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RESUMO 

 

 Os sistemas de distribuição de água estão em permanente transformação dada à 

crescente necessidade de água, envelhecimento das infra-estruturas e expansão dos 

aglomerados populacionais e industriais. Neste contexto, os modelos de simulação hidráulica 

são uma ferramenta essencial na gestão e exploração das redes de distribuição de água. Estes 

constituem um instrumento com um vasto domínio de aplicabilidade que podem ser usados 

tanto por projetistas como por entidades gestoras.  

 O software de simulação hidráulica usado neste trabalho foi o WaterNetGen (extensão 

do Epanet 2.0). Este software é de acesso gratuito e, às vantagens do Epanet, inclui ainda a 

possibilidade de estudar o consumo como dependente e independente da pressão. Após a 

modelação da rede de distribuição de água dos Andreus, efetuaram-se vários cenários de 

simulação das condições de funcionamento do sistema, com o objetivo de melhorar o seu 

desempenho.  
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ABSTRACT 

 

 Water distribution systems are constantly changing given the growing need for 

water, infrastructure aging and expanding population and industrial clusters. In this 

context, the hydraulic simulation models are an essential tool in the management and 

operation of water distribution networks. These are a tool with a wide applicability 

domain that can be used both by designers such as management companies. 

 The hydraulic simulation model applied in the case of study was the 

WaterNetGen (extension of Epanet 2.0). This software is free and the advantages of 

Epanet, also includes the possibility of studying consumption as dependent and 

independent of pressure. After modeling the water distribution network of Andreus, 

several scenarios are simulated in terms of operating conditions with the objective of 

improving their performance. 

 

 

Key Words: Hydraulic modeling, water distribution networks and pressure 

management. 
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1 Introdução 

1.1  Enquadramento 
 

A água ocupa aproximadamente 70% da superfície terrestre e é essencial à 

sobrevivência de todas as formas de vida. Cerca de 97% da água existente no planeta é 

água salgada. Apenas 3%, aproximadamente, da água existente no planeta, é água 

potável, sendo que, grande percentagem desta massa de água encontra-se inacessível ou 

a grande profundidade, pelo que a água potável é considerada a nível global como um 

recurso escasso. (Fonte: Laboratório Nacional de Energia e Geologia) 

Este trabalho é particularmente dirigido aos Sistemas de Abastecimento de Água 

(SAA) que nas últimas décadas têm vindo a tornar-se cada vez maiores e mais 

complexos. Um SAA pode ser definido como um conjunto de obras de engenharia, que 

asseguram a captação de água no meio ambiente, o seu tratamento, armazenamento e 

transporte, para que possa ser usada para consumo humano e industrial. Este serviço 

contribui significativamente para o desenvolvimento socioeconómico e crescimento 

sustentável da sociedade, e, em Portugal, é assegurado por entidades públicas ou 

concessionadas que visam disponibilizar água, sem interrupções, em quantidade e 

qualidade compatíveis com o tipo de utilização. 

Em Portugal, o sector da água para consumo humano sofreu uma profunda 

reestruturação, cujo objetivo é garantir a sustentabilidade do próprio sector. Como 

principais problemas relacionados com a falta de sustentabilidade do setor, destacam-se 

o grande investimento ao nível das infraestruturas na vertente em “alta” nos últimos 

anos, o défice tarifário (se bem que nos últimos anos tem vindo a ser corrigido), e ainda, 

o elevado nível de perdas. Em média, em Portugal continental, 35% do valor da água 

que é captada e tratada, não é faturada, sendo que, 24% correspondem a perdas reais e 

11% a perdas aparentes. Nos casos mais gravosos as perdas atingem os 70% e ocorrem 

em zonas rurais na região Norte, enquanto que nos casos de melhor desempenho as 

perdas chegam a atingir menos de 10% e surgem nas áreas urbanas da região Centro e 

Vale do Tejo, conforme nota de imprensa da ERSAR em 2 de Novembro de 2013 e 

PEAASAR 2020_Volume 1. O plano “PEAASAR 2020 – Uma nova estratégia para o 

Setor de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais”, define como um 

dos principais objetivos, reduzir o valor das perdas para 20%. Para tal verifica-se que 
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em termos de investimento, este irá focalizar-se maioritariamente na reabilitação, 

melhoria e renovação de infraestruturas, fomentando assim a redução das perdas que 

ocorrem ao longo da rede. A redução passa também pelo controlo dos consumos 

autorizados mas não faturados, visto que o não controlo pode levar ao uso não eficiente 

da água. Prevê-se também a realização de estudos, através da implementação de Zonas 

de Medição e Controlo (ZMC) e sistemas de medição e controlo e ainda a aquisição de 

novos equipamentos e a formação de equipas responsáveis. 

Estudos recentes apontam para que a integração das entidades gestoras na 

vertente em “alta” com as do sistema na vertente em “baixa” levaria a uma poupança na 

ordem dos 150 milhões de euros, segundo declarações do presidente das Águas de 

Portugal, em entrevista publicada na revista “Industria e Ambiente”, n.º 84 de 

Janeiro/Fevereiro de 2014. Neste momento está concluído o plano de reestruturação do 

Grupo Águas de Portugal preconizado pelo programa XIX Governo constitucional, que 

visa promover a obtenção de economias de escala que garantam uma maior eficiência 

na gestão operacional dos sistemas de abastecimento de água e de saneamento com 

objetivo de obter equidade territorial e coesão social, conforme publicação das Águas de 

Portugal em 29 de Maio de 2015. A reestruturação anunciada pelo Ministro do 

Ambiente à data, Jorge Moreira da Silva, anunciada em Outubro de 2014, passava por 

concentrar em cinco grandes empresas os 19 sistemas de abastecimento de água e 

saneamento urbano, existentes no país. Este processo de reorganização ficou concluído 

a 9 de Abril de 2015, através da aprovação, em Conselho de Ministros, da criação de 

três novas empresas, sendo estas as Águas do Norte, Águas do Centro-Litoral, Águas de 

Lisboa e Vale do Tejo, que se juntam às já existentes Águas Públicas do Alentejo e 

Águas do Algarve, conforme publicação das Águas de Portugal em 01 de Julho de 

2015. O fundamento para a criação destas empresas regionais está relacionado com a 

necessidade de uniformização do tarifário, assim como a recuperação do investimento 

realizado e aumentar a eficiência e eficácia do serviço prestado. Atualmente, verifica-se 

que no litoral existe uma concentração populacional muito superior à verificada no 

interior do país, o que faz com que o custo per capita para poder fornecer água seja 

muito mais elevado no interior. Através da verticalização do sistema, espera-se que 

essas assimetrias entre o litoral e o interior possam vir a ser corrigidas, sobretudo ao 

nível do tarifário. O défice tarifário é gerado essencialmente nos sistemas do interior do 

país, onde a tarifa na vertente em “alta” fica abaixo da que seria necessária para 

recuperar os custos, mas que mesmo assim é superior à aplicada no litoral. A agregação 
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dos sistemas, fará com as tarifas na vertente em “alta” no interior baixem, através do 

aumento da tarifa em alta no litoral, mas como a concentração populacional no litoral é 

maior, esse aumento terá pouco impacto na tarifa em baixa, conforme declarações do 

presidente das Águas de Portugal, em entrevista publicada na revista “Industria e 

Ambiente”, n.º 84 de Janeiro/Fevereiro de 2014. 

Na Figura 1 está representado esquematicamente o funcionamento de um SAA, 

desde a captação até ao utilizador final, assim como a identificação de cada etapa do 

processo. Os SAA podem subdividir-se em sistemas na vertente em “alta” e em 

sistemas na vertente em “baixa”. Os sistemas em “alta” são constituídos por um 

conjunto de componentes a montante, nomeadamente a captação, o tratamento, a 

adução, a elevação e o armazenamento, incluindo os pontos de entrega de água à 

vertente em “baixa”. As redes de distribuição fazem parte do sistema em “baixa”, 

incluindo a elevação da água e a entrega ao consumidor final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Esquema geral de funcionamento de um sistema de abastecimento de água. Adaptado 
a partir de: www.rec.org.br/rec/saneamento.html 
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1.2 Objetivos  
 

 Sabendo que as perdas de água são um dos principais problemas relacionados 

com a falta de sustentabilidade do setor da água, e ainda o facto de que a gestão da 

pressão poder trazer benefícios significativos ao nível da redução do valor global das 

perdas, sobretudo em redes mais antigas e onde se verifique pressões de serviço acima 

do estritamente necessário para fazer face aos vários tipos de consumos. 

  Assim, o presente trabalho tem como objetivo, evidenciar o desempenho de um 

modelo matemático de simulação hidráulica na gestão e exploração de um sistema de 

distribuição de água. O estudo foi feito com base na modelação de uma rede de 

distribuição de água no software WaterNetGen (extensão do EPANET 2.0), onde se 

efetuaram vários cenários de simulação das condições de funcionamento do sistema, 

com o objetivo de melhorar o seu desempenho.  

1.3 Organização do trabalho 
 

 A dissertação está organizada em cinco capítulos, sendo que, cada capítulo, está 

subdividido em várias secções. No final do trabalho é apresentada a bibliografia 

consultada. 

Capítulo I – Introdução 

 Corresponde à parte atual do documento, onde se faz uma breve introdução ao 

tema, focalizando-se nas perdas de água e na sua importância económica a nível 

nacional. 

Capítulo II  – Revisão da Literatura 

 Neste capítulo é feita uma revisão da literatura sobre a gestão das perdas, 

centrando-se nos procedimentos relacionados com a redução das perdas reais e 

aparentes. É abordado também o tema da modelação matemática e a sua importância na 

gestão e exploração de sistemas de abastecimento de água. 

Capítulo III  – Simulação Hidráulica de Sistemas de Distribuição de Água  

 Neste capítulo são apresentados os fundamentos teóricos relacionados com a 

construção, calibração e simulação hidráulica. 
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Capítulo IV  – Caso de Estudo 

 Neste capítulo é desenvolvido um modelo matemático de simulação hidráulica 

da rede de distribuição de água dos Andreus no software WaterNetGen (extensão do 

Epanet 2.0). Com base no modelo matemático de simulação hidráulica, é efetuada a 

simulação de vários cenários de funcionamento do sistema, com o objectivo de 

melhorar o seu desempenho e mostrar as potencialidades da simulação hidráulica na 

gestão e exploração de sistemas de abastecimento de água. 

Capítulo V – Conclusão 

 Refere-se às principais conclusões que resultam da análise dos resultados 

obtidos nos cenários estudados e apresentados no Capítulo IV. 
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2 Revisão da Literatura 

2.1 Enquadramento 
 
As perdas de água não são só uma questão económica, mas são também uma 

questão ambiental, de sustentabilidade, de saúde pública e de segurança. Em Portugal, 

quando predominava o abastecimento de água a partir de captações próprias, em que 

não havia o pagamento do volume de água consumido, as entidades gestoras não 

estavam sensibilizadas para a necessidade de controlar as perdas de água, porque a 

dimensão económica era pouco expressiva. Atualmente, a dimensão económica das 

perdas é muito mais expressiva, visto que praticamente toda a população portuguesa 

(cerca de 95%) é servida por um sistema público de abastecimento de água, onde os 

custos de captação, tratamento, transporte, armazenamento e distribuição são muito 

mais elevados, muito por causa da legislação ambiental e de qualidade da água cada vez 

mais exigentes.  

Na prática não existem redes de distribuição de água totalmente estanques, mas 

pode-se tentar reduzir as perdas ao mínimo, através da implementação de boas práticas 

de construção e conservação da rede. Em Portugal, devido ao forte crescimento 

populacional, o comprimento da rede de distribuição de água tem aumentado bastante, 

resultado do investimento das entidades gestoras sobretudo na construção de novas 

redes e não para a conservação da rede existente, que se tem vindo a degradar 

progressivamente. Para reduzir as perdas de água na rede pode-se intervir em termos 

físicos, através de reparações pontuais ou da reabilitação de parte ou da totalidade dos 

sistemas. Em termos técnicos pode-se intervir através do ajuste da pressão de serviço 

quando esta é superior ao mínimo requerido, ou seja, ajustar a pressão de serviço ao 

consumo efetivo.  

Conforme declarações do presidente da ERSAR, ao jornal i em Março de 2014, 

esta entidade está a preparar regulamentos que irão orientar as entidades gestoras na 

definição dos tarifários, passando a seguir critérios que incentivam o uso eficiente da 

água e introduzem penalizações ambientais. Estando previstos quatro escalões, o 

primeiro corresponde aos gastos essenciais de uma família, tendo um custo reduzido, o 

segundo e terceiros escalões terão custos mais elevados na lógica da recuperação de 

custos e o quarto escalão terá um valor mais elevado de modo a penalizar quem gasta 

mais água. Segundo, a publicação da revista Ambiente Online em 02 de Fevereiro de 
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2015, será discutida uma proposta de melhoramento do regulamento tarifário para o 

sector da água no primeiro semestre de 2015 que entrará em vigor em 2017. 

Segundo dados publicados pela ERSAR, em nota de imprensa de Novembro de 

2013, em média, 35% da água captada, tratada e distribuída não é faturada, ou seja, dos 

cerca de 850 milhões de metros cúbicos de água captada, aproximadamente 300 milhões 

de metros cúbicos não são faturados, o que corresponde a 167 milhões de euros anuais. 

A redução do nível de perdas de água para valores inferiores a 20%, valor considerado 

como limiar técnico aceitável, passa através da implementação de uma política de 

gestão patrimonial de infraestruturas que inclua a reabilitação e a renovação das 

infraestruturas. A ERSAR recomenda ainda que sejam cobrados os consumos para rega 

de jardins e espaços públicos municipais e aconselha que passem a ser tarifados também 

os consumos próprios das entidades gestoras. 

Segundo, (Coelho et al., 2006), a modelação matemática na simulação de 

sistemas de abastecimento, apresenta-se cada vez mais, como uma ferramenta 

fundamental para uma concepção e gestão técnica eficiente, das várias atividades que 

são do domínio das entidades gestoras e dos projetistas. Assim, este trabalho irá 

direcionar-se para o estudo de modelos matemáticos como ferramenta de gestão e 

exploração de sistemas de distribuição de água, com o objetivo de reduzir as perdas de 

água. 
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2.2 Caracterização das perdas 
  

O volume de água correspondente à diferença entre a água entrada no sistema e 

o consumo autorizado, designa-se por perdas. Estas podem ser perdas reais ou perdas 

aparentes. 

 Designa-se por perdas reais, o volume de água correspondente às perdas físicas 

até ao contador do cliente, quando o sistema está pressurizado. O volume anual de 

perdas através de todos os tipos de fissuras, roturas e extravasamentos depende da 

frequência, do caudal e da duração média de cada fuga. As perdas aparentes, 

correspondem à contabilização de todos os tipos de imprecisões associadas às medições 

da água produzida e da água consumida e ainda ao consumo não-autorizado (por furto 

ou uso ilícito). Em consequência existe a água não faturada, que corresponde ao 

volume obtido através da diferença entre os totais anuais da água entrada no sistema e 

do consumo autorizado faturado. A água não faturada inclui não só as perdas reais, 

através de fissuras, roturas e extravasamentos de água, as perdas aparentes, devidas a 

imprecisões nas medições da água e o furto ou uso ilícito de água, mas também os 

consumos autorizados não faturados, que correspondem a água usada nas lavagens de 

ruas, condutas e coletores de esgoto, rega de espaços verdes municipais e ainda para 

combate a incêndios.  

2.2.1 Perdas reais 
 

As perdas reais estão relacionadas com: 

� Estado de conservação das condutas e acessórios, o material que as constitui e a 

frequência com que ocorrem fugas e roturas; 

� Deficiente instalação de condutas e acessórios; 

� A pressão de serviço média, quando o sistema está pressurizado; 

� A densidade e comprimento médio dos ramais; 

� A localização do contador de ramal; 

� O comprimento da rede; 

� O tipo de solo e as condições do terreno envolvente, relevantes sobretudo no 

modo como se torna aparente ou não a ocorrência e roturas e fugas à superfície; 

� A percentagem de tempo em que o sistema está pressurizado (fator muito 

relevante em regiões com abastecimento intermitente).  
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Nas Figuras 2 e 3, está representado um esquema de sistema de distribuição de água 

e os locais com maior probabilidade de ocorrência de perdas de água. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Perdas de água nas redes de distribuição. Adaptado de Gomes, 2011. 

Figura 3 - Perdas de água nos ramais de ligação. Adaptado de Gomes, 2011. 
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As componentes das perdas reais são as seguintes (Alegre et al., 2005): 

� Perdas de base – ocorrem através de pequenas fugas, indetetáveis com os 

equipamentos de deteção de fugas. São tipicamente caracterizadas por caudais 

baixos, longa duração e grandes volumes. 

� Perdas por fugas e roturas passíveis de identificação através da deteção ativa de 

fugas – são tipicamente caracterizadas por caudais médios e duração e volumes 

dependentes da política de controlo ativo de perdas seguida.  

� Perdas por fugas e roturas reportadas – são tipicamente caracterizadas por 

caudais altos e visíveis à superfície, curta duração e volumes moderados. 

� Extravasamento em reservatórios. 

 

2.2.1.1 Procedimento para redução das perdas reais  

 

A Figura 4, mostra esquematicamente o modo de atuação para a redução das 

perdas reais.  

 

Figura 4 - Procedimento para redução de perdas reais. Adaptado de Thornton J. et al. 2008. 
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 O Nível Económico de Perdas (NEP), traduz-se na situação em que o custo da 

redução de perdas num determinado volume de água é igual ao custo de produção desse 

mesmo volume de água. A inexistência de perdas, é uma situação praticamente 

impossível de se atingir e deixa de ser viável economicamente a adoção de medidas para 

a redução de perdas, a partir do momento em que o benefício que se obtém com a 

redução é inferior ao custo do controlo ativo de perdas. Assim, antes de se adotar uma 

estratégia de controlo de perdas é necessário conhecer o NEP. (Gomes, 2011) 

 No caso de perdas reais é importante avaliar o NEPr de cada caso, de modo a 

ajustar o investimento financeiro. O valor do NEPr, varia de rede para rede e ao longo 

do tempo, pode ser afetado por sazonalidade na frequência das roturas, quando 

calculado com base em controlo ativo de perdas é afetado por alterações que ocorram na 

rede, como por exemplo o valor da pressão de serviço, depende do volume e das 

técnicas de deteção e reparação de fugas adotadas. Os principais fatores que influenciam 

o NEPr são o custo de mão-obra, o custo da água, a pressão de serviço, a idade e o 

estado de conservação das condutas, o tipo de roturas, e o método utilizado para 

controlo das fugas, quanto mais dispendioso mais alto será o valor do NEPr. (Alegre et 

al., 2005) e (Gomes, 2011). 

 

2.2.1.1.1 Gestão da pressão 
 

A gestão da pressão é um dos principais procedimentos para a redução de perdas 

de água. Os procedimentos habituais de dimensionamento de redes de distribuição de 

água supõem a garantia de um nível mínimo de pressão. O estabelecimento de pressões 

baseia-se em cenários de ponta no consumo, resultando muitas das vezes em pressões 

superiores ao necessário durante alguns períodos de tempo, esta situação verifica-se 

mais, no período noturno, em que o consumo é menor. A pressão num sistema de 

distribuição de água é notoriamente um fator determinante para o caudal total de perdas, 

para os consumos e para a taxa de roturas das condutas. 

A redução da pressão diminui o caudal das perdas reais, nomeadamente o caudal 

que se perde ao nível das pequenas fugas, como por exemplo as que ocorrem em juntas 

e ligações. Reduz também o consumo em dispositivos domiciliários, proporcionando 

assim o uso eficiente de água, melhora a estabilidade de pressão na rede, protege o 
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estado estrutural das condutas, diminuindo assim a ocorrência de roturas e o número de 

interrupções no abastecimento. 

A gestão da pressão, quando não é devidamente implementada, pode causar 

alguns problemas, como a diminuição da faturação, o enchimento deficiente dos 

reservatórios em período noturno, o funcionamento deficiente de marcos de incêndio e 

das válvulas redutoras de pressão (VRP) e limitações em edifícios altos, como por 

exemplo a não garantia de caudais e pressões neste tipo de edifícios. 

 Para além da gestão da pressão, como medida para o controlo de fugas, existem 

outras alternativas, como por exemplo, a sectorização da rede (que consiste na divisão 

da rede em zonas com pressão diferenciada com recurso a operação de válvulas), a 

instalação de elevatórias e sobrepressoras (utilizadas para aumentar a pressão num local 

especifico da rede, sem afetar outros setores da rede) e a otimização dos níveis 

operacionais dos reservatórios. 

De acordo com (Pedgen et al., 1995) “A simulação hidráulica compreende a 

construção de um modelo de um sistema real e a partir deste modelo, a análise do 

comportamento do sistema e avaliação das várias possibilidades e estratégias para o 

projeto e operação do mesmo.” Relativamente ao planeamento de um sistema de 

abastecimento, a simulação hidráulica dá como contributo o controlo de perdas de água, 

como por exemplo, através de programação de redução da pressão de serviço. No que 

diz respeito à manutenção e operação dos sistemas de abastecimento de água, a 

simulação hidráulica permite a gestão da pressão na rede de distribuição.   
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2.2.1.1.2 Controlo ativo de perdas 
 

O controlo ativo de perdas faz-se através da utilização de técnicas de deteção e 

localização aproximada de fugas que se encontram no Quadro 1.  

Quadro 1 - Técnicas para deteção e localização aproximada de fugas (Gomes, 2011). 

Técnica Descrição 

Medição 
Zonada ou 
sectorização 
da rede em 
ZMC 

Embora a medição zonada ou a sectorização da rede de distribuição de água não 
permita diretamente o controlo de perdas (reais e aparentes), é crucial no que 
concerne à sua deteção, caracterização e distribuição espacial. Além disso, 
facilita a implementação e a quantificação de estratégias ativas de controlo de 
perdas, a localização e a quantificação das perdas mediante implementação de 
níveis de zonamento progressivamente mais detalhado, o estabelecimento de 
prioridades de intervenção entre ZMC, a gestão de pressões ao longo do dia em 
função dos consumos, controlo da faturação e a monotorização de parâmetros 
relacionados com a qualidade da água, entre outros. 

Sub-
zonamento 
de ZMC 

Este procedimento consiste na divisão temporária da rede de distribuição de água 
ou ZMC, onde se suspeita a existência de fugas (geralmente abrange entre 500 a 
1 000 ramais, sendo que os princípios de aplicação são em tudo idênticos aos 
adoptados para a medição zonada). Esta técnica é recomendada sobretudo para 
sistemas ou ZMC de grande dimensão, e permite dar a indicação da existência de 
fugas, caso se verifique uma redução de caudal não compatível com a redução do 
número e tipo de utilizadores na área isolada. Geralmente a medição de caudais é 
efetuada durante o período noturno (durante uma ou mais noites), especialmente 
se esta operação tiver consequências ao nível do funcionamento da rede, do 
consumo ou na perturbação da circulação pedonal ou rodoviária. Em alternativa 
podem ser usados medidores de caudal portáteis, para controlar o caudal 
afluente/efluente a uma determinada zona da rede. Em qualquer dos casos, este 
procedimento acaba por ter um carácter temporário, terminando logo que os 
objetivos tenham sido conseguidos. 

Fecho 
progressivo 
de válvulas 
(Step Testa) 

Este método baseia-se no registo contínuo do caudal à entrada do sistema ou 
ZMC e no fecho progressivo de válvulas de secionamento de jusante para 
montante, na direção do medidor de caudal. A eficácia desta técnica depende do 
instante/sequência do fecho progressivo de válvulas, sendo que se deve começar 
sempre pela válvula mais afastada do medidor de caudal. À medida que a área 
isolada vais sendo incrementada, o registo de caudal à entrada do sistema tende 
para zero. Após o fecho de cada válvula e estabilização do caudal, caso se 
verifique uma quebra significativa de caudal à entrada do sistema, não 
compatível com a redução do número e tipo de utilizadores na área isolada, esta 
pode estar relacionada com a presença de fugas que devem ser localizadas 
recorrendo a técnicas de pesquisa mais precisas. No entanto, há que ter em 
consideração as desvantagens associadas a este procedimento, designadamente, o 
corte de abastecimento de água aos utilizadores a jusante e a possibilidade de 
infiltração de águas subterrâneas devido ã despressurização da rede. O período 
noturno, durante o qual os consumos são mais baixos e as pressões na rede mais 
elevadas, aparenta ser a melhor altura para realizar estas operações. Além disso, 
o impacto causado à população e à circulação rodoviária também são 
substancialmente reduzidos durante o período noturno. Há, ainda, que referir a 
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possibilidade da área a jusante isolada poder ser abastecida a partir de outras 
zonas da rede, durante a fase de ensaio. Neste caso, sempre que uma das válvulas 
é fechada outra poderá ser aberta, a começar pelas válvulas de fronteira entre 
outras zonas da rede e as zonas vizinhas. No entanto, há que ter em conta que o 
comportamento hidráulico global do sistema pode ser afetado devido à alteração 
da configuração da rede. Por último, refira-se que ao medidor de caudal deverá 
estar associado um sistema de telemetria de forma a registar a redução 
progressiva de caudal à entrada do sistema ou ZMC sempre que se feche uma 
válvula. 

Logres 
acústicos 

O uso de Loggers acústicos programáveis e correladores automáticos de ruído 
têm vindo a ser cada vez mais usados para inspecionar zonas da rede em busca de 
fugas, sobretudo em zonas mais sensíveis onde a interrupção do abastecimento 
ou a diminuição da pressão poderá afectar o consumo e a qualidade da água. Os 
Loggers devem ser dispostos em intervalos regulares e de forma a abranger toda 
a área onde seja expectável a existência de fugas, geralmente acoplados à 
conduta ou a acessórios metálicos através da base magnética integrada. Esta 
técnica assemelha-se à correlação simples, e baseia-se na monitorização contínua 
ou temporária da variação do ruído ao longo das condutas. Posteriormente, 
mediante a correlação cruzada entre o nível de ruído registado entre Loggers, é 
possível localizar fugas, verificar a necessidade de inspeção mais pormenorizada 
na vizinhança de um determinado Logger, ou então definir uma direção 
preferencial de pesquisa, caso a fuga não esteja abrangida pelos dispositivos de 
registo. Neste contexto, destacam-se ainda os sistemas que incorporam 
mecanismos de alarme, que em caso de variação expressiva do ruído alertam a 
Entidade Gestora para a necessidade da sua investigação numa determinada zona 
da rede (incorporando ou não SIG ou GPS). Apesar das vantagens descritas, 
existem situações para as quais a divisão da rede e o fecho progressivo de 
válvulas é o mais adequado, sobretudo se o ruído produzido pelas fugas for 
reduzido ou forem desconhecidos pontos de consumo elevados. 

 

No Quadro 2, apresentam-se as técnicas para localização mais precisa de fugas. 

Quadro 2 - Técnicas para localização mais precisa de fugas (Gomes, 2011). 

Técnica Descrição 

Sensores 
acústicos 

Estes dispositivos permitem detetar o ruído produzido pela água quando se 
escapa através de pequenos orifícios, em resultado de fenómenos de cavitação e 
turbulência que apresentam ser os equipamentos mais usados pelas Entidades 
Gestoras para a localização de fugas, podem não ser os mais apropriados 
quando os ruídos de fundo se sobrepõem ao ruído emitido pelas fugas, quando 
as pressões são muito baixas ou os diâmetros muito elevados, ou, ainda quando 
as fugas ocorrem em condutas não metálicas. Nestes casos, o ruído emitido 
pelas fugas é rapidamente atenuado pelo que dificulta a sua localização com 
recurso aos métodos clássicos acústicos, sendo inevitável o uso de outras 
técnicas. A fim de evitar grande parte dos problemas relacionados com o ruído 
de fundo, recomenda-se que os ensaios possam ocorrer durante o período 
noturno, o que de certa forma também beneficia do ruído emitido pelas fugas, já 
que as pressões também são geralmente mais elevadas. De entre os vários 
equipamentos que incorporam sensores acústicos, destaca-se a haste de escuta, 
o geofone o hidrofone, o correlador acústico, o Sahara e o Smart Ball. 
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Injeção de 
traçadores  

Embora não represente atualmente uma opção corrente, devido ao risco de 
contaminação, no passado a injeção de traçadores na rede foi bastante usada. 
Recomenda-se quando os diâmetros das condutas são reduzidos e/ou o ruído 
emitido pela fuga é insuficiente para que possa ser detetado pelos equipamentos 
acústicos. Neste caso, a fuga constitui um ponto de saída do traçador facilmente 
detetável à superfície através de sensores ou inspeção visual. No entanto, caos 
se adote um gás traçador, deve-se ter em consideração a influencia das 
condições atmosféricas, já que pode induzir a uma localização errada da fuga. 

Observação 
das 

características 
do solo 

Apesar da maior parte das infraestruturas de abastecimento de água não estarem 
visíveis, existem situações em que a análise das características do solo à 
superfície permite denunciar a presença de uma fuga. Neste contexto, destacam-
se os afloramentos irregulares de água à superfície, o aparecimento de 
vegetação ou musgos, a humidade anormal no solo, entre outros fatores.  

 

Inspeção 
visual das 

infraestruturas 

 

 

 

 

 

 

A inspeção visual das infraestruturas está geralmente relacionada com o estado 
das condutas, reservatórios e acessórios, pelo que constitui uma das mais 
antigas atividades nos sistemas de abastecimento de água, dada a simplicidade 
de realização e o baixo custo operacional. Neste caso é possível distinguir duas 
situações: a inspeção visual direta e a inspeção visual com recurso a câmara de 
vídeo. A inspeção visual direta está relacionada com a observação simples de 
reservatórios, condutas e acessórios (geralmente localizados em caixas de visita 
ou à superfície). A inspeção visual com recurso a câmara de vídeo tem como 
objetivo observar condutas e juntas não acessíveis, pelo que constitui um meio 
rápido para verificação de alterações dimensionais (diâmetro interior e 
corrosão), resistência, presença de defeitos, deformação, entre outros. Apesar de 
não constituir atualmente uma opção corrente para localização de fugas (a não 
ser em situações excecionais, já que implica a interrupção de abastecimento de 
água), a inspeção por câmara de vídeo controlada remotamente é uma técnica 
potencialmente utilizada no âmbito de programas de reabilitação de sistemas de 
abastecimento de água tendo em vista a redução de perdas.  

Sensores 
térmicos 

O uso de sensores térmicos para localização de fugas em sistemas de 
abastecimento de água ainda não está muito vulgarizado. No entanto, este 
método tem a vantagem de permitir identificar zonas da rede onde possam 
existir fugas, dado que as características térmicas do solo envolvente ficam 
alteradas devido à saturação. Essas desigualdades podem ser captadas através de 
câmaras de infravermelhos instaladas em aviões ou qualquer outro meio de 
transporte.  

Radar de 
penetração no 

solo 

O radar de penetração no solo pode ser usado para localizar fugas em condutas 
enterradas, a partir do reconhecimento das cavidades do solo (provocadas pela 
circulação de água perto da conduta) ou detetar segmentos de conduta que 
pareçam menos estáveis (na zona da rotura devido à saturação do solo 
envolvente). Ao penetrarem no solo, as ondas emitidas pelo radar são refletidas 
parcialmente quando encontram uma alteração das propriedades do solo, dando 
uma imagem do tamanho e da forma da cavidade encontrada. O tempo 
decorrido entre as ondas transmitidas e as refletidas determina a profundidade a 
que se encontra a cavidade. Esta técnica pode ser realizada a nível local, por via 
aérea ou satélite. É uma técnica de inspeção considerada de grande escala e, 
como tal, bastante dispendiosa.  
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2.2.1.1.3 Gestão de infraestruturas 
 

 Para uma gestão adequada das infraestruturas de abastecimento de água é 

fundamental a elaboração de um plano estratégico a médio e longo prazo, para que se 

definam as ações e os objetivos a alcançar.  

 A gestão das infraestruturas está diretamente relacionada com a necessidade de 

reabilitação das redes, já que as condutas e acessórios envelhecidos ou com deficiente 

manutenção levam a perdas de água elevadas. A reabilitação é uma intervenção física 

que inclui a substituição, renovação e reforço de elementos do sistema, com o intuito de 

melhorar o seu desempenho hidráulico. 

 A planificação das necessidades de reabilitação deve ter por base o 

conhecimento prévio da ocorrência de roturas. Para tal é necessário que quando haja 

uma rotura se registe corretamente a data, localização exata, causa estimada, tipo de 

reparação efetuada com referência aos materiais utilizados, substituídos ou reparados e 

ainda observação do estado geral da conduta. Toda esta informação é importante para a 

planificação de estratégias de reabilitação.  

 A necessidade de reabilitação de uma rede de distribuição de água deve ser 

devidamente fundamentada com base em critérios técnicos, funcionais e económicos, 

que justifiquem devidamente o elevado investimento em causa. Como ferramenta de 

apoio à decisão, no âmbito da reabilitação, foi criado o projeto CARE-W 

(ComputerAidedRehabilitationofWater Networks), no âmbito do 5º Programa Quadro da 

União Europeia, entre 2001 e 2003. A Figura 5 resume a metodologia utilizada em 

função do objetivo da reabilitação, que serve de base à aplicação informática CARE-W. 
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 A aplicação CARE-W integra diversas ferramentas de avaliação, análise e 

planeamento que ajudam a identificar as condutas mais problemáticas, a definir 

prioridades de reabilitação e a planear as intervenções. De forma simplificada permite 

avaliar o desempenho da rede, com base em indicadores de desempenho, permite a 

análise do histórico de falhas na rede, avaliar a importância relativa de cada conduta em 

termos de fiabilidade hidráulica da rede e ainda planear a curto e a longo prazo as 

intervenções de reabilitação. Foram realizados testes do sistema CARE-W nos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora e ainda na EPAL, que 

puseram em evidência lacunas existentes, importantes para a definição de uma 

estratégia de reabilitação, que importa corrigir ou colmatar, como a falta de registo da 

data de instalação das condutas e do histórico de roturas de condutas substituídas. 

Atualmente verifica-se uma tendência crescente para a atualização do cadastro das 

infraestruturas, bem como para o registo das intervenções que vão sendo realizadas, cuja 

informação vai sendo armazenada em sistemas SIG ou equivalente. Este procedimento é 

bastante importante, na medida em que havendo registos, poderá haver controlo e 

Figura 5 - Componentes da reabilitação. Fonte: Alegre et al., 2005. 
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poderão adotar-se estratégias e realizar-se estudos que visam fomentar a 

sustentabilidade dos sistemas de distribuição de água e das entidades gestoras. 

2.2.1.1.4 Rapidez e qualidade das reparações 
 

 A deteção e localização de uma fuga atempadamente, é fundamental para a 

rápida intervenção da equipa de reparação. Os métodos de deteção e localização de 

fugas são essenciais, na medida em que permitem, que a equipa de reparação se dirija 

rapidamente ao local da fuga. O período de duração de uma fuga, desde que ela ocorre 

até que a entidade gestora tome consciência da sua existência, designa-se por deteção. 

Após a deteção da fuga, ocorre o período de tempo despendido pela entidade gestora 

para a sua localização exata. Após a deteção e a localização vem a reparação, que 

corresponde ao tempo médio que a entidade gestora necessita para reparar a fuga. A 

Figura 6 mostra a título de exemplo a relação entre o tempo de duração de uma rotura, o 

volume de água perdido e a intensidade do caudal.  

 

Figura 6 - Período de duração de uma rotura. Adaptado de Morrison J., 2004. 
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2.2.2 Perdas aparentes 
 

As perdas aparentes, relativas a consumos não autorizados e a erros de medição, 

podem ser devidas a causas variadas. As perdas aparentes relativas a consumos não 

autorizados contemplam (Alegre et al., 2005): 

� A existência de ligações ilícitas; 

� O uso fraudulento de hidrantes; 

As perdas aparentes relativas a erros de medição contemplam (Alegre et al., 2005): 

� Erros de medição dos contadores em condições normais de medição; 

� Erros de medição por deficiente dimensionamento ou instalação; 

� Erros de leitura ou registo; 

� Erros de medição por avaria (pode ser “natural” ou por violação do 

equipamento); 

� Leituras em falta por dificuldades de acesso aos contadores (por exemplo, 

quando se encontram dento das habitações); 

Todas as causas referidas anteriormente estão dependentes, direta ou indiretamente, 

da ação da entidade gestora, podendo ser resolvidas através da intervenção direta da 

entidade gestora, no caso, das três primeiras. Nos casos de subcontagem a entidade 

gestora poderá, por exemplo, realizar ações de sensibilização. Quanto a última causa, 

esta poderá ser combatida através da realização de auto-leituras, combinar horários de 

leitura com os clientes ou a realização de telemedição domiciliária. 
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2.2.2.1 Procedimento para redução das perdas aparentes  

 

A Figura 7 mostra, esquematicamente, o modo de atuação para a redução das 

perdas aparentes. 

 

Figura 7 - Procedimento para redução do volume total de perdas aparentes. Adaptado de 
Thornton J. et al. 2008. 

 

O conceito de NEP, tanto se aplica às perdas reais como às perdas aparentes, 

mas para se obter o NEP, é necessário estar-se simultaneamente perante um nível 

económico de perdas reais (NEPr) e de perdas aparentes (NEPa), visto que estas perdas 

têm origens diferentes e os procedimentos para as minimizar também são diferentes e 

independentes. 

 O controlo de perdas de perdas aparentes é relativamente mais fácil que o 

controlo de perdas reais. No que diz respeito às perdas aparentes, a estratégia assenta na 
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análise do balanço custo/ benefício, entre o investimento necessário para reduzir e os 

benefícios financeiros que poderão daí advir. 

2.2.2.1.1 Gestão de contadores  
 

O erro de medição do contador é uma componente das perdas aparentes. Os 

erros de medição ocorrem devido a uma inadequada leitura dos caudais que passam 

através do contador. 

Existem vários fatores que influenciam uma má leitura por parte do contador, 

nomeadamente, a degradação do equipamento, instalação inadequada e a falta de 

manutenção e ainda a escolha inadequada do contador atendendo o tipo de consumo 

(podendo a gama de medição não estar ajustada). 

A entidade gestora poderá combater esta lacuna através de programas de 

substituição de contadores, auditoria ao consumo e quando este apresentar reduções 

significativas, ou for inferior ao de outros locais semelhantes, verificar o contador em 

termos de entupimentos, mecanismos desgastados, avarias provocadas ou by-pass e 

auditorias ocasionais às leituras dos contadores. Poderá ainda elaborar um plano anual 

de manutenção de contadores e a realização integral do mesmo e ainda elaborar um 

plano anual de controlo de locais com possível consumo fraudulento; 

2.2.2.1.2 Controlo da integridade de dados de faturação 
 

Um sistema de gestão de clientes que contenha a informação base para 

faturação, incluindo os volumes de água consumidos por cada cliente, ajuda no controlo 

de erros de transferência de dados, na medida em que possibilita o cruzamento de 

informação como o consumo atual com o histórico de consumos do mesmo, sendo 

assim possível atestar se houve ou não alteração no padrão de consumo. 

Na origem dos erros de transferência de dados, pode estar o mau funcionamento 

dos leitores, a recolha de leituras pode não ter sido feita corretamente ou ainda o registo 

de leituras no sistema de informação pode não ter sido feito corretamente. 

A telemedição domiciliária é uma tecnologia emergente que proporciona uma 

medição fiável e sincronizada do caudal fornecido em qualquer momento a uma dada 

zona, e do caudal que está a ser entregue aos clientes, o que permite balanços hídricos 
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de grande exatidão. Adequada medição dos consumos, mesmo que sejam de carácter 

social ou gratuito, tais como o serviço de incêndios, parques e jardins. E ainda a criação 

de um sistema de gestão de clientes, que contenha a informação de base para faturação, 

incluindo os volumes de água consumidos por cada cliente. 

2.2.2.1.3 Controlo e análise de dados 
 

Entre a informação arquivada e a informação utilizada para faturação e o cálculo 

do volume de água faturado, pode existir erros de análise de dados. 

A análise de leituras e consumos anteriores, para determinação de estimativas e 

médias para comparação, só é possível se houver histórico desses mesmos dados. 

A criação por parte da entidade gestora de sistemas de referenciação geográfica 

com capacidade para gerir com eficácia elevados volumes de dados alfanuméricos e 

gráficos referenciados geograficamente, permitem o arquivo de dados de cadastro mais 

relevantes. 

A implementação de sistemas de telemedição permite a centralização dos dados 

de caudal, de pressão, de nível de água nos reservatórios, de qualidade da água e do 

estado de funcionamento dos grupos elevatórios e das válvulas. 

2.2.2.1.4 Política de controlo de uso não autorizado 
 

O consumo não autorizado é todo o consumo que implica o estabelecimento e 

uso de ligações ilícitas e a utilização fraudulenta de marcos de água e bocas-de-

incêndio.  

As ligações ilícitas ocorrem normalmente em locais com construção clandestina 

e com baixa segurança. As ligações ilícitas são feitas através de ramais clandestinos ou 

através da construção de um by-pass em paralelo ao contador, ou ainda através da 

violação dos contadores, como por exemplo, instalá-los ao contrário. 

O uso fraudulento de bocas-de-incêndio é um problema que não cabe à entidade 

gestora resolvê-lo diretamente, mas cabe alertar as entidades competentes. Cabe à 

entidade gestora definir procedimentos para minorar a probabilidade destas ocorrências, 
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quer ao nível dos equipamentos e soluções construtivas autorizadas, quer ao nível dos 

sistemas de deteção de fraudes. 

2.3 Modelos matemáticos como ferramentas de gestão e exploração de 
sistemas de distribuição de água 

 

A utilização de modelos matemáticos como ferramenta de gestão e exploração 

de um sistema de distribuição de água tem como benefício direto a análise dos sistemas 

e o suporte à decisão em problemas de engenharia, a experiência tem demonstrado que 

o correto desenvolvimento e utilização de modelos, potenciam melhorias na qualidade 

geral da informação disponível sobre os sistemas, no conhecimento da infra-estrutura, e 

na articulação dos diversos sectores técnicos da entidade gestora. (Alegre et al., 2006) 

 Os modelos de simulação hidráulica são um instrumento com um vasto domínio 

de aplicabilidade, que podem ser usados no domínio do planeamento, projeto, operação, 

manutenção e reabilitação dos sistemas de abastecimento de água. (Fernandes et al., 

2011).  

 Considerando que, de uma maneira geral, num sistema de abastecimento de 

água, as perdas dependem da pressão, há a necessidade de prever o comportamento da 

rede nas mais diversas condições operacionais. Tais previsões só podem ser 

contabilizadas se o modelo matemático considerar na sua base de funcionamento as leis 

físicas que expressem o escoamento no interior das condutas. ( Gomes et al., 2007). 

Os autores Tucciarelli, Criminisi e Termini (1999), desenvolveram um modelo 

baseado no algoritmo simulated annealing, em que os parâmetros do modelo são 

estimados através da maximização de uma função de probabilidade, que é igual ao 

quadrado da diferença entre os valores observados (pressão e caudal) e os valores 

correspondentes calculados mediante simulação do comportamento hidráulico da rede. 

Posteriormente, regularam as VRP existentes no sistema, de forma a reduzir o excesso 

de pressão, garantindo a pressão mínima de serviço em cada nó. Este tipo de abordagem 

tem a vantagem de permitir identificar as zonas da rede com elevadas taxas de perdas e 

elevados consumos. 

Os autores Ainola et al. (2000), desenvolveram uma metodologia que permite 

calibrar os coeficientes de rugosidade considerando as perdas de água no modelo. Este 
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método baseia-se na sectorização da rede de distribuição de água tendo em conta os 

coeficientes de rugosidade e as perdas. Na primeira etapa dos cálculos é a distribuição 

das perdas de água com a utilização de uma fórmula empírica, que leva em 

consideração, o comprimento, idade e diâmetro e material das condutas, além da 

pressão existente. A seguir os coeficientes de rugosidade são estimados através da 

minimização de uma função objetivo que leva em consideração as pressões medidas e 

calculadas. 

Almandoz et al. (2005) desenvolveu uma metodologia que permite estimar as 

perdas reais ao longo da rede de distribuição e ramais de ligação e ainda as perdas 

aparentes. Este procedimento considera que as perdas reais são influenciadas pela 

variação da pressão ao longo do dia, enquanto que as perdas aparentes variam em 

função dos padrões de consumo. Para estimar as componentes das perdas reais e 

aparentes baseiam-se no balanço hídrico e na interpretação do CMN, e usam um 

simulador hidráulico para estudar o comportamento hidráulico da rede. 

Nicolini e Zovatto (2009), consideram que a gestão da pressão, através da 

localização e regulação das VRP pode reduzir as perdas de água. O problema é 

formulado através da optimização de dois critérios e resolvido com recurso a um 

Algoritmo Genético (para o qual o comportamento hidráulico foi simulado através do 

EPANET2.0). O primeiro critério representa a necessidade de reduzir o número de VRP 

a instalar, o segundo critério está relacionado com a redução do volume total de perdas 

de água no sistema – tendo em conta a pressão mínima requerida em cada nó para fazer 

face ao consumo. A vantagem deste tipo de abordagem reside no facto de se poder 

encontrar um conjunto de soluções óptimas, correspondentes a diferentes compromissos 

entre os objectivos estudados. 

Gomes, (2011) desenvolveu uma aplicação computacional, que considera a 

gestão das perdas de água, através da redução da pressão à entrada do sistema ou 

subsistema, mediante a instalação e ajuste das condições de funcionamento de diferentes 

tipos de VRP em função da flutuação do consumo. A metodologia baseia-se na 

interpretação do CMN e num simulador hidráulico em regime quase-permanente, 

baseado na formulação dos nós e resolvido através do método de Newton-Raphson com 

controlo do passo (escrito em FORTRAN). Na interpretação efectuada do CMN, 

considera-se que as perdas de água a montante do contador são consideradas como 
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dependentes da pressão e o consumo é decomposto em duas parcelas: consumo 

independente da pressão e consumo dependente da pressão. As perdas de água fora do 

intervalo de tempo considerado para o cálculo do CMN são determinadas através das 

metodologias BABE e FAVAD admitindo-se que as perdas de água correspondem a 

uma percentagem do caudal global atribuído a cada nó da rede. Esta metodologia tem 

em consideração as características físicas da rede e a influência da pressão no cálculo do 

caudal atribuído a cada nó da rede, bem como a perda de faturação associada à redução 

do consumo em consequência da redução da pressão. 
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3 Simulação hidráulica de sistemas de distribuição de água 

3.1 Enquadramento  
 

No âmbito da gestão e exploração de SAA, os modelos de simulação hidráulica são 

modelos matemáticos cujas técnicas permitem representar e simular diferentes 

condições reais de funcionamento e operação do sistema, dentro de uma faixa de 

incertezas, inerentes ao conhecimento (Tucci, 1998). 

Apesar do reconhecimento dos modelos matemáticos como ferramentas de grande 

utilidade prática para análise hidráulica de redes públicas de distribuição de água, estes 

ainda são pouco utilizados. O não aproveitamento das potencialidades destas 

ferramentas deve-se sobretudo, à falta de cadastro atualizado das redes de abastecimento 

de água, ao desconhecimento de grandezas (tais como os níveis operacionais dos 

reservatórios) e à falta de recursos humanos com especialização neste tipo de análise. 

Segundo a American Water Works Association (AWWA, 2005), a modelação 

matemática de sistemas de distribuição de água contempla o uso de modelos 

computacionais de redes de distribuição de água com o objetivo de conhecer o seu 

comportamento hidráulico e prever uma grande variedade de problemas de traçado, 

operacionais e de qualidade da água. Como exemplo, um modelo de simulação 

hidráulica, permite ainda, resolver problemas que advenham da capacidade de 

armazenamento dos reservatórios e encontrar soluções de distribuição em cenários de 

difícil operação. Outros modelos procuram descrever a qualidade da água, sendo usado 

para executar tarefas tais como a definição do tempo de percurso da água entre dois 

pontos distintos da rede ou ainda, analisar o decaimento do cloro ao longo do sistema de 

distribuição de água.  

Os modelos de simulação hidráulica são classificados em três tipos distintos de 

acordo com (Borges, 2003): 

Tipo 1 – Modelos que apresentam todos os recursos básicos para simulações em regime 
permanente. Exemplo: EPANET, E-PERTS. 

Tipo 2 – Modelos que apesentam recursos adequados à simulação de rede hidráulica ao 
longo do tempo, possuem interface gráfica e boas condições de calibração do modelo. 
Exemplo: WaterGEMS, Pipe2000 e Cybernet. 
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Tipo 3 – Os modelos que permitem para além das condições anteriores, a integração 
com o sistema SCADA (Supervisory Control and Data Aquisition) de supervisão e 
controle operacional da rede hidráulica. Exemplos: Strumap, SynerGEE 3.0 e H2Onet 
3.0. 

Através da modelação matemática, é possível simular o comportamento 

hidráulico de SAA e prever o seu modo de funcionamento para diferentes condições de 

operação. Esta ferramenta torna-se importante para as entidades gestoras na medida, em 

que permite (Gomes, 2011): 

� Analisar problemas relacionados com pressões elevadas/reduzidas; 

� Desenvolver procedimentos operacionais de emergência, devido a 

situação de incêndio ou interrupção de abastecimento de água (falhas de 

bomba, roturas e manutenção de reservatórios e válvulas de controlo); 

� Desenvolver planos de investimento curto, medio e longo prazo; 

� Estabelecer prioridades em termos de investimento e intervenção nos 

sistemas; 

� Avaliar o comportamento hidráulico do sistema para uma variação 

previsível de consumos; 

� Comparar diferentes alternativas para fornecimento, transporte, 

armazenamento e distribuição de água; 

� Avaliar os custos e benefícios operacionais quando se pretende 

concessionar sistemas; 

� Avaliar o impacto causado pela necessidade de expansão das infra - 

estruturas de adução, armazenamento e distribuição de água; 

� O controlo operacional do sistema em tempo real; 

� O treino dos operadores, no que se refere à sensibilidade ao 

comportamento hidráulico do sistema. 
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3.2 Base Teórica 
 

Segundo Albano (2004), a ferramenta mais utilizada na gestão de recursos hídricos é 

a modelação matemática, seja de quantidade ou de qualidade da água. Um modelo 

matemático consiste na resolução de uma única equação ou de um conjunto de equações 

matemáticas formuladas para representar um processo natural ou artificial.  

Os modelos de simulação hidráulica dividem-se em dois grupos distintos: 

modelos de simulação estática e modelos de simulação dinâmica. Os modelos de 

simulação dinâmica dividem-se ainda em modelos em regime quase - permanente e em 

modelos em regime variável, como mostra a Figura 8. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os modelos de simulação estática, são modelos estáticos, como o próprio nome 

indica, apenas representam o acontecimento no momento. Os modelos de simulação 

dinâmica, representam o comportamento do sistema ao longo de um determinado 

espaço de tempo. Os modelos de simulação estática permitem testar várias soluções 

para um determinado sistema, por esta razão são muito utilizados em projetos de 

dimensionamento, pois permitem definir a melhor solução a implementar. Os modelos 

de simulação dinâmica, adequam-se mais à gestão dos sistemas, pois permitem prever 

Figura 8 - Classificação de modelos de Simulação Hidráulica. 
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medidas a adotar para que se assegure o fornecimento de água aos utilizadores, sem 

colocar em causa os níveis de serviço exigidos. 

O desenvolvimento de um modelo matemático de um sistema de distribuição de 

água tem por base um conjunto de equações que caracterizam as condições de equilíbrio 

hidráulico da rede num dado instante. Para obter o conjunto de equações pretendido 

recorre-se à Lei da Continuidade e à Lei da Energia. A Lei da Continuidade, a menos 

que esse nó possua capacidade de armazenamento, estabelece que a soma dos caudais 

afluentes é igual à soma dos caudais efluentes. A Lei da Energia está relacionada com a 

diferença entre as energias a montante e a jusante de uma conduta, ou seja, é igual à 

perda de energia entre dois pontos distintos da rede. Em sistemas de distribuição de 

água é comum assumir que a energia é igual à cota piezométrica. Ao valor da energia 

num nó e à perda de energia ao longo de uma conduta atribuem-se as designações de 

Carga e Perda de Carga, respetivamente. A aplicação do conceito da Lei da Energia a 

um conjunto de condutas, que formam uma malha, corresponde a perda de carga nula. 

Às leis referidas anteriormente junta-se uma terceira que é a Lei da Resistência. Esta lei 

estabelece a relação entre o caudal escoado e a perda de carga contínua provocada por 

este ao longo da rede. As Leis da Resistência aplicáveis a escoamentos em regime 

permanente sob pressão, para condutas de secção circular, mais conhecidas são as 

seguintes: 

 

 

� Fórmula de Hazen-Williams 

 

               (1) 

 

 

� Fórmula de Gauckler-Manning-Strickler 

 

           (2) 
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� Fórmula de Darcy-Weisbach 

 

                         (3) 

Nestas expressões, os símbolos envolvidos têm os seguintes significados: 

U – Velocidade média de escoamento (m/s); 

CHW - Coeficiente de Hazen-Williams (depende do material das condutas); 

D – Diâmetro interior da conduta (m); 

J – Perda de carga unitária (m/m); 

∆H – Perda de carga contínua (m); 

L – Comprimento da conduta (m); 

Q – Caudal escoado (m3/s); 

KS – Coeficiente de Gauckler-Manning-Strickler (depende do material das 
condutas, m1/3/s); 

Rh – Raio hidráulico (relação entre a área de secção molhada e o perímetro 
molhado); 

λ  - Fator de resistência; 

g – Aceleração da gravidade (m/s2). 

 

Tal como referido anteriormente, a fórmula de Hazen-Williams, pela sua 

simplicidade de utilização, tornou-se uma das leis de resistência mais usadas em todo o 

mundo. No entanto, nem sempre esta formula é aplicada da melhor forma, já que 

restringe-se a condutas de diâmetro superior a 50 mm e com velocidades inferiores a 3 

m/s, (Hwang et al., 1987). Além disso, Locher (2000) e Lamont (1981) defendem que 

esta fórmula não é válida para valores de CHW inferiores a 100. Assim sendo, devido a 

estas e outras condicionantes, que poderão levar a resultados que não traduzem a 

realidade, muitos autores desaconselham a utilização da fórmula de Hazen-Williams.  

A fórmula de Gauckler-Manning-Strickler resulta de trabalhos independentes 

dos seus autores, tendo-se verificado posteriormente que a três expressões tinham a 

mesma estrutura, diferindo apenas no modo de incorporar o efeito da rugosidade. Na 
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literatura é possível ainda encontrar outra versão da fórmula de Gauckler-Manning-

Strickler, em que o coeficiente KS é substituído pelo inverso da rugosidade 1/n. Como a 

fórmula não considera os efeitos de origem viscosa, a sua aplicação restringe-se apenas 

ao domínio dos escoamentos em regime turbulento.  

 A fórmula de Darcy-Weisbach é considerada a lei da resistência mais precisa, é 

homogénea e é válida para qualquer regime de escoamento e pode ser aplicada a 

escoamentos de qualquer fluido. Esta fórmula estipula que a perda de carga numa 

conduta, depende do caudal, do comprimento e do diâmetro interior da conduta e ainda 

do fator de resistência. O fator de resistência depende do regime de escoamento que se 

pode definir através das seguintes equações em função do número de Reynolds (Re) e 

da rugosidade equivalente do material da conduta: 

� Regime laminar ( ) – Equação de Hagen-Poiseuille 

 

    

                                                                    (4) 

 

� Regime turbulento ( ) – Equação de Colebrook-White 

 

 

                                                 (5) 

 

A questão surge apenas para a quantificação do fator de resistência no interior do 

domínio do regime de transição, ou seja, para valores do número de Reynolds entre os 

2000 e os 4000, que ainda hoje não têm uma resposta. Como o comportamento do 

escoamento neste regime é bastante irregular, ainda não se conseguiu definir uma 

expressão para o cálculo do fator de resistência. Mas, visto que o regime de transição é 

de tal forma pequeno, correspondendo valores de números de Reynolds de tal forma 

baixos, que em sistemas de abastecimento de água, esta questão não se chega a colocar 

como sendo um problema. 
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A modelação hidráulica de SAA abrange ainda outros elementos, tais como 

bombas, reservatórios e válvulas.  

 

3.3  Formulação matemática 
 

Segundo, (Sá Marques, et al., 2007) o estabelecimento das condições de equilíbrio 

hidráulico é baseado nas Leis fundamentais referidas anteriormente. Um sistema de 

distribuição de água constituído por T troços, N nós de junção, F nós de cota 

piezométrica fixa e M malhas elementares naturais, verifica a seguinte relação, 

designada por número ciclomático do sistema: 

                                             (6) 

As formulações matemáticas mais usuais são as seguintes: 

� Formulação com as Equações dos Nós: Nesta formulação considera-se 

como incógnitas as cotas piezométricas em cada nó de junção da rede de 

distribuição. Aplica-se a Lei da continuidade a cada nó de junção, e os 

caudais são expressos em função das cotas piezométricas a montante e a 

jusante de cada troço. O sistema de equações obtido tem tantas equações 

como o número de nós de junção N. 

 

� Formulação com as Equações das Malhas: Esta formulação baseia-se nas 

equações que resultam da aplicação da Lei da energia a cada malha e as 

incógnitas são as correções de caudal a aplicar aos troços que constituem 

cada malha. O sistema de equações obtido tem tantas equações como o 

número de malhas. 

 

� Formulação com as Equações dos Troços: Esta formulação baseia-se na 

aplicação da Lei da continuidade a cada nó de junção e da Lei da energia a 

cada malha, considerando como incógnitas os caudais em cada conduta. O 

sistema de equações obtido tem tantas equações como o número de nós 

acrescido ao número de malhas. 
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3.3.1 Modelação de Estações Elevatórias e Sobrepressoras 
 

Nos sistemas de abastecimento de água, quando não é possível transportar água de 

um ponto para outro, por meio de ação da gravidade, introduzem-se estações elevatórias 

ou estações sobrepressoras, para colmatar a falta de pressão na rede de distribuição de 

água. Estes órgãos têm como objetivo aumentar a cota piezométrica no ponto 

imediatamente a jusante, tal objetivo é conseguido devido ao atravessamento forçado do 

escoamento em máquinas hidráulicas, que lhe fornecem o acréscimo de energia 

necessário, inicialmente sob a forma de energia cinética que se transforma em energia 

de pressão. Quando se pretende aplicar uma formulação com as Equações dos Nós, é 

necessário introduzir dois nós de junção adicionais, sendo um imediatamente a 

montante da estação e outro imediatamente e jusante da mesma. Este acréscimo de nós 

implica o acréscimo de duas novas equações ao sistema de equações inicial, sendo que 

uma equação estabelece o princípio da continuidade entre o troço a montante e o troço a 

jusante da estação e a segunda equação estabelece o princípio da energia, ou seja, traduz 

a variação de energia entre os dois nós de junção, ambas as equações devem ser 

expressas em função das cotas piezométricas dos dois novos nós. Quando se pretende 

aplicar uma formulação com as Equações das Malhas ou as Equações dos Troços, é 

apenas necessário introduzir na equação de cada malha os ganhos de energia produzidos 

pelas estações existentes, mantendo-se assim o número de equações, e as correções de 

caudal como incógnitas. (Sá Marques, et al., 2007) 

3.3.2 Modelação de Válvulas de Retenção 
 

As válvulas de retenção são dispositivos que se inserem nos sistemas de distribuição 

de água com o intuito de controlar o sentido de escoamento, ou seja, sempre que o 

escoamento se processa no sentido pretendido a válvula mantém-se inativa, caso 

contrário, a válvula é ativada e consequentemente o escoamento é impedido, tornando-

se o caudal nulo. Quando se pretende aplicar uma formulação com as Equações dos 

Nós, é necessário verificar se a cota piezométrica do ponto a jusante da válvula é menor 

que a cota piezométrica do ponto a montante, caso isto não se verifique, dever-se-á 

eliminar o troço que contém a válvula e considerar o caudal igual a zero.  
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Numa formulação com as Equações das Malhas ou com as Equações dos Troços, é 

necessário verificar, em cada iteração, se o sentido do escoamento não se inverteu. 

Sempre que se verifique que houve inversão do sentido de escoamento, o troço em 

questão é anulado e considere-se nulo o caudal. Esta situação pode levar ao 

desaparecimento da malha em estudo, pelo que se deve proceder ao reajuste do sistema 

de equações. (Sá Marques, et al., 2007) 

3.3.3 Modelação de Válvulas Redutoras de Pressão 
 

As válvulas redutoras de pressão são dispositivos que têm como objetivo garantir 

que, na secção a jusante, independentemente do valor da pressão na secção a montante, 

o valor da pressão seja inferior ou igual a um valor pré-definido. Estas válvulas têm três 

formas distintas de funcionamento, quando a pressão a montante é inferior ao valor pré-

definido esta mantém-se inativa. Quando o valor da pressão a montante é superior ao 

valor pré-definido e o escoamento ocorre no sentido pretendido, esta torna-se ativa, 

provocando uma perda de carga localizada igual ao valor da diferença entre o valor da 

pressão a montante e o valor da pressão pré-definido na válvula redutora de pressão. No 

caso, de o valor da pressão a jusante da válvula redutora de pressão ser superior ao valor 

pré-definido, a válvula fica inativa e comporta-se como uma válvula de retenção, ou 

seja, impede que o escoamento ocorra em sentido contrário ao pretendido. Perante todas 

estas possibilidades, depreende-se que o funcionamento das válvulas redutoras de 

pressão é algo complexa e não se traduz apenas numa relação entre o caudal e a 

respetiva perda de carga. Na formulação matemática com Equações dos Nós, a inclusão 

de válvulas redutoras de pressão, faz-se da seguinte forma: 

I. Seciona-se o troço que contém a válvula redutora de pressão, ou seja, 

define-se um Nó a montante e outro a jusante desta. 

II.  Admite-se que a cota piezométrica a jusante da válvula redutora de 

pressão é fixa e é igual ao valor pré-definido da mesma. 

III.  Considera-se que a cota piezométrica a montante da válvula redutora de 

pressão é variável. 

IV.  Estabelece-se as equações de continuidade nos nós a montante e a jusante 

da válvula redutora de pressão e inclui-se o valor pré-definido para a 

válvula redutora de pressão em ambas as equações. 
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V. Para determinar o valor da cota piezométrica a montante, estabelece-se 

uma equação que relaciona a proporcionalidade das perdas de carga nos 

troços a montante e a jusante da válvula com os respetivos coeficientes 

de perda de carga. 

 

Na formulação matemática com Equações das Malhas, a inclusão de válvulas 

redutoras de pressão, requer introduções que alteram a configuração inicial do sistema 

de distribuição. Inicialmente, elimina-se a conduta a montante da válvula redutora de 

pressão, passando esta a ser um nó de extremidade do troço localizado a jusante. De 

seguida substitui-se este nó de extremidade por um reservatório fictício, cuja cota de 

superfície livre é igual ao valor da cota piezométrica pré-definida para a válvula 

redutora de pressão. Ao proceder desta forma, algumas malhas naturais serão 

eliminadas e surgem malhas fictícias. Após a introdução de todas as alterações, surgem 

algumas particularidades às quais se deve ser em atenção como, a perda de carga de 

uma válvula redutora de pressão não pode ser expressa em função do caudal, visto que 

esta apenas depende do valor da pressão registado a jusante e ainda se deve ter atenção 

quando se assume que as correções de caudal circulam nas malhas imaginárias criadas 

com reservatórios fictícios, deixa-se de verificar o princípio da continuidade em alguns 

nós de junção do sistema de distribuição de água. Apesar das correções de caudal serem 

calculadas através de equações da conservação da energia para malhas do sistema 

alterado, considera-se que estas circulam através de malhas do sistema original. 

Na formulação matemática com Equações dos Troços, na inclusão de válvulas 

redutoras de pressão, age-se como anteriormente, não se considera o troço a montante 

da válvula e substitui-se a mesma por um reservatório fictício cuja cota piezométrica é 

igual à pré-definida para a válvula redutora de pressão. Como esta alteração irá alterar a 

configuração original do sistema de distribuição, então é necessário reajustar o sistema 

de equações, considerando as novas malhas existentes. (Sá Marques, et al., 2007) 
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3.3.4 Modelação do nível de água nos reservatórios 
 

O volume total de um reservatório é obtido através do somatório do volume 

necessário ao funcionamento normal, volume de regularização, para fazer face ao 

consumo previsto, com o maior volume das condições adversas, sendo estas o volume 

necessário para fazer face a avarias ou para combate a incendio.  

                                

Em que: 

 

O  é a maior diferença entre os caudais acumulados na adução e o 

valor absoluto da maior diferença dos consumos acumulados.  

Contudo, o RGSPPDADAR, determina que o volume total de um reservatório, 

não deve ser inferior a um volume , definido pela seguinte expressão: 

 

                         

Em que: 

 – Volume total do reservatório (m3)  

 md – Caudal médio diário anual (m3) 

K – Coeficiente que toma os seguintes valores: 

 – para aglomerados populacionais superiores a 100 000 habitantes. 

 – para aglomerados populacionais entre 10 000 e  100 000 habitantes. 

 – para aglomerados populacionais entre 1 000 e 10 000 habitantes. 

 – Para aglomerados populacionais inferiores a 1 000 habitantes e para zonas de 

maior risco, como aerogares, estabelecimentos hospitalares e quartéis.  
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A capacidade de regularização depende das flutuações de consumo, sendo 

geralmente o sistema adutor dimensionado para o caudal do dia de maior consumo, a 

capacidade do reservatório deve ser calculada para cobrir as flutuações horárias ao 

longo do dia, nos casos em que o sistema adutor é dimensionado para o caudal diário 

médio do mês de maior consumo, a capacidade do reservatório deve ser calculada para 

cobrir as flutuações ao longo do mês. Devido à dificuldade em conhecer a curva de 

consumos, porque na maioria dos casos trata-se de redes de abastecimentos de água a 

projetar, é comum adotar-se uma lei de consumos fictícia, em que se considera que o 

volume do dia de maior consumo é distribuído uniformemente num período limitado do 

dia, por exemplo 8 ou 12 horas, de modo a que o quociente entre este período e o 

consumo diário do dia de maior consumo, iguale ao caudal de ponta previsto. 

Os caudais acumulados podem traduzir-se num diagrama de consumos 

acumulados conforme mostra a Figura 9, em que neste caso representativo a adução se 

faz ao longo de 24 horas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Diagrama de Caudais Acumulados. (Adaptado de Manual de Saneamento Básico – 
Direcção Geral dos Recursos Naturais, 1991) 

O volume de regularização necessário para fazer face a uma avaria, determina-se 

através do cálculo do volume de regularização com avaria e a este subtrai-se o volume 

de regularização. O RGSPPDADAR recomenda que a reserva de água para avarias deve 

ser fixada admitindo que: 

Artigo 70, ponto 8: 

• A avaria se dá no período mais desfavorável, mas não simultaneamente 

em mais de uma conduta alimentadora; 
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• A sua localização demora entre uma e duas horas quando a conduta é 

acessível por estrada ou caminho transitável, ou ainda em pontos 

afastados não mais de 1 quilómetro, e demora mais meia hora por cada 

quilómetro de conduta não acessível por veículos motorizados; 

• A reparação demora entre quatro a seis horas, incluindo-se neste tempo 

necessário para o esvaziamento da conduta, reparação propriamente dita, 

reenchimento e desinfeção. 

 Assim, tendo em conta o cumprimento das condições anteriormente descritas, a 

localização e reparação de uma avaria demora no mínimo entre 5 a 8 horas. 

O volume necessário para fazer face a uma situação de incêndio, está dependente 

do risco da sua ocorrência e propagação na zona em causa. Segundo o RGSPPDADAR 

são atribuídas as seguintes classificações: 

• Grau 1: Zona urbana de risco mínimo de incêndio, devido à fraca 

implantação de edifícios predominantemente do tipo familiar; 

• Grau 2: Zona urbana de baixo grau de risco, típica de áreas residenciais 

modernas, constituída predominantemente por construções isoladas com 

um máximo de quatro pisos acima do solo; 

• Grau 3: Zona urbana de moderado grau de risco, predominantemente 

constituída por construções com um máximo de dez pisos acima do solo, 

destinadas à habitação, eventualmente com algum comércio e pequena 

industria; 

• Grau 4: Zona urbana de considerável grau de risco, constituída por 

construções de grande porte, destinadas a habitação e serviços públicos, 

nomeadamente centros comerciais; 

• Grau 5: Zona urbana de elevado grau de risco, caracterizada pela 

existência de construções antigas de ocupação essencialmente comercial 

e de atividade industrial que armazene, utilize ou produza materiais 

explosivos ou altamente inflamáveis; 
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 A reserva de combate para incêndio, em função do grau da zona, é no mínimo 

de: 

75m3................................... Grau 1 

125 m3................................. Grau 2 

200 m3................................. Grau 3 

300 m3................................. Grau 4 

a definir em cada caso ..........Grau 5 

 

 

3.4 Métodos Numéricos de Resolução 
 

Qualquer dos sistemas referidos anteriormente, é não-linear, logo é necessário 

recorrer a métodos iterativos para a sua resolução, em que se considera os valores das 

incógnitas e posteriormente corrigidos até se atingir os valores corretos. Seguidamente 

serão abordados dois processos iterativos que se baseiam no método de Newton, mas 

para melhor compreensão, começa-se por apresentar um resumo deste método quando 

aplicado à resolução de equações e à resolução de sistemas de equações não lineares. 

(Sá Marques, et al., 2007). 

 

3.4.1 Resolução de Equações não-lineares pelo método de Newton 

 
De seguida, na Figura 10, apresenta-se a representação gráfica do método de 

Newton, que tem como incógnita a determinação do valor de α para a qual f (α) = 0. 
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Sendo  um valor aproximado da raiz de α e  o valor da correção, para que a 

partir daquele valor aproximado de α se atinga o valor exato, tem-se a seguinte 

expressão: 

                                                              (9) 

pelo que se obtém, f , como o objetivo é saber 

quando é que a função se anula, assim obtém-se a seguinte expressão: 

                

(10) 

pelo que:  , o facto de a expressão ter por base uma 

aproximação, logo o processo deve ser repetido com carácter iterativo, 

, até que se obtenha um valor de  suficientemente próximo de , 

. 

 

 

Figura 10 - Representação gráfica do método de Newton. Adaptado de (Sá Marques et 
al., 2007) 
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3.4.2 Resolução de Sistemas de Equações não-lineares pelo método de 
Newton 
 

Na resolução de sistemas de equações não lineares, considera-se o sistema de 

equações: , em que  representa um vetor de dimensão  que contém as 

incógnitas, cotas piezométricas, correções de caudal ou caudais, e  o vetor com a 

mesma dimensão que contém os termos independentes. A expressão do método de 

Newton que permite determinar um valor de , a partir do valor estimado do vetor 

das incógnitas , é a seguinte (Sá Marques, et al., 2007): 

 

                                (11) 

Em que: 

e  - Vetores das incógnitas nas iterações de ordem (+1) e (  

 - Inversa da matriz para  

 - Vetor dos valores das funções  para  

 

A matriz é constituída pelas derivadas parciais de cada uma das funções , 

calculadas em ordem a cada uma das incógnitas. 

3.4.2.1 Método de Hardy-Cross 

 

O método de Hardy-Cross é o processo iterativo utilizado na formulação com as 

equações das malhas. Este processo baseia-se no método de Newton, com a diferença 

que neste método, em cada iteração é resolvida apenas uma equação de cada vez, antes 

de prosseguir para a equação seguinte. Na utilização deste procedimento, admite-se que 

são conhecidas todas as correções de caudal das malhas adjacentes à malha para a qual 

está a ser resolvida a equação de energia. O método mais rápido para se obter a fórmula 

da correção de caudais neste método, é admitir que estes são nulos, nas malhas 
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adjacentes e como o valor é pequeno quando comparado com o caudal precedente 

estimado, despreza-se todos os termos com correção de caudal com potência igual ou 

superior a dois. (Sá Marques, et al., 2007) 

3.4.2.2 Método de Newton-Raphson 

 

Este método, muitas vezes designado simplesmente por método de Newton, pode 

ser utilizado em qualquer formulação de equações que traduzem as condições de 

equilíbrio hidráulico. O método de Newton-Raphson, como possui convergência 

quadrática e é simples de implementar, faz com que este método seja o mais utilizado 

para a determinação de soluções de sistemas de equações não-lineares. De forma 

genérica, a fórmula de recorrência deste método é dada pela seguinte expressão (Sá 

Marques, et al., 2007): 

                                     (12) 

 

O método de Newton-Raphson determina a solução de um sistema de equações não 

lineares, através da resolução de um sistema de equações não-lineares como o que se 

segue: 

 

 

em que  é o vetor incógnita, de dimensão  . Seja uma qualquer 

estimativa inicial que seja diferente de 0 (zero), então este método permitirá calcular 

uma correção , a aplicar a , de modo que:  

 

                                                   (13) 
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 Assumindo, que  é composto por funções continuadamente diferenciáveis entre 

e , e que a correção  é suficientemente pequena quando comparada com 

. 

3.4.2.3 Método de Teoria linear 

 

 O método da Teoria Linear,  está geralmente associada à formulação dos troços. 

Esta associação é devida ao facto de a formulação dos troços ser composta por N 

equações da continuidade (lineares) e M+F-1 equações da conservação da energia (não 

lineares).  

 O método da Teoria Linear é o processo iterativo para calcular o caudal, e que 

para tal, apenas tem em considera as equações da conservação da energia. Considerando 

que geralmente um sistema de distribuição de água tem mais nós do que malhas (N> 

M+F-1), esta formulação, apenas afeta uma pequena parte do sistema de equações 

inicial. (Sá Marques, et al., 2007). 

A equação que traduz a perda de energia ao longo de um troço é a seguinte`: 

                                                                                                    (14) 

Considerando uma estimativa inicial para o caudal no troço, , obtém-se a seguinte 

expressão: 

 

Substituindo na equação (12), obtém-se a seguinte expressão: 

                                                    (                                             (15) 

  

sintetizando a expressão numa nova constante , em que: 

 

obtém-se a equação (13) simplificada: 
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                                                                                                                (16) 

Substituindo a equação (14) no sistema equações na formulação dos troços, obtém-se a 

seguinte expressão:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, obtém-se o novo sistema de equações formado pelo conjunto N+M+F-1. 

Determinada a solução do sistema de equações lineares, obtém-se a nova estimativa de 

caudais na iteração seguinte, que permitirá calcular os novos valores dos coeficientes  

e consequentemente definir um novo sistema de equações lineares. 

Numa tentativa de se atingir a solução de uma forma mais rápida e mais concisa, 

considera-se que a partir de segunda iteração, a estimativa dos caudais, é obtida através 

da média aritmética dos valores obtidos nas duas iterações anteriores, ou seja:  
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Em que, o índice  é o número de ordem da iteração que se vai efetuar. Mais tarde, 

efetuaram-se estudos que envolveram outros fatores de relaxação  em que 

, assim os caudais iniciais estimam-se da seguinte forma: 

 

Concluindo-se que o valor ótimo para  é . 

No método da teoria linear, pode-se estimar os caudais iniciais nos nós, sem que se 

verifique a lei da continuidade, considerando-se . Assim, quanto mais 

próximo estiver a estimativa inicial da realidade mais rápido se obterá o caudal em cada 

nó. 

3.5 Calibração de modelos matemáticos de simulação hidráulica 
 

A calibração dos modelos matemáticos de simulação hidráulica é essencial, na 

medida em que se torna fundamental para a obtenção de dados fiáveis que traduzam o 

real funcionamento do sistema de distribuição de água. 

A calibração é um processo iterativo de ajuste dos parâmetros desconhecidos no 

modelo, de modo a que o comportamento hidráulico no modelo se aproxime dos valores 

observados in situ (Bush et al., 1998) 

 Segundo Walski (1986), o processo de calibração pode ser definido da seguinte 

forma: 

� Comparação de pressões e caudais previstos com pressões e caudais 

observados em condições de operação conhecidas, isto é, funcionamento de 

bombas, níveis operacionais dos reservatórios, definição de controlo de 

válvulas redutoras de pressão, entre outros. 

� Ajuste dos dados introduzidos no modelo para melhorar a concordância 

entre os valores observados e os previstos. 
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Alguns autores como Walski (1996), Ormsbee (1997) e Walski et al., (2001) 

propõem sete etapas a serem seguidas para a calibração de modelos matemáticos de 

simulação hidráulica: 

1. Identificar a finalidade do uso do modelo; 

2. Determinar os parâmetros a serem estimados no modelo; 

3. Recolha de dados de calibração; 

4. Aplicar o algoritmo baseando-se nas estimativas iniciais de parâmetros 

do modelo; 

5. Efetuar uma análise de ajuste preliminar ou uma macro-calibração; 

6. Efetuar a análise de sensibilidade; 

7. Efetuar uma análise de ajuste fino ou uma micro-calibração. 

Segundo Gomes (2011), a primeira etapa está relacionada com a escolha do 

modelo matemático de simulação hidráulica mais adequado ao tipo de estudo que se 

pretende realizar (dimensionamento, gestão operacional, qualidade da água, 

reabilitação). A segunda etapa, com a estimativa inicial dos vários parâmetros a calibrar, 

nomeadamente, o coeficiente de rugosidade das condutas e a distribuição espacial dos 

consumos, tendo presente a incerteza associada a cada um destes parâmetros. A terceira 

e quarta etapa estão relacionadas, respetivamente, com a análise/comparação dos 

valores calculados/observados e na avaliação da precisão do modelo para os valores 

inicialmente estimados. A quinta etapa diz respeito à avaliação do desempenho do 

modelo relativamente aos valores observados, ou seja, identificação de erros grosseiros 

em termos de modelação dos vários componentes físicos da rede e da distribuição 

espacial dos consumos (macro-calibração). A sexta etapa baseia-se na análise de 

sensibilidade do modelo, mediante variação de cada um dos parâmetros de calibração, 

tendo por objetivo avaliar qual deles terá maior impacto nos resultados finais do 

modelo. Por último, a sétima etapa está relacionada com a afinação dos parâmetros do 

modelo, a qual está associada geralmente a pequenos ajustes dos coeficientes de 

rugosidade, e, eventualmente, da distribuição espacial dos consumos (micro-calibração). 
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3.5.1 Procedimentos de Calibração  
 

Os procedimentos básicos do processo de calibração, dividem-se em três 

categorias: 

� Método Iterativos; 

� Método Explícito, direto ou analítico; 

� Método Implícito ou inverso. 

 

O Método Iterativo, consiste no ajuste dos parâmetros de calibração, através de 

tentativa erro, fazendo-se comparações entre caudais e pressões simulados e medidos.  

Este processo de tentativa e erro, permitiu definir as orientações necessárias para 

calibração de modelos de simulação hidráulica que posteriormente foram usados no 

desenvolvimento de modelos de calibração, nomeadamente os explícitos e implícitos 

(Kapelan, 2002). 

O Método Explícito, é um método que calcula os parâmetros diretamente, sem 

o uso de iterações. A solução obtida seria exata se não fossem os erros de 

arredondamento, pelo que os resultados obtidos se referem a uma situação em particular 

(Colombo, 2007). 

O Método implícito, consiste no ajuste iterativo dos parâmetros desconhecidos 

no modelo, tendo por base diferentes cenários de funcionamento do sistema (Greco et 

al., 1999). 

 

3.6 Relação entre as variações de pressão e o caudal de perdas 

3.6.1 Caudal mínimo noturno  
 

No período noturno é quando se registam os caudais mínimos, este resultado 

deve-se à pouca atividade da população. Através da análise do Caudal Mínimo Noturno 

(CMN) é possível estimar algumas componentes das perdas. Quando há um aumento do 

volume de água à entrada do sistema durante o período do CMN, pode ser sinónimo de 
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ligação clandestina ou de rotura na rede. O período do CMN, normalmente situa-se 

entre a 1 e as 5 horas da madrugada, em zonas predominantemente residenciais e cuja 

variação de consumo é pouco significativa. A diferença entre o volume total de água 

que entra no sistema e o volume total de consumo autorizado dá-nos o volume total de 

perdas, que estimado durante o período do CMN, em zonas de medição, em que os 

sistemas se encontram praticamente estantes, dá-nos um valor muito próximo do real.  

Para obter um resultado credível é necessário identificar todos os consumos 

pontuais que possam influenciar os caudais noturnos e se possível fechar 

temporariamente essas ligações, por forma a minimizar o erro de medição. Tem de se 

ter em conta, também a possibilidade de existência de reservatórios prediais, que 

normalmente são enchidos durante a noite e que provocam grandes alterações no 

caudal. Para minimizar as variações referidas anteriormente, para o cálculo do CMN, 

usa-se a hora, como período mínimo de referência e uma monitorização de pelo menos 

7 dias. No Quadro 3 estão assinaladas as componentes que fazem parte do CMN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           * Pontos de entrega: corresponde aos limites de propriedade e/ou contadores. 

 

Em que: 

Caudal Mínimo Noturno: é o caudal registado à entrada do sistema durante o 

período de menor consumo. Expressa-se em metro cúbico por hora (m3/h). 

Quadro 3  - Componentes do CMN(Alegre et al., 2005). 
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Caudal medido e/ou estimado no ponto de entrega (consumidor/contador): 

Caudal medido ou estimado no ponto de entrega durante o período de menor consumo. 

Expressa-se em metro cúbico por hora (m3/h). 

Perdas a montante do ponto de entrega: obtém-se através do cálculo da diferença 

entre o CMN e o caudal medido e/ou estimado no ponto de entrega. Corresponde às 

perdas que ocorrem a montante do ponto de entrega. 

Consumo medido e/ou estimado: é o somatório do consumo autorizado, medido 

e/ou estimado. Engloba os pequenos e grandes consumos não-domésticos e ainda os 

consumos domésticos. 

Perdas no ramal de ligação a jusante do ponto de entrega: obtém-se através do 

cálculo da diferença entre o caudal medido e/ou estimado no ponto de entrega e o 

consumo medido e/ou estimado correspondente aos diferentes utilizadores. Diz respeito 

às perdes de água que ocorrem a jusante do contador. 

Perdas Reais: é a diferença entre o CMN registado à entrada do sistema e o 

consumo medido e/ou estimado, no fundo diz respeito às perdas de água a montante e a 

jusante do ponto de entrega. 

Através do consumo e das perdas de água, medidos e/ou estimados durante o CMN, 

é possível extrapolar estes valores para as restantes horas do dia, através da variação das 

condições de pressão entre o período noturno e diurno, usando as metodologias de 

BABE e FAVAD. 

 

3.6.2 Metodologias de BABE e FAVAD  
 

Foi realizado no Reino Unido um estudo, que envolveu vários especialistas, e que 

levou à especificação da terminologia e da recomendação de procedimentos mais 

apropriados para medir e estimar cada componente das perdas e do consumo. Este 

estudo pode ser consultado em 9 volumes, designado “ManagingLeakageReports” 

(WRc,1994). Enquanto estes relatórios foram publicados, novos conceitos empíricos 

para avaliar a relação entre as perdas reais e a pressão, foram surgindo, bem como os 

procedimentos para estimar os benefícios da gestão da pressão. Neste contexto as 
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metodologias propostas por Lambert (1994) e May (1994) são muito importantes. 

Lambert (1994) avaliou os parâmetros que influenciam as perdas reais e apresentou uma 

metodologia conhecida como “Burstsand Background Estimates“ (BABE).  

O conceito de BABE é usado para definir os limites, superior e inferior das perdas 

reais a uma determinada pressão. May (1994) apresentou o conceito 

“FixedAreaandVariableAreaDischarges” (FAVAD), e que segundo Lambert (2000) se 

traduz na equação (18), que define a relação entre o caudal, a pressão e flexibilidade dos 

materiais de que são feitas as condutas.  

 

  

 

Em que:  

 – Caudal correspondente ao nível inicial de pressão P0 

 – Caudal correspondente ao nível de pressão P1 

–  – Variação da pressão, que pode ser obtida através da simulação 

hidráulica ou através da medição “in situ” 

 – Coeficiente relacionado com o material da conduta (ver Figura 11). 
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Figura 11 - Relação entre as variações de pressão e o caudal de perdas. Adaptado de Lambert, 
2001 

 

 

 No Quadro 4, estão indicados os valores de , recomendados por Lambert 

(2001). Os valores apresentados foram obtidos através estudos realizados em vários 

países. 

 

Valor 
típico de  

Aplicação 

 = 0,5 Fugas significativas, detetáveis, em condutas de materiais metálicos (fugas em 
orifícios de área fixa) 

 = 1,0 Em caso de desconhecimento do material ou nível de perdas reais. 

 = 1,5 
Pequenas fugas, indetetáveis, por exemplo em juntas e ligações (background 
leakage), são muito sensíveis à variação da pressão, independentemente do tipo de 
material. 

 ≥ 1,5 Fugas significativas, detetáveis, em condutas de materiais plásticos (fugas em 
orifícios de área variável). 

 

Quadro 4 - Valores recomendados para n (Alegre et al., 2005). 
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4 Caso de Estudo 

4.1 Enquadramento 
 

 Neste Capitulo, será apresentado a construção de um modelo matemático de 

simulação hidráulica. Este modelo baseia-se na rede de distribuição de água intitulada 

“Rede dos Andreus”. Esta rede de distribuição abastece as seguintes localidades: 

Barreira, Sobral, Comeira, Marvila, Quinta do Retiro, Casal da Charneca e Casal da 

Cortiça. A rede de distribuição está dividida em duas zonas, sendo uma, a zona que 

abastece a localidade da Barreira, e a outra zona, a que abastece as restantes localidades. 

Para além da construção do modelo, serão analisados vários cenários, nomeadamente a 

gestão da pressão na rede, simulação de uma situação de incêndio e de alteração da 

topologia da rede de distribuição. 

 

4.1.1 Localização geográfica 
 

A rede de distribuição de água em análise pertence ao Município de Leiria. Os 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Leiria, são a entidade 

gestora responsável pela rede de distribuição designada por Andreus, situada na antiga 

freguesia da Barreira (sede de freguesia até 2013), no concelho e distrito de Leiria.  

O distrito de Leiria situa-se na zona centro de Portugal Continental, como mostra 

a Figura 12. 
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4.1.2 Descrição da zona de estudo 
 

A rede de distribuição dos Andreus, abastece várias povoações, sendo a maior, a 

povoação da Barreira. Esta tem aproximadamente 12 km² de área e 4 102 habitantes, 

sendo a densidade populacional de 342 hab/km² (CENSOS, 2011). 

Em 1991 a população era de 2 306 habitantes e em 2001 era de 3 123 habitantes, 

o que representa um crescimento de 35%. Entre 2001 e 2011 o crescimento foi de 31% 

apresentado assim uma ligeira diminuição em relação à década anterior (CENSOS, 

1991; 2001 e 2011). 

A região em questão, trata-se de um meio rural, sendo os consumidores 

maioritariamente do tipo domésticos, a indústria é praticamente inexistente, bem como 

os serviços públicos, visto que não existem unidades de saúde, nem corporação de 

bombeiros. 

Figura 12 - Localização da zona de estudo. Adaptado de Wikipedia. 
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Em relação à topografia, a zona de estudo caracteriza-se por possuir uma 

inclinação acentuada, sendo que o ponto mais alto se situa à cota de 210 metros e o 

ponto mais baixo à cota de 85 metros. Como o abastecimento é feito de forma gravítica, 

a elevada inclinação provoca uma elevada pressão na rede, sendo necessário recorrer a 

três válvulas redutoras de pressão em pontos distintos na rede, com carga fixa à saída de 

200 KPa. 

Na Figura 13 apresenta-se uma imagem do reservatório de distribuição de água 

no ponto mais alto da rede. Este reservatório é constituído por duas células unidas 

interiormente. Cada célula tem 6,5 metros de diâmetro e 4 metros de altura, o que 

corresponde a uma capacidade de 125 m3. Assim o reservatório tem uma capacidade 

total de 250m3. A cota de soleira situa-se nos 208,20 metros e a cota máxima da 

superfície livre da água situa-se nos 212,20 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 14, pode-se observar as povoações abastecidas pela rede de 

distribuição de água dos Andreus: Barreira, Sobral, Comeira, Marvila, Quinta do Retiro, 

Casal da Charneca e Casal da Cortiça.  

 

 

Figura 13 - Reservatório de distribuição de água a montante da rede dos Andreus. (Fonte: do 
autor). 
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Na Figura 15 apresenta-se uma das válvulas redutoras de pressão com carga fixa 

à saída de 2 bar (200 KPa). Na imagem pode verificar-se que a pressão à entrada da 

válvula é de 6,5 bar (650 KPa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Povoações abastecidas pela rede de distribuição de água dos Andreus. (Fonte: do 
autor). 

Figura 15 - Válvula redutora de pressão com carga fixa à saída de 2 bar. (Fonte: do autor). 
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Através da medição da pressão nas bocas-de-incêndio verifica-se que existem 

pontos na rede de distribuição, com pressão acima dos 600 KPa (6 bar), valor máximo 

regulamentar para pressões de serviço em dispositivos prediais, conforme mostra a 

Figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Cadastro da rede de distribuição de água 
 

A rede de distribuição de água dos Andreus, com cerca de 14 km de 

comprimento (condutas em PVC – Policloreto de vinilo e em Fibrocimento), abastece 

graviticamente uma zona rural com 468 (quatrocentos e sessenta e oito) habitações, uma 

pequena indústria e duas escolas primárias. A montante existe um reservatório, à cota 

208,2 metros, que por sua vez é abastecido a partir de uma captação subterrânea, através 

de uma conduta elevatória. Este reservatório, denominado por “Andreus”, abastece as 

localidades de Barreira, Sobral, Comeira, Marvila, Quinta do Retiro, Casal da Charneca 

e Casal da Cortiça.  

Figura 16 - Medição da pressão em boca-de-incêndio. (Fonte: do autor). 
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A captação subterrânea que abastece o reservatório dos “Andreus”, abastece 

também outro reservatório, designado por “Palheirinhos”, este reservatório abastece 

outra rede de distribuição de água, que não faz parte da gestão dos SMAS de Leiria, e 

que também não faz parte deste caso de estudo. Ambos os reservatórios são abastecidos 

através da mesma conduta de elevação. A água proveniente da captação é tratada 

através da desinfeção por cloro. O reservatório dos “Andreus” abastece duas redes de 

distribuição de água que funcionam de forma distinta, sendo uma das redes de 

distribuição a que abastece a localidade da Barreira e a outra rede de distribuição a que 

abastece as localidades de Sobral, Comeira, Marvila, Quinta do Retiro, Casal da 

Charneca e Casal da Cortiça.  

A Figura 17, é o sinóptico da rede de abastecimento de água da qual faz parte a 

rede de distribuição dos Andreus, em que, Q1 representa o caudalímetro de chegada 

proveniente da captação subterrânea, Q2 o caudalímetro da rede de distribuição da 

localidade de Barreira, Q3 o caudalímetro da rede de distribuição das localidades de 

Sobral, Comeira, Marvila, Quinta do Retiro, Casal da Charneca e Casal da Cortiça, (que 

posteriormente passará a ser designado por Sobral e Casal da Cortiça), e Q4 o 

caudalímetro de elevação para o reservatório de Palheirinhos. 

 

 

Figura 17 - Sinóptico da rede de abastecimento de água que caracteriza a zona em estudo.
(Fonte: SMAS de Leiria). 
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A Figura 18, mostra o registo fotográfico feito no local dos caudalímetros acima 

referidos. 

 

  

A Figura 19 representa esquematicamente, sobre o mapa “Google Earth”,  a rede 

de distribuição de água dos Andreus, a localização das válvulas redutoras de pressão e o 

reservatório dos Andreus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Registo fotográfico dos caudalímetros que abastecem a zona em estudo. (Fonte: do 
autor). 
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Para a rede de distribuição de água em estudo, existe cadastro em formato 

AutoCad, cujas características físicas são apresentadas na Tabela 1 (cota topográfica, 

comprimento da rede, diâmetro e material das condutas). 

 

 

Figura 19 - Representação esquemática da rede de distribuição de água dos Andreus. (Fonte: 
do autor). 
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Tabela 1- Características dos elementos constituintes da rede de distribuição dos Andreus. 

Nó Inicial Nó Final Tubagem 

Observações 
ID. 

Nó 

Cota 

(m) 

ID. 

Nó 
Cota (m) L (m) DN (mm) Dint. (mm) Material 

ID. 

Tubagem 

RNF 208,20 2 206,6 35 140 126,6 PVC 1   

2 206,6 3 195 130 140 126,6 PVC 2   

3 195 4 175,7 160 140 126,6 PVC 3   

4 175,7 5 189 181,5 140 126,6 PVC 4   

4 175,7 6 169,7 178 140 126,6 PVC 5   

6 169,7 7 179 181 140 126,6 PVC 6   

7 179 8 179 10 160 144,6 PVC 7   

8 179 9 176,3 84 110 99,4 PVC 8   

9 176,3 10 165 130 110 99,4 PVC 9   

10 165 11 165 220 90 81,4 PVC 10   

11 165 10 165 13 90 81,4 PVC 11   

11 165 12 160 270 90 81,4 PVC 12   

12 160 13 159,5 150 90 81,4 PVC 13   

12 160 8 179 203 110 99,4 PVC 14   

7 179 14 178,7 56 140 126,6 PVC 15   

14 178,7 15 172,6 152 140 126,6 PVC 16   

15 172,6 16 165 200 63 57 PVC 17   

15 172,6 17 167,5 100 140 126,6 PVC 18   

17 167,5 18 160 83 63 57 PVC 19   

18 160 19 155 102 63 57 PVC 20   

17 167,5 20 167 77 140 126,6 PVC 21   

20 167 21 155 193 140 126,6 PVC 22   

21 155 22 155 5 125 113 PVC 23   

22 155 23 125 395 125 113 PVC 24   

23 125 24 179 565 125 113 PVC 25   

24 179 25 180 94 63 57 PVC 26   

25 180 26 181 142 63 57 PVC 27   

26 181 27 182 89 63 57 PVC 28   

27 182 28 182,4 51 63 57 PVC 29   

28 182,4 29 180 154 110 99,4 PVC 30   

29 180 30 185 145 110 99,4 PVC 31   

30 185 31 185,5 55 110 99,4 PVC 32   

31 185,5 32 186 29 63 57 PVC 33   

32 186 33 186,5 55 63 57 PVC 34   

33 186,5 34 182 29 100 100 Fibrocimento 35   

34 182 35 181 60 63 57 PVC 36   

34 182 36 170 100 100 100 Fibrocimento 37   

31 185,5 37 185,2 39 110 99,4 PVC 38   

37 185,2 24 179 198 125 113 PVC 39   

37 185,2 38 182 96 60 60 Fibrocimento 40   
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Nó Inicial Nó Final Tubagem 

Observações ID. 

Nó 
Cota (m) 

ID. 

Nó 

Cota 

(m) 
L (m) DN (mm) Dint. (mm) Material 

ID. 

Tubagem 

38 182 39 170 91 60 60 Fibrocimento 41   

37 185,2 40 185,1 45 110 99,4 PVC 42   

40 185,1 41 179 105 60 60 Fibrocimento 43   

41 179 42 176 140 60 60 Fibrocimento 44   

40 185,1 43 185,1 38 110 99,4 PVC 45   

43 185,1 44 182 170 110 99,4 PVC 46   

44 182 45 165,2 270 110 99,4 PVC 47   

45 165,2 46 160,3 106 90 81,4 PVC 48 

46 160,3 47 151 124 63 57 PVC 49   

46 160,3 48 160,2 46 90 81,4 PVC 50   

48 160,2 49 140 135 90 81,4 PVC 51   

48 160,2 50 145 248 90 81,4 PVC 52   

46 160,3 51 155 119 90 81,4 PVC 53   

51 155 52 157,9 126 90 81,4 PVC 54   

52 157,9 53 156 167 90 81,4 PVC 55   

45 165,2 54 162 274 63 57 PVC 56   

54 162 55 161,8 162 63 57 PVC 57   

55 161,8 56 161 120 63 57 PVC 58   

55 161,8 57 164 40 90 81,4 PVC 59   

57 164 58 161 90 90 81,4 PVC 60   

58 161 59 159 37 90 81,4 PVC 61   

59 159 60 159   80 80 Ferro Fundido   VRP 

60 159 61 125 162 90 81,4 PVC 63   

61 125 62 125   80 80 Ferro Fundido   VRP 

62 125 63 99 155 90 81,4 PVC 65   

63 99 64 85 201 63 57 PVC 66   

63 99 65 85 205 90 81,4 PVC 67   

28 182,4 66 181 74 63 57 PVC 68   

28 182,4 67 181 126 110 99,4 PVC 69   

67 181 68 177,2 179 110 99,4 PVC 70   

68 177,2 69 187,3 324 110 99,4 PVC 71   

69 187,3 70 175 156 90 81,4 PVC 72   

69 187,3 71 191 180 125 113 PVC 73   

71 191 RNF 208,2 360 125 113 PVC 74   

21 155 73 155   80 80 Ferro Fundido   VRP 

73 155 74 132,4 700 90 81,4 PVC 76   

74 132,4 75 120 50 90 81,4 PVC 77 

75 120 76 114,2 88 90 81,4 PVC 78   

75 120 77 105 112 63 57 PVC 79   

76 114,2 78 115,5 109 63 57 PVC 80   
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Nó Inicial Nó Final Tubagem 

Observações ID. 

Nó 
Cota (m) 

ID. 

Nó 
Cota (m) L (m) DN (mm) Dint. (mm) Material 

ID. 

Tubagem 

76 114,2 79 105 85 90 81,4 PVC 81   

73 155 80 152 21 125 113 PVC 82   

80 152 81 150 33 125 113 PVC 83   

81 150 82 136 135 90 81,4 PVC 84   

82 136 83 135 28 90 81,4 PVC 85   

82 136 84 140 46 90 81,4 PVC 86   

84 140 85 140,5 21 110 99,4 PVC 87   

85 140,5 86 141 12 110 99,4 PVC 88   

84 140 87 135 89 110 99,4 PVC 89   

87 135 88 135 13 90 81,4 PVC 90   

87 135 89 130 185 110 99,4 PVC 91   

89 130 88 135 173 90 81,4 PVC 92   

88 135 90 140,5 52 90 81,4 PVC 93   

90 140,5 91 141 12 90 81,4 PVC 94   

91 141 86 141 98 90 81,4 PVC 95   

90 140,5 85 140,5 96 90 81,4 PVC 96   

86 141 80 152 77 110 99,4 PVC 97   

81 150 92 135 360 125 113 PVC 98   

92 135 93 140 35 90 81,4 PVC 99   

93 140 94 137 63 90 81,4 PVC 100   

93 140 95 137 110 90 81,4 PVC 101   

95 137 96 140,5 51 90 81,4 PVC 102   

96 140,5 97 130 70 90 81,4 PVC 103   

92 135 97 130 102 125 113 PVC 104   

97 130 98 135 85 125 113 PVC 105   

98 135 99 125 53 63 57 PVC 106   

98 135 100 131 64 125 113 PVC 107   

95 137 100 131 91 90 81,4 PVC 108   

100 131 101 105 500 125 113 PVC 109 

101 105 102 100 72 63 57 PVC 110   

101 105 103 110 94 125 113 PVC 111   

103 110 104 110,5 160 63 57 PVC 112   
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4.2 Modelo matemático de simulação hidráulica 

4.2.1 Seleção de software 
 

O Epanet é um software gratuito de simulação hidráulica, criado e desenvolvido 

pela U.S.E.P.A. (United States Environmental Protection Agency), que permite planear 

e estudar diferentes cenários de funcionamento e operação de sistemas de abastecimento 

de água. A primeira versão do Epanet foi lançada em junho de 2000, desde então já 

sofreu várias alterações, sendo a última versão datada de fevereiro de 2008. O Epanet 

utiliza um modelo de simulação baseado no consumo para prever o comportamento 

hidráulico e a qualidade da água em sistemas de abastecimento de água, durante um 

período prolongado de tempo. No entanto, existem algumas extensões do Epanet que 

permitem também calcular o consumo como dependente e independente da pressão 

destacando-se, neste contexto, o WaterNetGen (Sousa, J. et al., 2015; Muranho, J. et al., 

2012). O WaterNetGen (versão de 2015) foi o software escolhido para o 

desenvolvimento deste trabalho, disponível online: 

http://www.dec.uc.pt/~WaterNetGen/.  

De entre as múltiplas capacidades do software destacam-se as seguintes: 

� Dimensionamento de redes de distribuição de água; 

� Simulação para estudo de expansão da rede de distribuição de água; 

� Avaliação dos consumos e perdas de água; 

� Análise das condições de combate a incêndio; 

� Modelação do funcionamento de válvulas e bombas; 

� Análise da qualidade da água, por exemplo, decaimento do cloro 

residual ou crescimento dos trihalometanos, etc.; 

� Avaliar a idade da água em determinados pontos da rede; 

� Modelação de reservatórios; 

� Consideração de perdas de carga singulares; 

� Cálculo da perda de carga continua; 

� Integração com o software SIG (Sistema de Informação Geográfica). 
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O WaterNetGen, por si só, apresenta algumas desvantagens que obrigam à 

utilização de programas suplementares pois não permite: 

� Importar e trabalhar com redes desenhadas em CAD (.dxf ou .dwg); 

� Analisar a qualidade da água de mais do que uma espécie química em 

simultâneo; 

� Simular sem a utilização de alguns artifícios, como por exemplo a 

simulação de entrada de água num reservatório à cota fixa, admissão 

de caudal nulo para situações hidroestáticas ou aceitar um 

reservatório completamente vazio. 
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4.2.2 Construção do modelo de simulação hidráulica 
 

 Com base no cadastro da rede de distribuição de água, fornecido pela entidade 

gestora, em formato CAD, desenhou-se a rede no WaterNetGen à semelhança da 

realidade utilizando a aplicação EpaCAD. Na Figura 20, está representado o esquema da 

rede de distribuição de água. 

 

Figura 20 - Representação esquemática do traçado da rede de distribuição de água dos Andreus. 
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Após a representação gráfica de todos os elementos da rede de distribuição de 

água que definem o modelo de simulação hidráulica no WaterNetGen, foram editados 

os atributos de cada um desses elementos do modelo (ver Tabela 1): reservatório, nós, 

tubagens e válvulas redutoras de pressão. Para o reservatório de distribuição de água, foi 

considerada uma cota piezométrica fixa de 210 metros, que corresponde a metade da 

altura de água no reservatório, sendo que, a cota piezométrica mínima e máxima varia 

entre os 208 e 212 metros. No caso dos nós, e no Editor Propriedades como mostra a 

Figura 21, foi introduzida a cota topográfica correspondente a cada um dos nós do 

modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Janela do Editor de Propriedades dos nós no WaterNetGen 
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Após a introdução de todas as cotas topográficas nos nós procedeu-se de igual 

modo para as tubagens, mas neste caso, foi definido o comprimento e o diâmetro de 

cada tubagem, como mostra a Figura 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Janela do Editor de Propriedades de tubagens no WaterNetGen. 
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No caso das válvulas, foi necessário definir o diâmetro e o tipo de válvula (se é, 

redutora de pressão (PRV), de alívio (PSV), de perda de carga fixa (PBV), reguladora de 

caudal (FCV), de borboleta (TCV) ou genérica (GPV)). No caso de estudo, as três 

válvulas existentes no modelo dizem respeito a válvulas redutoras de pressão de cota 

piezométrica fixa à saída, sendo que, o diâmetro e a pressão fixa à saída corresponde a 

80 mm e 20 m c.a., respetivamente (ver Figura 23).  

 

 

No passo seguinte, estimou-se o consumo de base associado a cada nó do 

modelo (consumo + perdas). Dado que neste caso de estudo foram considerados dois 

modelos de simulação hidráulica, com período de duração da simulação distintos, foram 

calculados dois consumos de base para cada nó, um relacionado com o consumo médio 

mensal (entre janeiro e dezembro de 2011) e outro com o consumo médio diário (março 

de 2011, pois foi o mês onde se verificou uma maior regularidades dos consumos). Para 

tal contabilizou-se a área de influência de cada nó, ou seja, verificou-se quantos clientes 

são abastecidos na proximidade de cada nó e multiplicou-se pelo caudal médio por 

cliente. O caudal médio por cliente foi estimado com base no quociente entre o caudal 

total médio à entrada do sistema e o número total de clientes. Os caudais medidos à 

entrada do sistema, fornecidos pela entidade gestora, estão indicados nas Tabelas 2 e 3. 

Figura 23 - Janela do Editor de Propriedades de válvulas no WaterNetGen. 
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Tabela 2 – Registo do caudal máximo, mínimo e médio à entrada da localidade da Barreira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Caudal máximo, mínimo e médio na localidade da 
Barreira, no mês de março de 2011 

Dia 
Sens. 
Nº. 

Q.Máximo Q.Mínimo 
Q.Médio/

Diário 
1 9 10,96 0,14 2,79 
2 9 7,94 0,12 2,60 
3 9 8,40 0,00 2,90 
4 9 13,00 0,00 2,50 
5 9 11,48 0,12 3,12 
6 9 11,50 0,00 2,69 
7 9 16,22 0,14 2,90 
8 9 7,98 0,08 2,39 
9 9 8,04 0,02 2,64 
10 9 9,14 0,02 2,65 
11 9 10,22 0,08 2,91 
12 9 10,12 0,26 3,28 
13 9 10,76 0,22 2,78 
14 9 7,78 0,12 2,40 
15 9 12,28 0,00 2,66 
16 9 8,48 0,18 2,61 
17 9 9,40 0,06 2,70 
18 9 11,62 0,02 2,75 
19 9 12,70 0,00 3,48 
20 9 11,70 0,10 3,16 
21 9 9,90 0,00 2,66 
22 9 11,66 0,02 3,12 
23 9 10,08 0,02 2,61 
24 9 11,10 0,02 2,84 
25 9 9,66 0,02 2,97 
26 9 10,50 0,02 3,14 
27 9 11,14 0,00 2,69 
28 9 8,58 0,06 2,43 
29 9 8,32 0,00 2,36 
30 9 8,80 0,10 2,90 

31 9 10,02 0,44 3,39 

16,22 0,00 2,81 

m3/h m3/h m3/h 

Caudal máximo, mínimo e médio na localidade de 
Barreira, entre janeiro e dezembro de 2011 

Mês 
Sens. 
Nº. 

Q.Máximo Q.Mínimo 
Q.Médio/
Mensal 

1 9 10,60 0,00 2,71 
2 9 10,30 0,00 3,08 
3 9 16,22 0,00 2,81 
4 9 13,28 0,00 5,02 
5 9 13,62 0,00 3,84 
6 9 16,36 0,00 4,12 
7 9 19,30 0,00 4,31 
8 9 18,16 0,00 4,34 
9 9 13,92 0,00 3,91 
10 9 16,00 0,00 3,68 
11 9 10,50 0,00 2,89 
12 9 10,40 0,00 2,83 

19,30 0,00 3,63 

  m3/h m3/h m3/h 
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Tabela 3 – Registo do caudal máximo, mínimo e médio à entrada da localidade de Sobral e 
Casal da Cortiça. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Da análise das Tabelas 2 e 3 verifica-se que a zona da Barreira tem um consumo 

médio mensal de 3,63 m3/h e um consumo médio diário no mês de março de 2,81 m3/h, 

enquanto a zona de Sobral e Casal da Cortiça tem um consumo médio mensal de 2,60 

m3/h e um consumo médio diário no mês de março de 2,04 m3/h.  

Caudal máximo, mínimo e médio na localidade de 
Sobral e Casal da Cortiça, entre janeiro e dezembro 

de 2011 

Mês 
Sens. 
Nº. 

Q.Máximo Q.Mínimo 
Q.Médio/
Mensal 

1 10 10,58 0,00 2,64 
2 10 9,96 0,00 3,14 
3 10 13,08 0,02 2,04 
4 10 10,12 0,00 4,38 
5 10 13,56 0,00 1,89 
6 10 16,86 0,00 2,84 
7 10 15,34 0,00 2,81 
8 10 15,48 0,00 2,27 
9 10 12,24 0,00 2,40 

10 10 15,36 0,00 2,83 
11 10 10,20 0,00 2,15 
12 10 10,30 0,00 1,75 

16,86 0,00 2,60 
m3/h m3/h m3/h 

Caudal máximo, mínimo e médio na localidade 
de Sobral e Casal da Cortiça, no mês de março 

de 2011 

Dia 
Sens. 
Nº. 

Q.Máximo Q.Mínimo 
Q.Médio/

diário 
1 10 6,60 0,04 2,07 
2 10 10,00 0,04 2,32 
3 10 6,26 0,04 1,91 
4 10 6,06 0,04 2,10 
5 10 8,38 0,08 2,64 
6 10 9,76 0,04 2,29 
7 10 7,66 0,04 2,09 
8 10 7,26 0,04 2,03 
9 10 8,50 0,02 2,24 
10 10 7,20 0,04 2,14 
11 10 8,60 0,04 2,05 
12 10 9,48 0,04 2,59 
13 10 9,70 0,04 1,82 
14 10 5,22 0,04 1,57 
15 10 6,50 0,02 1,89 
16 10 6,32 0,04 1,95 
17 10 7,86 0,04 1,98 
18 10 6,00 0,02 1,77 
19 10 13,08 0,04 3,02 
20 10 9,36 0,04 2,54 
21 10 6,42 0,04 1,78 
22 10 9,48 0,04 1,93 
23 10 7,40 0,02 1,65 
24 10 7,54 0,04 1,77 
25 10 8,94 0,04 2,30 
26 10 8,36 0,04 2,35 
27 10 9,30 0,04 2,21 
28 10 8,70 0,02 1,46 
29 10 6,86 0,04 1,44 
30 10 7,84 0,04 1,70 

31 10 8,02 0,04 1,68 

13,08 0,02 2,04 

m3/h m3/h m3/h 
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 Tal como referido anteriormente, se dividirmos o caudal total médio registado à 

entrada do sistema pelo número total de clientes, obtemos o caudal médio por cliente. 

 Na zona da Barreira contabilizou-se 207 (duzentos e sete) clientes e na zona de 

Sobral e Casal da Cortiça contabilizou-se 261 (duzentos e sessenta e um) clientes. 

Calculou-se o caudal médio por cliente (Qmc) através da seguinte equação: 

                                                (19) 

Assim obtém-se os seguintes resultados: 

 

• Zona da Barreira 

 

Caudal médio mensal por cliente (entre janeiro e dezembro de 2011): 

 

Caudal médio diário por cliente (março 2011): 

 

 

• Zona de Sobral e Casal da Cortiça 

 

Caudal médio mensal por cliente (entre janeiro e dezembro de 2011): 

 

Caudal médio diário por cliente (março 2011): 

 

 

 Conhecido o número total de clientes na área de influência de cada nó do 

modelo, nas Tabelas 4 e 5, respetivamente, apresenta-se os valores do consumo de base 

mensal e diário a inserir em cada um dos nós do modelo do WaterNetGen. 



Capítulo IV – Caso de Estudo 
 

 
99 

 

Tabela 4 – Consumo de base mensal. 

 

Entre janeiro e dezembro de 2011 

ID. Nó Zona Consumo-base (l/s) Clientes 

2 Barreira 
0,009743 2 

3 Barreira 0,009743 2 

4 Barreira 0,024355 5 

5 Barreira 0,000000 0 

6 Barreira 0,038968 8 

7 Barreira 0,004871 1 

8 Barreira 0,004871 1 

9 Barreira 0 0 

10 Barreira 0 0 

11 Barreira 0 0 

12 Barreira 0 0 

13 Barreira 0 0 

14 Barreira 0,024355 5 

15 Barreira 0,009742 2 

16 Barreira 0 0 

17 Barreira 0,034097 7 

18 Barreira 
0,024355 5 

19 Barreira 
0 0 

20 Barreira 0,087678 18 

21 Barreira 0 0 

22 Barreira 0,043839 9 

23 Barreira 0 0 

24 Sobral e Casal da Cortiça 0,002767 1 

25 Sobral e Casal da Cortiça 0,005534 2 

26 Sobral e Casal da Cortiça 0,016602 6 

27 Sobral e Casal da Cortiça 0,022136 8 

28 Sobral e Casal da Cortiça 0,069175 25 

29 Sobral e Casal da Cortiça 0,033204 12 

30 Sobral e Casal da Cortiça 0,016602 6 

31 Sobral e Casal da Cortiça 0,005534 2 

32 Sobral e Casal da Cortiça 0,002767 1 

33 Sobral e Casal da Cortiça 0,005534 2 

34 Sobral e Casal da Cortiça 0 0 

35 Sobral e Casal da Cortiça 0,002767 1 

36 Sobral e Casal da Cortiça 0,005534 2 

37 Sobral e Casal da Cortiça 0,013835 5 

38 Sobral e Casal da Cortiça 0,011068 4 

39 Sobral e Casal da Cortiça 0,016602 6 

40 Sobral e Casal da Cortiça 0,016602 6 

41 Sobral e Casal da Cortiça 0,002767 1 

42 Sobral e Casal da Cortiça 0,013835 5 

43 Sobral e Casal da Cortiça 0,038738 14 

44 Sobral e Casal da Cortiça 0,024903 9 
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Entre janeiro e dezembro de 2011 

ID. Nó Zona Consumo-base (l/s) Clientes 

45 Sobral e Casal da Cortiça 
0,005534 2 

46 Sobral e Casal da Cortiça 0,005534 2 

47 Sobral e Casal da Cortiça 0 0 

48 Sobral e Casal da Cortiça 0,011068 4 

49 Sobral e Casal da Cortiça 0,02767 10 

50 Sobral e Casal da Cortiça 0,002767 1 

51 Sobral e Casal da Cortiça 0,002767 1 

52 Sobral e Casal da Cortiça 0,002767 1 

53 Sobral e Casal da Cortiça 0 0 

54 Sobral e Casal da Cortiça 0 0 

55 Sobral e Casal da Cortiça 0,005534 2 

56 Sobral e Casal da Cortiça 0,002767 1 

57 Sobral e Casal da Cortiça 0,013835 5 

58 Sobral e Casal da Cortiça 0,002767 1 

59 Sobral e Casal da Cortiça 0 0 

60 Sobral e Casal da Cortiça 0,016602 6 

61 Sobral e Casal da Cortiça 
0 0 

62 Sobral e Casal da Cortiça 
0,002767 1 

63 Sobral e Casal da Cortiça 0,019369 7 

64 Sobral e Casal da Cortiça 0,011068 4 

65 Sobral e Casal da Cortiça 0,002767 1 

66 Sobral e Casal da Cortiça 0 0 

67 Sobral e Casal da Cortiça 0,038738 14 

68 Sobral e Casal da Cortiça 0,044272 16 

69 Sobral e Casal da Cortiça 0,13835 50 

70 Sobral e Casal da Cortiça 0,019369 7 

71 Sobral e Casal da Cortiça 0,019369 7 

73 Barreira 0,199711 41 

74 Barreira 0,004871 1 

75 Barreira 0,004871 1 

76 Barreira 0,004871 1 

77 Barreira 0,009742 2 

78 Barreira 0,014613 3 

79 Barreira 0,004871 1 

80 Barreira 0,004871 1 

81 Barreira 0,116904 24 

82 Barreira 0,014613 3 

83 Barreira 0,004871 1 

84 Barreira 0 0 

85 Barreira 0,019484 4 

86 Barreira 0 0 

87 Barreira 0 0 

88 Barreira 0,004871 1 
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Entre janeiro e dezembro de 2011 

ID. Nó Zona Consumo-base (l/s) Clientes 

89 Barreira 0 0 

90 Barreira 0 0 

91 Barreira 0 0 

92 Barreira 0,014613 3 

93 Barreira 0,024355 5 

94 Barreira 0,014613 3 

95 Barreira 0,024355 5 

96 Barreira 0,009742 2 

97 Barreira 0,034097 7 

98 Barreira 0,004871 1 

99 Barreira 0,019484 4 

100 Barreira 0,09742 20 

101 Barreira 0,019484 4 

102 Barreira 0,009742 2 

103 Barreira 0,004871 1 

104 Barreira 0,004871 1 

 

Tabela 5 – Consumo de base diário. 

 

Março de 2011 

ID. Nó Zona Consumo-base (l/s) Clientes 

2 Barreira 0,007542 2 

3 Barreira 0,007542 2 

4 Barreira 0,018854 5 

5 Barreira 0 0 

6 Barreira 0,0301664 8 

7 Barreira 0,0037708 1 

8 Barreira 0,0037708 1 

9 Barreira 0 0 

10 Barreira 0 0 

11 Barreira 0 0 

12 Barreira 0 0 

13 Barreira 0 0 

14 Barreira 0,018854 5 

15 Barreira 0,0075416 2 

16 Barreira 0 0 

17 Barreira 0,0263956 7 

18 Barreira 0,018854 5 

19 Barreira 0 0 

20 Barreira 0,0678744 18 

21 Barreira 0 0 

22 Barreira 0,0339372 9 

23 Barreira 0 0 
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Março de 2011 

ID. 

Nó 
Zona 

Consumo-base 

(l/s) 
Clientes 

24 Sobral e Casal da Cortiça 0,002171 1 

25 Sobral e Casal da Cortiça 0,004342 2 

26 Sobral e Casal da Cortiça 0,013026 6 

27 Sobral e Casal da Cortiça 0,017368 8 

28 Sobral e Casal da Cortiça 0,054275 25 

29 Sobral e Casal da Cortiça 0,026052 12 

30 Sobral e Casal da Cortiça 0,013026 6 

31 Sobral e Casal da Cortiça 0,004342 2 

32 Sobral e Casal da Cortiça 0,002171 1 

33 Sobral e Casal da Cortiça 0,004342 2 

34 Sobral e Casal da Cortiça 0 0 

35 Sobral e Casal da Cortiça 0,002171 1 

36 Sobral e Casal da Cortiça 0,004342 2 

37 Sobral e Casal da Cortiça 0,010855 5 

38 Sobral e Casal da Cortiça 0,008684 4 

39 Sobral e Casal da Cortiça 0,013026 6 

40 Sobral e Casal da Cortiça 0,013026 6 

41 Sobral e Casal da Cortiça 0,002171 1 

42 Sobral e Casal da Cortiça 0,010855 5 

43 Sobral e Casal da Cortiça 0,030394 14 

44 Sobral e Casal da Cortiça 0,019539 9 

45 Sobral e Casal da Cortiça 0,004342 2 

46 Sobral e Casal da Cortiça 0,004342 2 

47 Sobral e Casal da Cortiça 0 0 

48 Sobral e Casal da Cortiça 0,008684 4 

49 Sobral e Casal da Cortiça 0,02171 10 

50 Sobral e Casal da Cortiça 0,002171 1 

51 Sobral e Casal da Cortiça 0,002171 1 

52 Sobral e Casal da Cortiça 0,002171 1 

53 Sobral e Casal da Cortiça 0 0 

54 Sobral e Casal da Cortiça 0 0 

55 Sobral e Casal da Cortiça 0,004342 2 

56 Sobral e Casal da Cortiça 0,002171 1 

57 Sobral e Casal da Cortiça 0,010855 5 

58 Sobral e Casal da Cortiça 0,002171 1 

59 Sobral e Casal da Cortiça 0 0 

60 Sobral e Casal da Cortiça 0,013026 6 

61 Sobral e Casal da Cortiça 0 0 

62 Sobral e Casal da Cortiça 0,002171 1 

63 Sobral e Casal da Cortiça 0,015197 7 

64 Sobral e Casal da Cortiça 0,008684 4 

65 Sobral e Casal da Cortiça 0,002171 1 

66 Sobral e Casal da Cortiça 0 0 

 



Capítulo IV – Caso de Estudo 
 

 
103 

 

Março de 2011 

ID. 

Nó 
Zona 

Consumo-base 

(l/s) 
Clientes 

67 Sobral e Casal da Cortiça 0,030394 14 

68 Sobral e Casal da Cortiça 0,034736 16 

69 Sobral e Casal da Cortiça 0,10855 50 

70 Sobral e Casal da Cortiça 0,015197 7 

71 Sobral e Casal da Cortiça 0,015197 7 

73 Barreira 0,089011 41 

74 Barreira 0,0037708 1 

75 Barreira 0,0037708 1 

76 Barreira 0,0037708 1 

77 Barreira 0,0075416 2 

78 Barreira 0,0113124 3 

79 Barreira 0,0037708 1 

80 Barreira 0,0037708 1 

81 Barreira 0,0904992 24 

82 Barreira 0,0113124 3 

83 Barreira 0,0037708 1 

84 Barreira 0 0 

85 Barreira 0,0150832 4 

86 Barreira 0 0 

87 Barreira 0 0 

88 Barreira 0,0037708 1 

89 Barreira 0 0 

90 Barreira 0 0 

91 Barreira 0 0 

92 Barreira 0,0113124 3 

93 Barreira 0,018854 5 

94 Barreira 0,0113124 3 

95 Barreira 0,018854 5 

96 Barreira 0,0075416 2 

97 Barreira 0,0263956 7 

98 Barreira 0,0037708 1 

99 Barreira 0,015083 4 

100 Barreira 0,075416 20 

101 Barreira 0,0150832 4 

102 Barreira 0,0075416 2 

103 Barreira 0,0037708 1 

104 Barreira 0,0037708 1 

 

Após a introdução dos valores de consumo de base, em ambos os modelos do 

WaterNetGen (um relacionado com o consumo médio mensal e outro com o consumo 

médio diário), selecionou-se a fórmula de Hazen-Williams para o cálculo da perda de 

carga contínua para tubagens. O manual do Epanet (Loureiro et al., 2002) recomenda o 

coeficiente da perda de carga para a fórmula de Hazen-Williams entre 140 e 150 para 
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tubagens em plástico e entre 120 e 140 para tubagens em betão ou com revestimento a 

betão. 

Neste caso de estudo, como as tubagens são em PVC – Policloreto de vinilo na 

sua maioria e em alguns casos em fibrocimento, optou-se por considerar o valor de 145 

para o coeficiente da perda de carga no caso das tubagens em PVC e o valor de 130 para 

as tubagens em fibrocimento, a ajustar durante o processo de calibração.  

4.2.2.1 Simulação Estática 

 

Após a conclusão de todos os passos referidos anteriormente, já é possível 

executar uma simulação estática, como o próprio nome indica uma simulação estática é 

uma simulação num instante exato e não ao longo do tempo. Para executar uma 

simulação estática no WaterNetGen, apenas é necessário pressionar o botão executar 

simulação  na barra de ferramentas e a simulação é automaticamente realizada, 

aparecendo uma mensagem de aviso a confirmar que esta foi bem sucedida. Quando a 

simulação é mal sucedida, aparece a mensagem de aviso e de seguida aparece um 

relatório que identifica onde está o erro.  

 

4.2.2.2 Simulação Dinâmica 
 

A simulação dinâmica representa a evolução do sistema ao longo do tempo, 

através de uma sequência de soluções de equilíbrio hidráulico obtidas por sucessivos 

instantes. Para a execução de uma simulação dinâmica, é necessário criar-se um padrão 

temporal, que caracterize a flutuação do consumo ao longo do tempo. Tal como referido 

anteriormente, foram desenvolvidos dois modelos de simulação dinâmica. Para o 

modelo de simulação dinâmica que caracteriza a flutuação do consumo máximo diário 

para o mês de março de 2011, foram utilizados 31 fatores de ponta (cada fator de ponta 

representa um dia do mês). Para o modelo de simulação dinâmica que caracteriza a 

flutuação do consumo máximo mensal entre janeiro e dezembro de 2011, foram 

utilizados 12 fatores de ponta (um fator de ponta para cada mês do ano). Para configurar 

a duração do período de simulação, seleciona-se na janela de Procura o separador Dados 
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e em seguida seleciona-se Opções e depois clica-se em Tempos, para editar esta 

propriedade clica-se no botão editar .  

Após a alteração do período de duração da simulação, é necessário criar um 

padrão de variação temporal. Para tal, seleciona-se na janela de Procura, o separador 

Dados e clica-se em Padrões. Para adicionar um novo padrão clica-se no botão 

Adicionar , e abre-se a janela Editor de Padrão, onde se edita o campo ID do Padrão 

(identificação do padrão). Para cada modelo foram criados dois padrões: para a zona da 

Barreira (ZMC1) e para a zona de Sobral e Casal da Cortiça (ZMC2). Posteriormente 

foi definido o fator multiplicativo (fator de ponta), que se obteve através da divisão do 

caudal máximo diário (ou mensal) registado à entrada do sistema pelo caudal médio 

diário (ou mensal) calculado nas Tabelas 2 e 3, como mostra a seguinte equação: 

 

                                         (20) 

 

Em que: 

 - Fator multiplicativo ou fator de ponta (adimensional) 

 - Caudal médio diário (ou mensal) (m3/h) 

 - Caudal máximo diário (ou mensal) (m3/h) 
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As Tabelas 6 e 7, traduzem respetivamente os resultados obtidos para os fatores 

de ponta diários (mês de março) e mensais (entre janeiro e dezembro) de 2011.  

Tabela 6 - Fatores de ponta diários para o mês de março de 2011. 

Fatores de ponta diários para a localidade de 
Sobral e Casal da Cortiça (ZMC2) 

Dia Sens. Nº. 
Q. Máximo 

f.d. (m3/h)   
1 10 6,60 3,2336 
2 10 10,00 4,8994 
3 10 6,26 3,0671 
4 10 6,06 2,9691 
5 10 8,38 4,1057 
6 10 9,76 4,7819 
7 10 7,66 3,7530 
8 10 7,26 3,5570 
9 10 8,50 4,1645 

10 10 7,20 3,5276 
11 10 8,60 4,2135 
12 10 9,48 4,6447 
13 10 9,70 4,7525 
14 10 5,22 2,5575 
15 10 6,50 3,1846 
16 10 6,32 3,0965 
17 10 7,86 3,8510 
18 10 6,00 2,9397 
19 10 13,08 6,4085 
20 10 9,36 4,5859 
21 10 6,42 3,1454 
22 10 9,48 4,6447 
23 10 7,40 3,6256 
24 10 7,54 3,6942 
25 10 8,94 4,3801 
26 10 8,36 4,0959 
27 10 9,30 4,5565 
28 10 8,70 4,2625 
29 10 6,86 3,3610 
30 10 7,84 3,8412 
31 10 8,02 3,9300 

 

 

 

 

 

 

Fatores de ponta diários para a localidade de 
Barreira (ZMC1) 

Dia Sens. Nº. 
Q. Máximo 

f.d. (m3/h)  
1 9 10,96 3,9033 
2 9 7,94 2,8278 
3 9 8,40 2,9916 
4 9 13,00 4,6298 
5 9 11,48 4,0885 
6 9 11,50 4,0956 
7 9 16,22 5,7766 
8 9 7,98 2,8420 
9 9 8,04 2,8634 

10 9 9,14 3,2551 
11 9 10,22 3,6398 
12 9 10,12 3,6041 
13 9 10,76 3,8321 
14 9 7,78 2,7708 
15 9 12,28 4,3734 
16 9 8,48 3,0201 
17 9 9,40 3,3477 
18 9 11,62 4,1383 
19 9 12,70 4,5230 
20 9 11,70 4,1668 
21 9 9,90 3,5258 
22 9 11,66 4,1526 
23 9 10,08 3,5899 
24 9 11,10 3,9532 
25 9 9,66 3,4403 
26 9 10,50 3,7395 
27 9 11,14 3,9674 
28 9 8,58 3,0557 
29 9 8,32 2,9631 
30 9 8,80 3,1340 
31 9 10,02 3,5685 
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Tabela 7 – Fatores de ponta mensais entre janeiro e dezembro de 2011. 

Fatores de ponta mensal para a localidade 
de Sobral e Casal da Cortiça (ZMC2) 

Mês Sens. Nº. 
Q. Máximo 

f.m. (m3/h)   
1 10 10,58 4,0758 
2 10 9,96 3,8370 
3 10 13,08 5,0389 
4 10 10,12 3,8986 
5 10 13,56 5,2238 
6 10 16,86 6,4951 
7 10 15,34 5,9096 
8 10 15,48 5,9635 
9 10 12,24 4,7153 
10 10 15,36 5,9173 
11 10 10,20 3,9294 
12 10 10,30 3,9680 

 

Após o cálculo dos fatores de ponta diários e mensais (respetivamente, para o 

consumo máximo diário e para o consumo máximo mensal), introduz-se os resultados 

obtidos na janela Editor de Padrão em ambos os modelos, como mostra a Figura 24, a 

título de exemplo, para os fatores de ponta diários correspondentes ao mês de março de 

2011 e para a localidade da Barreira (ZMC1). 

 

Fatores de ponta mensal para a localidade 
de Barreira (ZMC1) 

Mês Sens. Nº. 
Q. Máximo 

f.m.  (m3/h)  
1 9 10,60 2,9212 
2 9 10,30 2,8386 
3 9 16,22 4,4700 
4 9 13,28 3,6598 
5 9 13,62 3,7535 
6 9 16,36 4,5086 
7 9 19,30 5,3188 
8 9 18,16 5,0047 
9 9 13,92 3,8362 
10 9 16,00 4,4094 
11 9 10,50 2,8937 
12 9 10,40 2,8661 

Figura 24 - Ambiente de trabalho no WaterNetGen, fatores de ponta diários para a localidade de 
Barreira, março de 2011. 
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Após a introdução dos fatores de ponta no WaterNetGen, é necessário associar a 

cada nó, a identificação do padrão. Posteriormente, para executar uma simulação 

dinâmica, basta pressionar o botão executar simulação , à semelhança do que se fez 

para executar a simulação estática.  

No sentido de se verificar se os valores de pressão obtidos nos modelos de 

simulação hidráulica se aproximam da realidade, efetuou-se uma campanha de medição 

da pressão “in situ”, em bocas-de-incêndio, próximas de alguns nós, conforme mostra a 

Figura 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - Localização dos nós na rede de distribuição de água, onde foram realizadas 
as medições da pressão. 
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A medição da pressão decorreu durante o mês de outubro de 2011, assim 

efetuou-se o registo dos valores medidos no local e comparou-se com os valores obtidos 

no modelo de simulação hidráulica, entre janeiro e dezembro de 2011. Da análise das 

Figuras 26 a 35 é possível verificar que os valores de pressão medidos “in situ”, 

encontram-se próximos dos valores obtidos no modelo de simulação hidráulica. A zona 

da rede em que se regista a maior diferença entre a pressão medida e a pressão calculada 

é no nó 49, sendo a pressão medida de 66,0 m c.a. e a pressão simulada de 68,8 m c.a.. 

Por outro lado, a zona da rede onde se verifica a menor diferença entre a pressão medida 

e calculada diz respeito ao nó 6, sendo a pressão medida de 40 m c.a. e a pressão 

simulada de 39,97 m c.a.. O maior desvio entre a pressão medida e a pressão média 

calculada através do modelo de simulação hidráulica ocorre no nó 31, em que a pressão 

média é 22,85 m c.a. e a pressão medida é 26,0 m c.a., o menor desvio ocorre no nó 21, 

sendo a pressão medida 54,0 m c.a. e a pressão média 53,88 m c.a..   

 

 

 

 

 

Figura 26 - Valores de pressão no nó 4. 
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Figura 27 - Valores de pressão no nó 6. 

Figura 28 - Valores de pressão no nó 20. 
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Figura 29 - Valores de pressão no nó 21. 

Figura 30 - Valores de pressão no nó 31. 
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Figura 32 - Valores de pressão no nó 34. 

 

 

Figura 31 - Valores de pressão no nó 33.  
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Figura 33 - Valores de pressão no nó 49. 

Figura 34 - Valores de pressão no nó 58. 
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4.3 Simulação de Cenários 

4.3.1 Descrição dos cenários 
 

 Para a simulação de cenários considerou-se que o modelo está calibrado. Para a 

calibração do modelo hidráulico, e neste caso de estudo específico, seria necessário 

conhecer os valores de pressão ao longo do ano, medidos em diferentes pontos da rede, 

o que não foi possível até ao momento. Contudo, como trabalhos futuros com vista a 

completar e a melhorar o presente trabalho, poderá calibrar-se o modelo de simulação 

hidráulica, para que os resultados obtidos, sejam o mais próximo da realidade. 

• Cenário 1 – Gestão da pressão 

Após a análise das pressões verifica-se que existem vários pontos na rede com 

pressões acima dos 60 m c.a., com vista à gestão da pressão para a diminuição das 

perdas, número de novas roturas e ajustar a pressão de serviço ao consumo efetivo, 

introduziu-se três válvulas redutoras de pressão. Estas novas válvulas redutoras de 

pressão foram introduzidas nas tubagens 48, 77 e 109. Para cada uma das válvulas 

considerou-se a carga fixa à saída de 20 m c.a. (à semelhança das válvulas redutoras de 

Figura 35 - Valores de pressão no nó 69. 
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pressão que já existe na rede). Verificou-se esta situação ao longo do mês de março de 

2011 e ao longo do ano de 2011.  

• Cenário 2 – Volume de água para combate a incêndios 

 Para verificar o comportamento da rede de distribuição de água, na situação de 

utilização de um hidrante (bocas de incêndio ou marcos de água), foi efetuada uma 

simulação com base numa distribuição de caudais segundo o consumo-base anual para 

cada nó, já calculado anteriormente, acrescentando um caudal localizado num dos nós 

mais desfavoráveis da rede e onde existe uma boca-de-incêndio. Para executar a 

simulação classificou-se o grau de risco de incêndio para a zona de estudo como sendo 

de Grau 1 (Artigo 18º, Decreto Regulamentar n.º23/95 de 23 de Agosto), logo 

considerou-se um caudal instantâneo a garantir para o combate a incêndios de 15 l/s no 

nó 31. A utilização do hidrante foi simulada para o mês de julho, visto ser o mês de 

maior consumo, logo onde a pressão de serviço é menor.  

• Cenário 3 – Topologia da rede de distribuição de água 

A topologia da rede de distribuição de água será alterada caso a válvula de 

secionamento existente na tubagem 25 seja aberta (ver Figura 19), pois passará a existir 

mais uma malha na rede, o que só por si terá impacto ao nível do comportamento 

hidráulico do sistema. Com o objetivo de avaliar o impacto da alteração da topologia da 

rede ao nível do comportamento hidráulica, foram analisados os cenários 1 e 2 

considerando a válvula de secionamento existente na tubagem 25 aberta. 
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4.3.2 Apresentação e discussão dos resultados 
 

• Cenário 1 – Gestão da pressão 

 Neste cenário efetuou-se o estudo da gestão da pressão ao longo do mês de 

março de 2011 e ao longo do ano de 2011. 

� Março de 2011 

 Para verificar a possibilidade de gestão da pressão ao longo do mês de março, 

estudou-se a flutuação da pressão ao longo do mês, com base nos consumos fornecidos 

pela entidade gestora. Verificou-se os valores de pressão máxima e mínima, obtidos 

através do caudal mínimo (período noturno) e máximo (período diurno), 

respetivamente. O caudal mínimo à saída do reservatório dos Andreus no mês de março 

foi de 0,0 m3/h. O caudal máximo medido à saída do reservatório para a zona da 

Barreira foi registado no dia 7 (sete) de março (16,22 m3/h) e para a zona de Sobral e 

Casal da Cortiça foi registado no dia 19 (dezanove) de março (13,08 m3/h), ver Tabelas 

2 e 3. Através da Figuras 36 é possível observar os valores das pressões máximas ao 

longo da rede de distribuição de água e através das Figuras 37 e 38 os valores das 

pressões mínimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 - Valores de pressão simulados durante o período noturno, pressões 
máximas ao longo da rede de distribuição de água, março de 2011. 
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Figura 37 - Valores de pressão simulados durante o período diurno, pressões mínimas 
ao longo da rede de distribuição de água (zona da Barreira, à direita), março de 2011. 

Figura 38 - Valores de pressão simulados durante o período diurno, pressões mínimas 
ao longo da rede de distribuição de água (Zona de Sobral e Casal da Cortiça, à 
esquerda), março de 2011. 
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 Da análise dos resultados da simulação hidráulica, verifica-se que não existe 

grande variação da pressão ao longo do dia e ao longo do mês. 

� Janeiro a dezembro de 2011 

 À semelhança do estudo realizado para o mês de março, efetuou-se a análise da 

flutuação da pressão ao longo do ano de 2011. O caudal mínimo registado à saída do 

reservatório dos Andreus entre janeiro e dezembro de 2011 foi de 0,0 m3/h. O caudal 

máximo medido à saída do reservatório para a zona da Barreira foi registado no mês de 

julho (19,30 m3/h) e para a zona de Sobral e Casal da Cortiça foi registado no mês de 

junho (16,86 m3/h), ver Tabelas 2 e 3. Através da Figuras 39 é possível observar os 

valores das pressões máximas ao longo da rede de distribuição de água e através das 

Figuras 40 e 41 os valores das pressões mínimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 - Valores de pressão simulados durante o período noturno, pressões máximas 
ao longo da rede de distribuição de água, entre janeiro e dezembro de 2011. 
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Figura 40 - Valores de pressão simulados durante o período diurno, pressões mínimas ao 
longo da rede de distribuição de água (zona da Barreira, à direita), entre janeiro e dezembro de 
2011. 

Figura 41 - Valores de pressão simulados durante o período diurno, pressões mínimas ao 
longo da rede de distribuição de água (Zona de Sobral e Casal da Cortiça, à esquerda), 
entre janeiro e dezembro de 2011 
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 Neste caso, e à semelhança do que se verificou durante o mês de março de 2011, 

verifica-se que a variação da pressão ao longo do dia e ao longo do ano não é 

significativa, apesar de se verificar que em determinadas zonas da rede ainda existe 

pressões acima do que seria necessário para fazer face ao consumo. Com vista a 

equilibrar e a uniformizar as pressões ao longo da rede de distribuição de água, sugere-

se a redução da pressão nas zonas da rede onde se regista valores de pressão acima dos 

60 m c.a. (Artigo 21º, Decreto Regulamentar n.º23/95 de 23 de Agosto). 

 Assim, foram colocadas ao longo da rede de distribuição de água, 3 (três) 

válvulas redutoras de pressão de cota piezométrica fixa à saída, a saber, nas tubagens 

48, 77 e 109, conforme mostra a Figura 42. À semelhança das válvulas redutoras de 

pressão que já existem na rede de distribuição de água, considerou-se que estas têm uma 

pressão fixa à saída igual a 20 m c.a.. A pressão mínima de serviço requerida na rede de 

distribuição de água para fazer face ao consumo é igual a 18 m c.a.   

 
Figura 42 - Proposta para localização de 3 (três) válvulas redutoras de pressão na rede de 
distribuição de água. 
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 Após a inclusão das válvulas redutoras de pressão, efetuou-se nova simulação 

hidráulica para o dia de maior consumo no mês de março de 2011 e para o dia de maior 

consumo no ano de 2011. Nas Figuras 43 e 44 é possível observar os valores das 

pressões mínimas ao longo da rede de distribuição de água para o dia de maior consumo 

no mês de março de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 - Valores de pressão simulados durante o período diurno, pressões mínimas ao longo 
da rede de distribuição de água (zona da Barreira, à direita), após inclusão de 3 (três) válvulas 
redutoras de pressão, março de 2011. 
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 À semelhança do que foi feito anteriormente, foram simulados também os 

valores das pressões mínimas ao longo da rede de distribuição de água para o dia de 

maior consumo, entre janeiro e dezembro de 2011 (ver Figuras 45 e 46). 

 

 

 

Figura 44 - Valores de pressão simulados durante o período diurno, pressões mínimas ao 
longo da rede de distribuição de água (Zona de Sobral e Casal da Cortiça, à esquerda), após 
inclusão de 3 (três) válvulas redutoras de pressão, março de 2011. 
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Figura 45 - Valores de pressão simulados durante o período diurno, pressões mínimas ao 
longo da rede de distribuição de água (zona da Barreira, à direita), após inclusão de 3 (três) 
válvulas redutoras de pressão, entre janeiro e dezembro de 2011. 
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 Da análise dos resultados da simulação hidráulica, verifica-se que a introdução 

de três válvulas redutoras de pressão, levaram no geral, a uma redução significativa dos 

valores de pressão na rede de distribuição de água, onde anteriormente a pressão se 

encontrava acima dos valores máximos regulamentares. Relativamente à pressão 

mínima de serviço, esta encontra-se sempre acima da pressão mínima requerida para 

fazer face ao consumo. A zona da rede de distribuição de água onde se verifica a menor 

pressão de serviço entre janeiro e dezembro de 2011 diz respeito ao nó 71, onde a 

pressão mínima de serviço corresponde a 18,24 m c.a. (ou seja, acima da pressão 

mínima requerida igual a 18 m c.a.). Quanto à redução do caudal à saída do reservatório 

Figura 46 - Valores de pressão simulados durante o período diurno, pressões mínimas ao longo da 

rede de distribuição de água (Zona de Sobral e Casal da Cortiça, à esquerda), após inclusão de 3 

(três) válvulas redutoras de pressão, entre janeiro e dezembro de 2011  
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devido à gestão da pressão (caudal dependente da pressão), essa redução não é 

expressiva já que a zona da rede sob influência das três novas válvulas redutoras de 

pressão não é significativa.    

• Cenário 2 – Volume de água para combate a incêndios 

Para verificar o comportamento hidráulico da rede de distribuição de água, na 

situação de utilização de um hidrante (boca de incêndio ou marco de água), estudou-se o 

cenário mais desfavorável entre janeiro e dezembro de 2011 na zona de Sobral e Casal 

da Cortiça, ou seja, durante o mês de junho, onde se verifica o maior consumo horário 

nessa zona da rede, logo pressões de serviço menores. Assim, para o instante de maior 

consumo (durante o mês de junho) adicionou-se um caudal concentrado correspondente 

à utilização de um hidrante. A zona em estudo apresenta Grau 1 de risco de incêndio 

(Artigo 18º, Decreto Regulamentar n.º23/95 de 23 de Agosto), pelo que se considerou 

um caudal instantâneo a garantir para o combate a incêndio de 15 l/s no nó 31 (que 

corresponde à zona da rede de distribuição de água onde existe uma boca de incêndio e 

se verifica a menor pressão de serviço durante o instante de maior consumo), ver Figura 

47. 

 

 

Figura 47 - Caudal instantâneo a garantir no nó 31 para o combate a incêndio (zona de Sobral e 
Casal da Cortiça). 
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Após análise dos resultados de simulação hidráulica verifica-se que passa a 

existir pressões muito baixas, ou seja, as pressões irão baixar na zona do nó 31 para 

valores abaixo da pressão mínima requerida para fazer face ao consumo (18 m c.a.), tal 

como se pode observar na Figura 48. No entanto, não se considera ser uma situação 

gravosa, visto a situação de incêndio ser excecional. Além disso, e de acordo com o 

Artigo 22º do Decreto Regulamentar n.º23/95 de 23 de Agosto, nas situações de 

incêndio não é exigível qualquer limitação de velocidades nas condutas e admitem-se 

alturas piezométricas inferiores a 100 KPa (10 m c.a.), pelo que se considera satisfeita 

as disposições regulamentar a que se refere este cenário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 - Valores de pressão simulados durante o período diurno, pressões mínimas ao longo 
da rede de distribuição de água (Zona de Sobral e Casal da Cortiça, à esquerda), durante a 
utilização de um hidrante no nó 31, entre janeiro e dezembro de 2011. 
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Com o objetivo de verificar a viabilidade da solução que resulta da sobreposição 

dos efeitos dos Cenários 1 e 2 (introdução de três novas válvulas redutoras de pressão e 

o caudal instantâneo a garantir no nó 31 para o combate a incêndio), da análise dos 

resultados de simulação hidráulica, verifica-se uma melhoria do comportamento 

hidráulico da rede de distribuição de água na zona de Sobral e Casal da Cortiça em 

relação a cada um dos cenários estudados individualmente, na medida em que existe um 

melhor ajuste das pressões de serviço ao longo da rede de distribuição de água, tal como 

mostra a Figura 49.   

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 49 - Valores de pressão simulados durante o período diurno, pressões mínimas ao longo da 
rede de distribuição de água (Zona de Sobral e Casal da Cortiça, à esquerda), com válvulas redutoras 
de pressão e utilização de um hidrante no nó 31, entre janeiro e dezembro de 2011. 
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• Cenário 3 – Topologia da rede de distribuição de água 

Neste cenário pretende-se analisar o comportamento hidráulico da rede de 

distribuição de água, entre janeiro e dezembro de 2011, caso seja (re) estabelecida a 

ligação entre os nós 23 e 24 (que define uma malha de grande dimensão e estabelece a 

ligação entre o subsistema da Barreira e o subsistema de Sobral e Casal da Cortiça), ver 

Figura 50.  

 

As Figuras 51 e 52 mostram, respetivamente, as pressões máximas e mínimas de 

serviço ao longo da rede de distribuição de água, entre janeiro e dezembro de 2011, 

após a alteração da topologia da rede de distribuição de água. O facto de existir uma 

ligação entre o subsistema da Barreira e o subsistema de Sobral e Casal da Cortiça 

(através da tubagem 25), faz com que estes dois subsistemas passem a funcionar de 

forma integrada.   

 

Figura 50 - Ligação entre o subsistema da Barreira e o subsistema de Sobral e Casal da Cortiça, 
através da tubagem 25. 
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Figura 51 - Valores de pressão simulados durante o período noturno, pressões máximas ao 
longo da rede de distribuição de água, após alteração da topologia da rede de distribuição de 
água, entre janeiro e dezembro de 2011. 
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Figura 52 - Valores de pressão simulados durante o período diurno, pressões mínimas ao longo 
da rede de distribuição de água, após alteração da topologia da rede de distribuição de água, 
entre janeiro e dezembro de 2011. 

Ao analisarmos a Figura 39 e a Figura 51, verificamos que as pressões máximas 

na rede de distribuição antes e após a alteração da topologia da mesma, sofrem uma 

pequena diminuição em alguns nós na zona de Sobral e Casal da Cortiça, contudo esta é 

pouco significativa, mantendo-se na generalidade ao longo da rede de distribuição, os 

valores de pressão inalterados.  
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Figura 53 - Valores de pressão simulados durante o período diurno, pressões mínimas ao 
longo da rede de distribuição de água, considerando a alteração da topologia da rede de 
distribuição de água e as válvulas redutoras de pressão, entre janeiro e dezembro de 2011. 

Da análise das Figuras 40, 41 e 52, verifica-se uma ligeira alteração nos valores 

da pressão mínima de serviço em algumas zonas da rede de distribuição de água durante 

o período diurno, mas que não são significativas. Para perceber até que ponto a 

alteração da topologia da rede de distribuição de água poderá condicionar o seu 

comportamento hidráulico, e tendo como referência os cenários já estudados, começou-

se por analisar o comportamento hidráulico da rede de distribuição da água incluindo as 

três válvulas redutoras de pressão propostas no Cenário 1. Os resultados da simulação 

hidráulica (pressões mínimas de serviço) estão indicados na Figura 53. 
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Ao analisar-se as Figuras 45, 46 e 53, verifica-se que na Figura 45 e 46, as 

pressões encontram-se mais uniformizadas após a introdução das válvulas redutoras de 

pressão, contudo a rede não está em equilíbrio, porque as pressões são mínimas em 

instantes distintos, dependendo da zona da rede de distribuição (Barreira ou Sobral e 

Casal da Cortiça). Na Figura 53 após união dos dois subsistemas, a rede passa a estar 

em equilíbrio, contudo existe uma ligeira alteração dos valores da pressão, mas nada 

significativa, tal situação deve-se aos baixos consumos ao longo da rede de distribuição 

de água e ao facto das válvulas redutoras de pressão se localizarem nas extremidades da 

rede. 

For fim, as pressões mínimas de serviço obtidas a partir da simulação hidráulica 

para o instante de maior consumo entre janeiro e dezembro de 2011 e que resultam da 

sobreposição dos efeitos da introdução de válvulas redutoras de pressão (Cenário 1) e o 

caudal instantâneo a garantir no nó 31 para o combate a incêndio (Cenário 2), estão 

indicadas na Figura 54. 
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Figura 54 - Valores de pressão simulados durante o período diurno, pressões mínimas ao longo da rede 
de distribuição de água, considerando a alteração da topologia da rede de distribuição de água, as 
válvulas redutoras de pressão e o caudal instantâneo de combate a incêndio no nó 31, entre janeiro e 
dezembro de 2011. 
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Da análise das Figuras 53 e 54 verifica-se que na ausência do caudal instantâneo 

de combate a incêndio no nó 31 as pressões na rede de distribuição de água encontram-

se dentro dos valores regulamentares (ou seja, está garantida a pressão mínima 

requerida para fazer face ao consumo), mas durante a utilização de um hidrante na zona 

do nó 31 verifica-se uma redução da pressão mínima de serviço, sendo essa diminuição 

mais notória junto ao nó 31. Neste caso, apesar da pressão mínima requerida para fazer 

face ao consumo não estar garantida junto ao nó 31, segundo o Artigo 22º do Decreto 

Regulamentar n.º23/95 de 23 de Agosto esta situação considera-se aceitável (situação 

excecional) já que nas situações de incêndio admitem-se alturas piezométricas inferiores 

a 100 KPa (10 m c.a.).  

Da comparação entre as Figuras 49 e 54, conclui-se que em ambos os casos as 

pressões nos nós próximos do nó 31 se encontram abaixo dos 18 m c.a., esta diferença é 

mais significativa na Figura 49, quando os subsistemas não se encontram ligados, 

contudo na Figura 54 verifica-se que a ligação dos subsistemas é importante na medida 

em que permite uma melhor distribuição das pressões ao longo da rede de distribuição 

de água, bem como aumenta a resiliência do sistema aquando da utilização de hidrantes.  
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5 Conclusão 
  

 Os modelos matemáticos de simulação hidráulica demonstram ser uma 

ferramenta muito importante na construção, gestão e exploração das redes de 

distribuição de água. 

 Estes podem ser utilizados tanto por projetistas, como pelas entidades gestoras. 

A nível de projeto é possível verificar o comportamento da rede de distribuição de água 

mesmo antes de esta ser construída. Como ferramenta para as entidades gestoras, é 

importante na medida em que é possível efetuar estudos para gestão da pressão, 

acréscimo de consumo, qualidade da água, eficiência energética bem como planear os 

investimentos e as intervenções na rede de distribuição de água de forma a minimizar as 

interrupções no abastecimento de água e garantir um serviço de qualidade ao 

consumidor final.  

 No que se refere ao caso de estudo apresentado neste trabalho, rede de 

distribuição de água dos Andreus, é possível verificar que existem zonas da rede onde é 

possível ainda reduzir a pressão, bem como aumentar a resiliência do sistema. 

 Assim conclui-se que com a inserção das novas válvulas redutoras de pressão 

pode-se diminuir a ocorrência de roturas na rede, evitando perdas por rotura. A abertura 

da tubagem 25 é vantajosa na situação de incêndio, a conjugação destas duas situações, 

melhoram o comportamento geral da rede de distribuição.  

 A utilidade de um modelo de simulação hidráulica, tanto na exploração como na 

gestão de uma rede de distribuição de água está claramente evidenciado ao longo deste 

estudo. 
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