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RESUMO– A ocorrência de vazamentos em sistema de abastecimento de água convencional está, 

muitas vezes, relacionada à presença de falhas nas tubulações do sistema, como fraturas e rupturas. 

Essas falhas, além do desperdício de água, permitem a entrada de contaminantes presentes nas 

proximidades da tubulação, como solo contaminado e esgoto. Tal fenômeno é denominado de 

intrusão, e ocorre em casos de variação da pressão no interior do tubo. Deste modo, o objetivo deste 

trabalho consiste em obter a quantidade de fluido que pode, potencialmente, atingir um sistema de 

distribuição de água através de falhas nas condições físicas da tubulação da rede. Para tanto, foi 

construída uma bancada representativa de um sistema de distribuição de água em escala piloto e esse 

cenário foi analisado para três pequenas falhas localizadas nas proximidades da fonte transitória. 

ABSTRACT– The occurrence of leaks in a conventional water supply system is often related to the 

presence of faults in the system pipes, such as fractures and ruptures. These flaws allow water leakage 

and the entry of contaminants from the vicinity of the pipe, such as contaminated soil and sewage. 

This phenomenon is called intrusion, and occurs in cases of variation of pressure inside the tube.  

Thus, the purpose of this resume is to obtain the amount of fluid that can potentially reach a water 

distribution system through failures in the physical conditions of the network pipe. Therefore, a pilot 

scale water distribution system was built, and this scenario was analyzed for three small faults located 

in the vicinity of the transient source.  
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INTRODUÇÃO 

O acesso à água de qualidade é um direito de todos, garantido através da Lei n° 9.433/97, que 

estabelece a Política Nacional de Recursos Hídricos e o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos. Segundo a Portaria 2.914 de 12 de dezembro de 2011 do ministério da saúde, toda 

água destinada ao consumo humano, distribuída coletivamente por meio de sistema ou solução 

alternativa coletiva de abastecimento de água, deve ser objeto de controle e vigilância da qualidade 

da água. No entanto, mesmo que o processo na estação de tratamento de água tenha sido efetuado de 

maneira satisfatória, ainda existem fenômenos que geram possibilidade de contaminação durante o 

transporte na rede de distribuição, que são, por vezes ignorados.  

A ocorrência de falhas na rede de distribuição de água é recorrente, e a deterioração da mesma 

ao longo de sua vida útil pode provocar rompimentos (Morais et al., 2010). Quando se aborda essa 

situação, geralmente o foco da discussão é a perda de água dos sistemas de abastecimento. Conforme 

Boulos et al. (2005), a ocorrência de transientes hidráulicos nessas tubulações pode gerar, além de 

rompimentos, a ressuspensão de partículas precipitadas, a intrusão de água subterrânea contaminada 

ou a entrada de gases corrosivos na tubulação. 

Para a Agência dos EUA "Environmental Protection Agency" (EPA), que tem como objetivo 

minimizar os riscos à saúde pública, a água para consumo é uma das prioridades, e a intrusão 

patogênica é responsável por grande parte da contaminação de uma água potável, sendo, assim, 

considerada um grande fator de risco (JESÚS, 2011). De acordo com o mesmo autor, em condições 

normais de operação, nos setores onde existem falhas, podem ocorrer vazamentos, e se as condições 

de pressões forem adversas, em um ambiente saturado, podem ocorrer entradas de contaminantes. 

Sendo que, eventos de contaminação por transientes hidráulicos, surgem durante os períodos de 

pressão baixa ou negativa. Como transientes de pressão são ondas com uma amplitude positiva e uma 

negativa, acabam favorecendo a contaminação por transientes hidráulicos. Diversos autores (SIMON 

e KOROM, 1997; FUNK et al., 1999; e FUNK et al., 1992) afirmam que os transientes hidráulicos 

podem ser causados, principalmente, por: abertura e fechamento de hidrantes de incêndio, 

manutenções indevidas em válvulas de ar, falhas de energia, quebras, operações de descarga, 

drenagem do tanque de alimentação e mudanças bruscas no estado de bomba e demanda. 

Segundo Mansour-Rezaei e Naser (2012), para ocorrer o fenômeno de intrusão em algum 

sistema de distribuição é necessária uma força motriz, como a pressão baixa/negativa já descrita, uma 

fonte de contaminação nas proximidades do local, que podem estar presentes no próprio solo, e 

alguma passagem para os contaminantes, no caso, as falhas, como: rupturas, quebras de tubulação ou 

perfurações nas tubulações. Para análise dos impactos gerados pela intrusão, são levados em 
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consideração: a quantidade de agente patogênico, o destino do contaminante no sistema, o local e o 

tempo de intrusão. Como a intrusão ocorre muito rapidamente, o volume de intrusão de contaminação 

é muitas vezes pequeno, porém pode causar problemas graves. 

O fenômeno chamado de intrusão pode ocorrer, principalmente, por conta de operações mal 

realizadas em um sistema de distribuição de água (ELBASHIR e AMOAH, 2007), como, por 

exemplo, ao fechar registros rapidamente, a fim de bloquear o fluxo de água em regiões onde tenha 

sido observada perda de carga localizada, gerando o efeito transiente (golpe de aríete). O golpe de 

aríete consiste na variação brusca da pressão nas paredes da tubulação por conta de oscilação 

semelhante na vazão no sistema. Desse modo, devido à inércia relativa à velocidade com que a água 

estava sendo transportada e, como a tubulação está fechada à montante, uma coluna de vácuo é 

formada em razão do comportamento compressível da água e do comportamento elástico das paredes 

da tubulação, gerando pressão negativa e resultando na sucção do fluido presente na zona de maior 

pressão exterior ao tubo. 

Yang et al. (2016) realizou uma relação analítica derivada da combinação da infiltração no solo 

e do fluxo através de um orifício para prever a taxa de intrusão em um orifício circular sob condições 

de estado estacionário. Nesse estudo, o efeito da tubulação na redução da área de fluxo foi incorporado 

ao modelo e foi realizada uma simulação com uma tubulação enterrada para validar a precisão do 

modelo melhorado, assim, foi verificado que os resultados analíticos se encaixam bem com os 

resultados experimentais. Taylor et al.  (2018) elaboraram um modelo analítico relacionando a 

pressão da rede de abastecimento, a duração da oferta, o vazamento e o volume de fluidos intrusivos 

potencialmente contaminados presentes durante a lavagem e o estado estacionário da tubulação. 

Assim, o objetivo deste trabalho consiste em obter a quantidade de fluido que pode, 

potencialmente, atingir um sistema de distribuição de água através de falhas nas condições físicas da 

tubulação da rede. Para tanto, foi realizada a montagem de um sistema de distribuição de água em 

escala piloto. A intrusão foi gerada por meio de transientes hidráulicos produzidos em laboratório 

pela rápida interrupção do fluxo da água da tubulação. Desse modo, ressalta-se a importância do 

gerenciamento de vazamentos em sistemas de distribuição que devam fornecer água de forma 

intermitente.  
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Bancada 

     O experimento foi realizado no Laboratório de Eficiência Hidráulica e Energética no 

Saneamento (LENHS/CO), localizado na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). Para 

tanto, foi elaborada uma bancada representativa de um sistema de abastecimento de água, na forma 

de um circuito fechado (Figura 1). O laboratório hidráulico possui sistema de bombeamento próprio, 

bem como um medidor de vazão eletromagnético de 0-10³ m³/h e dois transdutores de pressão com 

alcance de 0-60 psi (0-42,2mca), calibrados para medir a cada 1s, um a montante e outro a jusante do 

local de intrusão. Todos esses equipamentos são controlados por uma central informatizada de 

controle operacional.  

Para poder realizar os ensaios, foram necessárias algumas adaptações, a saber: substituição de 

um dos tubos de PVC do sistema por um tubo de acrílico transparente, afim de melhor observar o 

fluxo da água e a intrusão sendo realizada.  Na superfície do tubo, foi realizado um furo, neste eram 

colocadas placas de vidro com diferentes diâmetros (2, 3 e 4 mm) para desta forma poder variar o 

tamanho da fratura a ser analisada.  

 

Figura 1: Bancada experimental onde foram realizados os ensaios, sendo que o fluxo da água segue da direita 

para esquerda. 

Na superfície do furo, foi instalado medidor cônico, de volume 1 litro, para depositar e 

quantificar o agente de intrusão, constituído de uma mistura de água e corante alimentar. Foi feita a 

escolha desse agente, com intuito de obter uma boa visualização da intrusão do liquido na tubulação 

e, ao mesmo tempo, não contaminar o sistema do LENHS. Foi adotado medidor com formato cônico 
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devido ao fato deste permitir uma maior convergência dos parâmetros de turbulências pois, na 

presença de resíduos, estes se apresentam mais estáveis ao longo do tempo. À montante do tubo de 

acrílico, foi colocado um registro de globo com abertura de ¼ de volta, deste modo foi possível 

realizar um fechamento rápido e, assim, poder gerar o golpe de aríete. 

Ensaio experimental 

     O ensaio experimental consistiu em uma simulação de intrusão em um caso especifico, no 

qual a fonte de contaminação esteja posicionada acima da superfície de fratura do cano. Neste caso, 

há, tanto a intrusão ocasionada pela diferença de nível entre o cano e a fonte de contaminação, ou 

seja, devido à força da gravidade do fluido atuando sobre o cano, como a intrusão ocasionada pela 

pressão negativa, gerada pelo golpe de aríete propriamente dito. Então, para conseguir obter a 

quantidade de agente de intrusão que atingiu o sistema devido apenas ao golpe de aríete, foram 

realizados dois experimentos. O primeiro foi realizado em caso estacionário, ou seja, sem fluxo de 

água, para poder quantificar o volume de agente de intrusão que atinge o sistema naturalmente, devido 

à força de gravidade.  

  O segundo experimento foi realizado em caso de rápida interrupção do fluxo da água na 

tubulação do sistema, gerando o golpe de aríete. Assim, houve a entrada de contaminante tanto pela 

gravidade como pelo golpe. Neste caso, para conseguir obter a quantidade de contaminante que entrou 

no sistema devido apenas ao golpe, foi calculada a diferença entre a quantidade que entrou no segundo 

experimento e a quantidade que entrou no primeiro experimento. Além disso, as falhas que 

normalmente são seções retangulares, podendo ser verticais, horizontais ou transversais, foram 

associadas a furos, com diâmetros previamente calculados através da equação dos diâmetros 

equivalentes de Huebscher (Equação 1), citada por Jesús (2011). Tal associação foi necessária devido 

à dificuldade em se manter um corte intacto, pois, durante a intrusão, a pressão negativa exercida 

sobre a parede da tubulação e sobre o corte faz com que a área deste sofra alteração. 

0,625

0,25
1,55eq

m

A
d

P


                                                                                                                        (1) 

Para o ensaio foram utilizados três diâmetros de furo, a saber: 2, 3 e 4 mm. Sendo que, o tubo 

onde foi realizado o experimento possuía 50,1mm de diâmetro externo, assim o perímetro (Pm) obtido 

para este caso foi de 157,39 mm. Além disso, foi proposto que a extensão da falha transversal 

correspondesse, no máximo, à metade do perímetro externo pois. Se a falha possuísse um 

comprimento maior, o cano poderia ser quebrado, e isto deixaria de ser apenas uma falha. Dessa 
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forma, foi adotado o comprimento de 78,7mm para a falha retangular. Assim, foi obtida a relação 

entre os furos de diâmetro estudado e a largura que esta falha poderia ter em campo (Tabela 1). 

Tabela 1 – Conversão de uma falha retangular de 78,7mm de comprimento para uma falha circular.  

Diâmetro equivalente (mm) Largura da falha (mm) 

2 0,14 

3 0,28 

4 0,44 

 

O primeiro experimento foi realizado nove vezes, pois foi feito um ensaio para cada diâmetro, 

com três repetições. Com relação ao segundo experimento, foram realizadas nove manobras de 

transientes hidráulicos, pois para cada diâmetro foram realizadas três repetições de ensaios, variando 

a vazão e a pressão inicial. Neste caso as vazões iniciais foram de 5,59, 4,66 e 3,6 L/s, com pressões 

correspondentes de 14,26, 10,0 e 6,3 mca.  

Para o primeiro ensaio, houve a abertura das válvulas a montante e a jusante do local de intrusão, 

mantendo a tubulação com água e evitando que houvesse retenção de ar no sistema. A seguir, a 

válvula a montante foi fechada. Esperou-se que a saída de água do sistema se tornasse quase nula, 

para que válvula a jusante fosse fechada. Deste modo, não houve água em excesso pressurizado o 

sistema e foi possível obter uma pressão nula. Caso contrário, não haveria a entrada de fluidos no 

sistema. Nessa situação, foi aberta a válvula do medidor cônico e foi quantificada o tanto de 

contaminante que atingiu o sistema em 10 segundos. O tempo de intrusão para as duas experiências 

foi o mesmo, sendo este adotado pelo fato de ter sido considerado o tempo médio de duração de um 

transiente hidráulico.  

No segundo ensaio, buscou-se garantir que a condição fosse o mais semelhante possível ao que 

ocorre, normalmente, em um sistema de abastecimento. Para isso, foi adotada a seguinte sequência 

metodológica: houve a abertura do registro acima do local de intrusão, mantendo-se a válvula de saída 

também aberta e, após esperar alguns minutos para estabilizar o sistema, o registro foi fechado 

subitamente, gerando o golpe de aríete. Simultaneamente, a válvula do medidor cônico foi aberta para 

permitir o fluxo do corante para a água. Após dez segundos, a válvula foi fechada novamente e o 

volume restante no medidor foi registrado.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a reprodução das repetições dos ensaios, os volumes de contaminante introduzidos na 

tubulação apenas devido apenas à força da gravidade foram contabilizados, e realizou-se a média 
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destes volumes para cada diâmetro da fratura considerada. Foram obtidos os seguintes resultados de 

volume por diâmetro de furo: 358,33 ml/ 4 mm, 250,00 ml/ 3 mm e 130,00 ml/ 2 mm, assim foi 

introduzido até 358,33 ml de contaminante no sistema. Na Tabela 2 estão apresentados os resultados 

da simulação realizada após o golpe de aríete. Nesta constam os volumes de contaminante 

introduzidos e a subtração destes valores pelos volumes introduzidos pela forca da gravidade. Deste 

modo, foram obtidos os volumes de contaminante introduzidos apelas pelo golpe de aríete.  

Além disso, foram plotados gráficos de volume de intrusão, gerado apenas pelo golpe de aríete 

versus vazão inicial da tubulação de água, e de volume de intrusão versus pressão inicial da tubulação 

(Figura 2). Assim, é possível perceber que os diâmetros seguem determinada tendência, sendo que, 

quanto maior for a vazão ou a pressão inicial do sistema, maior será o volume de intrusão obtido. 

Associando-se o resultado dos gráficos do volume de intrusão versus vazão inicial da tubulação de 

água a linhas de tendência linear, foram obtidas as seguintes equações, respectivamente, para os 

diâmetros de 4, 3 e 2 mm: y = 13,529x - 28,568, y = 16,051x - 44,101 e y = 8,3965x - 23,207. 

Realizando o mesmo procedimento para o gráfico do volume de intrusão versus pressão inicial da 

tubulação de água foram geradas as seguintes equações: y = 3,3057x + 0,2157, y = 3,9267x – 10 e y 

= 2,0797x - 5,6285, para os diâmetros de 4, 3 e 2 mm, respectivamente. 

Tabela 2 – Volume de intrusão de contaminantes após o golpe de aríete e descontando o volume introduzido apenas 

pela força da gravidade.  

Pressão  

(mca) 

Vazão 

(l/s) 

Volume (ml) (Gravidade+Golpe de 

aríete) 
Volume (ml) (Golpe de aríete) 

Diâmetro 

de 4 (mm) 

Diâmetro de 

3 (mm) 

Diâmetro de 

2 (mm) 

Diâmetro 

de 4 (mm) 

Diâmetro 

de 3 (mm) 

Diâmetro 

de 2 (mm) 

14,26 5,59 403,33 293,33 153,33 45 43,33 23,33 

10 4,66 396,67 285 146,67 38,34 35 16,67 

6,3 3,6 376,67 261,67 136,67 18,34 11,67 6,67 

 

A existência de intrusão gerada apenas pelo golpe significa que, mesmo para o caso em que a 

fonte de contaminação não esteja acima da superfície de fratura do cano, é possível que entre até 45 

ml de contaminante na tubulação, para as condições do estudo. 

No Brasil, segundo a NBR12266, a mínima distância que uma tubulação de água deve ter de 

uma tubulação de esgoto é de 1,0 m, para o caso do canal estar compreendido entre dois meios-fios. 

Entretanto, em caso de vazamentos na tubulação do esgoto, se o material que estiver separando os 

dois tubos possuir boa drenagem, esta distância pode não ser suficiente para evitar que a fonte de 

contaminação esteja presente nas proximidades da tubulação de água. 
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Além disso, não é necessária a presença de esgoto para contaminar as proximidades do sistema 

de abastecimento. Em estudo realizado por Jesús (2011), em que foram analisadas amostras de poças 

de águas presentes em zonas urbanas, foi constatada a presença de bactérias E. Coli, 4,3×105UFC/100 

ml, e Salmonela, 4,7×105 UFC/100 ml.  Isso significa que, se 45 ml desta água atingisse a tubulação 

do sistema, seriam adicionados 1,935×105 UFC de E. Coli e 2,115×105 UFC de Salmonela à água 

oferecida à população. A presença de E.coli é um dos parâmetros para análise da qualidade da água, 

e, segundo os padrões potabilidade, E.coli não deve estar presente na água de abastecimento público 

em nenhuma concentração. Ademais, o próprio solo presente nas proximidades da tubulação de 

abastecimento pode apresentar a presença de agentes patogênicos. Afinal, em meio urbano, existe a 

presença de animais que depositam os seus dejetos no solo, e com o auxílio de uma simples chuva 

podem ser infiltrados no mesmo. 

 

Figura 2 – Gráfico entre o volume de intrusão gerado apenas pelo golpe de aríete versus vazão/pressão inicial da 

tubulação de acordo com cada diâmetro. 

CONCLUSÃO 

Através da simulação de falha em uma tubulação de laboratório é possível comprovar a 

possibilidade de haver a intrusão de contaminantes, como esgoto, barro ou água parada, no sistema 

de abastecimento de água. Então, apesar dos esforços para tratar a água, mantendo-a dentro dos 

parâmetros de qualidade, esta pode ser oferecida com agentes patogênicos para a população, gerando 

riscos à saúde pública. Assim, é importante manter a qualidade das tubulações e juntas do sistema, 

que devem ter o prazo de validade controlado e respeitado. Além disso, faz-se necessário investir em 

um sistema de distribuição resistente, com equipamentos capazes de suportar as demandas do sistema. 

Através da constatação da vulnerabilidade do sistema, fica evidente a importância de ensinamentos 

sobre procedimentos a serem realizados durante o controle de vazamentos, pois os funcionários de 

operação e manutenção de sistemas hidráulicos devem ser bem preparados para saber como agir 

nesses casos. 
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Conforme verificado no estudo, manobras bruscas na válvula de descarga produzem o golpe de 

aríete, responsável pela entrada de contaminante em caso de não haver forças externas que forcem a 

intrusão, como a gravidade. Além disso, é necessário controlar a pressão no interior do tubo, evitando 

que a mesma fique abaixo de zero. Assim, todos os esforços para gestão de controle de vazamentos 

são bastante plausíveis. A manutenção do sistema de distribuição é uma maneira de conter o 

desperdício de água, de impedir que os esforços para atender às exigências do tratamento tenham sido 

em vão e de evitar a proliferação de doenças na população.  
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