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RESUMO 

 

A simulação matemática dos sistemas de abastecimento de água é, actualmente, 

uma ferramenta imprescindível aos usos da água, o que constitui factor essencial de 

apoio a uma gestão técnica eficiente. O domínio de aplicação do modelo de simulação é 

diverso, actuando nas actividades de planeamento, de projecto, de operação e de 

manutenção.  

Tendo em vista a optimização de uma gestão e monitorização integrada do 

sistema de abastecimento de água da Cumieira (Fafe), este trabalho pretende, através do 

Sistema de Informação Geográfica (SIG) e da Modelação Matemática (EPANET 2.0), 

dar suporte à tomada de decisões e análise do sistema existente, bem como a previsão 

do comportamento hidráulico, face a situações susceptíveis de acontecerem.  

A compilação de toda a informação permite ter um conhecimento amplo do 

sistema de rede e a partir daí, beneficiar do sistema de gestão e monitorização das redes 

públicas de distribuição de água e no atendimento às necessidades exigidas, visando 

garantir os padrões de qualidade e quantidade de água.  

Em resultado do estudo efectuado foi possível produzir informações para a 

melhoria do conhecimento geral do sistema de abastecimento, ou seja, das suas 

propriedades físicas, das suas solicitações bem como das suas condições operacionais, 

uma vez que no caso em concreto, tivemos dados georreferenciados do cadastro o que 

nem sempre acontece. 

Para dar sustento ao trabalho desenvolvido, criaram-se cenários onde se 

reconheceu a capacidade que o software tem em simular e visualizar uma série de 

situações, tais como: as alterações do sentido de escoamento da água, a variação dos 

valores de pressões ou caudais nos diversos elementos da rede. 
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Um dos cenários analisados foi a redução de pressão numa dada zona, através da 

instalação de uma válvula redutora de pressão (VRP). A pressão reduziu cerca de 40%, 

ou seja, de 90 m.c.a para 35m.c.a. Este cenário é uma premência face a pressões 

elevadas existentes neste sistema de distribuição. 

Outra simulação concebida, fruto da solicitação da Entidade Gestora (Indaqua, 

SA) foi o da substituição de troços de tubagem com a análise de alteração de diversos 

factores ou parâmetros hidráulicos. 

 

Palavras-chave: Gestão e Monitorização; Abastecimento de Água; Modelo de 

Simulação, EPANET, SIG. 
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ABSTRACT 

 

 

Nowadays, the mathematical simulation of the water distribution system is an 

indispensible water use tool, which represents an essential support factor to an efficient 

technical management. The simulation model application domain is diverse, acting in 

the planning, project, operation and maintenance activities. 

Keeping in view the optimisation of an integrated management and monitoring 

of the Cumieira’s (Fafe) water distribution system, this dissertation intends to give 

support to the decision making and analysis of the existing system, as well as the 

prevision of the hydraulic behaviour, through the Geographic Information System (GIS) 

and Mathematical Modelling (EPANET 2.0) , regarding situations bound to happen. 

The compilation of all the information allows us to have a broad knowledge of 

the network system and, from that point on, benefit from the water distribution public 

networks management and monitoring system and answer to the demanded needs in 

order to guarantee the quality patterns and the water quality. 

As a result of the carried out study, it was possible to produce information for 

the improvement of the general knowledge on the distribution system, that is, of its 

physical properties, of its demands as well as of its operational conditions, since in this 

case study we had geo-referential data, which not always happens. 

In order to support the disclosed dissertation, were created scenarios where was 

acknowledged the capability of the software on simulating and visualising a series of 

situations, such as: the changes in the water draining direction, the variation of the 

pressure values or flows in the several elements of the network. 

One of the analysed scenarios was the pressure reduction in a given area, 

through the installation of a pressure reducing valve (PRV). The pressure reduced about 

40%, i.e., from 90 m.c.a. to 35 m.c.a.. This scenario was pressing due to the high 

pressures registered in this distribution system.  
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Another observed simulation, as a result of the soliciting of the Managing 

Company (Indaqua, S.A.), was the substitution of fractions of the tube system with the 

alteration analysis of several hydraulic factors or parameters. 

 

Keywords: management and monitoring; water distribution; simulation model; 

EPANET; GIS. 
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1.Introdução / Objectivos 
 

 

A água é um recurso natural com características muito especiais. Indispensável 

ao homem e aos outros seres vivos é uma componente singular da própria vida e base 

essencial dos ecossistemas. 

Inigualável na quantidade de aplicações, estabelece um factor de produção a que 

deve atribuir-se o merecido valor. A água é um recurso renovável ao contrário da 

maioria dos recursos naturais, não pode ser depauperada e está destinada a perdurar na 

terra tanto como o próprio planeta. 

A água representa cerca de 70% (por cento) da superfície terrestre do planeta, no 

entanto, continua a ser um recurso escasso. A grande porção de água da terra, 

aproximadamente 97%, trata-se de água salgada o que exige a dessalinização mediante 

tecnologias dispendiosas; a outra parte concentra-se sob a forma de gelo. 

É um paradoxo que dá o que pensar: a escassez a despeito da abundância. É que, 

apesar de existir bastante água na Terra, não está à nossa disposição onde e quando 

precisamos dela. 

A crescente procura de água deve-se sobretudo à expansão das áreas urbanas, 

consequência, do aumento populacional bem como dos modernos hábitos de vida que 

aumentaram exponencialmente a quantidade de água usada para limpeza, higiene, 

recreação e quase tudo o que mais se queira apontar. Justifica-se dizer então, que a água 

é tanto pela quantidade como pela qualidade, factor condicionante ao desenvolvimento 

económico e do bem-estar social. 



INTRODUÇÃO / OBJECTIVOS 

3 

 

 

A (DQA, 2009) Directiva–Quadro da Água (Directiva 2000/60/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro de 2000) estabeleceu um quadro 

de acção comunitária das águas de superfície interiores e lançou novos e arrojados 

desafios na melhoria dos problemas de recursos hídricos. 

Para combater a questão preocupante e que se faz referência, o problema da 

quantidade da água, o Programa Estratégico de Abastecimento de Água e de 

Saneamento de Águas Residuais 2007-2013 lançado pelo Ministério do Ambiente, do 

Ordenamento e do Desenvolvimento Regional, apresenta como objectivo de servir cerca 

de 95% da população total do país com sistemas públicos de abastecimento de água. 

Um sistema de abastecimento tem como objectivo fundamental, disponibilizar 

água em quantidade e pressão suficiente, com boa qualidade e sem paragens aleatórias. 

No entanto, durante muitos anos concentraram-se esforços apenas na construção de 

novas infra-estruturas e a gestão e monitorização passaram para segundo plano.  

A gestão sustentada de sistemas de abastecimento de água é imprescindível no 

que se refere ao planeamento, operacionalização e apoio à manutenção destes, pois só 

assim se detectam situações de perda de água por fugas com mais facilidade e rapidez, 

ou seja, a própria funcionalidade do sistema. 

O presente trabalho insere-se neste domínio científico com metodologias que 

visam a reabilitação e o conhecimento mais aprofundado destes sistemas, indo ao 

encontro do funcionamento adequado dos mesmos, dentro de padrões técnicos 

satisfatórios e de condições que originem menor impacto social e ambiental.  

Além disso, é importante ter em consideração o aumento de confiança e 

segurança dos serviços prestados com a utilização de ferramentas computacionais que 

auxiliam na tomada de decisão dando assim suporte para a solução dos complexos 

problemas de planeamento. 

O trabalho está organizado em 5 capítulos, nos quais está incluída a presente 

introdução/objectivos (Capítulo 1), e os restantes que se apresentam a seguir de forma 

sucinta. 
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 No capítulo 2 faz-se uma revisão bibliográfica. Tecem-se algumas 

considerações sobre a problemática dos recursos hídricos; da quantidade e qualidade de 

água. Refere-se à legislação a nível internacional e a nível interno e à importância de 

uma gestão sustentada de água, no que diz respeito aos aspectos económicos e ao bem-

estar social.  

Classificam-se os vários sistemas de monitorização de abastecimento de água e 

faz-se uma apresentação do software - “EPANET” desenvolvido pela US 

Environmental Protection Agency (USEPA), dos Estados Unidos da América bem 

como de quatro exemplos de aplicação do programa computacional. Faz-se ainda, uma 

definição de um SIG – Sistema de Informação Geográfica. Relativamente à calibração 

definiram-se os seus principais objectivos. 

O capítulo 3 é dedicado ao caso de estudo – o Sistema Público de 

Abastecimento de Água da Cumieira (zona alta e baixa) na cidade de Fafe. 

Inicia-se com uma sucinta caracterização da área de estudo e das suas 

características biofísicas. Apresentam-se as principais características e funcionalidades 

do programa computacional e do SIG e todas as vantagens que advêm da sua utilização. 

Descreve-se o exemplo de aplicação com todos os sistemas hidráulicos, os 

equipamentos e todos os passos, de uma forma pormenorizada, desde a digitalização da 

rede em suporte SIG, atribuição de dados até à sua modelação no programa 

computacional. 

No capítulo 4 apresentam-se os resultados obtidos correspondentes aos 

objectivos a que foram propostos. 

No capítulo 5 apresentam-se as conclusões, a contribuição científica esperada e 

as perspectivas futuras deste trabalho, diante do contexto académico e dos projectos de 

pesquisa e desenvolvimento neste domínio. 

Deste modo, este trabalho tem como objectivo geral a optimização do 

funcionamento do sistema de abastecimento de água, tanto na visualização espacial de 

dados como na sua modelação matemática para simulação das características 

hidráulicas, na rede de distribuição e serve também para dar suporte a uma gestão 

adequada e eficiente. 
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Dentro do presente objectivo geral, os objectivos específicos subdividem-se em 

três: facilitar as actividades de trabalho (planeamento, projecto, exploração e 

manutenção) e destacar a relevância da gestão e monitorização da rede de abastecimento 

da Cumieira para a Entidade Gestora – INDAQUA – Indústria e Gestão de Águas, SA; 

aplicar e avaliar a utilização do software de modelação hidráulica, o EPANET, no 

Sistema de Abastecimento da Cumieira e por último, elaborar mapas para apresentação 

dos diversos parâmetros hidráulicos do mesmo sistema de abastecimento. 
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2. Revisão Bibliográfica 
 

2.1 Recursos Hídricos  
  

Com o início da industrialização e consequente crescimento da população e 

poluição, à escala mundial, tornou-se evidente, que temos de ter mais atenção às 

necessidades de água doce em quantidade e qualidade. O uso racional da água está a 

cada dia que passa, mais dificultado o que atinge também o uso da água para o 

abastecimento público. 

Actualmente, a água é vista como um bem natural singular, pela escassez e 

qualidade muitas vezes imprópria para o abastecimento Humano. O desenvolvimento 

sustentado terá de ser comportado no cuidado pela preservação e manutenção dos 

recursos naturais, nomeadamente, os recursos renováveis, minerais e reciclados a fim de 

mantermos um equilíbrio ecológico dos sistemas naturais. 

Para Tundisi et al, (2008) os cruciais problemas e processos relacionados com a 

“crise da água” no que diz respeito ao contexto social, económico e ambiental do século 

XXI, são os seguintes: 

� Crescente avanço da população no meio urbano; 

� As necessidades da população aumentaram ao contrário da disponibilidade 

de água, o que por si só, origina problemas na escassez de água e stress da 

população; 

� Infra-estruturas antigas que por sua vez, se encontram em estado crítico o 

que leva até 30% de perdas de água na rede, após o seu tratamento; 

� A disparidade a nível das mudanças globais, isto é, a dicotomia existente 

entre as chuvas intensas e períodos intensos de seca; 
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� A difícil relação entre a governabilidade de recursos hídricos e a 

sustentabilidade ambiental é devido a factores de origem económica, social, 

etc. 

Esta amálgama de problemas tem repercussões a nível local, regional, 

continental e até planetário uma vez que favorecem a deterioração da qualidade de vida 

e do desenvolvimento económico e social (Tundisi, 2008): 

� Aumento e agravamento das fontes de contaminação; 

� A modificação das fontes de recursos hídricos – mananciais – com carência e 

diminuição da disponibilidade actualmente; 

� A facilidade de contaminação em relação à fragilidade humana e na 

dificuldade de acesso à água potável.  

 

São realçados na figura 2.1 a energia, a produção de alimentos, a 

sustentabilidade da biodiversidade e as mudanças globais com vista, a demonstrarem a 

posição egocêntrica dos recursos hídricos relativamente aos processos que lhe estão 

intimamente ligados. 

 

 

Figura 2.1 – A água e a sua posição central em relação a processos como 

biodiversidade, energia e clima (adaptado de Tundisi, 2008) 
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Segundo a FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), o 

consumo de água dobrou em relação ao crescimento populacional no último século, e 

dentro de 20 anos, uma proporção de dois terços da população do mundo deve enfrentar 

escassez de água. 

A água é indispensável à vida, contudo, demasiadas vezes e em demasiados 

lugares, a água é desperdiçada, contaminada ou considerada um dado adquirido. Em 

todo o mundo, sobretudo na Europa e na América do Norte, a partir da década de 60, a 

poluição, o consumo exagerado, o crescimento da população e um deficiente controlo e 

monitorização dos recursos hídricos levaram a uma redução de água disponível, tanto ao 

nível da quantidade como qualidade. Esta sensibilização para o problema da qualidade 

da água ganhou uma dimensão que culminou na publicação de legislação específica 

(ONU, 2009). 

Designadamente, o sector da agricultura é um dos principais culpados, uma vez 

que consome uma grande e significativa parte dos recursos de água doce, ao mesmo 

tempo que se verifica uma falta de eficácia em muitas das suas práticas habituais de 

utilização da água. Segundo a OCDE (Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico), sai mais caro dar uma resposta de crise, recuperar o 

ambiente e sofrer prejuízos materiais e humanos do que ter iniciativas de prevenção e 

actuação rápida. 

Esta é uma crise social, económica, ambiental e política que deveria figurar entre 

as grandes prioridades da comunidade mundial (ONU, 2009). 
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2.2 Qualidade da Água em Portugal 
 

A preocupação sobre as origens da água superficial para o abastecimento em 

Portugal, teve início na segunda metade da década de 70, contudo só passados trinta 

anos é que se sentiu a primeira necessidade de gestão integrada da poluição. Segundo, a 

Directiva 96/61/CEE, devemos assegurar a preservação e a melhoria da qualidade do 

ambiente; proteger a saúde humana e garantir uma utilização racional dos recursos 

naturais. 

 

Em Portugal, existem dois marcos legislativos. São os Decretos-Lei 74/90 de 7 

de Março de 1990, e o que o levou a efeito passados quase dez anos o 236/98, de 1 de 

Agosto de 1998, sendo este Decreto-Lei o que apresenta e regula os valores para os 

variados parâmetros de qualidade. Em paralelo, o Instituto de Água (INAG) emprega 

um sistema de classificação que avalia não só a harmonia para os determinados usos 

presentes no Decreto-Lei, como a sua adaptação aos diferentes ecossistemas naturais 

mais rigorosos (ver Anexo I). 

 

É através desta classificação que se verificam os valores analíticos da qualidade 

da água com os padrões do normativo comunitário e nacional aceitável, cuja análise nos 

propicia uma evolução da qualidade da água nos rios e nas albufeiras centrais do País. 

Foram eleitos vários pontos de amostragem em pleno funcionamento desde 1988, de 

forma a termos um historial significativo na análise, como se ilustra na figura 2.2.  
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Figura 2.2 – Evolução da qualidade da água nos rios e nas albufeiras de Portugal 

(adaptado de DSRH - Direcção dos Serviços de Recursos Hídricos, 2000) 

 

Na figura anterior, depreendemos que os parâmetros responsáveis pelas piores 

classificações auferidas são: os microbiológicos e a matéria orgânica, traduzindo talvez 

uma má regulação e eficácia no que diz respeito ao tratamento de águas residuais 

urbanas e industriais.  

Uma das actividades com vista à resolução deste problema, foi a crescente 

construção de Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) e à sua gestão e 

monitorização municipal ad hoc, muito embora esta não se tenha mostrado eficiente e 

daí se ter estabelecido sistemas plurimunicipais de saneamento de águas residuais de 
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funcionamento empresarial com o objectivo real de melhorar a eficiência de 

funcionamento (MAOT, 2000).  

Tendo como base esta classificação, foi possível definir áreas sensíveis de 

substâncias perigosas no que concerne à qualidade da água e implementar uma rede 

específica de monitorização no âmbito da estratégia de protecção e melhoramento da 

qualidade da água nacional. 

 

2.3 Gestão da Água em Portugal 
 

É cada vez mais evidente e primordial a necessidade de uma abordagem 

sistémica, integrada e preditiva na gestão das águas, reflectindo assim uma avaliação 

económica dos serviços dos recursos hídricos e dos ecossistemas (Tundisi e Matsumura-

Tundisi, 2008). Dentro desses serviços estão a regulação dos ciclos, controle do clima, 

abastecimento de água, produção de energia e alimentos que vão servir de suporte para 

uma nova perspectiva na gestão e sustentabilidade dos recursos hídricos (Mea, 2003). 

Para Rogers (2006), a intervenção e participação dos consumidores, do sector 

privado e sector público devem ser um dos eixos principais na sustentabilidade dos 

recursos hídricos, no contexto dos ecossistemas (bacias hidrográficas), de modo que 

deverá melhorar e aprofundar a sustentabilidade de oferta e capitação e a segurança 

colectiva da população em relação à disponibilidade e vulnerabilidade.  

Pode-se dizer que melhorar a gestão dos recursos hídricos totalizando e 

optimizando os usos múltiplos, bem como, o investimento no tratamento de águas 

residuais urbanas (rede de esgotos, tratamento de esgotos, problemas e doenças de 

veiculação hídrica) é, efectivamente, em termos de desenvolvimento económico e social 

uma das formas que melhor expressa a qualidade de vida, a promoção de uma maior 

capacidade de abastecimento de água e ao mesmo tempo, um estímulo ao bem-estar e à 

economia (Tundisi, 2008). 

Segundo o PEAASAR (Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de 

Saneamento de Águas Residuais 2000-2006), em Portugal um dos objectivos cruciais 

era a elevação dos níveis de atendimento da população com abastecimento de água ao 
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domicílio (cerca de 95%), e a melhoria da sua qualidade para consumo. Apesar dos 

muitos progressos alcançados, persistem ainda por resolver questões fundamentais no 

sector da água que constituem uma estratégia clara de desafio com linhas de acção no 

âmbito da requalificação ambiental, soluções integradas, alta qualidade de serviço e 

sobretudo garantia de sustentabilidade para o período de programação 2007-2013. 

As grandes tarefas que se adivinham para o futuro, no que diz respeito ao quadro 

legal e institucional enquadram-se em dois grandes domínios: a harmonização, face aos 

novos paradigmas de gestão da água consagrados pela Directiva Quadro da Água 

(DQA) Português e a operacionalização dos Planos de Bacia Hidrográfica (PBH) e do 

Plano Nacional da Água (PNA). 

Contudo, os instrumentos de planeamento e gestão da água apontam algumas 

deficiências: caracterizam um desenvolvimento na exequibilidade e prossecução de 

estratégias coerentes e imprescindíveis a uma política de gestão integrada dos recursos 

hídricos e dos respectivos ecossistemas aquáticos em Portugal, e para operacionalizar os 

seus conteúdos está dependente de alguns factores, que se ressaltam os seguintes 

(Vieira, 2003): 

� Abordagem mais aprofundada, com programas de medidas mais objectivas, 

de assuntos tratados com menor profundidade nos PBH, como por exemplo: 

estuários, zonas costeiras, poluição difusa e dinâmica de sedimentos; 

� Reforço da capacidade de intervenção e de exercício da autoridade por parte 

dos organismos da Administração e a correcta articulação de sistemas de 

monitorização e de fiscalização; 

� Grande empenhamento no apoio ao programa de monitorização já iniciado. 

Deve salientar-se que a recolha de informações biológicas e ecológicas são 

um aspecto determinante para a protecção e gestão de ecossistemas 

aquáticos, assim como, a disponibilidade de uma rede hidrométrica bem 

dimensionada constitui uma base essencial para a gestão da quantidade da 

água; 

� Equacionamento sério e realista do financiamento e auto-finaciamento do 

PNA, dadas as previsíveis insuficiências orçamentais do Estado Português. É 

de prever dificuldades na concretização do investimento público ao ritmo 

pretendido no PNA, pelo que se torna evidente que a prossecução de alguns 
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dos seus objectivos fundamentais, nomeadamente a protecção da qualidade 

da água e a eficiente gestão da procura, deve assentar na aplicação dos 

princípios do utilizador-pagador e do poluidor-pagador; 

� Promoção da participação da população no acompanhamento da execução 

dos PBH e do PNA e na prossecução dos seus objectivos. 

 

A gestão de água em Portugal tem desenvolvido um esforço importante, com 

objectivos ambiciosos, para que num futuro próximo seja dado um salto qualitativo com 

indicadores esperançosos no rigor científico, desenvolvimento sustentado e na gestão 

integrada da água e do território. 

 

 

2.4 Sistemas de Monitorização de Abastecimento de Água 
 

A optimização do funcionamento de um sistema de abastecimento de água 

implica o conhecimento dos parâmetros hidráulicos, bem como de dados alfanuméricos 

de caracterização da rede (diâmetros, materiais constituintes, entre outros elementos) 

com vista a assegurar o fornecimento de água potável e de boa qualidade para os 

múltiplos usos, ou seja, o consumo público, industrial e doméstico.  

O sistema de abastecimento compreende basicamente: captação, tratamento, 

estação elevatória, adução, reservatórios e por fim, a distribuição com respectiva ligação 

predial (Moura, 2006). 

Actualmente, nos países mais desenvolvidos, as principais falhas detectadas em 

sistemas de abastecimento de água devem-se particularmente à deterioração dos 

sistemas mais antigos, nomeadamente na parte de distribuição de água em que as 

tubagens se encontram fracturadas e originam vazamentos de água, ou seja, a falta de 

abastecimento em quantidade e qualidade e em termos de pressão. 

Para que os recursos existentes sejam aproveitados e rentabilizados com a maior 

eficácia, é necessário que estejam sempre presentes factores, como por exemplo: a 

forma como a rede é projectada e gerida, de modo a minimizar os desperdícios. E deste 

modo, para que estes sejam reduzidos é fundamental que as infra-estruturas sejam 
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apropriadas, que os recursos naturais sejam racionalmente utilizados e que este conjunto 

seja gerido com eficiência e sustentabilidade (Moura, 2006). 

Assim, a preocupação com os índices de perdas de água levou as entidades 

gestoras de abastecimento público iniciarem a implementação de programas de 

detecção, localização e eliminação de perdas resultantes de fugas, roturas e 

extravasamentos do sistema, nomeadamente ao nível das tubagens e das respectivas 

juntas que constituem a rede pública de distribuição. 

As fugas e perdas podem ser consideradas do ponto de vista operacional, como 

perdas físicas, aquelas que ocorrem por vazamentos do sistema e as perdas não físicas 

que correspondem às ligações clandestinas ou não cadastradas uma vez que é a água 

consumida pelo cliente e não é facturada pelo serviço (Silva, 2009). 

Para Viegas, et al (2002), num sistema de abastecimento de água, a batalha pela 

redução de perdas é a actividade mais relevante quando se pretende melhorar a 

eficiência deste sistema, levando à criação de mecanismos para quantificar e qualificar 

os sistemas usando instrumentos operacionais, como modelos de simulação de redes de 

distribuição. Os modelos de simulação visam prever a resposta do sistema face a gamas 

amplas de condições operacionais e ambientais, sem ser necessário intervir com o 

próprio sistema ou arriscá-lo a modos de operação desconhecidos.  

Os problemas podem ser antecipados e as soluções avaliadas antes de os 

investimentos serem realizados (Medeiros et al, 2004), usando sistemas de telemetria, 

uma vez que funciona com uma técnica altamente automatizada de comunicações com a 

ajuda de medições e organização de dados feitos em locais remotos e enviados 

posteriormente para o acompanhamento em tempo real (Souto, 2005). Esta técnica 

utiliza frequentemente a transmissão sem fio, a transmissão rádio frequência ou outra 

solução. 

As vantagens são as mais variadas das quais se destacam (Souto, 2005):  

� Fiabilidade; 

� Solução não intrusiva; 

� Eficácia e flexibilidade; 

� Facilidade de utilização; 

� Melhoria do serviço ao cliente; 
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� Upgrade na gestão. 

Qualquer das soluções de telemetria (M-bus, rádio frequência) baseia-se numa 

medição automática, minimizando o erro de leitura. 

Perante a capacidade remota de leitura e aquisição de dados à questão da 

intrusão em propriedade privada deixa de surgir como uma barreira, logo vai haver 

maior sucesso e flexibilidade na medição. 

Adaptável a pequenas e grandes instalações de diferentes níveis de dificuldade 

de acesso e de distância ao ponto central (base), verificando-se que o impacto das 

variáveis distância é minimizado e ainda a leitura instantânea, memorização de caudais 

de pico, alarmes de fugas e de mau funcionamento do contador são automaticamente 

detectados (Souto, 2005). 

O formato de informação recolhida é facilmente trabalhada e exportável para 

outros programas em formatos standard, (p.ex. xls, txt, Dbase, etc.). 

Permite disponibilizar ao gestor um conjunto vasto de informação, quase on-

line, que lhe possibilita gerir melhor o seu sistema e o consumo de águas por áreas 

geográficas. 

Antes de tudo, é necessário definir qual o modelo que mais se encaixa no 

sistema e uma das formas de se avaliar a possibilidade do uso de um modelo é fazer um 

levantamento preliminar dos dados necessários para seu funcionamento e o volume de 

dados disponível (Moura, 2006). 

Os modelos de simulação têm a finalidade de antever a resposta do sistema 

relativamente às diferentes condições operacionais e ambientais, sem efectivamente, ser 

preciso entrar em campo com o próprio sistema. Os problemas podem ser antecipados 

através da simulação de condições reais e avaliar as soluções antes de os investimentos 

serem realizados (Medeiros et al, 2004). 

Existem variadas classificações e formulações dos modelos de simulação, 

nomeadamente, em função da variável tempo da sua utilização e do objectivo a que se 

destinam (Baixinho 2002). 
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Para Baixinho (2002), os modelos de simulação de sistemas de abastecimento 

público de água podem ser classificados de três formas, das quais se destacam: 

� Modelos hidráulicos; 

� Modelos de qualidade da água; 

� Modelos empíricos. 

Já para Moura (2006), os modelos matemáticos para simulação de rede de 

abastecimento de água podem ser agrupados dentro de três blocos, que são: 

Bloco 1 - Modelos que apresentam todos os recursos básicos para simulações em 

regime permanente (Moura, 2006): 

� EPANET – SARA – Trata-se de um modelo baseado no modelo EPANET. 

A sua avaliação foi negativa quanto à manipulação de cenários; contém 

módulo de simulação da qualidade da água (Moura, 2006); 

 

� S-PERTS – É um modelo brasileiro, elástico, com solução numérica de rede 

hidráulica não matricial, possui uma resolução rápida, pois utiliza o método 

das características para seus cálculos, não possui módulo de simulação da 

qualidade da água (Moura, 2006); 

 

� EPANET – BOSS – Baseia-se no modelo EPANET, a sua avaliação foi 

negativa quanto à manipulação de cenários. Apresenta-se ainda com 

implementações em desenvolvimento (Moura, 2006). 

Bloco 2 - Modelos que apresentam os recursos ajustados à simulação de rede 

hidráulica em tempo alargado, possuem interface gráfica, controle lógico, boas 

condições de calibração do modelo (Moura, 2006): 

 
� WaterCAD – O modelo é simples na comunicação com o utilizador, sendo 

indicado como o mais ajustado nas operações com cenários e possibilita a 

ligação com outros modelos simuladores; 

 

� PIPE2000 - O modelo é de fácil comunicação com o utilizador e apresenta 

excelentes condições de simulação de cenários; 
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�  Cybernet - Trata-se de uma versão do modelo WaterCAD que faculta o 

trabalho em ambiente AutoCAD (Moura, 2006). 

Bloco 3 – São modelos que permitem a integração com o sistema SCADA de 

supervisão, telegestão e aquisição de dados. São os mais completos entre os modelos 

analisados, exigindo por parte do utilizador mais conhecimento. Estes modelos 

destacam-se por apresentarem várias opções de simulações com variados cenários 

(Moura, 2006): 

� Strumap – Este modelo destaca-se pela dificuldade de entrada dos 

parâmetros hidráulicos e da sua topologia (Moura, 2006); 

 

� SynerGEE (versão 3.0) – Este modelo destaca-se pela dificuldade de entrada 

dos parâmetros hidráulicos e da sua topologia (Moura, 2006). 

Apresentam-se, agora, alguns modelos utilizados no controlo em tempo real, na 

actualidade (Baixinho, 2002). 

O modelo “OPIR” (Baixinho, 2002), permite fazer um gráfico padrão (previsão) 

do consumo, para os dois dias seguintes, baseando-se nos diferentes tipos de consumo 

diários dos dois dias antecedentes. Faz uma análise de todos os caudais à saída dos 

reservatórios pelo modelo, através de um algoritmo que detecta as variações dos 

padrões de consumo e acciona o momento ideal e racional para iniciar ou interromper os 

sistemas de captação de água (Baixinho, 2002).   

Outro exemplo de modelo de simulação, aplicado à automação e optimização de 

sistema de abastecimento de água é o modelo “EMERAUDE” formado por três 

módulos essenciais (Baixinho, 2002): 

� Um módulo de previsão de consumos que cria factores de correcção para os 

diferentes dias em função dos valores reais; 

� Um módulo de optimização que se rege utilizando as previsões do módulo 

anterior e determina o melhor plano de bombagem; 

� Um módulo de comunicação que interliga o módulo de previsão e o módulo 

de optimização. 
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O “EMERAUDE” é muito usado em França, nomeadamente na maior estação de 

tratamento de Paris, onde os resultados são, efectivamente, bons a nível de economia de 

energia eléctrica, e ao nível dos processos de tratamento (Baixinho, 2002). 

Os modelos de simulação estão também ligados a sistemas de gestão de 

operações, em que cada um dos programas de controlo têm uma tarefa específica ou 

uma finalidade a cumprir. É o caso do “Sheduler System – ScS” um modelo integrado 

no centro de controlo do sistema de abastecimento do Sul do Nevada – USA, 

conjuntamente com um sistema de telemetria e com o sistema de informação geográfica 

(Baixinho, 2002). 

No presente trabalho o modelo de simulação utilizado é o EPANET que 

engloba: 

� Modelo hidráulico; 

� Modelo de qualidade. 

Muitos dos modelos matemáticos para simulação de rede de abastecimento 

possuem um módulo de cálculo hidráulico e um módulo de qualidade da água. 

 

Modelos Hidráulicos 

A simulação do funcionamento hidráulico de um sistema de abastecimento de 

água, através de um conjunto de equações matemáticas, deve transportar as 

características físicas e hidráulicas das componentes do sistema, que caracterizam a 

geometria e as relações hidráulicas que existem entre os elementos do mesmo. 

 

Modelos de Qualidade 

Um modelo de qualidade de água, num sistema de abastecimento de água, 

simula o movimento de uma substância ao longo do sistema e as alterações cinéticas 

verificadas na sua concentração, quer devido à reacção com outras substâncias presentes 

na água, quer devido à reacção com o material das tubagens ou das paredes dos 

reservatórios (Baixinho, 2002).  
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Para Baixinho (2002), as aplicações fundamentais dos modelos de qualidade da 

água, são: 

� Previsão de problemas de degradação da qualidade de água; 

� Previsão da disseminação de um contaminante e definição de estratégias 

adequadas à resolução desse problema; 

� Estabelecimento da contribuição relativa de várias origens em qualquer 

ponto do sistema, quando ocorrem problemas causados pela respectiva 

mistura; 

� Estabelecimento de programas de amostragem; 

� Optimização dos processos de desinfecção e selecção dos melhores locais 

para implantação de estações de recloragem; 

� Conhecimentos dos efeitos das reparações ou reabilitação de órgãos dos 

sistemas; 

� Avaliação dos processos de manutenção e operação; 

� Planeamento e projecto dos processos de armazenamento de água. 

 

2.5 EPANET 2.0 
 

O Epanet versão 2.0 é um modelo de simulação de abastecimento público de 

água, desenvolvido pela U.S. Environmental Protection Agency (USEPA), dos Estados 

Unidos da América, que o distribui gratuitamente em conjunto com vários materiais de 

apoio e adaptado para língua portuguesa pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 

como ilustra a figura 2.3.  

 

 

 

 

 

Figura 2.3 – Apresentação do Epanet 2.0, versão em Português pelo LNEC 
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2.6 Calibração de Modelos 
 

Independentemente do modelo de simulação utilizado é basilar a sua calibração 

para o sistema em estudo. A calibração é uma fase indispensável da modelação, 

tratando-se de um processo dinâmico que consiste em introduzir-lhe correcções 

necessárias e suficientes e que requer interpretações criteriosas, de forma a reproduzir 

com grande rigor a situação real (Alegre, 1999). 

Para Walski (1985), os modelos de simulação de distribuição de água são apenas 

tão bons como os dados com os quais são calibrados, daí se poder dizer que a calibração 

é uma tarefa tão necessária quanto difícil. 

Os principais objectivos da calibração são (Camacho et al, 2003): 

� Constituir um modelo fiável; 

� Alcançar conhecimentos e entender o funcionamento do sistema; 

� Detectar erros de construção, ou outros, no sistema; 

� Funcionar como uma ferramenta de previsão. 

 

Um modelo deve ser calibrado no inicio da sua aplicação e recalibrado sempre 

que ocorram variações na configuração do sistema, ou seja, a recalibração será 

indispensável quando munimos o sistema de instalações ao nível de captação, 

armazenamento, tratamento ou distribuição e sempre que os caudais de ponta se alterem 

significativamente (Baixinho, 2002). 

 

2.7 SIG – Sistema de Informação Geográfica 
 

Um SIG pode ser definido, de uma forma genérica, como um conjunto 

organizado de hardware, software, informação geográfica e pessoas que fazem a 

aquisição, o armazenamento, a verificação, a manipulação, a actualização, a análise e a 

apresentação de dados que são espacialmente referenciados à Terra (Martinho, 2009). 
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2.8 Aplicações do Epanet 
 

O EPANET (Rossman, 2002) é um modelo de simulação hidráulica de sistemas 

pressurizados de redes de distribuição de água que faculta, durante um determinado 

intervalo de tempo, os valores da pressão nos nós, níveis de água nos reservatórios, 

custo de energia do bombeamento, e os parâmetros de qualidade da água em toda a rede 

de distribuição e por ser um programa de domínio público e a sua qualidade ter sido 

reforçada em muitos trabalhos é um dos modelos mais utilizados para simulação 

hidráulica em muitos países, inclusive Portugal. 

No Brasil, também é utilizado o modelo acima referido, nomeadamente na 

simulação do comportamento hidráulico de redes de abastecimento de água. Um 

exemplo disso, foi o sector de distribuição de água do bairro Nossa Senhora de Lourdes 

e as suas imediações na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil (Viegas et al, 

2002). 

As características do sistema modelado são (Viegas, et al 2002): 

� Considera-se que a ocupação dos imóveis é predominantemente residencial, 

não existindo indústrias e pouco consumo comercial; 

� Rede de abastecimento formada por tubagens de Policloreto de Vinilo (PVC) 

e fibrocimento em extensão de 28.328 metros e de 2156 ligações; 

� Operação da rede de distribuição com monitorização de pressão através de 

válvulas redutoras de pressão (VRP) com modelação em séries temporais 

mantendo a pressão média do sector dentro de uma faixa de 30mca - 40mca; 

 

O quadro 2.1 apresenta dados operacionais complementares do Sistema de Santa 

Maria: 
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Quadro 2.1 – Dados Operacionais do sector 11 do sistema de Santa Maria 

DADOS OPERACIONAIS – SISTEMA DE SANTA MARIA – SECTOR 11 

MÊS - ANO 07/2001 02/2002 

ECONOMIAS LIGADAS 3062 3444 

ECONOMIAS CONTROLADAS 2346 2505 

VOLUME MEDIDO 32496 39564 

VOLUME DISTRIBUIDO 79270 91920 

ÍNDICE DE PERDAS (%) 46,4 40,8 

 

Apresenta-se na figura 2.4 a rede de distribuição do sistema de Santa Maria, pelo 

modelo Epanet, onde mostra 233 nós, 242 condutas, 1 reservatório e 1 válvula redutora 

de pressão. 

 

 

Figura 2.4 – Rede de abastecimento (EPANET) (Viegas, et al. 2002) 

 

Neste estudo, o EPANET foi utilizado com o objectivo de proporcionar uma 

análise da situação operacional e da situação física da rede, isto é permitir o 

conhecimento de parâmetros hidráulicos, o perfil de consumo, perdas de água, pressão 

média na rede de distribuição, entre outras o que exigiu procedimentos rigorosos na 
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calibração do modelo para reduzir os limites de incerteza e assegurar um nível de 

confiança elevado entre os valores fornecidos pelo modelo e os medidos. 

 

Com a modelação feita e os resultados práticos da simulação apurados, foi 

possível diagnosticar duas situações em que o programa gerou projectos de melhorias, 

sendo o primeiro a identificação de áreas com elevada pressão e o consequente projecto 

que permita a instalação de válvulas redutoras de pressão (VRP) nos pontos principais. 

O segundo, foi a selecção de trechos de rede de distribuição onde as perdas de carga são 

elevadas, geradas pelas altas pressões, o que levam à falta de regularidade de 

abastecimento em certos trechos. Com vista a resolver este problema, a simulação 

permitiu o reconhecimento e o dimensionamento das tubagens necessárias para as 

melhorias operacionais. 

 

No estado da Virginia, Estados Unidos da América, o EPANET foi utilizado no 

âmbito da avaliação dos parâmetros de qualidade da água em toda a rede de 

distribuição. A desinfecção da água depois de um tratamento é condição vital e 

necessária antes que possa ser distribuída aos consumidores.  

 

O modelo de simulação determinou os tempos de retenção, a idade da água em 

qualquer ponto, bem como as concentrações de substâncias químicas e a quantidade 

indicada para a rede de distribuição (Walt et al, 2002). 

 

Uma característica do EPANET é o facto de que tem uma “dinâmica de jogador” 

que permite ao criador jogar, rebobinar, avançar, pausar e interromper o funcionamento 

do sistema e neste estudo ficou bem demonstrado uma vez que reduziram cerca de 

99,9% de substâncias químicas infecciosas (Walt et al, 2002). 

 

Na figura 2.5, apresenta-se a rede de distribuição de Balkfontein para Koppie 

Alleen, Virginia e é possível identificar os parâmetros, como a concentração de 

desinfectante ou a velocidade da água através das diferentes cores que lhe são 

atribuídas. 
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Figura 2.5 - Rede de distribuição de Balkfontein para Koppie Alleen, Virginia 

(adaptado de Walt et al, 2002) 

 

Os resultados desta investigação podem ser resumidos da seguinte forma (Walt 

et al, 2002):  

 
� É possível obter um valor de desinfectante para manter sempre o sistema de 

distribuição protegido; 

� Em razão da menor dosagem de desinfectante é visível a poupança de custos 

assegurando sempre o abastecimento de água potável. 

 

Relativamente à utilização do EPANET em Portugal, apresenta-se de seguida 

duas aplicações, a primeira implementada pela empresa Águas do Vouga no Sistema 

Regional do Carvoeiro e a segunda pelos Serviços Municipalizados de Águas e 

Saneamento do Porto (SMAS – Porto). 

 

O Sistema Regional do Carvoeiro (SRC) é um sistema de abastecimento de 

água em alta, à escala regional que abastece de água os concelhos de Águeda, 

Albergaria-a-Velha, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa e Ovar num universo de 270 000 

habitantes (Camacho et al, 2003). 

 

A implementação deste modelo de simulação, teve como objectivo ser um 

instrumento de apoio à definição de estratégias de operação e de exploração (ou seja, 
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abertura ou fecho de válvulas de controlo, horários de bombagem, identificação dos 

locais a necessitar de manutenção e/ou de eventuais ampliações, entre outros.), e inclui-

se num processo de optimização do transporte e tratamento de água captada na zona do 

Carvoeiro (rio Vouga). 

  

A primeira fase deste estudo iniciou-se com a recolha de informação considerada 

capital, na definição do sistema de abastecimento. Com base na informação relativa aos 

dados alfanuméricos do Sistema Regional do Carvoeiro, construiu-se a modelação da 

rede (Camacho et al, 2003). De seguida, foi preciso saber quais os consumos médios 

horários de cada reservatório, para assim estabelecer o caudal médio diário anual. 

 

Na calibração do modelo de simulação aplicado ao SRC, foi utilizado um 

método cujos procedimentos foram os seguintes (Camacho et al, 2003): 

 

� Auto-verificação de todos os dados introduzidos no modelo; 

� Verificação visual “in situ” do modo de funcionamento dos reservatórios, 

grupos elevatórios e consequente ajustamento dos controlos de operação; 

� Verificação, com apoio dos encarregados, dos dados alfanuméricos de 

caracterização da rede: materiais, diâmetros, válvulas; 

� Verificação do estado e funcionamento das válvulas. 

 

Posteriormente, verificou-se que por erros de introdução de dados ou má 

interpretação, não havia concordância entre os valores calculados pelo modelo e os 

correspondentes valores medidos no protótipo, ou seja, no sistema de distribuição de 

água, tendo sido alterados. 

 

Ilustra-se na figura 2.6, o mapa da rede do sistema regional do Carvoeiro 

(adaptado de Camacho et al, 2003). 
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Figura 2.6 – Ambiente de Trabalho no EPANET (modelo a calibrar) 

 

Concluiu-se que a simulação feita pelo modelo EPANET veio trazer 

informações importantes, no que diz respeito, à definição ou optimização de estratégias 

de operacionalidade com a finalidade de tornar o Sistema Regional do Carvoeiro mais 

eficiente, seguro e rentável quer em termos económicos, quer na satisfação do 

consumidor. 

 

Quanto à aplicação do modelo EPANET pelos Serviços Municipalizados de 

Águas e Saneamento do Porto (SMAS – Porto), este foi utilizado numa zona piloto 

(ver figura 2.7) na qual correspondem aproximadamente 65 km de condutas que 

abastecem cerca de 10350 clientes (Medeiros et al, 2004). 
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Figura 2.7 – Zona Piloto seleccionada (adaptado de Medeiros et al, 2004) 

 

A construção e aplicação do modelo de simulação, começa com a reunião de 

toda a informação necessária para o seu funcionamento operacional. Após esse trabalho, 

surge a fase do projecto, onde são solicitados os consumos e caudais na sua distribuição 

espacial e temporal e consequente carregamento digital dos ramais domiciliários da 

zona em estudo (Medeiros et al, 2004). 

Foi possível através do modelo ter acesso às seguintes funcionalidades 

(Medeiros et al, 2004): 

 

� Localização espacial dos consumidores afectados por suspensão de 

abastecimento; 

� Identificação de grandes consumidores (hospitais, escolas, etc.); 

� Determinação do consumo de uma determinada área; 

� Atribuição dos consumos a cada nó do sistema; 

� Cálculo de indicadores de desempenho da própria rede. 

 

Com efeito, foram também instalados registadores digitais nos pontos de 

monitorização de pressões para facilitar a detecção dos pontos mais críticos e ajudar na 

calibração do modelo. De seguida, emerge a calibração do modelo, comparando os 

resultados observados no terreno com os resultados teóricos. 
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3. Metodologia / Caso de Estudo 

3.1 Caracterização da Área de Estudo 

 

 

O Concelho de Fafe localiza-se no Minho geográfico. O Minho dos contrastes, 

económicos, sociais e humanos: o Litoral, o Alto Minho, e o Minho Interior. Este situa-

se a 41 0 27,6 ' de latitude e a 0 0 58,2' a Este do meridiano de Lisboa, apresentando um 

relevo de altitude média de 350 metros, atingindo no ponto mais alto 893 metros (Cm-

Fafe, 2009).  

 

  Na Nomenclatura de Unidades Territoriais (NUTs) Fafe integra o Ave (NUT 

III), conjuntamente com Guimarães, Póvoa do Lanhoso, Vieira do Minho, Vila Nova de 

Famalicão, Vizela, Santo Tirso e Trofa e a Região Norte (NUT II), como se verifica na 

figura 3.1.  

 

Figura 3.1 – Enquadramento geográfico de Fafe no Vale do Ave (Cm-Fafe, 2009) 
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Fafe situa-se numa zona de transição entre o relevo montanhoso e granítico 

característico de Trás-os-Montes, no Norte e as terras verdejantes da parte sul do 

concelho. Os limites geográficos do concelho são definidos, a Norte pelos rios Ave e a 

Este pelo Tâmega (Restauradores da Granja, 2009).  

 

O clima é classificado como temperado e húmido. Na Bacia do Ave, as 

temperaturas médias anuais podem variar entre 13ºC e 15ºC. No entanto, em Fafe a 

temperatura média é normalmente inferior, com um valor médio de 13ºC, podendo 

variar entre 10,4ºC e 14,6ºC (Instituto de Meteorologia, 2009). 

 

O Concelho de Fafe apresenta um período estival moderado, com temperaturas 

médias máximas atingidas no mês de Julho (25ºC a 28ºC) e com temperaturas 

superiores a 25ºC atingidas em mais de 80 dias por ano. Relativamente, às temperaturas 

mínimas estas podem atingir valores muito baixos, nomeadamente durante os meses de 

Inverno. De um modo geral, ao longo do ano, a temperatura aumenta de Janeiro a Julho 

e diminui daí até ao mês de Dezembro. Os meses compreendidos entre Junho e 

Setembro (meses de Verão) são os que mostram os valores de temperatura mais elevada 

(Instituto de Meteorologia, 2009). 

  

A humidade relativa (HR) é um elemento importante para o estudo de qualquer 

situação meteorológica, pois dela dependem todos os fenómenos hidrometeóricos 

(orvalho, nebulosidade, geada e chuva). Os seus valores variam entre 0 e 100% e 

traduzem a capacidade do ar estar saturado e, por conseguinte, em condições de 

provocar chuva. Regra geral, a humidade relativa aumenta, quer com a diminuição da 

temperatura do ar, quer quando há um aumento de evaporação seguido de ascendência. 

Em termos médios, a humidade relativa da região anda entre os 70 e 85%, à excepção 

do Verão que pode descer até 60-65% (Instituto de Meteorologia, 2009). 

 

A classificação dos solos com maior expressão no concelho de Fafe são os 

Antropossolos, isto é, solos que apresentam drástica intervenção humana por meio de 

processos como a incorporação de materiais inertes e/ou nocivos ou a retirada parcial do 

solo. Contudo, podem ainda ser encontrados com menor relevância outros tipos de solos 

(Cm-Fafe, 2009).  
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Nas formações geológicas é menor a diversidade de unidades litológicas (figura 

3.2), sendo apenas identificados o granito de grão médio a grosseiro de duas micas e 

granito de grão médio fino biótico (Cm-Fafe, 2009). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 – Fafe - Extracção de granitos 

 

Fafe é caracterizado por um relevo de baixa altitude onde inúmeros vales de 

pequenos ribeiros e algumas elevações que constituem prolongamentos naturais do 

planalto, orientados em declives suaves anunciadores do Atlântico (Cm-Fafe, 2009). 

Relativamente à flora, a vegetação arbórea sempre terá sido reduzida, sendo o 

carvalho a árvore que assume maior relevo, quer pela madeira que desde sempre 

forneceu, quer pela possibilidade de surgimento de duas indústrias artesanais: a do 

carvão e a da casca (Cm-Fafe, 2009). 

  O esboço do mapa hidrogeológico é bastante importante, tendo em vista a sua 

utilização como uma ferramenta de gestão sustentável dos recursos hídricos ao nível do 

planeamento estratégico ambiental. O rio Vizela, como a maior e a mais importante 

linha de água do Concelho, orienta-se dentro do território concelhio no sentido Nordeste 

- Sudoeste, recebendo as águas de dois dos seus principais afluentes: o Ferro e o Bugio, 

cujos percursos se orientam no sentido Este - Oeste. A orientação destas linhas de água, 

cujas nascentes se situam no território do concelho, ou que por ele correm, vincam os 

declives do relevo local e o modo como as populações nele se instalaram, dado que, nas 

suas vertentes, se instalaram as populações que hoje formam as freguesias e lugares 

habitados (Cm-Fafe, 2009). 
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3.2 Ferramentas Utilizadas  

 

3.2.1 EPANET 2.0 
 

Segundo Rossman (2002), o EPANET é um software que permite efectuar 

simulações estáticas e dinâmicas do comportamento hidráulico e de qualidade da água 

de sistemas de distribuição em pressão. Uma rede é constituída por tubagens, bombas, 

válvulas, reservatórios de nível fixo e/ou reservatórios de nível variável. O EPANET 

possibilita obter os valores da vazão em cada tubagem, da pressão em cada nó, da altura 

de água em cada reservatório de nível variável e da concentração de espécies químicas 

através da rede durante o período de simulação, subdividido em múltiplos passos de 

cálculo (figura 3.3). 

 

 

Figura 3.3 – Mapa da rede - zona baixa (Cumieira) 
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Este software foi criado com o objectivo de ajudar na análise dos sistemas de 

distribuição de água, obtendo através deles um conhecimento mais aprofundado sobre 

todo o trajecto percorrido pela água e o destino dos seus constituintes para o consumo 

humano. O EPANET pode ser utilizado em diversas situações, como por exemplo: para 

efectuar a simulação de um corte de um troço ou a expansão de uma rede, etc. 

O EPANET pode ainda ser importante como uma ferramenta de gestão e 

planeamento, onde analisa as diversas estratégias, tendo em vista a optimização de um 

sistema de distribuição de água. 

No windows, o EPANET apresenta um ambiente com a possibilidade de editar 

dados de entrada da rede, executar simulações hidráulicas e de qualidade da água e 

visualizar os resultados em vários formatos. Todos eles incluem a possibilidade de 

visualização de mapas da rede com codificação a cores e traço proporcional ao valor, 

tabelas de dados, gráficos de séries temporais e gráficos de isolinhas (Rossman, 2002). 

O programa EPANET versão 2.0 foi desenvolvido com o objectivo de apoiar as 

unidades gestoras de sistemas de abastecimento de água na manutenção de níveis de 

serviço adequado. 
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 3.2.2  SIG – Sistemas de Informação Geográfica 

 

Muito embora os sistemas de informação geográfica, inicialmente, fossem 

reprovados na medida em que eram uma tecnologia em busca de aplicações, hoje em 

dia, presenteiam um ambiente virtual a partir do qual se podem tomar decisões 

científicas e avaliar estratégias de gestão competitivas (Miles et al, 1999). 

Um SIG é constituído por um núcleo central formado por uma base de dados 

espaciais, que por sua vez é armazenada a geografia das entidades de interesse 

existentes sobre o terreno, tais como: pontos, linhas, polígonos e também espaços 

contínuos adjacentes a uma base de dados de atributos que, individualmente atribui e 

armazena as respectivas características. Estas bases de dados podem ser distintas ou 

estar interligadas. Adicionalmente, deve existir também, um sistema de visualização 

cartográfica, um sistema de digitalização de cartas e um sistema de gestão de base de 

dados (Baixinho, 2002). 

Uma maneira fácil de pensar em SIG é imaginar que ele funciona como um jogo 

de transparência em que estão ligadas camadas entre si, de tal modo que qualquer ponto 

numa camada seria exibido no mesmo local ou em qualquer outra camada, como mostra 

a figura 3.4. Num caso real em SIG, estas camadas aparecem juntas, porém, o utilizador 

pode manipular a ordem em que elas podem aparecer.  

Por exemplo, dentro do SIG, existem características (objectos num mapa), que 

não são simplesmente pontos e linhas têm atributos (informações adicionais sobre o 

recurso) que lhes estão associados. Num sistema de distribuição de água, os 

equipamentos, como tubagens, reservatórios e bombas são característicos pelos 

atributos que possuem. Uma tubagem é considerada como um recurso e o seu diâmetro 

é o atributo desse recurso. Como mostra a figura 3.4 existem mapas que podem conter 

mais que um tipo de recurso e cada um dos quais é apresentado como uma camada 

sobre o mapa SIG (Walski T.M. et al, 2009). 
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Figura 3.4 – Um perfil gráfico e conceptual de um SIG (ESRI- Environmental Systems 

Research Institute) 

 

Actualmente, os SIG servem muitas áreas, para além da tradicional área 

geográfica. A utilização dos SIG como ferramenta de ajuda à tomada de decisão tem 

vindo a crescer exponencialmente nos últimos anos. 

Como em qualquer outra actividade, no sector de distribuição de água, a 

informação deve ser entendida como um redutor de incertezas, um instrumento para 

detectar erros, levando a um planeamento responsável e à execução de acções que 

limitem a realidade às transformações necessárias. 

A aplicação de SIG em sistemas públicos de abastecimento de água está em 

verdadeiro desenvolvimento. Muitos municípios portugueses estão já a trabalhar com 

sistemas de informação geográfica, outros estão ainda a implementar para usufruírem de 

todas as capacidades dos SIG na gestão destas infra-estruturas. 

A extensão DC Water Design (figura 3.5) foi utilizada com a finalidade de 

integrar o módulo de simulação hidráulica do Epanet com o ArcView 3.3. Esta permite 
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armazenar, modificar e recuperar modelos hidráulicos do Epanet, incluindo todas as 

opções no ArcView. Também é possível executar a análise hidráulica no Epanet e 

carregar os resultados para o SIG. A extensão serviu ainda, como ferramenta de 

comando de desenho de todos os elementos que constituem a rede.  

A ferramenta foi descarregada, gratuitamente, na página web do Epanet 2.0 em 

Português (http://www.dha.lnec.pt/nes/epanet). 

A extensão Utilitários (figura 3.5) foi utilizada para atribuir toda a informação 

específica de cada elemento: Nós; Tubagens; Válvulas e Reservatórios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 – Extensões - Dc Water Design e Utilitários 
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3.3 Caso de Estudo/Aplicação  

 

Em estudo, o Sistema Público de Distribuição de Água da Cumieira é suprido 

pela albufeira de Queimadela e é responsável pela distribuição de água a 15% (8100 

habitantes) em relação à população total do concelho de Fafe que é de aproximadamente 

53000 habitantes. 

A figura 3.6 mostra a localização espacial da zona estudada incluída no sistema 

de abastecimento da Cumieira. 

Figura 3.6 – Fafe – Localização de parte da zona estudada (adaptado do Google Earth, 

2009) 

 

A zona atendida pelo sistema de abastecimento é na maioria de categoria 

doméstica. Existe também uma pequena percentagem de comércio, uma vez que se trata 

da zona central da cidade. Contudo, pode-se caracterizar a área de estudo como sendo 

homogeneamente doméstica. 
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3.3.1 Componentes físicas do sistema 

 

O sistema de distribuição de água da cidade de Fafe é feito a partir da albufeira 

de Queimadela à cota de 406 metros (m).  

Na ETA (Estação de Tratamento de Água) de Queimadela a água é sujeita a um 

processo de tratamento que contém as seguintes fases: pré-oxidação, a 

coagulação/floculação, decantação, filtração e desinfecção, como se apresenta na figura 

3.7. 

Figura 3.7 – Esquema final do processo de tratamento da ETA de Queimadela (Águas 

do Ave, 2009) 

 

Entre a ETA e o reservatório de distribuição, o sistema adutor é constituído por 5 

troços (figura 3.8): o troço 1 com 1558 m de comprimento e diâmetro 450 mm; o troço 

2 com 1839 m de comprimento e 400 mm de diâmetro; o troço 3 com 300 m de 

comprimento e 400 mm de diâmetro; o troço 4 com 2587 m de comprimento e 400mm 

de diâmetro e o troço 5 com 20 m de comprimento e 350 mm de diâmetro. A tubagem 

que percorre este circuito é exclusivamente em ferro fundido. 
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Figura 3.8 – Esquema simplificado do sistema adutor – troços 1,2,3,4 e 5 ( 

adaptado Águas do Ave, 2009) 

 

 

 O reservatório da Cumieira (figura 3.9), com uma célula cilíndrica de 850 m3, 

abastece a zona central da cidade, tem a soleira à cota 364,70 m e o máximo 

armazenamento à cota 367,90 m. A célula tem 17 m de diâmetro e uma altura total de 

4,20m. A cobertura é acessível por uma escada exterior e tem uma tampa que permite o 

acesso ao interior da célula. O sistema adutor termina com a entrada no reservatório em 

queda livre, acima do nível máximo de armazenamento de água.  

 A figura 3.10 mostra um medidor de caudal (01) a jusante de uma válvula de 

seccionamento na ligação à rede de abastecimento da zona baixa (02) e uma válvula de 

seccionamento da descarga de fundo do reservatório (03). 
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Figura 3.9 – Reservatório de distribuição do sistema de abastecimento da Cumieira – 

vista exterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 3.10 – Medidor de caudal e válvulas 
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3.3.2 Construção do modelo 

 

Na figura 3.11 apresenta-se um esquema estrutural de todo o trabalho. Achou-se 

oportuno criar este modelo para assim termos uma percepção geral do trabalho realizado 

e entendermos o percurso normal desde a entrada de dados até à simulação do sistema 

modelado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 – Esquema estrutural de todo o trabalho 
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3.3.2.1 Digitalização da rede e alimentação do programa com os dados 

 

A construção de um modelo de simulação passa pela recolha ou geração e pela 

compilação em formatos específicos da informação que descreve (Coelho et al, 2006): 

� Dados alfanuméricos de caracterização da rede (com diâmetros, materiais 

constituintes, altimetria entre outros elementos); 

� Geo-referenciação de válvulas de seccionamento, de válvulas redutoras de 

pressão, de válvulas de retenção, de nós da rede, dos reservatórios e dos 

ramais de ligação. 

� Estimativas de solicitações no sistema, atendendo aos consumos e caudais 

necessários a satisfazer, sabendo que existem variações temporais na sua 

distribuição. 

A principal fonte de informação geográfica e física do modelo em estudo foi o 

cadastro da rede de abastecimento da Cumieira – zona alta e zona baixa; este continha 

informações sobre o diâmetro, material, entre outros, para além dos acessórios 

montados e o esquema de ligações entre as condutas. 

O cadastro foi fornecido pela, Indaqua Fafe - Gestão de Águas de Fafe, S.A, 

entidade responsável pela rede de distribuição de água no concelho de Fafe, em formato 

gráfico CAD. O desenho em CAD foi importante na medida em que auxiliou na 

construção do modelo (rede), pois serviu como uma fotografia de fundo para desenhar 

as condutas, válvulas, reservatórios e todos os esquemas de ligações.  

Obtidos os desenhos CAD em formato .dxf, o primeiro passo a dar foi exportar o 

cadastro da rede para o ArcView 3.3 e convertê-lo em ficheiro formato .shp (shapefile), 

de modo a que possa ser lido por este. Definiu-se a directoria do Epanet, da extensão 

DC Water Design e atribuímos o valor de 0.1 ao Snapping Radius, isto é, o raio de 

influência do cursor dentro de uma determinada distância (ver figura 3.12) e assim 

temos a View 1, ou seja, a janela onde vamos trabalhar no programa. 
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Figura 3.12 – Entrada de dados no ArcView 3.3 

 

A ferramenta utilizada, Dc Water Design, é composta por uma sequência de 

passos, através dos quais o utilizador vai fornecendo informações necessárias, para que 

o modelo funcione sem problemas, dos quais passo a descrever: 

1º - Criar os temas necessários no menu View – New Theme (ver figura 3.13): 

� Nós/Junctions; 

� Condutas/Pipes; 

� Válvulas/Valves; 

� Reservatórios/Reservoirs. 
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Figura 3.13 – Entrada de dados no menu View – New Theme 

 

2º - Fazer a correspondência dos temas criados com os temas pré-estabelecidos 

pela extensão Dc Water Design, como ilustra a figura 3.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14 – Entrada de dados no menu Dc Water Design – Epanet Themes 
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3º - No menu Dc Water Design – Create Missing Fields, criámos para cada 

elemento da rede: nós; condutas; válvulas e reservatórios; o campo de dados a preencher 

posteriormente, exigido por defeito pela extensão, como ilustra a figura 3.15, 

nomeadamente, para as válvulas. 

Figura 3.15 – Criação dos campos de introdução de dados por elemento - Válvulas 

 

4º - No menu File – Extensions, activámos todas as extensões (figura 3.16). 

Figura 3.16 – Activar as Extensões no ArcView 3.3 



METODOLOGIA – CASO DE ESTUDO 

48 

 

5º - Desenhar a rede através dos respectivos comandos (figura 3.17), tendo como 

fundo o cadastro em formato gráfico CAD, por forma a ter uma fotografia geral da rede 

em estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17 – Comandos de desenho dos respectivos elementos da rede – Nós; 

Condutas e Reservatórios 

 

6º - Por fim, na figura 3.18 a) b), temos o esquema da rede de distribuição de 

água no sistema da Cumieira – zona alta e zona baixa, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18 a) – Esquema da rede de distribuição de água no sistema da Cumieira 

(zona alta) digitalizada no programa ARCVIEW 3.3  
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Figura 3.18b) – Esquema da rede de distribuição de água no sistema da Cumieira 

(zona baixa) digitalizada no programa ARCVIEW 3.3 

 

 

A entrada de dados dos vários elementos que constituem a rede, nomeadamente, 

os nós (Junction / Junção no nó), condutas (Pipes / Tubagens) e reservatórios 

(Reservoirs) foi feito através da extensão Utilitários (figura 3.19) associada ao 

ArcView 3.3. A figura 3.20 mostra as caixas de entrada de dados dos nós e condutas na 

extensão Utilitários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19 – Comandos da Edição de atributos 
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Figura 3.20 – Entrada de dados dos nós e condutas  
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 Segundo Coelho et al (2006), a forma como os vários elementos da rede são 
modelados, assim como, a sua função no modelo, resume-se desta forma (Quadro 3.1): 

Quadro 3.1 – Elementos utilizados para a modelação de uma rede (adaptado de Coelho 
et al, 2006) 

 

 

3.3.3 Atributos dos Elementos da Rede 

 

Para a realização da simulação, o programa EPANET reclama uma diversidade 

de dados, sendo os principais: 

� Tipo de material/equipamento; 

� Diâmetro das tubagens; 

� Comprimento; 

� Cotas topográficas; 

� Coeficiente de rugosidade; 

� Estimativa do consumo no nó. 
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3.3.3.1 Tipo de material/equipamento 

 

Na rede em estudo os materiais predominantes são o PVC (Policloreto de 

Vinilo) e o PEAD (Polietileno de Alta Densidade); apenas uma pequena percentagem da 

rede, aproximadamente 6% é em FF (Ferro Fundido). A introdução deste dado no 

programa é feita através de um código identificativo ou ID da conduta, ou seja, é 

usualmente um código numérico como apresenta o quadro 3.2. 

Quadro 3.2 – Relação entre o material e o correspondente ID da conduta 

 

 

 

 

No caso das válvulas, existe apenas um tipo: válvula redutora de pressão (VRP). 

Do mesmo modo que nas condutas existe uma atribuição de um código identificativo ou 

type of the valve como consta do quadro 3.3. 

 

Quadro 3.3 – Relação entre o tipo de válvula e o correspondente Código Identificativo 
 

 

 

 

As válvulas redutoras de pressão não são desenhadas através da extensão Dc 

Water Design, porque esta defini-as como um ponto e pelo quadro 3.1 verificamos que 

condutas são troços que regulam o caudal entre dois pontos. Posto isto, as VRP foram 

desenhadas no EPANET através do comando adicionar válvula . 
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3.3.3.2 Diâmetro das Tubagens e Comprimento 

 

O diâmetro utilizado foi o DN (Diâmetro Nominal) em milímetros (mm). Este 

varia entre 32 mm e 315 mm. O comprimento em metros (m) de cada tubagem foi 

calculado automaticamente, a partir do sistema de coordenadas utilizado. A extensão 

das tubagens em função do diâmetro e do material afiguram-se no quadro 3.4. 

 

Quadro 3.4 – Comprimento da tubagem em função do diâmetro e material  

 

3.3.3.3 Cotas Topográficas 

 

As cotas topográficas dos nós foram obtidas através da digitalização dos mapas 

cadastrais que tinham as curvas de nível de 5 em 5 metros da rede de distribuição. 



METODOLOGIA – CASO DE ESTUDO 

54 

 

 

3.3.3.4 Coeficiente de rugosidade 
 

Adoptou-se o coeficiente de rugosidade (K) igual a 0.0015 milímetros para as 

tubagens de PVC e PEAD e para as tubagens de FF a rugosidade adoptada foi de 0.25 

milímetros, uma vez que, o FF não garante a não formação de incrustações a longo 

prazo.  

 

3.3.3.5 Estimativa do consumo no nó 
 

O método utilizado para estimativa do consumo nos nós foi o método dos 

Coeficientes de Utilização (C.U.) considerando que nesta rede, apenas existe uma 

categoria de consumo – doméstico. Este método foi escolhido com o objectivo de tornar 

a preparação de dados relativamente simples e rápida, pressupõe a hipótese simplificada 

de se considerar que existe uma semelhança de comportamento entre consumidores, 

arbitrando o valor dos coeficientes de utilização relativos aos diferentes trechos da rede, 

tendo em conta, o consumo em cada um dos lados do arruamento (Coelho et al. 2006). 

Definiu-se como consumo per capita de água de 200 litros/hab/dia. Este valor 

corresponde ao volume médio de consumo de água no ano de 2008 (ver Anexo II). 

 

3.3.4 Elementos Físicos da Rede 
 

 A rede estudada, sistema de abastecimento da Cumieira – zona alta e zona baixa 

é constituída pelos seguintes elementos, com as respectivas informações associadas a 

cada um deles, inserido na extensão Utilitários e no Epanet, nomeadamente, as válvulas: 

� Nós/Junctions; 

� Condutas/Pipes; 

� Válvulas/Valves; 

� Reservatórios/Reservoirs. 
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 A nomenclatura a conferir aos elementos físicos da rede – nós, condutas, 

válvulas e reservatórios, obedece a alguns critérios por parte do simulador, por essa 

razão apresentamos um exemplo descriminado de cada elemento da rede. 

 Os nós são pontos de ligação entre dois ou mais troços. Pela figura 3.21 

conhece-se os parâmetros que são exigidos no programa Epanet: 

� ID – Atribuição de um código numérico ao nó; 

� dc_id – Identificação do nó de acordo com a convenção adoptada; 

� elevation – Cota acima de um determinado referencial comum, tomando 

como profundidade das condutas um metro; 

� demand – Valor médio ou nominal do consumo de água da categoria 

principal de consumo no nó medido em unidades correntes de caudal; 

� pattern – Identificação do padrão temporal utilizado para caracterizar a 

variação do consumo com o tempo para a principal categoria de consumo 

no nó; 

� emittercoefficient – Coeficiente de vazão do dispositivo emissor. 

 Os restantes valores são obtidos pela simulação hidráulica, respectivamente a 

carga hidráulica total; altura piezométrica e o caudal que atravessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.21 - Dados essenciais para a modelação de nós/Junctions  

  

As condutas são troços que fazem o transporte de água entre dois nós. Na figura 3.22 
consta os parâmetros que são exigidos na extensão Dc Water Design: 
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� ID – Atribuição de um código numérico à conduta (ver item 3.3.3.1); 

� dc_id - Identificação da conduta de acordo com a convenção adoptada; 

� node 1 – Identificação do nó onde começa a conduta; 

� node 2 – Identificação do nó onde termina a conduta; 

� lenght – Comprimento real da conduta em metros; 

� diameter – Diâmetro nominal da conduta em milímetros; 

� roughness – Coeficiente de rugosidade em milímetros; 

� minorloss – Coeficiente de perda de carga singular; 

� status – Define o estado da conduta (OPEN/CLOSED). 

Os restantes valores são obtidos pela simulação hidráulica, respectivamente o 

fluxo de caudal (litros/segundo), velocidade de escoamento (metros/segundo) e a perda 

de carga (em cada 1000 metros). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.22 - Dados essenciais para a modelação de condutas/Pipes  

 

As válvulas são troços que limitam a pressão ou o caudal num ponto particular da rede. 

As principais propriedades das válvulas apresentam-se na figura 3.23: 

� ID da Válvula – Atribuição de um código numérico à válvula; 

� Nó Inicial – Ponto onde começa a válvula; 

� Nó Final – Ponto onde termina a válvula; 

� Diâmetro – Diâmetro da válvula em milímetros; 

� Tipo – Tipo de válvula (ver item 3.3.3.1); 
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� Parâmetro de Controlo – Parâmetro necessário para descrever as 

condições de operação da válvula: PRV – o valor da pressão em metros. 

Os restantes valores são obtidos pela simulação hidráulica, respectivamente o 

fluxo de caudal (litros/segundo), velocidade de escoamento (metros/segundo) e a perda 

de carga (em cada 1000 metros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.23 - Dados essenciais para a modelação de válvulas no Epanet 2.0  

 

 O reservatório tem como função o armazenamento a partir de um nível fixo e 

com uma capacidade ilimitada. As principais propriedades dos reservatórios são 

apresentadas na figura 3.24: 

� ID - Atribuição de um código numérico ao reservatório; 

� dc_id - Identificação do reservatório de acordo com a convenção adoptada; 

� head – Cota de superfície livre (altura piezométrica); 

� pattern – Identificação de um padrão de variação da superfície livre (ou 

altura piezométrica).  

 

 Os restantes valores são obtidos pela simulação hidráulica, respectivamente a 

carga hidráulica total; altura piezométrica e o caudal que atravessa. 
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Figura 3.24 - Dados essenciais para a modelação do reservatório/Reservoirs  

 

 Posto isto, e tendo todos os dados introduzidos em cada elemento que constitui a 

rede, fez-se a verificação do modelo (rede), no menu Dc Water Design – Make Epanet 

Model e Check Epanet Model, (figura 3.25), a fim de verificar se são detectados erros 

na construção do modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.25 – Comandos de verificação do modelo 
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 Uma mensagem será apresentada informando quais os elementos que estão sem 

conexão, caso se verifique essa condição. Se não houver problemas com a conexão dos 

componentes no mapa da rede é apresentada uma caixa de diálogo (figura 3.26), com a 

contabilização dos elementos presentes na rede e informando que tudo está correcto. 

 

Figura 3.26 – Caixa de diálogo – Modelo do Epanet construído com sucesso 

 

De seguida, através do menu Dc Water Design – Write Epanet File, fez-se a 

conversão do ficheiro, no tipo de formato .inp, por forma a que o modelo de simulação 

Epanet o possa identificar. A figura 3.27 mostra as fases necessárias para a conversão 

do ficheiro. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.27 – Dc Water Design – Write Epanet File 
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Concluída toda a distribuição espacial dos elementos pertencentes a rede no 

ArcView 3.3, passamos para a simulação do modelo no Epanet. Para seguir o objectivo, 

no menu Ficheiro – Abrir seleccionamos o projecto pretendido, repare-se que está no 

formato .inp, como se verifica na figura 3.28. 

Figura 3.28 – Abrir o Projecto no Epanet 

 

 O último passo a fazer foi a simulação do projecto, através do menu Projecto – 

Executar Simulação, (figura 3.29). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.29 – Executar Simulação 
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 No capítulo 4, analisam-se os resultados obtidos na aplicação do modelo 

EPANET para o sistema de abastecimento de água da Cumieira e criam-se três cenários 

de simulação possíveis: a reparação de uma tubagem danificada; a substituição de 

uma tubagem por uma de maior diâmetro e a instalação de uma válvula redutora 

de pressão (VRP), aproveitando deste modo algumas capacidades do modelo de 

simulação, no planeamento das actividades de manutenção e de operação dos trabalhos. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

RESULTADOS / ANÁLISE DE SENSIBILIDADES
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4. Resultados / Análise de Sensibilidades 
 
 

4.1 Resultados Gerais  
 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos na aplicação do modelo 

EPANET para o sistema de abastecimento de água da Cumieira. 

Dentro dos muitos problemas existentes neste tipo de simulações persiste, 

sempre um, que é a incerteza das informações disponíveis, nomeadamente, os 

coeficientes de rugosidade (em condutas antigas) e o número de ligações por nó na rede 

de distribuição para fins de cálculo de consumo de água, o que por si só, podem 

influenciar bastante os resultados. 

No decorrer do trabalho, houve sempre o esforço de ser o mais real e rigoroso 

nos dados recolhidos e no tratamento dos mesmos, pois não houve comparação com os 

valores medidos no campo, já que a rede não dispõe de piezómetros e de medidores de 

caudal.  

O Sistema de Abastecimento de Água da Cumieira subdivide-se em duas redes, 

zona alta e zona baixa, respectivamente. Serão apresentados resultados da simulação 

para as duas redes e uma análise de sensibilidade com o propósito de entender o sistema 

na sua descrição física, descrição dos consumos, na descriminação detalhada dos 

controlos e regras de operacionalidade, cuja utilidade não deve ser desprezada. 
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Não serão apresentados resultados em função do tempo, uma vez que não temos 

os dados necessários para o fazer, portanto, toda a simulação foi feita com um padrão 

estático. 

A figura 4.1 a) b), mostra os sistemas da rede, zona alta e zona baixa, 

respectivamente. O sistema é abastecido graviticamente a partir do reservatório da 

Cumieira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 a) – Sistema da rede (zona alta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 b) – Sistema da rede (zona baixa) 
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Analisando as isolinhas de cota topográfica, nos dois sistemas (figura 4.2 a) b)) 

verifica-se um declive mais acentuado na zona baixa, o que justifica a utilização de 

VRPs, para de alguma forma, minimizar as diferenças de cota topográfica entre a 

posição do reservatório e as faixas extremas da rede. Na zona alta estamos perante um 

terreno com um declive suave, sendo um sistema mais homogéneo o qual não exige 

nenhum redutor de pressão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.2 a) – Mapa de isolinhas de cota topográfica – zona alta 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 b) – Mapa de isolinhas de cota topográfica – zona baixa 
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Através do modelo podemos retirar informação associada aos nós e às 

tubagens, respectivamente, como apresenta a figura 4.3.  

 

Figura 4.3 – Caixas de apresentação dos nós e tubagens 

 

Na caixa de apresentação de dados dos nós (por exemplo o nó j250), podemos 

observar os parâmetros relativos a: 

� Cotas topográficas e Geo-referênciação; 

� Consumos; 

� Carga Hidráulica total; 

� Pressão. 

Na caixa de apresentação de dados das tubagens (por exemplo a tubagem 

l251), podemos observar valores relativos a: 

� Descrição do material; 

� Comprimento; 

� Diâmetro; 

� Coeficiente de rugosidade; 

� Estado da tubagem; 

� Caudal; 
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� Velocidade; 

� Perda de Carga. 

 

Exemplificando, os resultados podem ainda ser consultados através de tabelas 

retiradas do modelo, onde descriminam todos os valores associados a cada nó e 

tubagem pertencente à rede de abastecimento. 

Apresentam-se duas tabelas tipo (Quadro 4.1), para os nós e tubagens da rede de 

abastecimento. 

 

Quadro 4.1 – Resultados para os nós e tubagens da rede 

 

 

Como já foi dito anteriormente, o modelo foi desenvolvido para simulação com um 

padrão de consumo estático. A figura 4.4 mostra o editor de padrão de consumo no 

simulador. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 – Padrão de consumo estático utilizado em toda a simulação 
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Como não existem dados de facturação de consumos, o modelo foi construído 

para simulação, com um padrão de consumo estático. Como era previsível, os caudais 

máximos correspondem às condutas com maior diâmetro. A carga hidráulica representa 

a linha de energia do sistema de abastecimento da zona baixa (figura 4.5). 

 

Figura 4.5 – Representação do caudal nas condutas; Representação da carga 

hidráulica nos nós 

 

Outro aspecto importante é conhecer a variável perda de carga unitária (figura 

4.6) e verificar a sua importância no funcionamento do sistema, ou seja, se as alterações 

que se vão fazendo como expansões/estrangulamentos na própria rede ou de consumos 

alteram substancialmente o exercício em todo o sistema. De resto, apresentam-se outras 

situações pontuais que poderão não influenciar nem alterar o funcionamento em termos 

de condições de operacionalidade da rede. 
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Figura 4.6 – Representação da perda de carga nas condutas, através do traço 

proporcional ao valor e de uma codificação de cores – zona alta 

 

Uma das funcionalidades mais úteis e que permite desde logo ficar com uma 

percepção espacial da rede (zona alta) é representar as condutas com uma largura de 

traço proporcional ao diâmetro, aliado ainda a uma codificação de cores, tal como 

indica a figura 4.7. Pode-se apresentar, conjuntamente com os diâmetros, o valor das 

pressões em cada nó da rede, através também de uma codificação de cores o que à 

partida permite definir áreas críticas em termos de pressões. 
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Figura 4.7 – Representação dos diâmetros das condutas; Representação das pressões 

nos nós 

 

 Em redes de distribuição, normalmente as pressões variam de acordo com o 

consumo, ou seja, quanto maiores os consumos, menores as pressões. Desta forma, 

identifica-se no sistema de abastecimento (zona baixa), duas áreas distintas como se 

visualiza na figura 4.8: as áreas marcadas com um círculo a vermelho, onde se 

verificam pressões abaixo de 20 m.c.a. e a área marcada com um círculo azul que 

representa a zona com pressões superiores ao estabelecido pela legislação vigente. Esta 

zona irá ser posteriormente um dos cenários em estudo no capítulo 4.2. 
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Figura 4.8 – Representação da pressão nos nós 

 

 No que toca a velocidades de escoamento, também estas se encontram fora do 

estabelecido pela legislação vigente. Este facto, deve-se, sobretudo aos diâmetros 

elevados para os caudais de escoamento. Se os diâmetros fossem menores, teríamos 

obviamente velocidades de escoamento superiores, colmatando também o facto de 

termos pressões exageradas. Tal, implica que diâmetros menores levam a maiores 

perdas de carga e alturas piezométricas (pressões) inferiores. 

 Na rede em estudo verificam-se velocidades muito baixas, o que leva à 

deposição de partículas no fundo da tubagem. Posto isto, deve-se prever periodicamente 

descargas de fundo para esvaziamento das condutas, nomeadamente para proceder a 

operações de limpeza. 

 A figura 4.9 mostra a distribuição espacial da velocidade na zona baixa do 

sistema de abastecimento da Cumieira. 
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Figura 4.9 – Representação da velocidade, através do traço proporcional ao valor e 

codificação de cores – zona baixa 

 

4.2 Simulação de Cenários 
 

Os resultados de uma simulação real presente, indicam as formas de se melhorar 

a operação e monitorização de um sistema de abastecimento de água e estabelecer 

seguramente, de uma forma ampla, os parâmetros de entrada mais representativos, 

servindo também de ferramenta para planeamento de expansão do sistema a partir da 

análise de possíveis cenários. 

No caso de estudo, o sistema de abastecimento da Cumieira, foram simulados 

três cenários: a reparação de uma conduta danificada; a substituição de uma 

conduta por outra de diâmetro superior e a instalação de uma válvula redutora de 

pressão (VRP), respectivamente. A partir destes cenários, analisou-se a variação das 

características em toda a rede (pressões, caudais, entre outros) e ainda a capacidade de 

resposta da rede, perante estes supostos panoramas de operação. 
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4.2.1 Cenário 1: Reparação de uma conduta danificada no sistema de 
Abastecimento da Cumieira (zona alta) 

 

A figura 4.10 mostra parte do sistema da rede (zona alta), com a tubagem AD a reparar, 
seleccionada a vermelho.  

 

Figura 4.10 – Tubagem AD a reparar (seleccionada a vermelho) 

 

Com este cenário, admitiu-se o assentamento de um pavimento rodoviário o que 

provocou uma fissura na conduta AD. Posto isto, passaram a verificar-se as seguintes 

situações: 

1. Interrupção imediata do escoamento na tubagem AD; 

2. Análise das alterações na rede, nomeadamente no sentido de escoamento, bem 

como, os novos valores de caudais e pressões. 

Apresenta-se um esquema elucidativo (figura 4.11) dos nós e tubagens 

influenciadas directamente pela reparação da tubagem AD; observa-se a alteração do 

sentido de escoamento nas tubagens (CD e ED) para que de alguma forma o consumo 

no nó D seja satisfeito.  
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a)                                                                                     b) 

 Figura 4.11 – Esquema de tubagens e nós que são influenciadas directamente pela 

reparação da tubagem AD – a) aberta; b) fechada  

 

Nos quadros 4.2 e 4.3 são destacados os valores das pressões em cada nó e os 

consumos em cada tubagem, com a tubagem AD aberta e fechada, respectivamente. 

Quadro 4.2 – Valores em cada nó e tubagem, com a tubagem AD aberta 

 

Nó Cotas 

(m) 

Pressões 

(m.c.a) 

 Tubagem Caudal (l/s) 

A 337 42.53  AB 0.21 

B 335 44.52  BC 0.05 

C 333 46.52  CF 0.06 

D 334 45.52  AD 0.16 

E 332 47.52  CD 0.08 

F 327 52.51  ED 0.01 
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Quadro 4.3 – Valores em cada nó e tubagem, com a tubagem AD fechada 

 

Nó Cotas 

(m) 

Pressões 

(m.c.a) 

 Tubagem Caudal (l/s) 

A 337 42.54  AB 0.31 

B 335 44.51  BC 0.13 

C 333 46.51  CF 0.03 

D 334 45.51  AD 0.00 

E 332 47.51  CD 0.04 

F 327 52.51  ED 0.04 

 

Com esta análise, verifica-se que não existem problemas em termos de pressões, 

uma vez que a variação é mínima. Quanto aos caudais, existem variações em 

consequência da reparação da tubagem, distribuindo-se pelas restantes, originando 

sentidos de escoamento em função disso como se percebe pela figura 4.12. 
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4.2.2 Cenário 2: Substituição de uma conduta por outra de diâmetro superior no 
sistema de Abastecimento da Cumieira (zona baixa) 
 

 A figura 4.12 mostra parte do sistema da rede (zona baixa), com a tubagem AB a 
substituir, seleccionada a vermelho. 

 

Figura 4.12 – Tubagem AB a substituir (seleccionada a vermelho) 

 

Na concepção deste cenário, tomou-se em consideração a recente expansão da 

zona comercial de Fafe, nomeadamente, a localização de novos hipermercados. Tal 

efeito, originou um aumento de consumo e por conseguinte um aumento de diâmetro da 

tubagem AB. 

No quadro 4.4 apresenta-se as características da tubagem existente e da tubagem 

substituída. 

Quadro 4.4 – Características de cada tubagem 

 Diâmetro (mm) Consumo (l/s) 

Nó Inicial Nó Final 

Tubagem existente 110 0.08 0.16 

Tubagem substituída 160 0.30 0.20 
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A partir deste pressuposto, passaram a verificar-se as seguintes situações: 

1. Não houve qualquer alteração no sentido de escoamento; 

2. Redistribuição dos caudais pelas tubagens influenciadas directamente pela 

tubagem substituída; 

3. Redução das pressões em cada nó, em consequência do aumento de caudal 

nas tubagens. 

 

Na figura 4.13 ilustra-se o sentido de escoamento da água nas tubagens: 

 

Figura 4.13 – Sentido de escoamento da água 

 

A redistribuição de caudais e pressões são apresentados nos quadros 4.5 e 4.6, o 

que mostra a variação real, na substituição da tubagem.  

A vantagem da utilização de modelos de simulação neste tipo de situações é 

antever possíveis problemas na gestão eficiente da água e promover o planeamento de 

todas as actividades de operação e de manutenção. 
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Quadro 4.5 – Parâmetros em cada nó e tubagem no troço AB (110mm) 

 

Nó Cotas 

(m) 

Pressões 

(m.c.a) 

 Tubagem Caudal (l/s) 

A 286 78.31  AB 0.27 

B 272 92.31  AC 0.22 

C 286 78.31  CF 0.95 

D 286 78.31  DC 0.86 

E 286 78.32 EA 0.57 

 

Quadro 4.6 – Parâmetros em cada nó e tubagem no troço AB (160mm) 

 

Nó Cotas 

(m) 

Pressões 

(m.c.a) 

 Tubagem Caudal (l/s) 

A 286 77.77  AB 0.31 

B 272 91.77  AC 0.05 

C 286 77.77  CF 0.95 

D 286 77.78  DC 1.02 

E 286 77.78 EA 0.66 

 

Percebe-se pela observação dos quadros 4.4 e 4.5 que as pressões são superiores 

ao estabelecido pelo Decreto Regulamentar 23/95 de 23 de Agosto de 1995, apesar de 

no caso em questão terem reduzido com o aumento de caudal. Este problema vai ser 

discutido e analisado, mais em detalhe no cenário seguinte. 

Relativamente ao aumento de caudal, este distribuiu-se pelas restantes tubagens 

como era de esperar, contudo, não foram influenciadas as velocidades e perdas de carga 

em cada tubagem. 

 

 



RESULTADOS / ANÁLISE DE SENSIBILIDADES 

79 

 

 

4.2.3 Cenário 3: Instalação de uma válvula redutora de pressão (VRP) numa parte 
do sistema de Abastecimento da Cumieira (zona baixa) 

 
 

A figura 4.14 mostra parte do sistema da rede (zona baixa), bem como a zona 
que vai ser afectada pela instalação da VRP, seleccionada a azul. 

Figura 4.14 – Localização da região com pressões elevadas seleccionada a azul 

 

A entidade gestora (INDAQUA, SA.) tem noção das pressões exageradas que se 

verificam nesta zona do sistema de distribuição. Devem-se sobretudo ao facto de termos 

diferenças de cotas topográficas (entre o reservatório de distribuição e os locais de 

abastecimento) de aproximadamente 110 metros. Como tal, achou-se oportuno criar um 

cenário que contemplasse a instalação de uma válvula redutora de pressão para reduzir a 

pressão para jusante de um valor pré-fixado, cumprindo desde logo, o estabelecido no 

Decreto Regulamentar 23/95 de 23 de Agosto de 1995. 

A VRP instalada tem características similares às VRPs já existentes na rede. 

Apresenta-se na figura 4.15 a caixa de propriedades da VRP, extraída do Epanet. 
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Figura 4.15 – Caixa de Propriedades da VRP 

 

Nestas circunstâncias, verifica-se na figura 4.16 após a instalação da VRP, em 

comparação com a figura 4.14, uma melhoria significativa dos valores das pressões na 

região demarcada.   

 

Figura 4.16 – Localização da instalação da VRP na rede 
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É perceptível na figura 4.16, a mudança de cor, nos nós (mais alaranjadas), que 

consubstancia menores pressões, na ordem, dos 35 m.c.a, sendo estes valores 

regulamentares. Com esta proposta de alteração, o sistema de abastecimento da 

Cumieira (zona baixa), torna-se mais equilibrado e homogéneo, criando uma alternativa 

às elevadas pressões. 

A realização deste cenário permitiu uma análise crítica da qualidade dos dados 

operacionais existentes, constatando a necessidade de alterações para a melhoria do 

funcionamento dos sistemas de distribuição na sua totalidade. 
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5. Conclusões e Perspectivas Futuras 
 

 

A utilização do modelo EPANET mostrou-se aplicável ao sistema de 

abastecimento de Fafe - zona da Cumieira. Contudo, representa, como a maioria dos 

sistemas, uma configuração complexa e de difícil compreensão e modelação. Trata-se 

de um estudo, cujos resultados são importantes a nível técnico, pelas informações que se 

podem disponibilizar sobre o funcionamento real dos sistemas. Realça ainda toda a 

importância que tem em todas as actividades de trabalho (planeamento, projecto, 

exploração e manutenção) para a entidade gestora. 

 

Neste estudo verificou-se que se os parâmetros de entrada (por exemplo: 

consumos e coeficientes de rugosidade) fossem reais, ou seja, valores medidos em 

campo, os resultados fornecidos pelo modelo teriam um factor de incerteza muito 

menor. O grande problema de não existirem modelos de gestão e monitorização de 

sistemas de distribuição de água, prende-se com a falta de informação georreferenciada 

e de dados de entrada precisos, por forma a criar um modelo fiável. 

 

Através do SIG foi possível preservar grandes volumes de dados espaciais 

oriundos de uma variedade de fontes e ter uma recuperação eficiente através da 

manipulação, análise e demonstração dos mesmos de acordo com as especificações 

definidas pelo utilizador a qualquer momento. 

 

A utilização do simulador mostrou-se também importante na criação dos 

seguintes cenários: a reparação de uma tubagem, a substituição de uma tubagem 

por outra de diâmetro superior e a instalação de uma válvula redutora de pressão 
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(VRP), demonstrando algumas funcionalidades e capacidades presentes no modelo de 

simulação hidráulica.  

 

Contudo, muitos mais cenários podiam ter sido criados, pois através do modelo, 

consegue-se em tempo real, perceber quais vão ser as alterações na rede e como se 

desenvolvem os caminhos alternativos para que a água circule, promovendo deste modo 

o planeamento e gestão/monitorização dos vários cenários de operação. 

 

Estrategicamente, apontam-se algumas sugestões e que podem passar pelo 

desenvolvimento extensivo de trabalhos que conduzam à melhor caracterização dos 

sistemas públicos de distribuição de água: introdução directa da informação do cadastro 

da rede num sistema de informação geográfica, por forma a obter um conhecimento 

mais integrado e eficiente de toda a informação da rede para melhor gestão e 

monitorização dos sistemas. Fará sentido também pensar-se no levantamento dos ramais 

de ligação ou dos números de porta em conjunto com os contadores devidamente 

georreferenciados, potencializando, deste modo, a interligação com um sistema de 

facturação da própria rede, que contém um historial de consumos e toda a informação 

associada a cada cliente. 

 

Para uma gestão eficaz, seria útil a instalação de caudalimetros em pontos 

estratégicos das redes, ou a utilização de sensores sub-métricos (maior resolução 

espacial) para monitorização de parâmetros importantes no planeamento/gestão dos 

sistemas de distribuição de água. Um dos objectivos será, por certo, a representação fiel 

de todo o sistema de distribuição obtendo parâmetros em tempo real, desde o sistema de 

armazenamento até aos contadores dos utentes. 

 

O trabalho desenvolvido surge no intuito de dar início à utilização do modelo de 

simulação hidráulica (Epanet) no sistema de abastecimento de água à cidade de Fafe – 

Cumieira, realçando a sua utilidade para a entidade gestora, Indaqua, que se mostrou 

bastante satisfeita com os resultados obtidos, mostrando disponibilidade para dar 

continuidade a este trabalho para os restantes sistemas de abastecimento. 
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Anexo I 

 
Quadro I – Sistema de Classificação adoptado pelo INAG 
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Anexo II 
 

Apresenta-se as folhas de cálculo (tipo) utilizadas para a determinação dos 

consumos, em cada rede, zona alta e zona baixa, respectivamente, pelo método dos 

coeficientes de utilização. 

 

Quadro 1 – Determinação do comprimento ponderado em cada tubagem (zona 

alta) 

 

 

Quadro 2 – Determinação do consumo-base em cada nó (zona alta) 
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Quadro 3 – Determinação do comprimento ponderado em cada tubagem (zona 

baixa) 

 

 

 

Quadro 4 – Determinação do consumo-base em cada nó (zona baixa) 

 


