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RESUMO –. Sistemas de abastecimento são idealizados para distribuir água potável de forma 
contínua, em quantidade e pressões adequadas, atendendo a premissa do acesso a água ser um direito 
humano. No entanto, milhões de pessoas ao redor do mundo recebem água de maneira intermitente, 
comprometendo aspectos de quantidade, qualidade e pressões. Na busca por soluções, modelos 
computacionais podem ser empregados, porem modelos hidráulicos convencionais consideram 
condições de abastecimento contínuo onde a pressão é considerada constante e a demanda um dado 
de entrada. De fato, a vazão depende da pressão disponível. Porém, em abastecimentos intermitentes 
a demanda depende não somente da pressão, mas também do volume dos reservatórios residências 
utilizadas para minimizar o impacto da intermitência. Sistemas de abastecimento intermitentes se 
enquadram em um caso particular. Não existem modelos que representem os frequentes ciclos de 
enchimento e esvaziamento da intermitência ou demanda dependente do volume. Na última década, 
foram propostos modelos para representar sistemas intermitentes, para compreender, otimizar e 
projetar novos sistemas. Este trabalho apresenta uma revisão crítica dos modelos encontrados na 
literatura, destacando suas aplicações, facilidades de utilização, parâmetros a serem estimados e 
eficiências computacionais, com o objetivo de auxiliar a tomada de decisão na utilização dos métodos 
disponíveis. 
 
ABSTRACT–Water distribution systems are designed to distribute potable water continuously, in 
adequate quantity and pressure, fulfilling the human right to access to water. However, millions of 
people around the world receive water intermittently compromising aspects of quantity, quality and 
pressures. On the search for solutions, computational model can be used, however conventional 
hydraulic models consider conditions of continuous supply where pressure is considered constant and 
demand is an input data. In fact, demand is dependent on the pressure available. However, in 
intermittent supply demand not only depends on pressure, but also on the volume of private water 
tanks used by consumer to minimize the impact of intermittence. Intermittent water distribution 
systems are a particular case. There are no models that represent the frequent felling and emptying 
cycles of intermittent supply or volume dependent demand. In the last decade a few models have been 
proposed to represent intermittent systems to comprehend, optimize and design new systems. The 
present work presents a critical review of the models found in the literature, highlighting its 
applications, facility to use, estimated parameters and computational efficiency, aiming to aid 
decision making regarding which available method to use.  
 
Palavras-Chave – abastecimento intermitente, modelo hidráulico, demanda dirigida pelo volume, 
abastecimento de água  
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INTRODUÇÃO  

Redes de distribuição de água são projetadas para transportar água potável aos consumidores 

de forma contínua, com qualidade e pressão adequada (Tsutiya, 2006), no entanto, estima-se que uma 

população de 1,3 milhões recebam água de forma intermitente em países em desenvolvimento 

(Charalambous, B.; Laspidou, 2017). Abastecimento intermitente não disponibiliza água aos 

consumidores 24h por dia de maneira persistente (Charalambous, B.; Laspidou, 2017; Mokssit et al., 

2018). No Brasil, o Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento (SNIS, 2019) registrou em 

2019 mais de 100 municípios com interrupções de abastecimento de água e possivelmente o número 

seja muito maior frente a realidade dos sistemas de distribuição do país e de escassez hídrica.  

As causas da intermitência estão relacionadas com falta de gerência, escassez econômica ou 

ainda escassez hídrica (Charalambous, B.; Laspidou, 2017; Kumpel E Nelson, 2016; Simukonda et 

al. 2018). Sistemas de abastecimento intermitentes são problemáticos tanto para consumidores quanto 

para operadoras. No entanto, a conversão para o abastecimento contínuo nem sempre é possível ou 

viável, sendo necessário desenvolver métodos de operação que minimizem os aspectos negativos da 

intermitência (Cabrera-Bejar e Tzatchkov, 2009). Os modelos computacionais convencionais, 

dirigidos pela demanda independente das variações de pressão (Ormsbee, 2007; Walski, 2006), 

apresentam resultados satisfatórios quando a pressão é suficiente (Ciaponi e Creaco, 2018). Em 

situações adversas como ruptura, demanda de incêndio, falhas na bomba, estes modelos não são 

suficientes  (Ciaponi e Creaco, 2018). Em sistemas intermitentes, é usual que os consumidores 

utilizem caixas d’água para lidar com a inconveniência da intermitência. Assim, o sistema funciona 

dirigido pela pressão durante o enchimento das caixas e então, a demanda é dependente do volume 

(Taylor et al. 2019).  

Além da demanda dirigida pelo volume, sistemas intermitentes são caracterizados por 

frequentes ciclos de enchimento e esvaziamento. De fato, não existem modelos convencionais aptos 

para representar o abastecimento intermitente e os efeitos referentes a pressão insuficiente, ao efeito 

do enchimento da rede, ao regime transitório e a expulsão de ar (Ahadzadeh, 2021; Sashikumar et al. 

2003). Recentemente, alguns autores apresentaram métodos e modelos alternativos para estudar redes 

intermitentes. O presente estudo tem por objetivo categorizar os principais modelos numéricos 

encontrados na literatura que representam sistemas de abastecimento intermitente, apresentando uma 

comparação teórica das aplicações.  

REVISÃO DA LITERATURA 

Operar o abastecimento de água de maneira intermitente resulta em sistemas com reservação 

inadequada, pressão insuficiente e abastecimento desigual (Vairavamoorthy et al., 2001). A literatura 
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apresenta modelos alternativos para representar estas diferenças com o intuito de compreender melhor 

os efeitos da intermitência, bem como propor otimizações para minimizar os impactos adversos da 

intermitência. É possível identificar quatro métodos: 1) regime permanente com demanda adaptada 

através da adição de elementos fictícios; 2) regime permanente com demanda adaptada através de 

uma função vazão pressão; 3) regime não permanente utilizando EPA-SWMM; 4) regime não 

permanente unidimensional. Exemplos dos modelos identificados foram confrontados com a 

facilidade de utilização, número de parâmetros a serem estimados e eficiência computacional como 

sugerido por (Meyer et al. 2021). Além disso, também são identificadas a maneira de representação 

da demanda, as limitações e aplicações de cada modelo.  

A facilidade de utilização está relacionada com a acessibilidade da ferramenta para usuários, 

facilidade em aplicar o método e facilidade em obter informações necessárias para a construção do 

modelo. Na construção de modelos hidráulicos a aquisição dos dados constitui a primeira e mais 

importante etapa, afinal, o modelo é tão bom quando a qualidade dos dados utilizados para sua 

construção. Dependendo da quantidade de parâmetros a serem estimados e a capacidade de se estimar 

estes parâmetros o resultado da simulação pode ser comprometido, invalidando todo o empenho 

prévio. Por fim, a eficiência computacional está relacionada com a possibilidade de computar 

sistemas de distribuição reais de qualquer porte e com topologia diversa, capacidade de determinar 

os parâmetros propostos, bem como a velocidade de processamento dos resultados. Para avaliar os 

parâmetros descritos as principais características de cada modelo foram identificadas de acordo com 

trabalhos encontrados na literatura estão apresentadas a seguir.  

Regime permanente com elementos fictícios  

A demanda dirigida pelo volume pode ser representada com a adição de elementos fictícios 

(válvulas, reservatórios, tubulações, etc.) em um modelo dirigido pela demanda (Mahmoud; Savi, 

2017). Estes modelos acomodam simulações do regime permanente e essencialmente, podem ser 

representados por modelos dirigidos pela demanda onde os nós de demanda são substituídos tanques 

(reservatório com volume e níveis definido). Em caso de sistemas de grande porte a esqueletização e 

utilização de tanques equivalentes é recomendada para diminuir a complexidade. Os tanques, que 

representam os reservatórios residenciais (caixa d’água)  nos modelos, serão abastecidos quando a 

pressão disponível na rede for suficiente e até que estes estejam completamente cheios (Battermann 

e Macke, 2001). Estes modelos não consideram os efeitos dos frequentes enchimentos e esvaziamento 

da rede, e são limitados a avaliação do sistema sob uma demanda dirigida pelo volume. Em relação 

aos parâmetros necessários para construir o modelo, são necessários parâmetros topológicos 
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(caminhamento da rede, diâmetro, material, número de conexões etc.). Para a adaptação dos 

elementos fictícios é necessário estimar as dimensões dos reservatórios residenciais (ou coletar dados 

reais)  e ajustar o diâmetro e perda de carga das tubulações fictícias. Também é necessário estimar os 

vazamentos, podendo ser representados por tanques separados ou não. Em geral não são considerados 

os consumos a partir dos reservatórios residenciais. Os modelos podem ser construídos utilizando 

ferramentas convencionais como o EPANET. 

Battermann e Macke, (2001) apresentaram um dos primeiros modelos com tanques fictícios e 

válvula de retenção para representar a demanda de sistemas intermitente. O modelo foi idealizado 

com o objetivo de otimizar as perdas reais em sistemas de abastecimento intermitente sendo aplicado 

no sistema de Judayta, Índia. Utilizando o mesmo método, Ameyaw et al. (2013) propõe a otimização 

de um sistema fictício simples (4 nós) utilizando GANetXL para minimizar desigualdade de 

abastecimento e custo. Partindo do mesmo princípio, Batish, (2003) propõem um modelo para 

projetar novos sistemas de abastecimento intermitente com objetivo de melhorar equidade no 

abastecimento. No entanto, o autor utiliza reservoir fictícios (no EPANET, reservatório com volume 

infinito e níveis definido) com o intuito de simplificar o modelo. Segundo o autor, a utilização de 

tanques (com dimensões subjetivas aos reservatórios de cada consumidor) aumentam a complexidade 

da construção e computação do modelo sem benefícios extra. Os reservoir são conectados aos nós 

com elevação equivalente a pressão necessária, válvulas de retenção são consideradas entre a rede e 

reservoir. A principal limitação deste método é a dificuldade em aplicar em sistemas grandes. 

Regime permanente com função relacionando vazão e pressão  

Outra maneira de representar a demanda dirigida pelo volume encontrada na literatura, é através 

de uma alteração do código dos simuladores utilizando funções que relacionam vazão com pressão 

(Mahmoud; Savi, 2017). Além da função Q(h) os reservatórios residenciais também são 

representados. Neste caso, o sistema é considerado pressurizado do início da simulação, não sendo 

considerado o enchimento da rede. Devido a facilidade de alteração do código, geralmente o 

EPANET é utilizado, sendo a função Q(h) proposta por Wagner et al. (1988), uma das mais utilizadas. 

Tanques também são adicionados nos nós para representar os reservatórios residenciais dos 

consumidores, de forma individual ou simplificada. As dimensões dos tanques devem ser estimadas 

de acordo com os reservatórios residenciais, sendo necessário ajustar o diâmetro da tubulação fictícia 

em caso de simplificações. 

Ingeduld et al., (2007) apresentam um modelo para estudar as áreas com baixa pressão e curva 

de demanda na rede de distribuição de Shillong, India (346.000 habitantes) e Dhaka, Bangladesh (4.5 
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- 6 milhões habitantes). Os autores não mencionam a utilização de válvulas de retenção na 

configuração. As dimensões e características dos reservatórios residenciais de cada consumidor não 

foram estimadas, mas levantadas através de questionários e as demandas estimadas baseada no 

número de conexões e foram identificadas várias discrepâncias e erros nos dados disponibilizados. 

Mohapatra et al. (2014) apresentam um modelo com objetivo de simulações hidráulicas para auxiliar 

nas decisões de melhorias do sistema e da qualidade da água. O modelo foi calibrado com dados de 

Untkhana, India (4.630 hab.). Os autores utilizam válvulas de retenção nas conexões com tanques. O 

autor enfatiza a dificuldade em representar os reservatórios residenciais em áreas grandes. Fontanazza 

et al.( 2007) apresentam um estudo com o objetivo de avaliar e melhorar a equidade na distribuição 

intermitente de Palermo, Itália. Os autores utilizam o mesmo princípio, no entanto, além do tanque e 

válvula de retenção uma bomba foi adiciona para elevar água até o tanque, representando a realidade 

local. Uma desvantagem do modelo é a impossibilidade de analisar o período estendido e a 

necessidade de alteração do código do simulador. O EPANET possui uma ferramenta que representa 

a demanda dirigida pela pressão “emissores de vazão” (emitter), no entanto estes podem apresentar 

uma vazão negativa, quando a pressão é negativa, sendo ainda necessárias modificações (Mahmoud 

e Savi, 2017).  

Modelo não permanente utilizando EPA-SMWW 

Cabrera-Bejar; Tzatchkov, (2009) foram os primeiros a utilizar EPA Storm Water Management 

Model (SWMM) para modelar o enchimento de redes intermitentes. A ferramenta possibilita modelar 

a transição entre condutos livres e forçados e, portanto, pode replicar o processo de enchimento da 

rede. No entanto, segundo os autores, são necessárias adaptações uma vez que o modelo é destinado 

originalmente para drenagem. Como por exemplo, não introduzir área de sub-bacias, representar o 

abastecimento por um storage (“estoque”) com vazão de entrada correspondente ao abastecimento 

intermitente, designar um valor alto para a profundidade de extravasamento nos nós. Os reservatórios 

residenciais (ou equivalente) são representadas por um reservatório ou tanques com dimensões 

estimadas. A demanda consumida dos reservatórios residenciais é representada como uma curva de 

vazão negativa. Desta forma o modelo simula o enchimento da rede e dos reservatórios residenciais.  

O modelo apresentado por Cabrera-Bejar; Tzatchkov, (2009) foi testado em uma rede pequena 

(2.310 habitantes) de Guadalajara, México. Campisano et al., (2018) validou o método utilizando 

dados reais de Ragalna, Sicília e uma pequena vila no norte da Itália. Similarmente Gullotta et al., 

(2021) utiliza EPA SMWW para simular a otimização da equidade na distribuição da mesma vila no 

norte da Itália. Os autores consideram o coeficiente de abertura da válvula tipo boia (utilizada na 
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entrada dos reservatórios residenciais) na função Q(h) que descreve a vazão de entrada de vazão no 

reservatório. No entanto, o tempo de computação para otimização foi considerado elevado, 

particularmente devido a modulação da válvula tipo boia. 

Modelo não permanente com demanda dirigida pelo volume unidimensional 

De Marchis et al., (2010) apresenta um modelo baseado na teoria da coluna de água rígida. Os 

autores se baseiam em três hipótese 1) a pressão do ar dentro da rede é sempre igual a pressão 

atmosférica, 2) a coluna d’água não pode ser fragmentada, 3) a coluna de água é perpendicular ao 

eixo da tubulação (seção totalmente molhada ou totalmente seca). Os autores utilizam o método das 

características para resolver as equações de compatibilidade nos trechos e continuidade nos nós. A 

vazão de entrada reservatórios residenciais são determinadas através da equação do orifício em função 

da pressão, levando em consideração o coeficiente de perda de carga (fixo) para a válvula tipo boia. 

O consumo residencial não foi considerado. O modelo foi calibrado e validado através de dados da 

cidade de Palermo, Itália. Os autores apontam para a complexidade do modelo devido à presença dos 

reservatórios residenciais. O modelo evidencia a inequidade no abastecimento intermitente uma vez 

que é possível verificar o tempo de enchimento da rede e de cada reservatório.  

Lieb et al. (2016) propõe um modelo unidimensional para representar o processo de enchimento 

da rede de abastecimento intermitente. O modelo unidimensional é considerado uma aproximação 

razoável pelo autor uma vez que a razão entre o diâmetro e comprimento da tubulação é 1% ou menos 

em senários realistas. Os autores utilizam o método Preissman, muito utilizado para modelar regime 

transitório. Os autores utilizam a equação do orifício para calcular a demanda dependente da pressão 

em cada nó, no entanto o volume das caixas d’água não é considerado. O modelo foi implementado 

e disponibilizado com código aberto, no entanto foi validado com dados de uma pequena região da 

cidade do Panamá. O modelo não foi desenvolvido com o objetivo projetar novos sistemas, mas sim 

com o objetivo de estudar sistemas de abastecimento já existentes. 

De acordo com Campisano et al. (2018), ao se comparar EPA SWMM com RWC ambos os 

métodos apresentam resultados confiáveis no enchimento de redes de distribuição intermitente em 

regiões planas, já em regiões com relevo acidentado apenas o EPA SWMM apresentou resultados 

satisfatório. Outra vantagem listada pelos autores em utilizar EPA SWMM é pelo fato de a ferramenta 

ser de livre acesso com código aberto e ter a possibilidade de interagir com EPANET. 

DISCUSSÃO E RESULTADOS  

 Os métodos de regime permanente com utilizando elementos fictícios e utilizando uma função 

Q(h) combinada com a modelagem de tanques, representam a demanda dirigida pelo volume, uma 
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característica de abastecimentos intermitentes devido a presença dos reservatórios residenciais. O 

método pode ser implantado em software como EPANET de fácil utilização. No entanto, estimar as 

dimensões dos tanques e representar os reservatórios residenciais no modelo pode ser oneroso, 

especialmente em sistemas de grande porte. A modificação do código, apesar de correta, não 

apresenta grandes diferenças quando comparada com o método que utiliza apenas os elementos 

fictícios, especialmente em se tratando de avaliar sistemas existentes ou projetar novos sistemas para 

funcionar de forma intermitente. No entanto, estes modelos não representam a fase mais complexa 

do abastecimento intermitente, o enchimento das redes. 

 Com relação EPA-SMWW, o software é amplamente utilizado, no entanto, a grande 

necessidade de adaptações dificulta sua aplicação especialmente em sistemas de grande porte. Mas, 

é possível modelar a demanda dirigida pelo volume, bem como o enchimento da rede possibilitando 

estudos de otimização relacionados a equidade no abastecimento com maior precisão. Nos modelos 

avaliados, o consumo dos reservatórios residenciais também foi considerado. Já os modelos 

unidimensionais, não utilizam softwares comerciais. Marchis et al. (2010) não disponibilizam o 

modelo, enquanto o modelo proposto Lieb et al. (2016) está disponível publicamente. Ambos os 

métodos possibilitam modelar o enchimento da rede, no entanto Lieb et al. consideram apenas a 

função Q(h) para determinar as demandas nos nós sem a adição de tanques no modelo. A Tabela 1 

apresenta a avaliação dos parâmetros avaliados para cada método identificado.  

CONCLUSÃO 

O funcionamento de sistemas de abastecimento intermitente é complexo e os modelos 

computacionais disponíveis não são aplicáveis diretamente. Dos trabalhos que abrangem a 

modelagem de sistemas intermitentes foram identificados quatro métodos distintos. Apesar das 

limitações identificadas, a funcionalidade dos modelos propostos é demonstrada. Através dos 

modelos de regime permanente com demanda adaptada, não é possível replicar o enchimento das 

redes, limitando alguns estudos de otimização. Já os modelos não permanentes, possibilitam avaliar 

de maneira mais adequada a equidade na distribuição, um dos grandes desafios do abastecimento 

intermitente pois impacta diretamente os consumidores. A comparação dos modelos foi realizada com 

base em informações disponíveis na literatura e, como trabalhos futuros, é recomendada comparação 

prática através de dados reais dos modelos, possibilitando avaliar com mais critérios a facilidade de 

utilização e a eficiência computacional.  
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Tabela 1 – Avaliação dos métodos para modelar abastecimento intermitente. 

Método Representação demanda  Facilidade de utilização Parâmetros estimados  Ef. Computacional  Aplicação Limitações 

DDV - 
Elementos 
fictícios 

-Substitui demanda por 
tanques ou reservoir (Batish) 
fictício  
-Configuração: nó, válvula de 
refluxo, tanque (caixa d’água) 
-Enchimento depende da 
pressão local disponível  

-Utilização de tanques é 
mais apropriada para 
sistemas existentes.  
-Utilização de reservoir para 
projetar novos sistemas que 
irão operar 
intermitentemente 

-Dimensões reservatório 
residencial (individuais ou 
não)  
-Altura dos reservatórios e 
pressão 
-Diâmetro tubulação fictícia 
-Perdas na tubulação fictícia 
-Pressão necessária (residual) 

-Modelo aplicado em 
sistema de Judayta, 
Jordânia  
-Não apropriado para 
sistemas grandes, mas 
pode ser esqueletizado. 
-Aplicado no sistema de 
Pinjore, Índia 

-Avaliar sistemas 
existentes 
(tanques) ou 
projetar novos 
sistemas 
(reservatório) 

-Não considera 
consumo residencial 
e o enchimento e 
esvaziamento das 
tubulações. 

DDV – função 
vazão / pressão 
e tanques  

-Equação que relaciona Q(H) 
(mais utilizada Wagner et al 
1988) e adiciona tanques para 
representar reservatórios 
residenciais  
-Válvulas de retenção e 
bombas podem ser utilizadas  

-Modificações no código do 
programa podem ser 
necessárias  
-Segundo os autores, a 
solução é simples pois 
utiliza ferramentas 
disponíveis no EPANET2  

-Configuração da rede 
-Dimensões dos reservatórios 
residenciais (estimada ou 
utilizando questionário) 
- Porcentagem de vazamentos 

-Modelo aplicado em 
Shillong, India 
(346.000 hab) 
_Modelo aplicado em 
Dhaka, Bangladesh (4.5 
-6 mil habitantes)  

-Avaliar sistemas 
existentes e 
algumas 
otimizações 

-Não considera 
consumo residencial 
e o enchimento e 
esvaziamento das 
tubulações. 

EPA - SMWW -Equação que relaciona Q(H) 
(Campisano et. al. 2018 
utiliza  Wagner et al 1988) e 
adiciona tanques para 
representar reservatórios 
residenciais.  
 

-São necessárias muitas 
adaptações para utilizar o 
modelo 

-Características topológicas  
-Valores da pressão mínima, 
pressão requerida expoente da 
equação vazão / pressão 
-Curva de consumo 
residencial  

- Modelo testado em 
rede pequena de 
Gaudalajara, Mexico 
(2310 hab).  
-Tempo de computação 
elevado, especialmente 
quando a boia é 
modulada. 

-Avaliar sistemas 
intermitentes e 
otimização para 
abastecimento 
equitativo 

- 

Unidimensional  - Marchis et al. (2010) utiliza 
equação de orifícios e 
adiciona tanques para 
representar reservatórios 
residenciais. 
-Lieb et al. (2016) utiliza a 
equação de orifícios, mas não 
adiciona reservatórios 
residenciais 

-O modelo proposto por 
Marchis et al. (2010) não foi 
disponibilizado 
- O modelo proposto por 
Lieb et al. (2016) está 
disponível publicamente.  
- Necessidade de melhor o 
modelo principalmente para 
sistemas grandes  

-Características topológicas, 
número de conexões, volumes 
distribuídos  
-Volume dos reservatórios 
residenciais 
-Características hidráulicas da 
válvula tipo boia  

-Modelo validade 
através de dados de 
Palermo, Itália 
-Complexidade devido 
presença dos 
reservatórios 
residenciais 

-Avaliar sistemas 
intermitentes e 
otimização para 
abastecimento 
equitativo 

-Não considera 
Consumo residencial  
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