETOR F E DA MATRIZ dF] – A partir dos dados anteriores, obter para 

cada nó o vetor de vazão F e os elementos da matriz dF (de acordo com a equação 2.4)  

[SISTEMA LINEAR] – Elimine as linhas e colunas de F e dF correspondente aos nós de 

reservatório e resolva o sistema [dF].[X] = [F] 

[CORREÇÃO DE VAZÃO] – Com o valor de X encontrado, recalcule os valores de F, ob-

tendo as novas vazões na rede. 

[TESTE]  

 Caso os valores de [F] novos forem suficientemente próximos dos anteriores (con-

vergirem), e se for o último cenário analisado, ir para.[APRESENTAÇÃO DE RE-

SULTADOS].  

 Se houver convergência, mas não for o último cenário, ir para próximo cenário e  fa-

zer [LEITURA DE DADOS DE CENÁRIOS];  

 Caso não haja convergência, ir para [CALCULOS PRELIMINARES]. 

  

 [APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS] 
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A.2 – PROCEDIMENTO PARA CÁLCULO DO TEOR DE CLORO RE-

SIDUAL NA REDE 

 

A partir das trajetórias da rede de distribuição, e de outros dados da rede, como o tempo de 

percurso entre nós adjacentes, e sendo conhecido o teor de cloro residual aplicado no início 

da rede, é possível calcular-se o valor da concentração de cloro nos demais pontos, assu-

mindo-se a condição de consumo nos nós da rede invariante no tempo. 

 

O procedimento é assim executado: toma-se o valor de concentração média de cloro afluen-

te a um nó, os trechos da rede que são alimentados pelo mesmo. Com o tempo de escoa-

mento entre os nós a ele ligados e a equação de decaimento do cloro, é possível calcular-se 

a concentração de cloro nas outras extremidades de jusante dos trechos de rede. O fluxo-

grama de cálculo de cloro residual nos nós da rede é mostrado no diagrama da figura A-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A- 2– Algoritmo de obtenção de teores de cloro na rede de distribuição. 

 

 

[ORDENAÇÃO INICIAL] 

Gerar uma lista de nós, ordenada por pressão 

 

Para cada nó da lista gerada, faça: 

    [TESTE NÚMERO 1] 

O nó corrente possui algum nó à montante? 

- Se sim, então listar os trechos que têm o nó corrente como extremidade de jusante e 

calcule o teor médio de cloro advindo desses trechos 

- Se não, obter o teor de cloro de entrada na rede 

      Para cada trecho a jusante do nó corrente faça: 

Calcular para cada trecho o valor de cloro nas extremidades de jusante 

 

[TESTE NÚMERO 2] 

      Chegou-se ao final da lista de nós ordenados por pressão: 

- Se sim, ir para [APRESENTAÇÃO DE DADOS] 

- Se não, proceder cálculo para o próximo nó 

 

[APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS] 
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A.3 – PROCEDIMENTO PARA SIMULAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO NA 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

 

A simulação da propagação de contaminação de coliformes exige o conhecimento da hi-

dráulica de escoamento na rede, além dos valores de concentração de cloro em cada nó da 

rede de distribuição. A partir da inserção, em um nó, de uma contaminação por coliformes, 

conhecidos as vazões e concentrações de cloro nos trechos, pode-se calcular a concentra-

ção de coliformes nos nós de jusante. O procedimento para simulação da propagação da 

contaminação é descrito na figura A-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A- 3 – Fluxograma para simulação da propagação da contaminação nos nós da rede 
utilizado pelo programa ORAQUA 

Gerar lista de nós da rede ordenada do 

maior para o menor valor de pressão  

Inserir a contaminação por colifor-

mes em teor conhecido 

Obter a lista de todos os trechos e 

nós situados a jusante do nó con-

taminado. 

Executar a propagação de contami-

nação nos trechos e nós, obser-

vando o decaimento do teor de 

coliformes à medida que se propa-

ga a contaminação 

Chegou-se ao final da lista de 

nós gerada? 

Preencha o valor de contaminação 

causado pelo nó onde aplicou-se a 

contaminação nos nós à jusante do 

escoamento. 

Fim do processo 

Para cada nó da rede, fazer: 

Sim Não, próximo nó 
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A.4 – PROCEDIMENTO DE MONTAGEM DO PROBLEMA A SER RE-

SOLVIDO PELO OTIMIZADOR 

 

No otimizador utilizado pelo modelo ORAQUA, denominado LINDO, a estrutura do arquivo 

de dados para a resolução do problema é basicamente composta pela  Função Objetivo, 

pela listas das restrições do problema e pela declaração de variáveis. Um problema simples 

(5 nós, 1 cenário, sem análise de coliformes) teria então o seguinte formato dentro do otimi-

zador: 

 

 

MAX 

 0.0000A01 + 0.0000A02 +0.0000A03 +0.0000A04 +0.0000A05 +  

 0.0000A06 +0.0100A07 +0.0200A08 +0.0300A09 +0.0400A10 

 Subject To 

 A01 +A02 +A03 +A04 +A05 -A6>=0 

 A02 +A03 +A04 +A05 -A7>=0 

 A03 +A05 -A8>=0 

 A04 -A9>=0 

 A05 -A10>=0 

 A01 +A02 +A03 +A04 +A05 <=1 

 END 

 INT A01 

 INT A02 

 INT A03 

 INT A04 

 INT A05 

 INT A06 

 INT A07 

 INT A08 

 INT A09 

 INT A10 

 

 

Os dados transferidos do modelo ORAQUA para o otimizador LINDO são automaticamente 

processados. Este resultado é armazenado em um arquivo de banco de dados do programa 

ORAQUA. 

Função Objetivo a 

se maximizar 

Lista de restrições do problema: Iniciando 

pelas restrições advindas da matriz de co-

bertura, após a restrição do número esta-

ções requeridas 

Definição de Variáveis Inteiras: As variáveis 

de A01 até A05 são as variáveis tipo x en-

quanto que as A06 até A10 são as tipo y. 

Não foram utilizadas variáveis tipo z 
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A.5 – TABELAS 

Tabela A- 1.a– Dados dos Nós da rede de distribuição de  Santa Maria – DF, com as coordena-
das de acordo com o padrão SICAD 

Nó Demanda Nó (l/s) Coordenada X SICAD (m) Coordenada Y SICAD (m) Carga Piezom. (m) Cloro Residual (mg/L) 

1 0,00 17.972,99 822.881,85 1.252,90 1,50 

2 9,50 17.947,37 822.847,45 1.251,75 1,48 

3 6,45 17.952,48 822.819,82 1.251,22 1,43 

4 6,00 17.947,95 822.802,94 1.250,43 1,39 

5 8,33 17.925,03 822.789,81 1.248,75 1,35 

6 9,00 17.920,04 822.813,03 1.249,79 1,41 

7 10,00 17.917,19 822.828,97 1.250,41 1,43 

8 3,00 17.976,25 822.874,69 1.252,80 1,50 

9 5,00 17.982,02 822.852,90 1.251,62 1,47 

10 4,00 17.988,26 822.824,24 1.251,04 1,40 

11 5,93 17.989,65 822.800,51 1.249,80 1,29 

12 1,50 17.962,70 822.807,00 1.250,24 1,31 

13 6,30 17.961,75 822.835,65 1.251,57 1,38 

14 4,00 17.959,02 822.858,13 1.252,34 1,43 

15 4,26 17.981,90 822.879,01 1.252,69 1,49 

16 6,20 18.010,82 822.885,19 1.251,88 1,45 

17 6,90 18.016,80 822.857,18 1.251,46 1,39 

18 5,90 18.021,13 822.831,40 1.250,98 1,33 

19 3,25 18.027,36 822.801,40 1.250,74 1,16 

20 3,10 17.997,78 822.802,27 1.251,00 1,27 

21 5,90 17.999,22 822.833,94 1.251,26 1,40 

22 4,82 17.987,94 822.850,84 1.252,21 1,44 

23 0,00 17.944,35 822.868,80 1.251,36 1,48 

24 0,00 17.960,07 822.792,77 1.248,40 1,40 

25 6,18 17.962,65 822.787,17 1.247,58 1,40 

26 7,72 17.996,22 822.790,29 1.246,47 1,34 

27 5,20 18.023,98 822.800,17 1.244,73 1,30 

28 7,75 18.033,17 822.773,79 1.239,64 1,27 

29 7,52 18.003,08 822.758,71 1.239,64 1,30 

30 6,32 17.968,72 822.760,20 1.245,96 1,36 

31 3,21 17.958,31 822.792,40 1.248,27 1,40 

32 6,20 17.964,58 822.762,13 1.247,39 1,35 

33 5,82 17.953,17 822.748,12 1.246,50 1,25 

34 6,31 17.932,29 822.755,52 1.247,00 1,28 

35 7,07 17.927,35 822.778,90 1.247,58 1,33 

36 0,00 17.876,79 822.826,44 1.248,73 1,43 

37 5,00 17.887,43 822.803,40 1.246,75 1,41 

38 3,47 17.898,45 822.777,94 1.245,64 1,37 

39 4,50 17.910,12 822.776,02 1.245,14 1,33 

40 4,50 17.921,13 822.750,82 1.243,75 1,25 
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Tabela A.1.b– Dados dos Nós da rede de distribuição de  Santa Maria – DF, com as coordena-
das de acordo com o padrão SICAD (continuação) 

Nó Demanda Nó (l/s) Coordenada X SICAD (m) Coordenada Y SICAD (m) Carga Piezom. (m) Cloro Residual (mg/L) 

41 4,00 17.898,32 822.740,24 1.243,76 1,18 

42 4,00 17.884,68 822.771,95 1.245,40 1,24 

43 3,50 17.866,33 822.768,57 1.245,88 1,29 

44 5,00 17.856,85 822.790,27 1.246,11 1,35 

45 0,00 17.847,12 822.807,56 1.246,50 1,41 

46 4,50 17.856,43 822.785,65 1.245,18 1,39 

47 2,00 17.861,13 822.774,84 1.245,07 1,36 

48 5,00 17.874,85 822.766,19 1.244,42 1,32 

49 2,45 17.888,75 822.754,05 1.243,09 1,28 

50 6,00 17.878,51 822.732,11 1.243,08 0,99 

51 4,45 17.860,16 822.737,43 1.243,11 1,21 

52 2,52 17.859,92 822.765,61 1.243,76 1,27 

53 2,80 17.840,27 822.765,75 1.244,72 1,31 

54 0,00 17.815,50 822.787,37 1.244,47 1,39 

55 5,00 17.827,48 822.771,97 1.243,02 1,38 

56 7,00 17.844,02 822.748,28 1.242,49 1,33 

57 5,98 17.859,68 822.725,87 1.241,77 1,27 

58 5,50 17.844,53 822.712,10 1.241,09 1,19 

59 7,00 17.820,32 822.728,35 1.241,57 1,25 

60 6,00 17.799,79 822.752,73 1.242,45 1,31 

61 0,00 17.785,17 822.766,70 1.242,66 1,37 

62 0,00 17.731,98 822.728,98 1.238,83 1,33 

63 0,00 17.726,44 822.707,71 1.236,93 1,31 

64 0,00 17.677,67 822.673,61 1.235,01 1,29 

65 6,30 17.679,34 822.668,76 1.234,90 1,29 

66 6,40 17.696,32 822.644,21 1.233,36 1,24 

67 6,20 17.712,85 822.620,70 1.233,06 1,10 

68 6,32 17.685,52 822.601,55 1.233,12 1,09 

69 6,40 17.668,60 822.625,78 1.233,59 1,16 

70 6,30 17.652,16 822.649,38 1.234,01 1,24 

71 0,00 17.724,76 822.606,16 1.233,51 1,27 

72 0,00 17.695,44 822.585,37 1.224,10 1,23 

73 5,40 17.688,96 822.594,27 1.223,15 1,22 

74 5,40 17.661,40 822.575,34 1.222,51 1,16 

75 7,15 17.642,70 822.602,08 1.222,25 1,09 

76 5,40 17.625,24 822.627,02 1.222,07 0,92 

77 5,40 17.652,65 822.646,29 1.222,28 1,07 

78 7,10 17.668,63 822.623,27 1.222,68 1,15 

79 0,00 17.666,90 822.565,11 1.220,78 1,22 

80 6,90 17.660,57 822.574,06 1.219,25 1,21 

81 6,90 17.634,15 822.555,36 1.218,20 1,16 

82 9,15 17.615,00 822.580,67 1.217,62 1,07 
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Tabela A.1.c– Dados dos Nós da rede de distribuição de  Santa Maria – DF, com as coordena-
das de acordo com o padrão SICAD (continuação) 

Nó Demanda Nó (l/s) Coordenada X SICAD (m) Coordenada Y SICAD (m) Carga Piezom. (m) Cloro Residual (mg/L) 

83 6,90 17.597,58 822.605,50 1.217,42 0,97 

84 6,90 17.625,18 822.624,89 1.217,86 1,09 

85 9,20 17.642,54 822.600,00 1.218,37 1,14 

86 0,00 17.638,43 822.545,21 1.218,15 1,20 

87 0,00 17.636,78 822.546,66 1.217,90 1,20 

88 0,00 17.627,44 822.559,56 1.214,51 1,19 

89 0,00 17.588,52 822.566,20 1.207,39 1,15 

90 13,00 17.585,56 822.568,83 1.206,67 1,15 

91 15,20 17.569,21 822.583,06 1.205,87 1,12 

92 5,57 17.595,40 822.606,61 1.204,39 1,04 

93 3,70 17.610,09 822.585,58 1.204,58 1,11 

94 3,80 17.571,49 822.541,27 1.204,29 1,11 

95 6,00 17.548,80 822.553,02 1.204,09 1,04 

96 0,00 17.561,30 822.512,87 1.206,73 1,04 

97 10,00 17.557,33 822.513,82 1.206,30 1,04 

98 10,20 17.536,05 822.518,75 1.205,84 1,00 

99 5,20 17.548,10 822.552,00 1.204,49 0,90 

100 3,00 17.567,57 822.542,04 1.204,63 0,98 

101 2,98 17.553,72 822.482,87 1.204,69 0,98 

102 5,00 17.531,99 822.482,58 1.204,55 0,90 

103 7,20 17.623,62 822.556,41 1.213,84 1,19 

104 5,15 17.602,57 822.532,32 1.213,26 1,12 

105 6,21 17.596,29 822.520,43 1.212,62 1,10 

106 2,22 17.591,24 822.497,25 1.211,36 1,06 

107 4,22 17.564,29 822.503,67 1.210,82 0,95 

108 6,15 17.571,77 822.518,43 1.210,98 1,01 

109 4,15 17.582,15 822.544,60 1.211,59 1,08 

110 6,20 17.597,51 822.568,59 1.213,04 1,13 

111 4,00 17.620,15 822.528,96 1.215,78 1,17 

112 12,42 17.615,86 822.515,93 1.215,02 1,15 

113 0,00 17.637,64 822.482,81 1.216,83 1,14 

114 8,00 17.631,44 822.482,84 1.216,33 1,13 

115 2,50 17.631,91 822.449,23 1.214,37 1,09 

116 4,00 17.607,13 822.448,88 1.213,47 1,05 

117 4,40 17.586,34 822.448,60 1.213,09 0,99 

118 4,38 17.564,85 822.448,32 1.212,62 0,91 

119 3,30 17.564,45 822.481,91 1.212,89 1,03 

120 5,40 17.585,84 822.482,26 1.214,28 1,06 

121 3,00 17.606,81 822.482,44 1.215,06 1,10 

122 9,74 17.547,17 822.481,58 1.206,16 1,10 

123 5,12 17.547,66 822.447,94 1.204,18 1,06 

124 3,12 17.548,21 822.412,01 1.203,34 0,98 

125 1,74 17.548,60 822.378,45 1.203,01 0,86 

126 3,74 17.535,35 822.378,26 1.202,55 0,80 
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Tabela A.1.d– Dados dos Nós da rede de distribuição de  Santa Maria – DF, com as coordena-
das de acordo com o padrão SICAD (continuação) 

Nó Demanda Nó (l/s) Coordenada X SICAD (m) Coordenada Y SICAD (m) Carga Piezom. (m) Cloro Residual (mg/L) 

127 3,98 17.535,20 822.411,86 1.202,56 0,94 

128 2,65 17.532,47 822.429,59 1.203,52 0,98 

129 4,98 17.534,69 822.446,64 1.203,81 1,03 

130 2,73 17.534,16 822.480,91 1.205,32 1,09 

131 0,00 17.637,93 822.448,14 1.215,25 1,11 

132 4,50 17.636,93 822.448,13 1.215,19 1,11 

133 2,60 17.637,16 822.426,99 1.214,11 1,08 

134 3,53 17.604,58 822.426,61 1.213,02 1,02 

135 4,00 17.589,20 822.413,88 1.212,54 0,94 

136 3,50 17.563,64 822.413,44 1.211,88 0,81 

137 3,50 17.563,21 822.447,15 1.211,94 0,95 

138 4,00 17.588,73 822.447,54 1.213,47 1,01 

139 3,60 17.604,23 822.447,72 1.214,04 1,07 

140 0,00 17.634,86 822.414,00 1.214,21 1,08 

141 3,50 17.634,87 822.403,71 1.213,92 1,07 

142 3,45 17.635,48 822.376,36 1.213,69 0,98 

143 3,45 17.609,26 822.377,17 1.213,47 0,87 

144 3,45 17.609,16 822.402,92 1.213,70 0,99 

145 0,00 17.599,85 822.412,72 1.210,16 1,06 

146 3,80 17.586,84 822.412,55 1.207,63 1,05 

147 3,79 17.587,37 822.378,89 1.206,41 0,99 

148 3,70 17.565,97 822.378,57 1.206,14 0,94 

149 5,00 17.553,02 822.378,48 1.205,64 0,88 

150 3,00 17.552,58 822.412,07 1.205,96 0,99 

151 5,70 17.569,91 822.412,33 1.207,04 1,02 

152 3,00 17.560,22 822.375,95 1.207,48 1,03 

153 6,10 17.550,12 822.375,76 1.207,04 0,98 

154 6,00 17.534,77 822.375,55 1.206,59 0,95 

155 4,00 17.527,17 822.375,50 1.206,45 0,84 

156 0,00 17.522,54 822.376,95 1.204,16 0,96 

157 0,00 17.522,14 822.410,31 1.202,45 0,92 

158 7,00 17.521,80 822.480,60 1.196,01 0,86 

159 1,07 17.516,32 822.481,14 1.195,70 0,85 

160 2,50 17.516,78 822.447,67 1.195,33 0,77 

161 6,00 17.483,52 822.447,21 1.193,97 0,68 

162 2,50 17.482,96 822.480,58 1.194,42 0,78 

163 2,00 17.501,16 822.480,83 1.195,49 0,81 

164 5,80 17.521,81 822.481,81 1.194,65 0,84 

165 10,00 17.510,72 822.498,84 1.194,31 0,82 

166 3,00 17.511,13 822.410,34 1.201,95 0,90 

167 2,58 17.511,51 822.392,10 1.201,56 0,85 

168 2,15 17.493,86 822.392,01 1.201,55 0,74 

169 2,30 17.493,69 822.410,00 1.201,73 0,85 

170 2,00 17.485,47 822.409,79 1.201,63 0,82 
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Tabela A.1.e– Dados dos Nós da rede de distribuição de  Santa Maria – DF, com as coordena-
das de acordo com o padrão SICAD (continuação) 

Nó Demanda Nó (l/s) Coordenada X SICAD (m) Coordenada Y SICAD (m) Carga Piezom. (m) Cloro Residual (mg/L) 

171 3,22 17.515,21 822.370,72 1.203,50 0,94 

172 3,22 17.515,46 822.354,74 1.202,87 0,91 

173 1,00 17.479,70 822.354,22 1.202,15 0,83 

174 2,22 17.479,65 822.362,22 1.202,02 0,81 

175 3,22 17.483,28 822.370,22 1.202,01 0,88 

176 2,31 17.471,73 822.362,20 1.201,65 0,79 

177 1,89 17.467,30 822.385,06 1.201,37 0,75 

178 1,88 17.475,00 822.385,23 1.201,41 0,83 

179 1,31 17.483,10 822.385,27 1.201,58 0,85 

180 2,71 17.455,46 822.384,95 1.200,99 0,72 

181 1,88 17.474,73 822.400,71 1.201,01 0,78 

182 1,69 17.455,26 822.401,46 1.200,97 0,59 

 

 

Tabela A- 2.a– Dados dos trechos da rede de distribuição de Santa Maria – DF 

Número Trecho Nó Montante Nó Jusante Comprimento trecho (m) Diâmetro Trecho (mm) Material trecho 

1 1 2 230,0 250 Ferro Fundido 

2 2 3 270,0 200 Ferro Fundido 

3 3 4 234,0 150 Ferro Fundido 

4 4 5 329,0 100 Ferro Fundido 

5 6 5 236,5 100 Ferro Fundido 

6 7 6 119,0 150 Ferro Fundido 

7 2 7 369,5 200 Ferro Fundido 

8 1 8 17,0 200 Ferro Fundido 

9 8 9 230,0 150 Ferro Fundido 

10 9 10 294,5 150 Ferro Fundido 

11 10 11 311,5 100 Ferro Fundido 

12 12 11 330,0 100 Ferro Fundido 

13 13 12 365,0 100 Ferro Fundido 

14 14 13 248,0 150 Ferro Fundido 

15 8 14 334,0 200 Ferro Fundido 

16 1 15 62,0 250 Ferro Fundido 

17 15 16 280,0 200 Ferro Fundido 

18 16 17 286,0 200 Ferro Fundido 

19 17 18 264,0 150 Ferro Fundido 

20 18 19 306,0 100 Ferro Fundido 

21 20 19 317,5 100 Ferro Fundido 

22 21 20 345,0 150 Ferro Fundido 

23 22 21 265,0 150 Ferro Fundido 

24 15 22 286,0 200 Ferro Fundido 

25 1 23 380,0 700 Ferro Fundido 

26 23 24 780,5 300 Ferro Fundido 



 91 

Tabela A.2.b– Dados dos trechos da rede de distribuição de Santa Maria – DF 

Número Trecho Nó Montante Nó Jusante Comprimento trecho (m) Diâmetro Trecho (mm) Material trecho 

27 24 25 74,0 200 Ferro Fundido 

28 25 26 376,0 200 Ferro Fundido 

29 26 27 329,5 150 Ferro Fundido 

30 27 28 314,0 100 Ferro Fundido 

31 28 29 407,5 100 Ferro Fundido 

32 30 29 433,5 100 Ferro Fundido 

33 25 30 276,5 150 Ferro Fundido 

34 24 31 22,0 200 Ferro Fundido 

35 31 32 306,5 150 Ferro Fundido 

36 32 33 281,5 100 Ferro Fundido 

37 34 33 281,5 100 Ferro Fundido 

38 35 34 236,5 150 Ferro Fundido 

39 31 35 397,0 200 Ferro Fundido 

40 23 36 808,0 700 Ferro Fundido 

41 36 37 257,5 200 Ferro Fundido 

42 37 38 236,0 150 Ferro Fundido 

43 38 39 201,6 150 Ferro Fundido 

44 39 40 276,0 100 Ferro Fundido 

45 41 40 250,0 100 Ferro Fundido 

46 42 41 338,6 100 Ferro Fundido 

47 43 42 222,0 150 Ferro Fundido 

48 44 43 236,0 200 Ferro Fundido 

49 37 44 327,0 200 Ferro Fundido 

50 36 45 346,0 600 Ferro Fundido 

51 45 46 223,0 200 Ferro Fundido 

52 46 47 116,0 200 Ferro Fundido 

53 47 48 224,6 150 Ferro Fundido 

54 48 49 239,0 100 Ferro Fundido 

55 49 50 286,0 200 Ferro Fundido 

56 51 50 243,0 200 Ferro Fundido 

57 52 51 289,0 150 Ferro Fundido 

58 53 52 258,0 150 Ferro Fundido 

59 46 53 342,5 200 Ferro Fundido 

60 45 54 350,0 600 Ferro Fundido 

61 54 55 164,0 200 Ferro Fundido 

62 55 56 291,0 200 Ferro Fundido 

63 56 57 271,0 150 Ferro Fundido 

64 57 58 244,0 100 Ferro Fundido 

65 59 58 303,9 100 Ferro Fundido 

66 60 59 316,4 150 Ferro Fundido 

67 55 60 345,6 200 Ferro Fundido 

68 54 61 360,0 600 Ferro Fundido 

69 61 62 760,0 600 Ferro Fundido 

70 62 63 377,0 600 Ferro Fundido 

71 63 64 380,0 600 Ferro Fundido 
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Tabela A.2.c– Dados dos trechos da rede de distribuição de Santa Maria – DF (continuação) 

Número Trecho Nó Montante Nó Jusante Comprimento trecho (m) Diâmetro Trecho (mm) Material trecho 

72 64 65 12,0 200 Ferro Fundido 

73 65 66 343,5 150 Ferro Fundido 

74 66 67 288,5 150 Ferro Fundido 

75 68 67 475,5 100 Ferro Fundido 

76 69 68 295,5 150 Ferro Fundido 

77 70 69 336,5 200 Ferro Fundido 

78 65 70 333,0 200 Ferro Fundido 

79 64 71 350,0 600 Ferro Fundido 

80 71 72 846,0 500 Ferro Fundido 

81 72 73 110,0 200 Ferro Fundido 

82 73 74 335,0 200 Ferro Fundido 

83 74 75 277,0 200 Ferro Fundido 

84 75 76 304,0 150 Ferro Fundido 

85 77 76 490,0 100 Ferro Fundido 

86 78 77 280,0 150 Ferro Fundido 

87 73 78 351,0 200 Ferro Fundido 

88 72 79 350,0 500 Ferro Fundido 

89 79 80 110,0 200 Ferro Fundido 

90 80 81 336,0 200 Ferro Fundido 

91 81 82 402,8 200 Ferro Fundido 

92 82 83 216,0 150 Ferro Fundido 

93 84 83 534,0 100 Ferro Fundido 

94 85 84 216,0 150 Ferro Fundido 

95 80 85 402,8 200 Ferro Fundido 

96 79 86 350,0 500 Ferro Fundido 

97 86 87 10,0 300 Ferro Fundido 

98 87 88 165,0 300 Ferro Fundido 

99 88 89 620,0 300 Ferro Fundido 

100 89 90 48,4 200 Ferro Fundido 

101 90 91 216,0 200 Ferro Fundido 

102 91 92 357,0 100 Ferro Fundido 

103 93 92 215,6 100 Ferro Fundido 

104 90 93 269,4 100 Ferro Fundido 

105 90 94 286,9 100 Ferro Fundido 

106 94 95 216,0 100 Ferro Fundido 

107 91 95 364,8 100 Ferro Fundido 

108 89 96 610,0 300 Ferro Fundido 

109 96 97 48,4 200 Ferro Fundido 

110 97 98 217,0 200 Ferro Fundido 

111 98 99 357,2 100 Ferro Fundido 

112 100 99 217,0 100 Ferro Fundido 

113 97 100 303,8 100 Ferro Fundido 
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Tabela A.2.d– Dados dos trechos da rede de distribuição de Santa Maria – DF (continuação) 

Número Trecho Nó Montante Nó Jusante Comprimento trecho (m) Diâmetro Trecho (mm) Material trecho 

114 97 101 302,8 100 Ferro Fundido 

115 101 102 217,0 100 Ferro Fundido 

116 98 102 368,2 100 Ferro Fundido 

117 88 103 58,0 200 Ferro Fundido 

118 103 104 320,0 200 Ferro Fundido 

119 104 105 168,0 150 Ferro Fundido 

120 105 106 200,0 100 Ferro Fundido 

121 106 107 276,0 100 Ferro Fundido 

122 108 107 200,0 100 Ferro Fundido 

123 109 108 312,5 150 Ferro Fundido 

124 110 109 326,0 150 Ferro Fundido 

125 103 110 356,0 200 Ferro Fundido 

126 87 111 255,0 150 Ferro Fundido 

127 111 112 157,0 150 Ferro Fundido 

128 86 113 623,0 500 Ferro Fundido 

129 113 114 62,0 200 Ferro Fundido 

130 114 115 336,8 150 Ferro Fundido 

131 115 116 230,1 150 Ferro Fundido 

132 116 117 230,2 150 Ferro Fundido 

133 117 118 213,0 100 Ferro Fundido 

134 119 118 336,8 100 Ferro Fundido 

135 120 119 213,0 100 Ferro Fundido 

136 121 120 230,0 150 Ferro Fundido 

137 114 121 230,0 150 Ferro Fundido 

138 89 122 410,0 250 Ferro Fundido 

139 122 123 346,7 150 Ferro Fundido 

140 123 124 366,4 150 Ferro Fundido 

141 124 125 352,6 150 Ferro Fundido 

142 125 126 130,2 100 Ferro Fundido 

143 127 126 335,8 100 Ferro Fundido 

144 128 127 204,3 100 Ferro Fundido 

145 129 128 194,5 150 Ferro Fundido 

146 130 129 346,7 150 Ferro Fundido 

147 122 130 130,2 150 Ferro Fundido 

148 113 131 346,0 400 Ferro Fundido 

149 131 132 10,0 200 Ferro Fundido 

150 132 133 209,9 150 Ferro Fundido 

151 133 134 324,7 150 Ferro Fundido 

152 134 135 322,8 150 Ferro Fundido 

153 135 136 309,6 100 Ferro Fundido 

154 137 136 337,8 100 Ferro Fundido 

155 138 137 309,6 100 Ferro Fundido 
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Tabela A.2.e– Dados dos trechos da rede de distribuição de Santa Maria – DF (continuação) 

Número Trecho Nó Montante Nó Jusante Comprimento trecho (m) Diâmetro Trecho (mm) Material trecho 

156 139 138 262,2 150 Ferro Fundido 

157 132 139 262,1 150 Ferro Fundido 

158 131 140 336,0 400 Ferro Fundido 

159 140 141 48,5 150 Ferro Fundido 

160 141 142 257,8 150 Ferro Fundido 

161 142 143 246,0 100 Ferro Fundido 

162 144 143 257,8 100 Ferro Fundido 

163 141 144 246,0 150 Ferro Fundido 

164 140 145 364,0 300 Ferro Fundido 

165 145 146 133,6 150 Ferro Fundido 

166 146 147 338,8 150 Ferro Fundido 

167 147 148 169,6 150 Ferro Fundido 

168 148 149 173,6 100 Ferro Fundido 

169 150 149 335,8 100 Ferro Fundido 

170 151 150 173,6 100 Ferro Fundido 

171 146 151 169,6 150 Ferro Fundido 

172 145 152 382,0 300 Ferro Fundido 

173 152 153 245,5 200 Ferro Fundido 

174 153 154 141,0 150 Ferro Fundido 

175 154 155 252,5 150 Ferro Fundido 

176 152 156 739,0 300 Ferro Fundido 

177 156 157 346,0 250 Ferro Fundido 

178 157 158 710,0 200 Ferro Fundido 

179 158 159 50,0 150 Ferro Fundido 

180 159 160 282,0 150 Ferro Fundido 

181 160 161 333,0 100 Ferro Fundido 

182 162 161 334,0 100 Ferro Fundido 

183 163 162 183,0 100 Ferro Fundido 

184 159 163 150,0 150 Ferro Fundido 

185 158 164 177,2 150 Ferro Fundido 

186 164 165 107,0 150 Ferro Fundido 

187 157 166 111,0 150 Ferro Fundido 

188 166 167 170,0 100 Ferro Fundido 

189 167 168 172,0 100 Ferro Fundido 

190 169 168 170,0 100 Ferro Fundido 

191 169 170 83,0 100 Ferro Fundido 

192 166 169 172,0 150 Ferro Fundido 

193 156 171 139,5 200 Ferro Fundido 

194 171 172 160,0 150 Ferro Fundido 

195 172 173 356,0 150 Ferro Fundido 

196 173 174 80,0 150 Ferro Fundido 
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Tabela A.2.f– Dados dos trechos da rede de distribuição de Santa Maria – DF (continuação) 

Número Trecho Nó Montante Nó Jusante Comprimento trecho (m) Diâmetro Trecho (mm) Material trecho 

197 174 175 116,0 100 Ferro Fundido 

198 171 175 320,0 150 Ferro Fundido 

199 174 176 80,0 100 Ferro Fundido 

200 176 177 270,0 100 Ferro Fundido 

201 175 179 150,0 150 Ferro Fundido 

202 179 178 80,0 150 Ferro Fundido 

203 178 177 76,0 150 Ferro Fundido 

204 177 180 120,0 100 Ferro Fundido 

205 180 182 166,0 100 Ferro Fundido 

206 178 181 166,0 100 Ferro Fundido 

207 181 182 196,0 100 Ferro Fundido 

 

 

Tabela A- 3 – Nós de amostragem adotados pela DVMQ/SPHI/DRSE/CAESB na cidade de Santa 
Maria – DF, classificados de acordo com o dia da semana em que são amostrados 

 

Segunda-
feira 

Terça-feira Quarta- 
feira 

Quinta-
feira 

Sexta-feira 

1 13 12 27 Não aplicável. 
Pontos situa-

dos em área 
fora do projeto 
original 

7 84 43 32 

16 91 66 49 

159 124 119 58 

173 127 148 63 

   133 

 

 

Tabela A- 4– Nós de amostragem indicados pelo ORAQUA, maximizando-se a representativi-
dade de amostragem de água na cidade de Santa Maria – DF, classificados de acordo com o 
dia da semana em que são amostrados 

Segunda-
feira 

Terça-feira Quarta- 
feira 

Quinta-
feira 

Sexta-feira 

5 28 68 107 Não aplicável. 
Pontos situa-
dos em área 

fora do projeto 
original, na 
Expansão de 

Santa Maria. 

6 34 76 108 

11 41 83 118 

18 50 95 127 

19 58 99 136 

 165 
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Tabela A- 5– Nós de amostragem indicados pelo ORAQUA, maximizando-se a capacidade de 
detecção de coliformes na cidade de Santa Maria – DF, classificados de acordo com o dia da 
semana em que são amostrados 

Segunda-
feira 

Terça-feira Quarta- 
feira 

Quinta-
feira 

Sexta-feira 

5 58 95 139 Não aplicável. 
Pontos situa-

dos em área 
fora do projeto 
original, na 

Expansão de 
Santa Maria. 

29 67 103 150 

35 76 121 164 

40 83 130 175 

50 85 136 177 

 182 

 

 

Tabela A- 6– Nós de amostragem obtidos pelo ORAQUA, maximizando-se a representatividade 
de amostragem e a capacidade de detecção de coliformes em de Santa Maria – DF, classifica-
dos de acordo com o dia da semana em que são amostrados 

Segunda-
feira 

Terça-feira Quarta- 
feira 

Quinta-
feira 

Sexta-feira 

5 40 83 118 Não aplicável. 
Pontos situa-
dos em área 

fora do projeto 
original, na 
Expansão de 

Santa Maria. 

11 50 95 126 

19 58 99 136 

29 68 107 149 

33 76 112 165 

 177 

 

 


