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RESUMO 

 

Os reservatórios nos sistemas de distribuição de água configuram-se em elementos que visam 
suprir a população atendida de acordo com a variação dos picos de demanda, sendo 
responsáveis por equalizar a vazão e a pressão. Assim a finalidade deste estudo é desenvolver 
uma abordagem na determinação de parâmetros de projetos e de condições de funcionamento 
de reservatórios de armazenamento e distribuição de água de jusante. Objetivando fornecer às 
companhias de água informação e ferramentas que possibilitarão projetar, aperfeiçoar ou 
operar o reservatório de distribuição de modo a minimizar a baixa mistura e idade excessiva 
da água. Os experimentos foram realizados por meio da ferramenta ComputationalFluid 
Dynamics (CFD), a qual utiliza métodos numéricos e algoritmos para solucionar 
numericamente as equações discretizadas da conservação da quantidade de movimento, de 
massa e energia, tridimensionalmente. A principio foi simulado sete configurações de 
reservatórios cilíndricos e do tipo standpipe. A malha gerada para cada tanque apresentou 
cerca de 87.000 nós e aproximadamente 500.000 elementos. Para cada tanque foi simulado 
seis dias de fenômeno onde a velocidade na tubulação de entrada (ou saída) variou de -0,107 a 
0,136 m/s de acordo com a demanda. Para tanques com relação H/D=0,25 a posição da 
tubulação de entrada e saída tem pouca influencia sobre a concentração de cloro durante os 
períodos de saída do reservatório. Sendo preferível a tubulação localizada no centro ao fundo. 
Se tratando de reservatório do tipo standpipe deve-se evitar a utilização de entrada horizontal 
próxima ao fundo. Não são aconselhados grandes volumes de armazenamento, devido à forma 
como os reservatórios de jusante são operados. Estes devem ter apenas o volume mínimo 
necessário para garantir o abastecimento da população durante os picos da demanda. 
Palavras-Chave:CFD, Mistura, Reservatório Cilíndrico. 



  
  

 

ABSTRACT 

 

The tanks in the drinking water distribution systems are configured to supply the population 
treated according to the variation of peak demand, to equalize pumping requirements and 
operating pressures. Therefore, the purpose of this study is to develop an approach in 
determining design parameters and operating conditions of storage tanks and distribution of 
water downstream. In order to provide the water companies information and tools to enable 
design, operating or improving the distribution tank to minimize poor mixing and excessive 
water age. The experiments were conducted using the tool Computational Fluid Dynamics 
(CFD), which uses numerical methods and algorithms to solve the equations numerically 
discretized conservation of momentum, energy and mass, three-dimensionally. Firstly were 
simulated seven configurations of cylindrical tank and standpipe. The mesh generated for 
each tank showed about 87,000 nodes and about 500,000 elements. For each tank was 
simulated six-day phenomenon where the velocity in the pipe inlet (or outlet) ranged from -
0.107 to 0.136 m/s according to demand. To tanks with H/D ratio = 0.25 the position of the 
inlet and outlet has little influence on the concentration of chlorine during periods of output 
from the reservoir. Being preferable to pipe located in the bottom center. If treating standpipe 
tank should avoid the use of horizontal inlet near the bottom. There are advised large storage 
volumes due to the way downstream reservoirs are operated. These should have only the 
minimum necessary to ensure the supply of the population during peak demand. 
Keywords:CFD, Mixing, Cylindrical Tank. 
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INTRODUÇÃO
 

Os reservatórios nos sistemas de tratamento e distribuição de água configuram-se em 

elementos que visam suprir a população atendida de acordo com a variação dos picos de 

demanda, sendo responsáveis por equalizar a vazão e a pressão (ROSSMAN E GRAYMAN, 

1999; TSUTYA, 1997; VAN DER WALT, 2002; GUIMARÃES ET AL, 2007; EPA, 2005). 

Contudo, mesmo tendo um papel fundamental na distribuição da água tratada, estes 

tanques de estocagem de água servem como tanques de reação. Nestes reservatórios a água 

vai perdendo suas características e consequentemente sua qualidade. Este fato é resultado 

principalmente de longos períodos de retenção (TIAN E ROBERTS, 2008a, 2008b; PALAU 

ET AL, 2007). Sendo que segundo Van der Walt (2002) e Palau et al (2007) o tempo de 

residência ideal da água é de 24 a 48 horas. 

Com o decorrer do tempo o cloro, principal desinfetante utilizado no tratamento, 

reage no meio aquoso diminuindo sua concentração. Deste modo a legislação brasileira diz 

que após a desinfecção a concentração de cloro não deve ser inferior a 0,2 mg/L, podendo 

chegar até 0,5 mg/L. Sendo que a concentração não pode ultrapassar 2,0 mg/L 

(PORTARIA2914/2011). Pois o aumento da concentração de cloro interfere na geração de 

subprodutos do mesmo. Assim o cloro residual reage com a massa liquida e microbiana no 

interior do reservatório e gera vários subprodutos, dentre os quais podemos destacar os 

Trialometanos (REDDY, 1999). 

Além da formação de Trialometanos, a qualidade da água também pode ser 

comprometida devido à formação de biofilme nas paredes e ao sedimento decantado no fundo 

do reservatório, os quais podem ser resolvidos com boas práticas de operação e manutenção 

dos mesmos (WALSKI, 2004). Assim, podemos observar que há diversos fatores que 

contribuem para o decaimento da qualidade da água tratada durante o período de 

armazenamento. Sendo que muitos destes problemas podem ser mitigados com alterações na 
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geometria e na operação do reservatório (TIAN E ROBERTS, 2008a, 2008b; PALAU ET AL, 

2007; STAMOU, 2008). 

A U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTIONAGENCY–EPA(2002),afirma que o 

envelhecimento da água é o principal fator na redução da qualidade da água tratada dentro do 

reservatório, sendo que ela é uma função da demandada operação e da geometria do 

reservatório. Walski (2004) ressalta que o excesso de tempo que a água passa no interior do 

reservatório é resultado do tempo de detenção e do envelhecimento diferencial causado pela 

mistura incompleta.  

Nesse contexto, Palau et al (2007) alegam que para o projeto e operação de 

reservatórios, é fundamental poder se predizer o tempo de detenção da água no interior do 

reservatório.Contudo, para isto é preciso informação detalhada sobre a hidrodinâmica e sobre 

as propriedades da turbulência. Assim, os estudos dos fenômenos que ocorrem no interior do 

reservatório e não apenas as informações de entrada e saída do mesmo, podem contribuir para 

a otimização deste a fim de reduzir os impactos gerados pelo tempo de retenção da água. 

Desta forma a finalidade deste estudo é desenvolver uma abordagem fundamentada 

através de critérios científicos na determinação de parâmetros de projetos e de condições de 

funcionamento de reservatórios de armazenamento e distribuição de água de jusante, para 

otimizar a qualidade da água, levando em consideração o regime hidráulico, e não mais as 

aproximações “caixa-preta” utilizadas atualmente. Objetivando fornecer às companhias de 

água informação que possibilitarão projetar, aperfeiçoar ou operar o reservatório de 

distribuição de tal forma a minimizar a possibilidade de problemas com a qualidade de água 

devido à mistura e idade excessiva da água. 

Mais especificamente este estudo visa: verificar a influência das configurações de 

entrada/saída na eficiência do reservatório, através da variação do posicionamento 

destas;analisar a influência da geometria na eficiência dos reservatórios, por meio da variação 

da relação altura/diâmetro;analisar e comparar a eficiência dos reservatórios estudados, 

utilizando como parâmetro de análise o decaimento do cloro presente na água e;propor uma 

solução para melhorar a eficiência dos reservatórios estudados, uma vez observada à 

ineficiência do mesmo em relação às análises anteriores. 
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1. PROCESSOS EM RESERVATÓRIOS 

1.1 ESCOPO 

Ao definir o escopo deste trabalho, é necessário diferenciar entre (a) reservatórios de 

armazenamento que estão localizados na estação de tratamento de água, fazendo parte do 

processo de tratamento e (b) reservatórios localizados no sistema de distribuição. 

Os reservatórios de estações de tratamento de água (reservatórios do tipo a) ficam 

localizados antes do primeiro consumidor e são frequentemente projetados e operados para 

servir como “câmaras” de desinfecção, caracterizando-se em fornecer certo tempo de contato. 

Esses reservatórios não fazem parte do escopo deste trabalho. 

Já os reservatórios do sistema de distribuição de água (reservatórios do tipo b) estão 

localizados no interior do sistema de distribuição. Para reduzir a deterioração da qualidade de 

água nesses reservatórios, um objetivo implícito no seu projeto e operação é a minimização do 

tempo de detenção hidráulico, ou pelo menos a segurança que nenhuma parcela de água 

permanecerá no reservatório mais tempo que um período de tempo especificado. São esses 

reservatórios o escopo desse trabalho. 

1.2 NOMENCLATURA 

Os reservatórios podem ser classificados de acordo com a localização em relação ao 

terreno e ao sistema, conforme apresentados nas Figura 1 e Figura 2, respectivamente 

(GUIMARÃES ET AL, 2007). 

Quanto ao terreno podemos definir os reservatórios como enterrados, semi-

enterrados, apoiados, elevados ou standpipe. Os reservatórios são denominados enterrados 

quando estão completamente alojados no solo. Os reservatórios semi-enterrados são 

caracterizados por possuírem apenas parte de seu volume abaixo da cota do terreno a sua volta 

e os reservatórios apoiados são aqueles que possuem o seu fundo sobre a cota do terreno. Os 

reservatórios do tipo elevado e standpipe são utilizados quando a cota do terreno não permite 

a manutenção da pressão mínima para que os mesmos possam abastecer o sistema de 

distribuição de água. A diferença entre os dois tipos de reservatório está na estrutura utilizada 

para elevar o volume. O standpipe utiliza uma estrutura de elevação embutida.Reservatórios 

apoiados e semi-enterrados são os mais utilizados devido ao seu baixo custo em relação aos 

demais. Porém quando há a necessidade de um reservatório elevado costuma-se utilizar o 

mesmo em conjunto com reservatórios apoiados ou semi-enterrados. Neste caso, o tanque 



13 
 

apoiado ou semi-enterrado fica responsável pelo armazenamento do maior volume enquanto 

que o tanque elevado recebe um volume mínimo somente para manter a pressão no sistema e 

garantir a distribuição da água tratada. (GUIMARÃES ET AL, 2007). 

 

Figura 1–Classificação dos reservatórios em relação ao terreno. 
Fonte: Guimarães et al (2007). 

Em relação ao sistema de distribuição de água os reservatórios são classificados 

como de montante ou de jusante (FIGURA 2).Os reservatórios de montante são caracterizados 

por receberem todo o volume que será distribuído no sistema, terem entrada superior ao nível 

máximo de água e serem dimensionados para manter altura manométrica constante. 

Enquantoque os reservatórios de jusante (também conhecidos como reservatórios de sobras) 

são localizados ao fim do sistema de água e são projetados para receber o excedente da água 

distribuída na rede durante os períodos de baixo consumo e para abastecer o sistema de água 

durante os picos de demanda. Para funcionar de maneira adequada, o reservatório de 

jusanteusualmente possui apenas uma tubulação fazendo a conexão com a rede de distribuição 

de água, a qual serve tanto como entrada quanto como saída (GUIMARÃES ET AL, 2007). 
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Figura 2–Classificação dos reservatórios quanto à localização no sistema de distribuição de água. 
Fonte: Guimarães et al (2007). 

Considerando a geometria do reservatório há uma infinidade de possibilidades, 

porém as mais comuns são as cilíndricas, standpipes e retangulares. SegundoGrayman (1999), 

os reservatórios conhecidos como standpipe também são circulares, porém possuem diâmetro 

inferior a sua altura. Por gastar menos material na sua estrutura, a geometria circular torna-se 

a mais econômica. Contudo a geometria de mais fácil construção é a retangular 

(GUIMARÃES ET AL, 2007). 

No desenvolvimento do projeto de reservatórios também se pode ter uma diversidade 

de materiais (aço, concreto, madeira), configuração da entrada e da saída (localização e 

orientação) (FIGURA 3), disposição de compartimentos, chicanas e pilares (FIGURA 4) 

(GRAYMAN, 1999). Todas estas características são selecionadas pensando na economia, no 

volume necessário para o atendimento da população e no regime hidráulico. 
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Figura 3 – Configurações típicas de entrada e saída em reservatórios. 

 

Figura 4 - Reservatório da companhia de água de Karlsruhe (Stadtwerke Karlsruhe GmbH) durante 
sua reforma. 
Fonte:BleningerE Hofmann (2008). 
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Quanto àoperação os reservatórios podem ser caracterizados por possuírem adução 

continua ou de abastecimento e esvaziamento. No primeiro caso o reservatório mantem a 

vazão de entrada e saída simultaneamente, sendo que a vazão de entrada pode ser constante 

ou variar conforme a demanda. Na operação de enchimento e esvaziamento o fluxo de entrada 

ocorre alternadamente com o fluxo de saída. 

1.3 REGIMES DE FLUXO 

No estudo do fluxo no interior de reservatórios há dois regimes ideais, o fluxo pistão 

e o fluxo totalmente misturado (FIGURA 5). O primeiro considera que as porções do fluido 

no interior do reservatório não interagem entre si de forma a se misturar com as outras 

porções, e que estas porções deixam o reservatório na mesma ordem em que foram 

introduzidas no interior do mesmo. O segundo conclui que qualquer quantidade de fluido 

introduzido no tanque é instantaneamente homogeneizada com o fluido que já havia sido 

armazenado ali. Sendo que na prática nenhum destes regimes ocorre de forma ideal, mas um 

regime intermediário, caracterizado por curtos-circuitos, zonas mortas e estratificações 

térmicas (GRAYMAN, 1999; LAÍN, 2001). Tais características são prejudiciais para a 

qualidade da água contribuindo para volumes de água com idade elevada e baixa 

concentração de desinfetante. 

 

Figura 5 -Regimes de fluxo ideais. Fluxo pistão (esquerda) e fluxo completamente misturado (direita). 
Fonte: Grayman (1999). 

1.4 MISTURA 

Ao compararmos a variação da concentração de cloro em ambos os regimes ideais 

(pistão e misturado) o fluxo completamente misturado vai proporcionar o menor decaimento 

do desinfectante. Segundo Salgado (2008), o padrão de decaimento do cloro pode ser 

expresso por modelos cinéticos diretamente proporcionais à concentração do mesmo. Assim 
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no regime completamente misturado o fluido logo homogeneíza reduzindo o decaimento, 

enquanto no fluxo pistão a alta concentração de cloro na entrada tende a demorar em se 

dispersar no interior do volume, causando o aumento no decaimento do cloro (GRAYMAN, 

1999). 

Portanto, sempre que possível é aconselhável buscar o aumento da eficiência hidráulica do 

reservatório de água tratada por meio do regime completamente misturado. Contudo, esta 

medida não é viável em reservatório com grandes capacidades, pois os mesmos costumam ter 

dimensões muito superiores a influencia do jato de entrada e a inserção de dispositivos 

mecânicos torna-se muito dispendiosa. 

1.4.1 Jato 

O processo de mistura no interior do reservatório necessita de inserção de energia 

para que ocorra. Como o tanque de armazenamento de água raramente dispõe de 

equipamentos mecânicos para a manutenção desteprocesso a solução está no jato de entrada. 

Quando a água bombeada pela tubulação passa pela abertura em direção ao interior do 

volume, a alta velocidade produz um padrão de circulação. A velocidade do jato diminui 

conforme se aumenta o diâmetro e a distância da entrada. Ao encontrar-se com fronteiras (a 

superfície da água em jatos verticais ou as paredes em jatos horizontais) o jato move o fluido 

que estava estático ocasionando um retorno periférico e gerando as zonas de recirculação. 

Este fenômeno pode ser visualizado na Figura 6. A turbulência na interface do jato com o 

fluido estático também acaba influenciando no processo de mistura (GRAYMAN, 1999; 

ZUGHBIERAKIB, 2002; WEISEWAR, 2006). 
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Figura 6 - Exemplos de jato de mistura e de seus efeitos no fluxo no interior do reservatório. 

Os jatos podem ser classificados como laminar ou turbulento de acordo com o valor 

do coeficiente de Reynolds para o fluxo na abertura da tubulação. Jatos com numero de 

Reynolds abaixo de 1000 são considerados como laminar, enquanto que jatos com numero de 

Reynolds acima de 3000 são considerados turbulentos. O espaço entre estes valores é a zona 

de transição (GRAYMAN, 1999; LAÍN, 2011). 

Em muitas ocasiões, o jato de mistura é representado pelo fluxo de quantidade de 

movimento (M), o qual é o produto da vazão volumétrica (Q) e da velocidade na abertura da 

entrada (u). Sendo que diversos autores escreveram fórmulas empíricas colocaram esta 

variável como inversamente proporcional ao tempo de mistura (GRAYMAN, 1999). 

1.4.2 Dinâmica da mistura 

Ao penetrar no volume estático no interior do tanque o jato de mistura provoca 

alterações nos campos de velocidade produzindo um padrão de circulação. Assim a água 

inserida se move em direção da normal da entrada enquanto o volume que já estava no 
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reservatório se move em direção à entrada. Na interface do jato as tensões arrastam parte do 

fluido juntamente consigo. Ao chegar ao topo essa mistura encontra a superfície aumentando 

o nível da água no tanque. Este padrão faz com que ocorra a mistura e consequentemente a 

homogeneização das características do fluido (GRAYMAN, 1999; WEISEWAR, 2006). 

Conforme descrito por Tian& Roberts (2008a), a mistura que ocorre entre o fluido 

inserido e o volume que havia no reservatório é uma função dependente do nível inicial do 

tanque (H), do diâmetro do tanque (D), do diâmetro da entrada (d) e da vazão volumétrica 

(Q). 

1.4.3 Tempo de mistura 

O tempo necessário para que o jato de entrada torne o fluido no interior do 

reservatório homogêneo é conhecido como tempo de mistura. O tempo de mistura 

basicamente pode ser medido de duas maneiras. A primeira forma consiste no uso de corantes 

e a homogeneização é medida visualmente. Considera-se como o tempo de mistura o tempo 

necessário para que todo volume possua a mesma coloração.O segundo método consiste na 

utilização de traçadores. A concentração deste é medida em vários pontos do reservatório e o 

tempo de mistura é tomado quando a concentração de traçador é considerada uniforme 

(GRAYMAN, 1999, TIANE ROBERTS, 2003; WEISEWAR, 2006). 

Na Tabela 1 é possível observar as principais equações utilizadas para predizer o 

tempo de mistura. Em todas elas é utilizada a relação entre o diâmetro do reservatório e o 

fluxo de quantidade de movimentopara determinar o tempo de mistura. 

Tabela 1 - Fórmulas do tempo de mistura. 

Autores Fórmula Constate 

Fossett&Prosser KD²/ M¹/² K=8 
Van de Vusse KD²/ M¹/² K=9 

Okita&Oyama KH¹/²D³/²/M¹/² K=4,6 

Adaptado de Rossman e Grayman (1999). 

A partir destes dados Rossman e Grayman (1999) buscaram uma fórmula que se 

adequa-se melhor à variação no nível da água que ocorre em reservatórios reais. Assim 

utilizaram sete condutivimetros distribuídos no interior dos tanques estudados. O jato inserido 

possuía condutividade superior (entre 300 e 500µs) ao volume estocado (5µs). A partir dos 

dados de cada condutivimetro calculou-se o coeficiente de variação (COV), que é a relação 

entre o desvio padrão e média da amostra. O COV é uma equação estatística e a mistura foi 
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considerada homogênea quando seu valor atingisse 0,05. Este valor representa que o grau de 

uniformidade do traçador dentro do tanque é de 95%. Durante os experimentos foram 

utilizados diversos valores para o nível inicial da água denominado H. O resultado foi uma 

fórmula dependente do volume inicial do reservatório (V): 

�� = � ��/�
	
/� (1) 

onde K é uma constante aproximadamente igual a 10,2. 

De acordo comTiane Roberts (2008a, 2008b) esta fórmula não é muito dependente 

da orientação do fluxo de entrada, porém mostrou-se eficiente quando utilizado em um 

reservatório real. Tais autores buscaram melhorar a fórmula variando a relação H/D e a 

configuração da entrada. Eles utilizaram o método do 3D Laser-inducedfluorescence (3DLIF) 

que proporciona o monitoramento do traçador no volume inteiro, e não apenas em alguns 

pontos. Esta ferramenta dá mais precisão ao calculo do COV e não interfere no fluxo da água. 

Neste estudo o tempo de mistura foi considerado quando o COV atingisse o valor de 0,1. Por 

fim concluíram que a relação H/Dpossui significado importante no tempo de mistura e que 

entradas centralizadas no fundo costumam gerar grandes áreas de recirculação. Também 

concluíram que em regimes hidráulicos com diferença de densidade a posição da entrada 

acaba ganhado mais destaque do que em situações sem variação de temperatura. A mudança 

proposta foi para o valor de K que fica fixa quando a relação H/D é menor ouigual a 0,8. Para 

os demais valores de H/D o valor de K pode ser achado pela seguinte fórmula: 

� = 10 + 3,5 ��
� − 1� (2) 

Em ambos os estudos supracitados o objetivo era de, por meio de novos métodos, 

aprimorarem as equações empíricas propostas para prever o tempo de mistura de um 

reservatório. 

1.5 MONITORAMENTO E MODELAGEM DE RESERVATÓRIOS 

O monitoramento serve para tomar conhecimento das características em determinado 

ponto do sistema de tratamento. Geralmente a amostragem é realizada na saída dos 

reservatórios, tanques e sistemas de distribuição. No sistema de abastecimento de água o 

monitoramento é realizado principalmente para ter-se conhecimento das características de 
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potabilidade da água disponibilizadoà população consumidora. Grayman (1999) separa o 

monitoramento em três tipos: estudos de qualidade da água, estudos com traçador e estudos de 

temperatura. Destes apenas o primeiro é amplamente utilizado pelas companhias de água. 

Para se medir a eficiência de determinado reservatório pode-se utilizar cada tipo de 

amostragem e monitoramento separado ou conjuntamente, de acordo com os objetivos e 

características do reservatório em estudo. Assim a amostragem qualitativa da água permite 

conhecer a distribuição espacial e temporal dos parâmetros de qualidade da água, tais como 

decaimento do cloro, ressurgimento microbiano e subprodutos de desinfetantes. Os estudos 

por meio de traçadores permitem conhecer o comportamento hidráulico e as características de 

mistura. E por fim estudos da temperatura buscam identificar a variação da mesma em relação 

às diversas localizações e profundidades no interior dos reservatórios (GRAYMAN, 1999). 

A partir dos dados obtidos pelo monitoramento a modelagem busca conhecer 

aspectos dos fenômenos que são de difícil amostragem ampliando o acesso do 

monitoramento. A modelagem serve também para buscar respostas de como as variáveis 

influenciam os fenômenos e como melhorar o desempenho destes no interior do reservatório. 

Com este intuito a modelagem pode ser realizada tanto de forma física quanto numérica. 

Sendo que a modelagem física dá-se principalmente através da construção de modelos em 

escala onde se pode controlar e monitorar as variáveis com maior facilidade. Nestes modelos 

geralmente são utilizados corantes e produtos químicos para estudar o caminho do fluido no 

interior do reservatório (GRAYMAN, 1999). 

A modelagem numérica consiste no desenvolvimento de equações que simulem o 

comportamento da água no interior do reservatório. Neste contexto podemos aplicar a 

fluidodinâmica computacional (ComputationalFluidDynamics – CFD) a qual permite a 

reprodução de detalhes do escoamento em equipamentos de forma tridimensionaletransiente, 

etambém possibilitaa análisedefenômenos físicos complexos, tais como escoamentos 

multifásicos, turbulentos e reações químicas (AMARAL, 2010). 

De acordo com Palau et al (2007) modelagens numéricas através da CFDfornecem 

umagrande variedade de métodosque vão desdeas técnicascomalta resolução espacial e 

temporal, que resolvemcompletamenteocampo de fluxo, incluindo a sua vasta gama 

deflutuações turbulentasem detalhe (Simulação Numérica Direta ou DNS), até procedimentos 

que se baseiam em tempo médio de tratamento de turbulência (RANS) onde apenas uma 

imagem média das hidrodinâmicas é obtido. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS (CFD) 

As simulações computacionais foram realizadas utilizando a ferramenta 

ComputationalFluid Dynamics (CFD). CFD é uma ferramenta que utiliza métodos numéricos 

e algoritmos para solucionar numericamente as equações discretizadas da conservação da 

quantidade de movimento, de massa e energia, nas três dimensões. Com a ferramenta CFD é 

possível obter resultados com detalhamento quase ilimitado, de forma não-intrusiva, 

reduzindo substancialmente o tempo e os custos quando comparados com métodos 

convencionais. Segundo Nakamura et al (2003), a simulação computacional de um sistema 

(neste caso, reservatórios) permite a avaliação de um maior número de variações do projeto, 

com custos e tempo menores, reduzindo a necessidade de construção de protótipos. A 

simulação com CFD, portanto, auxilia na compreensãoda natureza dos fenômenos que 

ocorrem em reservatórios. 

Diversos pesquisadores têm empregado a simulação computacional para estudar os 

processos que ocorrem em reservatórios (LAÍN ET AL,2001; VAN DER WALT,2002; 

STAMOU,2002). 

Neste estudo, se utilizou o pacote comercial multi-propósitoANSYSCFX 

desenvolvido pela ANSYS Inc. Atualmente, o ANSYSCFX é o principal software de CFD 

utilizado na América do Sul. O pacote CFX é um conjunto de programas voltados para a área 

de CFD de uso geral, sendo utilizado com comprovada eficiência na solução de problemas de 

escoamentos na engenharia. O pacote combina um solver avançado com pré e pós-

processadores. 

A aplicação de CFD (e, consequentemente, do pacote CFX) segue os seguintes 

passos: 

2.1.1 Desenho da geometria 

O primeiro passo para aplicação do CFD é o desenho da geometria. A Figura 7e 

também a Tabela 2apresentam as geometrias dos reservatórios de jusante estudados no 

presente estudo.As geometrias foram produzidas com o auxílio de uma ferramenta CAD. Os 

reservatórios R1, R2, R3 e R4 possuem 10 m de altura (H) e 5 m de diâmetro (D), enquanto 

os reservatórios R5, R7 e R8 possuem 2,5 m de altura e 10 m de diâmetro. O diâmetro de 

entrada (ou de saída) dos reservatórios é de 125 mm.Os reservatórios R1 e R5 possuem 
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entrada (ou saída)vertical no centro do fundo do reservatório. Os reservatórios R4 e R8 

possuem entrada horizontal na lateral do reservatório a 0,3 m do fundo. As demais 

geometrias, R2, R3 e R7, possuem entrada descentralizada junto ao fundo, sendo que as 

distancias entre o centro do reservatório até a abertura (x) são de 2 m, 1 m e 4 m 

respectivamente.Os dados para a geometria e demais informações do item “Material e 

Métodos” foram obtidos a partir da experiência de campo da Universidade Federal do Mato 

Grosso do Sul (UFMS). O Laboratório de Hidráulica e Eficiência Energética da UFMS possui 

ampla experiência em trabalhos de campo na área de sistemas de abastecimento de água. 

 

Tabela 2 - Características geométricas dos reservatórios. 

 D/H D [m] H [m] d [m] x [m] Volume [m³] 

R1 0,5 5 10 0,125 0 196 

R2 0,5 5 10 0,125 2 196 

R3 0,5 5 10 0,125 1 196 

R4 0,5 5 10 0,125 2,5 196 

R5 4 10 2,5 0,125 0 196 

R7 4 10 2,5 0,125 2 196 

R8 4 10 2,5 0,125 5 196 

 



 

Figura 7–Geometrias dos reservatórios: (
d= 125 mm; (R3) D=5 m, H=10 m), d= 125 mm; (
H=2,5 m), d= 125 mm; (R7) D=10 m, H=2,5 m), d= 125 mm; (

R1 

R4 

R5 

R8

Geometrias dos reservatórios: (R1) D=5 m, H=10 m), d= 125 mm; (
) D=5 m, H=10 m), d= 125 mm; (R4) D=5 m, H=10 m), d= 125 mm; (

) D=10 m, H=2,5 m), d= 125 mm; (R8) D=10 m, H=2,5 m, d= 125 mm.

R2 

R3 

R7 

R8 
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; (R2) D=5 m, H=10 m), 
) D=5 m, H=10 m), d= 125 mm; (R5) D=10 m, 

) D=10 m, H=2,5 m, d= 125 mm. 
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2.1.2 Discretização do domínio e geração da malha 

O segundo passo para a resolução de um problema CFD é a geração da malha, 

também denominada de grade. Neste passo, a geometria é dividida em pontos de aplicação 

das equações para obtenção das soluções numéricas (BRITO, 2010; KLEINSTREUER,2009). 

O conjunto de pontos discretos é denominado de malha (PINHEIRO, 2008).Na Tabela 3, 

estão especificados os dados das malhas que foram confeccionadas. Cada malha apresentou 

cerca de 87.000 nós e aproximadamente 500.000 elementos.  

Tabela 3 - Características das malhas geradas. 

 Nós Elementos 

R1 87.072 488.653 

R2 87.144 489.450 

R3 87.085 488.959 

R4 87.048 488.629 

R5 87.456 487.447 

R7 87.284 486.134 

R8 87.397 486.926 

 

A  Figura 8 apresenta uma visão da malha do reservatório R8 inteiro e uma visão 

detalhada da entrada. A malha gerada foi do tipo não-estruturada, pois permite maior 

flexibilidade nas células da superfície de contorno (ANDERSON, 1995). A distância máxima 

entre nós (15 cm) e a densidade da malha foi desenvolvida de tal forma que pudesse ser 

possível observar as informações necessárias no interior do reservatório com a precisão 

necessária, sem custo computacional elevado. Na entrada, onde o diâmetro é menor do que a 

distância máxima entre os nós, a densidade de nós é maior, de tal forma a manter a 

confiabilidade dos resultados. Vale ressaltar que a densidade da malha tem pouca influência 

sobre o comportamento da saída de reservatórios com geometria similar a estudada (COLTRE 

ET AL, 2011). Para a geração da malha foi utilizado o software Design Modeler. 



 

a)

b)

Figura 8 - a) Malha do reservat

2.1.3 Condições de contorno

O terceiro passo na técnica CFD consiste em introduzir

iniciais necessárias para resolução das 

resolução das equações foi utilizado o 

propriedades físicas do fluido e dos parâmetros do escoamento

tratado. Dentre as diferentes co

a) Malha do reservatório R8; b) Detalhe da entrada no reservatório. 

ções de contorno e iniciais 

O terceiro passo na técnica CFD consiste em introduzir as condições de contorno 

necessárias para resolução das equações. Para introduzir as condições necessárias para 

resolução das equações foi utilizado o software CFX-Pre. Essas condições, ao lado das 

propriedades físicas do fluido e dos parâmetros do escoamento, especificam o problema a ser 

tratado. Dentre as diferentes condições adotadas, destacam-se as seguintes:
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as condições de contorno e 

Para introduzir as condições necessárias para 

Essas condições, ao lado das 

especificam o problema a ser 

se as seguintes: 
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2.1.3. Condições de entrada/saída 

A Figura 9apresenta as vazões de entrada ou saída em função do tempo para os 

reservatórios simulados. Durante os períodos das 1:55 às 10:15 h e das 15:05 às 18:20 as 

vazões são positivas, indicando que a rede de distribuição está abastecendo o reservatório. 

Durantes os períodos das 10:15 às 15:05 h e das 18:20 às 1:55 h as vazões são negativas 

indicando que o reservatório está fornecendo água para a rede de distribuição. Essa 

variabilidade temporal normalmente ocorre devido aos hábitos da população abastecida por 

um sistema de abastecimento de água, podendo variar nos finais de semana ou em eventos 

regionais. Contudo, para este estudo, foi considerado apenas este perfil de vazão.  

Uma vez que a vazão média diária deste reservatório tende a zero, foi necessário 

dividir as vazões encontradas durante 24 horas de funcionamento do reservatório em quatros 

períodos. Sendo dois com fluxo positivo (01:55-10:15; 15:05-18:20) e dois com fluxo 

negativo (FIGURA 9). Dessa forma, a vazão média encontrada para cada período foi utilizada 

como vazão de entrada na simulação,simplificando assim a simulação. 

 

Figura 9- Perfil da vazão em um período de 24 horas. 

As configurações adotadas para a entrada foram: tubulação com 125mm de diâmetro, 

perfil de velocidade uniforme variando de -0,107 a 0,136 m/s de acordo com a demanda e 

concentração de cloro igual a 0,4 mg/L. 

2.1.3.2 Condições de contorno 
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As paredes dos reservatórios foram consideradas como sendo feitas de concreto liso, 

apresentando rugosidade de 0,04mm (WHITE, 2000). 

Levando em consideração que a vazão de entrada deve obrigatoriamente ser igual a 

da saída, foi necessário criar uma abertura (neste caso, o diâmetro da abertura é igual ao 

diâmetro do topo do reservatório) para que isso ocorresse. Dessa forma, o topo foi 

configurado com uma vazão de mesma magnitude e sentido da entrada fazendo com que a 

quantidade de massa de água no interior permanecesse constante. Como o diâmetro do topo 

(entre 5 e 10 m) é muito maior que o da entrada (de 125 mm), as velocidades através do topo 

são muito menores do que as da entrada, tornando pequena a influência deste fluxo no interior 

do reservatório.O numero de Reynolds para o fluxo no topo de cada tanque foi inferior a 

1000, o que caracteriza um jato laminar. Segundo Grayman (1999) a mistura proporcionada 

por este tipo de fluxo é desprezível ocorrendo basicamente por difusão e não por advecção. 

2.1.3.3 Condições iniciais no interior do reservatório 

Como condição inicial foi adotado o reservatório inicialmente cheio de água com 

velocidade igual a zero e uma concentração de cloro de 0,3 mg/l. Uma vez que o mesmo está 

localizado a jusante do sistema de distribuição e possui apenas uma tubulação para a entrada e 

a saída da água, foi necessário adotar essa medida para obter resultado mais coerentes com a 

realidade do funcionamento. 

2.1.4 Resolução das equações de transporte e modelo de turbulência 

O quarto passo no uso do CFD é a resolução das equações de transporte e modelo de 

turbulência. Conforme já dito, CFD é uma ferramenta que utiliza métodos numéricos e 

algoritmos para solucionar numericamente as equações discretizadas da conservação de 

massa, quantidade de movimento e concentração, as quais são apresentadas, respectivamente, 

em sua forma diferencial: 

���
���
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em que t é o tempo, Ui é a componente da velocidade média na direção xi, P é a pressão 

média, ρr e ρ são, respectivamente, a massa específica de referência e a massa específica do 

fluido, C é a concentração de algum composto ou uma quantidade escalar, SC é uma fonte ou 

sumidouro volumétrico (expressando, por exemplo, o decaimento de cloro), ν e D são, 

respectivamente, a viscosidade cinemática e difusividade molecular (de C), #$#%&&&&& representa a 

correlação entre flutuações de velocidade, #$.&&&& representa a correlação entre as flutuações de 

velocidade e um escalar. As correlações representam fisicamente a transferência de 

quantidade de movimento e massa devido ao movimento turbulento. A solução dessas 

correlações conduz a correlações sempre mais complexas (ordens superiores), não se obtendo 

equacionamento definitivo. A fim de obter solução para as equações 4 a 5 é necessário utilizar 

equações auxiliares (modelos de turbulência) que não introduzam parâmetros além daqueles 

já utilizados.  Neste estudo, foi utilizado o modelo de turbulênciak-ε. Esse modelo, 

segundoANSYS CFX-Solver TheoryGuide (2006), é o mais amplamente usado em 

simulações computacionais de fluidos. Para o decaimento do cloro no interior do reservatório 

(Sc da Equação 5)adotou-se o modelo cinético de primeira ordem simples. Assim, o consumo 

do cloro dá-se pela seguinte equação: 

/0 =  234*5� (6) 

onde C0 é a concentração inicial de cloroe k é a constante de decaimento de primeira ordem. 

(SALGADO, 2008).O valor da constante de decaimento adotado neste estudo é 3,9722x10-6 s-

1. 

2.1.5 Visualização dos resultados 

Os resultados obtidos são visualizados através de gráficos no programa CFX-Post. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 INFLUÊNCIA DA RELAÇÃO ALTURA/DIÂMETRO 

Conforme já dito, foram realizados sete experimentos computacionais (ver item 2.1.1). 

A discussão deste item refere-se àssimulações conduzidas para entradas (ou saídas) com 

configuração similar e relações altura/diâmetro diferentes (H/D=0,25 e 2,0). Particularmente, 

será realizada a comparação entre os reservatórios R1 e R5, os quais possuem configuração de 

entrada (ou saída) igual (vertical e no centro), e relações H/D diferentes. 

A variação da concentração de cloro e da idade da água em função do tempo para a 

saída dos reservatórios R1 e R5 é apresentada na Figura 10. Ademais, nas Figura 11 e Figura 

12 são apresentados os mapas de contorno com os valores da idade da água para os 

reservatórios R1 e R5, respectivamente, para diferentes instantes de tempo. Nestas figuras 

mapa de contorno é plotado sobre o plano centraldo reservatório, paralelo ao eixo Z. E, 

finalmente, na Figura 13 são apresentados os vetores da direção do fluxo sobre o mapa de 

contorno da velocidade. 

 

Figura 10–Comparação das concentrações de cloro e da idade da água na saída para o reservatório R1 
e para o reservatório R5. 

A concentração de cloro no reservatório decresce devido ao decaimento do cloro 

(EQUAÇÃO 6). O decréscimo de cloro é “proporcional” à idade da água. Destaca-se aqui que 

o decaimento de cloro não é devido à idade teórica da água no interior do reservatório. Pois 

nos reservatórios R1 e R5 as idades teóricas da água são iguais (o tempo de detenção 
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hidráulico teórico é igual), mas devido à idade real da água no interior dos dois reservatórios, 

a qual está relacionada aos processos de mistura que ocorrem no seu interior. Sob as 

condições mencionadas, a concentração de cloro saindo do reservatório R5 é 2,24% maior que 

a concentração de cloro saindo do reservatório R1. 

 

 

Figura 11 - Mapas de contorno da idade da água no plano do centro para diferentes instantes de tempo 
para o reservatório R1. 

 



32 
 

 

 

 

 

Figura 12 - Mapas de contorno da idade da água no plano do centro para diferentes instantes de tempo 
para o reservatório R5. 

Durante o período de saída o regime de escoamento do reservatório R1 é mais 

parecido com o de fluxo de pistão do que o regime de escoamento no interior do reservatório 

R5. Sabe-se que o regime de escoamento do tipo fluxo de pistão ocasiona uma diminuição 

maior do cloro do que o regimento de escoamento do tipo mistura completa. É por essa razão 

também que o reservatório R5 apresenta concentrações de cloro maiores que o reservatório 

R1. 

Em relação à saída água que sai primeiro do reservatório possui uma idade menor do 

que aquela que sai por último. A saída de água praticamente não gera mistura no interior do 

reservatório. Ou seja, a água que está mais próxima da saída no momento do início da saída é 

também a primeira a sair do reservatório. A configuração de saída, em ambos os reservatórios, 

não está projetada para gerar mistura. 

Na Figura 13 vemos os vetores da direção do fluxo sobre o mapa de contorno da 

velocidade. Nesta figura podemos visualizar o padrão de circulação em cada reservatório e 

notar que são semelhantes ao modelo apresentado por Grayman (1999). 
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Figura 13 - Direção do fluxo e velocidade nos planos do centro dos reservatórios R1 e R5 para o 
instante de tempo igual a138 horas. 

O fluxo ascendente produzido pelo jato de entrada caminha em direção ao topo 

carregando consigo parte do volume adjacente ao jato. Enquanto isto o volume que se 

encontrava inicialmente no topo do reservatório caminha descendentemente em torno do cone 

formado pelo jato de entrada. É este comportamento responsável pela mistura no interior dos 

reservatórios. É possível observar que a água ao entrar em ambos os reservatórios, o 

reservatório R5 produz uma mistura melhor que a do reservatório R1. Este resultado é 

corroborado pelos experimentos de Tian& Roberts (2008a). Os autores mostraram que 

reservatórios com relação H/D próximos a 2 possuem tempo de mistura maior do que aqueles 

que apresentam valor de 0,25. De fato, os reservatórios com H/D=2 podem chegar a possuir 

um tempo de mistura duas vezes maior do que reservatórios com H/D=0,25. 

3.2 INFLUÊNCIA DA CONFIGURAÇÃO DE ENTRADA 

Devido à clara diferença entre a dinâmica de mistura de cada tipo de reservatório 

optou-se por analisar a influência da configuração de entrada. Assim primeiro apresentam-se 

os resultados para o reservatório do tipo standpipe, com relação H/D=2, e, em seguida, o 

reservatório cilíndrico (H/D=0,25). 
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3.2.1 H/D=2 

A Figura 14apresenta a variação temporal da concentração de cloro na saída dos 

reservatórios R1, R2, R3 e R4 para (a) os cinco primeiros dias e (b) somente para o sexto dia. 

É possível observar um decaimento de cloro semelhante nos quatro reservatórios, com 

diferença visual principalmente após dois dias. A partir do quinto dia nota-se melhor a 

diferença causada pela modificação da posição de entrada do reservatório. Os reservatórios 

apresentaram os melhores resultados para esta geometria.  

Para fins de comparação, a Figura 15e a Figura 16 apresentam, respectivamente, a 

concentração de cloro de saída de cada reservatório adimensionalizada com a concentração de 

saída do reservatório R1 e mapas de contorno com a idade da água no interior dos 

reservatórios R1, R2, R3 e R4 durante a saída do período diurno. Nota-se que após longos 

períodos de entrada o reservatório R1 tende a ser o pior, considerando a qualidade da água. 

a)  

b)  

Figura 14–Variação temporal da concentração de cloro na saída dos reservatórios R1, R2, R3 e R4 
para (a) os 6primeiros dias e(b) somente para o sexto dia. 
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Figura 15 -Variação temporal da concentração de cloro na saída dos reservatórios R1, R2, R3 e R4 
normalizada com os valores da concentração de cloro na saída do reservatório R1. 

Em R4 percebe-se ser o menos eficiente das variações simuladas. Como o jato de 

entrada é horizontal as regiões mais elevadas do reservatório demoram a misturar e 

consequentemente há umdecréscimo da eficiência. Mesmo nas demais variações ocorre uma 

estagnação na parte superior como pode ser visto na Figura 16. 

 

Figura 16 - Mapa de contorno da idade da água durante a saída do período diurno do quinto dia 
(t=482400 s) para os reservatórios R1, R2, R3 e R4. 
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a)  

b)  

R1 R2 

R1 R2 
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c)  

d)  

Figura 17 – Mapas de contorno da idade da água, comparando R1(esquerda) e R2 (direita). a) t=130 
horas; b) t=134 horas; c) t=138 horas e; d) t=142 horas. 

Em suma, vemos que a entrada vertical centralizada ao fundo é a menos eficaz (R1), 

sendo que os melhores resultados foram do reservatório com entrada vertical próximo a 

R1 R2 

R1 R2 
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parede (R2). Entretanto, os resultados não oscilaram muito.Contudo podemos observar que 

após os períodos onde o fluxo de entrada possuía maior duração e velocidade R1 obtinha 

comportamento na saída melhor do que os outros reservatórios. Assim vemos a importância 

do regime hidráulico no tempo de mistura. Este pode ser um dos fatores que influenciaram a 

divergência entre o presente estudo e os resultados demonstrados por Tian& Roberts (2008a) 

onde os autores afirmam que esta é a melhor configuração para reservatórios do tipo 

Standpipe com apenas uma entrada. 

3.2.2 H/D=0,25 

A Figura 18 apresenta a variação temporal da concentração de cloro na saída dos 

reservatórios R5, R7 e R8 para (a) os cinco primeiros dias e (b) somente para o sexto dia. É 

possível observar um decaimento de cloro semelhante nos três reservatórios, com diferença 

visual somente após dois dias. Aparentemente a configuração da entrada tem baixa influência 

em reservatórios com esta geometria. 
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b)  

Figura 18 -Variação temporal da concentração de cloro na saída dos reservatórios R5, R7 e R8 para 
(a) os cinco primeiros dias e(b) somente para o sexto dia. 

Mesmo havendo pouca diferença entre os resultados é possível perceber que R7 

mantem valores de cloro superiores a R5 na maior parte dotempo. Tal resultado concorda com 

os obtidos por Tian& Roberts (2008a), que atribuem esta melhora à diminuição da zona de 

recirculação causada pela descentralização da entrada. Plotando a comparação entre as 

informações de saída de cada reservatório (FIGURA 18) podemos ver que os reservatórios R7 

e R8 variam pouco em relação a R5, sendo a maior variação de R7 que possui concentração 

média na saída 0,79% maior do que R5.  

 

Figura 19 -Variação temporal da concentração de cloro na saída dos reservatórios R5, R7 e R8, 
normalizada com os valores da concentração de cloro na saída do reservatório R5. 

Assim como ocorre com os reservatórios com relação H/D=2 a concentração de cloro 

da saída não indica necessariamente melhora no comportamento interno do reservatório. Na 

Figura 20 observa-se os três reservatórios e percebe-se que R5 possui a melhor distribuição da 
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idade da água. No reservatório R7 há uma tendência da água permanecer por mais tempo no 

lado oposto a entrada. Este comportamento é resultado de zonas de recirculação. Aporção de 

água nesta região apresentará idade mais elevada à encontrada saída. Ali também haverá 

deposição de sólidos suspensos contribuído para o ressurgimento bacteriano. 
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Figura 20 - Mapa de contorno da idade da água durante a saída do período diurno do quinto dia. 
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Quando comparamos os reservatórios em diferentes tempos, as desvantagens do 

reservatório R7 ficam mais visíveis. Sua concentração de cloro mais elevada na saída é 

resultado da distribuição não uniforme da água no seu interior. A Figura 21 apresenta ambos 

os reservatórios e as suas distribuições da idade da água. 

a)  

b)  

R5 R7 

R5 R7 
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c)  

d)  

Figura 21 - Comparação entre R5(esquerda) e R7 (direita). a) t=130 horas; b) t=134 horas; c) t=138 
horas e; d) t=142 horas. 

Portanto para reservatórios cilíndricos com apenas uma entrada o ideal é mantê-la 

junto ao fundo e centralizada. A pequena vantagem que as variações possuem perde 

representatividade quando analisamos o comportamento no interior de cada tanque. Em longo 

prazo esta vantagem deixaria de aparecer, pois as zonas mortas passariam a causar a 

sedimentação de sólidos suspensos e ressurgimento de microrganismos. 

3.3 EFICIÊNCIA DOS RESERVATÓRIOS 

Contudo, no fim do terceiro dia todos os reservatórios passaram a fornecer água com 

concentração de Cloro menor do que o exigido pela norma que é de 0,2 mg/L. 

R5 R7 

R5 R7 
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Figura 22 - Concentração de cloro na saída dos tanques. 

Com base no perfil da vazão diária mostrada na Figura 9pode-se verificarque o 

volume que passa pelo reservatório estudado é de 59 m³ por dia. Levando em consideração 

que o reservatório possui capacidade para 200 m³ levaria mais de três dias para a troca 

completa da água no seu interior. Somando este tempo ao tempo que a água levou nas etapas 

anteriores do sistema de distribuição é previsível que o resultado seria inadequado. 

Provavelmente o tanque estudado foi superdimensionado para a população que está sendo 

atendida. 

3.4 PROPOSTAS PARA PROJETOS 

Como uma das principais características que comprometem a qualidade da água 

neste reservatório pode é o tempo de detenção. Como melhoria foi proposta a diminuição do 

volume do reservatório. Mantendo a relação H/D e reduzindo o volume à metade as 

características inerentes ao jato de entrada foram aprimoradas. Para o tanque com H/D=2 a 

geometria foi configurada com altura igual a 8m, o diâmetro de 4m e entrada horizontal 

próxima ao fundo. O tanque de H/D=0,25 proposto possui 2m de altura, 8m de diâmetro e 

entrada localizada a 1,5m do centro. Ambos os reservatórios podem ser visualizados na Figura 

23. 
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Figura 23 - Geometrias propostas. R9 à esquerda e R10 à direita.

O método utilizado para a simulação e an

mesmos passos que os outros 

possui 45571 nós e 252073 elementos enquanto a malha de R10 possui 45093 e 247420. O 

resultado da concentração de cloro na saída do reservatório foi superior ao valor mínimo 

estabelecido para ambos os tanques durante toda a simulação. 

de cada reservatório. 

O resultado superior dos novos reservatórios propostos dá

fatores. O primeiro é relacionado ao tempo de residência. Ao reduzir o volume do reservatório 

esse valor foi proporcionalmente reduzido. Consequentemente a distribuição deste tempo de 

residência foi melhorada e o decaimento do cloro 

 

Geometrias propostas. R9 à esquerda e R10 à direita. 

O método utilizado para a simulação e análise destes dois reservatórios seguiu os 

mesmos passos que os outros reservatórios (ITEM 2). A malha gerada do reservatório R9 

45571 nós e 252073 elementos enquanto a malha de R10 possui 45093 e 247420. O 

resultado da concentração de cloro na saída do reservatório foi superior ao valor mínimo 

os tanques durante toda a simulação. A Figura 

O resultado superior dos novos reservatórios propostos dá-se 

fatores. O primeiro é relacionado ao tempo de residência. Ao reduzir o volume do reservatório 

esse valor foi proporcionalmente reduzido. Consequentemente a distribuição deste tempo de 

e o decaimento do cloro foi mitigado. 
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lise destes dois reservatórios seguiu os 

). A malha gerada do reservatório R9 

45571 nós e 252073 elementos enquanto a malha de R10 possui 45093 e 247420. O 

resultado da concentração de cloro na saída do reservatório foi superior ao valor mínimo 

Figura 24 mostra o resultado 

 principalmente a dois 

fatores. O primeiro é relacionado ao tempo de residência. Ao reduzir o volume do reservatório 

esse valor foi proporcionalmente reduzido. Consequentemente a distribuição deste tempo de 
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Figura 24 - Concentração de cloro na saída dos reservatórios simulados. 

O segundo fator está relacionado à dinâmica de mistura. Sendo o tempo de mistura 

diretamente proporcional ao volume do reservatório (V), e a diminuição deste trouxe 

melhorias à dinâmica de mistura. Assim o fluxo do jato promove uma maior dispersão do 

volume inserido.  

0,17
0,19
0,21
0,23
0,25
0,27
0,29
0,31
0,33

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

C
lo

ro
 (

m
g/

L)

t (dia)

R1 R2 R3
R4 R5 R7
R8 R9 R10



47 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Foram realizadas nove simulações de reservatórios com características diferentes e 

foram analisados os fenômenos hidráulicos e a qualidade da água de cada um. Com base na 

literatura e a partir dos resultados obtidos neste estudo, no que se refere àqualidade de água de 

reservatórios de abastecimento de jusantepodemos concluir que:

a) a ferramenta CFD é útil para a simulação de fenômenos hidromecânicos no 

interior de reservatórios de jusante, proporcionando a análise comportamento 

hidráulico no seu interior e a avalição da sua eficiência após vários ciclos de 

funcionamento; 

b) reservatórios cilíndricos, onde a altura representa um quarto do seu diâmetro, 

possuem regime hidráulico mais parecido com o completamente misturado do 

que reservatórios do tipo standpipe, cuja altura é duas vezes maior do que seu 

diâmetro; 

c) para tanques com relação H/D=0,25 a posição da tubulação de entrada e saída 

tem pouca influência sobre a concentração de cloro durante os períodos de saída 

do reservatório. Sendo preferível a tubulação localizada no centro ao fundo, por 

permitir mistura mais uniformeno seu interior; 

d) se tratando de reservatório do tipo standpipe deve-se evitar a utilização de 

entrada horizontal próxima ao fundo, pois a mesma contribui para a 

estratificação, mantendo o volume da superfície com pouca mistura; 

Em geral estas avaliações são indicadas para reservatórios de jusante, devido as suas 

finalidades e seu modo de operação. As quais servem de orientação para novos projetos e 

melhoria de tanques existentes. Elas também podem ser aplicadas em outros tipos de tanques 

que possuam apena uma entrada (não necessariamente a mesma tubulação de saída) e 

operação do tipo abastecimento e esvaziamento. 
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Para reservatórios com mais de uma entrada ou saída, com geometria que não seja 

cilíndrica, regime que tende ao fluxo pistão ou operação do tipo continua aconselha-se novas 

pesquisas para determinar os melhores parâmetros de projeto e operação. 
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