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RESUMO 
A água é cada vez mais um recurso escasso. O aumento populacional e respectivas capitações e o 
aumento das necessidades agrícolas e industriais que o progresso da sociedade acarreta, ocasionam 
um aumento vertiginoso do consumo da água. 
A garantia da quantidade e da qualidade da água representa geralmente um trabalho complexo. As 
estratégias de controlo vão desde os inquéritos aos consumidores, até aos programas de medição e 
análise contínuos.  
A utilização de modelos matemáticos em sistemas públicos de abastecimento de água permite analisar 
e prever tanto características hidráulicas (caudais e pressões), como parâmetros de qualidade da água.  
Na presente comunicação apresentam-se as vantagens e dificuldades de aplicação dos modelos e faz-
se uma análise comparativa das suas principais características. Para além disso, apresentam-se os 
resultados obtidos na modelação de caudais, pressões e decaimento do cloro no sistema de 
abastecimento de água à cidade de Bragança. 
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1. GENERALIDADES 
Para aplicação de modelos de simulação a sistemas de abastecimento de água, é tão necessário o 
conhecimento das condições de funcionamento do sistema em análise, como a compreensão dos 
conceitos de mecânica dos fluidos associados ao projecto e à operação. 
Um modelo não é só um software de cálculo para a resolução de um conjunto de equações 
previamente definidas, um modelo tem que ser complementado com as características do próprio 
sistema como sejam: a topologia do sistema, os comprimentos e diâmetros das condutas, as cotas dos 
reservatórios, os consumos, o tipo de tratamento, a qualidade da água na origem, o número e tipo de 
captações, etc., que constituem o modelo do sistema propriamente dito.  
A formulação e resolução computacional das equações básicas constituem como que as fundações 
dos modelos, mas os ficheiros de dados correctos e bem organizados, constituem os pilares da 
fiabilidade dos resultados.  
Um programa bem codificado, assente na resolução correcta da formulação física e matemática, não 
pode fornecer mais precisão do que a dos dados introduzidos. 
A experiência de todos os utilizadores é concordante em relação ao facto, de que a construção de um 
modelo eficaz para o utilizador, supõe uma grande exigência de qualidade na recolha dos dados. A 
tradução correcta do sistema é a pedra angular da validade de qualquer simulação. 
A aplicação de modelos é mais uma arte do que uma ciência. 
 
2. RECOLHA E ORGANIZAÇÃO DOS DADOS DE BASE 
Uma parte significativa dos dados de base constantes nos ficheiros de entrada é obtida a partir das 
plantas de cadastro que, em regra, têm indicado: os traçados, os diâmetros e a natureza das tubagens, 
a localização dos reservatórios e das estações elevatórias e sobrepressoras e a localização e 
identificação dos diversos tipos de válvulas e outros acessórios que influenciam o funcionamento dos 
sistemas. 
O cadastro pode estar informatizado e, neste caso, os dados obtidos de vários ficheiros ou camadas do 
mesmo ficheiro devem ser agrupados de acordo com as necessidades do modelo. 
Nos modelos hidráulicos nem sempre é necessário incluir a totalidade das tubagens do sistema, ao 
contrário dos modelos de qualidade. Os tubos de pequeno diâmetro, e em especial, os que são 
perpendiculares à direcção do escoamento podem ser eliminados. Obtém-se, assim, um sistema 
simplificado sem afectar a fiabilidade dos resultados. A tarefa de esquematização requer grande 
experiência e conhecimento do sistema. Não devem ser eliminados troços situados junto das origens 
da água ou próximos de grandes consumidores, mesmo que dotados de pequeno diâmetro. Também 
pode ser preferível, principalmente em tubagens paralelas, substituir tubos de pequeno diâmetro por 
um tubo de diâmetro equivalente, do que simplesmente eliminá-los. A substituição pode fazer-se 
utilizando as características geométricas do tubo de maior diâmetro e aumentando o coeficiente de 
perda de carga (C) de um valor ∆C, determinado pela expressão (Walski, 1983): 
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em que: 
Ci, Di, Li – coeficiente de resistência, diâmetro e comprimento do tubo i 
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C1, D1, L1 – coeficiente de resistência, diâmetro e comprimento do tubo de maior diâmetro. 
Os mapas de trabalho devem conter a informação sistematizada e codificada. A numeração dos 
diversos constituintes dos sistemas deve merecer algum cuidado, utilizando cores diferentes ou outros 
processos que permitam prevenir possíveis enganos. 
Os dados de base de mais difícil aquisição são os consumos nos nós, para estabelecimento dos 
respectivos padrões, os coeficientes de resistência para caracterização do interior das tubagens e os 
coeficientes de decaimento ou crescimento das substâncias presentes na água para modelar as 
alterações na qualidade. 
O estabelecimento dos padrões de consumo é uma tarefa delicada, que exige um cuidado muito 
particular. A fiabilidade dos resultados dos modelos está directamente relacionada com a margem de 
erro dos padrões de consumo atribuídos aos nós. Os padrões de consumos são influenciados pela 
distribuição geográfica, pelo tipo de consumidores, pelas variações diárias e sazonais e pelo 
crescimento populacional a médio e a longo prazo.  
Os caudais a atribuir a cada nó podem ser obtidos, identificando o número e o tipo de consumidores 
que lhe estão associados e atribuindo-lhes uma capitação ou então, identificando a área associada a 
cada nó e, atribuindo um consumo por unidade de área, com o qual se obtém o consumo do nó.  
Alguns modelos permitem subdividir os consumos em cada nó em diferentes categorias, que podem 
ser alteradas ao longo do tempo, atribuindo coeficientes de consumo temporais às várias categorias. A 
determinação dos coeficientes de consumo pode fazer-se recorrendo à análise dos consumos 
registados pelos contadores dos consumidores ou através de inquéritos locais. 
A fixação dos coeficientes de resistência das tubagens é, como a fixação dos consumos, uma tarefa 
difícil e delicada. A rugosidade das tubagens é influenciada por vários factores: tipo de material, idade, 
características do escoamento, etc. Pode recorrer-se a valores existentes na literatura técnica da 
especialidade, valores esses que não devem deixar de ser confirmados através de medições no próprio 
sistema, principalmente na análise de uma rede antiga. 
Para obtenção dos coeficientes de resistência, pode dividir-se a rede a analisar em zonas compostas 
por troços de idêntico material e idade e seleccionar para cada zona um troço recto de tubagem entre 
três bocas de incêndio ou outros pontos onde possa adaptar-se um manómetro e medir o caudal.  
A medição da pressão em dois pontos possibilita determinar a perda de carga. O conhecimento da 
perda de carga e do caudal permitem determinar o coeficiente de resistência, através de uma das 
fórmulas de cálculo de perdas de carga conhecidas. Com os valores determinados, constroem-se 
ábacos para aplicação à totalidade do sistema em estudo ou a sistemas semelhantes. 
Alegre (1990), propõe um método para medição da perda de carga num troço da rede e um método 
para afectação dos consumos aos nós da rede.  
O método de medição das perdas de carga evita a utilização de medidores de caudal e compreende os 
passos que a seguir se descrevem. 
1)  Medição da perda de carga no troço l (∆Hl) através de manómetros instalados nas extremidades de 
jusante e de montante. Na expressão genérica da perda de carga equação (2), as incógnitas são o 
valor do caudal (Ql) e o coeficiente de resistência da conduta (K), que é função do comprimento, 
diâmetro e rugosidade respectivos. 

α
ll KQH =∆                                                                                                                                      ( 2) 
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2)  Abertura total ou parcial de uma boca de incêndio na extremidade de jusante, deixando estabilizar o 
escoamento. 
3) Medição do caudal escoado pela boca de incêndio (∆Q) e novamente a perda de carga (∆Hf) entre 
as extremidades. O caudal é medido através do volume de água escoado num intervalo de tempo 
cronometrado. Admitindo que o abastecimento aos consumidores não será afectado, pode exprimir-se 
o caudal (Qf) que se escoa no troço por: 

QQQ lf ∆+=  ( 3) 

A perda de carga pode agora traduzir-se pela equação (4), onde as incógnitas são novamente K e Ql. 
αα )( QQKKQH lff ∆+==∆ . ( 4) 

A resolução do sistema formado pelas equações (2) e (4) permite obter os valores de K e Ql. 
O teste deve ser executado no menor tempo possível e em horas de baixo consumo, para que a 
hipótese simplificativa de os consumos se manterem constantes, seja válida. O procedimento deve 
repetir-se pelo menos três vezes.  
A fim de evitar que as perdas de carga devidas ao ramal de ligação da boca de incêndio e à própria 
boca de incêndio sejam potenciais fontes de erros, o medidor de pressão de jusante deve ser montado 
de forma a não englobar essas perdas de carga. 
A afectação de consumos aos nós faz-se através da atribuição de coeficientes de utilização a cada 
troço, que têm significado semelhante aos coeficientes de consumo, e têm como função distribuir de 
forma ponderada o consumo total dos pequenos e médios consumidores pelos diversos nós da rede. 
Os grandes consumidores, como hospitais, hotéis, fábricas, etc., são tratados individualmente. 
A determinação dos coeficientes de utilização efectua-se seleccionando o tipo de ocupação 
predominante na área em análise, e atribuindo um coeficiente unitário aos troços que a abastecem. Em 
comparação com estes, determinam-se os coeficientes de utilização para todos os restantes troços, 
excluindo os grandes consumidores, como referido. 
Seguidamente, calcula-se o peso de cada nó, isto é a soma do produto dos coeficientes de utilização 
pelos semi-comprimentos dos troços a ele confluentes. Distribui-se então o consumo total dos 
pequenos e médios consumidores com base nos respectivos pesos. 
A operação dos sistemas é traduzida, nos modelos, por regras relativas ao funcionamento de bombas e 
válvulas, relacionadas com os níveis de água nos reservatórios, pressões ou caudais na rede. Estas 
regras, habitualmente designadas controlos, devem traduzir correctamente os cenários de 
funcionamento do sistema.  
A recolha de dados para estabelecimento dos controlos é feita, geralmente, junto dos operadores dos 
sistemas ou dos fornecedores dos equipamentos.  
A recolha de dados relativos à qualidade exige muito rigor e pode revestir-se de alguma morosidade, 
uma vez que, em regra, é necessário trabalho de laboratório e várias campanhas de medição no 
campo. As campanhas de medição devem ser devidamente programadas e os equipamentos 
utilizados, devidamente, calibrados. 
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3. SELECÇÃO DO MODELO A UTILIZAR 
Actualmente os computadores dispõem de vastas possibilidades e os programas de análise de redes 
tornaram-se mais abrangentes, mais flexíveis e mais fáceis de utilizar. 
Existem vários modelos com capacidade para satisfazer as necessidades dos utilizadores, mas 
também existem muitos factores a ponderar no processo de selecção. 
A estratégia básica a utilizar consiste na comparação das características dos modelos disponíveis, 
baseada na informação disponibilizada pelos fornecedores e na experiência de outros utilizadores. 
A selecção de um programa para simulação de um sistema de abastecimento de água deve ter em 
conta, prioritariamente, o fim a que se destina, o que determina o tipo de análise a efectuar – estática, 
dinâmica, de qualidade, etc.  
Paralelamente, devem ser analisados: 
- O custo; 
- A facilidade de utilização; 
- A operacionalidade e flexibilidade do programa; 
- A robustez do modelo; 
- A velocidade de processamento; 
- As componentes representadas; 
- A interface com o utilizador; 
- As características do modelo de qualidade; 
- A integração com bases de dados de CAD, SIG, SCADA; 
- O apoio técnico e a documentação. 
O custo está, muitas vezes, ligado com o tamanho da rede a analisar. Alguns modelos operam em 
conjunto com software de CAD, sendo necessário analisar essa componente. Para pequenas 
instalações ou consultores que não utilizem esta ferramenta frequentemente, um modelo dispendioso 
pode ser imprudente, enquanto que em grandes instalações cuja utilização seja frequente, o capital 
associado à aquisição de um modelo não será significativo. 
A facilidade de utilização é um factor subjectivo, mas com alguma importância para muitos 
utilizadores. A ajuda em linha e a interface gráfica são duas das ferramentas que contribuem para 
facilitar a utilização. A existência de um módulo que permita detectar possíveis erros na entrada de 
dados e respectivas causas, constitui uma vantagem apresentada por alguns programas. 
A maior parte dos programas corre em vários sistemas tornando-os operacionais para a maior parte 
das máquinas.  
A entrada de dados deve ser, de preferência, em formato livre e possuir adequada flexibilidade, 
permitindo de forma simples modificar ou ampliar a dimensão dos ficheiros de saída e entrada. A 
possibilidade de expandir ou modificar a análise e a capacidade de apresentação dos resultados 
conferem alguma flexibilidade ao modelo. O utilizador deve poder controlar o detalhe da saída de 
dados e poder fornecer o número de iterações e o valor do indicador de convergência. O programa 
deve ser suficientemente flexível de modo a permitir ao utilizador verificar os resultados após um 
número de iterações especificado. Isto permite testar a convergência e determinar a diferença e 
eficiência das iterações extra. Flexibilidade completa para modificar o modelo, apenas é possível, 
quando os códigos de programação são acessíveis. 
Robustez é a capacidade do modelo para encontrar a melhor solução de entre várias situações. 
Qualquer dos métodos numéricos de resolução estáticos ou dinâmicos, anteriormente referidos ou 
respectivas variações, pode ser adequado, desde que revele propriedades de convergência e 
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estabilidade. A rapidez de convergência de qualquer método depende da aproximação da solução 
inicial à solução real. Alguns programas incorporam algoritmos que permitem economizar tempo e 
espaço de memória, principalmente quando se pretende simular várias condições de funcionamento. 
Em sistemas com múltiplas válvulas em que cada uma influencia o funcionamento da outra, podem 
existir problemas de convergência.  
A velocidade do modelo pode ser medida em termos de tempo necessário para processar uma 
aplicação do modelo e/ou o tempo que demora a apresentar graficamente os resultados. Atendendo ao 
grande desenvolvimento dos computadores, a velocidade de processamento deixa de ser um 
problema, a não ser para sistemas muito grandes ou para simulações muito demoradas. 
Um programa deve ter capacidade para simular todas as componentes do sistema (nós, troços, 
bombas, válvulas, reservatórios, etc.) e especificar os tipos de controlo necessário, em condições 
dinâmicas. 
Tem havido grandes avanços na interface com o utilizador. A interface gráfica (GUI) evoluiu em 
poucos anos, de uma ferramenta disponível num número reduzido de computadores para uma 
ferramenta praticamente, presente em todos casos. Nos modelos de abastecimento de água esta 
interface deve incluir vários tipos de gráficos e opções tabulares, para visualizar resultados e para 
introduzir ou editar as características do sistema. 
Se o objectivo da análise inclui o conhecimento da qualidade da água, então o modelo deve ter 
capacidade para fazer simulações em período alargado de substâncias conservativas e não 
conservativas e ainda ter capacidade para determinar a idade da água em qualquer ponto do sistema e 
a percentagem do caudal que, partindo de um determinado nó, atinge todos os outros ao longo do 
tempo. 
Frequentemente, a informação dos ficheiros de entrada ou a informação fornecida pelo modelo provém 
ou necessita de ser transferida de, ou para bases de dados externas: SIG, CAD, SCADA. O modelo 
deve ter possibilidade de integrar essas bases de dados.  
O apoio técnico que os fornecedores do modelo possam prestar é muito importante, principalmente 
para utilizadores inexperientes. O apoio pode ser prestado no local, por telefone, ou em “site” da 
Internet. A documentação escrita, manuais de utilização, deve ser complementada com ajuda “on-line”. 
Os primeiros conhecimentos são, geralmente, ministrados através de cursos de formação e vídeos. 
 
4. CARACTERÍSTICAS DE ALGUNS MODELOS  
Actualmente existem vários programas informáticos que permitem a determinação de parâmetros 
ligados à quantidade ou à qualidade da água. Este campo continua em desenvolvimento e novos 
modelos surgirão no futuro.  
Quase todos os programas aliam um modelo hidráulico a um modelo de qualidade e englobam 
subrotinas, que facilitam a entrada e saída de dados, bem como a respectiva apresentação. 
No Quadro 1 resumem-se as principais características de alguns modelos aplicáveis na simulação de 
sistemas de abastecimento de água, referindo-se o método numérico de resolução quer do modelo 
hidráulico, quer do modelo de qualidade, o modo de gestão dos dados de entrada e saída, o ambiente 
gráfico em que estão inseridos, etc. 
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Quadro.1 – Características de alguns modelos de simulação de sistemas de abastecimento de água 

GESTÃO DE DADOS 
MODELOS 

ANÁLISE 
HIDRÁULICA 

ANÁLISE DE 
QUALIDADE 

ENTRADA 
SAÍDA 

INTERFACE 
INTERNET 

W
ATERCAD 

Análise estática e período 
alargado 
Perdas de carga: Darcy-
W

eisbach, Hazen-W
illiams, 

Manning-Strickler 
Resolução: método 
gradiente. 
Modelação de emergências 
e incêndios 

Várias origens 
Determinação da idade da 
água 
Identificação do percurso 
da água 
Resolução: MDVE 
Cinética das reacções no 
seio da água e paredes da 
tubagem 

Com ou sem Autocad. 
Numera 
automaticamente nós, 
troços, bombas 
reservatórios 
Padrões de consumo variados 
Regras de controlo de bombas 
e válvulas 
Curvas de bombas 
Modelo de teste de dados 

Tabular ou gráfica 

Saída para fax, plotter 
ou impressora  
Calibração de consumos e 
rugosidade  
Ligação a: W

ord, Excel; 
Access, Autocad. SIG 
(Arcview) 
Permite personalizar 
relatórios e filtrar resultados 

Sistema: “point -click-drag-
drop-move” 

Interface gráfica para 
W

indows 95, 98,2000, 
NT, Autocad R14 ou 
2000. 
 Função de mapa “Query” 

Guias “pop-up”, 
“wizard” e tutoriais 
interactivos para 
várias operações 

http://www.ha
estad.com/sof
tware/waterca
d      

PICCOLO 
Análise estática e período 
alargado 
Perdas de carga: Darcy-
W

eisbach, Hazen-W
illiams. 

Resolução: método 
híbrido. 
Simulação de incêndios 
Módulo de dimensiona-
mento de tubagem  
Módulo de estratégia de 
operação. 
Módulo de escoamento 
variável. 

Várias origens 
Determinação da idade da 
água 
Identificação do 
percurso da água 
Resolução: MDVE 
Permite prever 
incrustações e programar 
as operações de limpeza. 
Modelação dinâmica do 
desenvolvimento de 
bactérias no sistema 

Padrões de consumo variados 
Regras de controlo de bombas 
e válvulas 
Curvas de bombas de 3 a 20 
pontos. 
Permite programar 
macroprocedimentos. 
Medidas de segurança de 
dados 
Várias configurações de en-
trada e saída de reservató-
rios. 

Tabular ou gráfica 

Permite várias vistas 
simultâneas  
Ligação a bases de dados 
ou SIG 
Desenho dos perfis longi-
tudinais das tubagens. 
Controlo em tempo real 
 

Operadores gráficos para 
modificar, criar e inserir 
elementos” 
Importa ou exporta dados 
ASCII e gráficos: DXF, 
GIF, W

MF. 
Extracção de submodelos 
Tutoriais interactivos para 
várias operações 
Visão animada em função 
do tempo. 

http://www.saf
ege/dom/logic
iel/reseaux/pi
ccolo 
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 Quadro.1 – Características de alguns modelos de simulação de sistemas de abastecimento de água (continuação) 

GESTÃO DE DADOS 
MODELOS 

ANÁLISE 
HIDRÁULICA 

ANÁLISE DE 
QUALIDADE 

ENTRADA 
SAÍDA 

INTERFACE 
INTERNET 

SINERGEE 
(Sucessor do 
Stoner 
W

orkstation 
Service - 
SW

S) 

Análise estática e período 
alargado 
Perdas de carga: Darcy-
W

eisbach, Hazen-W
illiams 

Manning-Strickler 
Módulo de delimitação de 
zonas 
 

Várias origens 
Determinação da idade da 
água 
Identificação do percurso 
da água 
Determina concentração 
de 2 substâncias em 
simultâneo 

Padrões de consumo variados 
Regras de controlo de bombas 
e válvulas 
Curvas de bombas. 
Módulo de gestão de clientes 
Extracção de subsistemas 

Tabular ou gráfica 

Permite várias vistas 
simultâneas  
Módulo Geo-Backgroud 
para imagens raster ou 
vec-toriais 
Filtração dos resultados 

Sistema: “point -click-drag-
drop-move” 
Importa ou exporta dados 
do ACCESS e gráficos: 
DXF, DGN, MIF, SHP, TIF, 
BMP. 
Pode permutar dados com 
SCADA. 

http://www.sto
ner.com 

W
ATNET 

Análise estática e período 
alargado 
Perda de carga: Darcy-
W

eisbach, Hazen-W
illiams 

 

Várias origens 
Determinação da idade da 
água 
Identificação do percurso 
da água. 

Padrões de consumo variados 
Regras de controlo de bombas 
e válvulas 
Curvas de bombas. 

Tabular ou gráfica 

Permite várias vistas 
simultâneas  
Ligação a bases de dados, 
SIG, SCADA 
Calibração  

Interface com W
indows. 

Criação ou correcção 
interactivas. 
Selecção gráfica ou 
através da função “query”. 

http://www.wr
cplc.co.uk 

H
2 ONET 

Análise estática e período 
alargado 
Perdas de carga: Darcy-
W

eisbach, Hazen-W
illiams 

Manning-Strickler 
Modelação de incêndios 
Módulo de energia 

Várias origens 
Determinação da idade da 
água 
Identificação do percurso 
da água 
Cinética das reacções no 
seio da água e paredes da 
tubagem 

Requer Autocad. 
Padrões de consumo variados 
Regras de controlo de bombas 
e válvulas 
Curvas de bombas 
 

Tabular ou gráfica 

Possibilidade de 
adaptar relatório de 
resultados 
Calibração de consumos e 
rugosidade e parâmetros de 
qualidade 
Ligação a: SCADA;. SIG 
(ArcView) 
 

Gera mapas para 
quaisquer atributos 
numéricos 
Interface gráfica para 
W

indows 95, 98,2000, 
NT,  
 Função de mapa “Query” 
SCADA interface 

www.mwhsoft
.com/flash/pa
ge/p_product/ 
mw_products
_h2onet 
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Quadro.1 – Características de alguns modelos de simulação de sistemas de abastecimento de água (continuação) 

GESTÃO DE DADOS 
MODELOS 

ANÁLISE 
HIDRÁULICA 

ANÁLISE DE 
QUALIDADE 

ENTRADA 
SAÍDA 

INTERFACE 
INTERNET 

PERFOR-
MANCE Q 

Simulação dinâmica através 
do módulo “PERF” 
Perdas de carga: Darcy-
W

eisbach, Hazen-W
illiams, 

Manning-Strickler 
Modelação de reservatório 
de qualquer forma e volume 
Modelação de vários tipos 
de válvulas 

Várias origens 
Determinação da idade da 
água 
Identificação do percurso 
da água 
Resolução: método 
comandado pelo 
acontecimento 
Cinética das reacções no 
seio da água e paredes da 
tubagem 

Com ou sem Autocad. 
Padrões de consumo variados 
Regras de controlo de bombas 
e válvulas 
Curvas de bombas e de 
reservatórios 
 

Tabular ou gráfica 
Ligação a: W

ord, Excel; 
Access, Autocad. SIG 
(Arcview) 
Permite personalizar 
relatórios e filtrar resultados 
Resultados do balanço 
mássico 

Interface com W
indows” 

Interface gráfica para 
W

indows 95, 98,2000, 
NT, Autocad R14 ou 
2000. 
 Função de mapa “Query” 

 

http://www.lne
c.pt 
     

EPANET 
Análise estática e período 
alargado 
Perdas de carga: Darcy-
W

eisbach, Hazen-W
illiams, 

Manning-Strickler 
Resolução: método 
gradiente. 
Modelação de bombas com 
velocidade cte e variável 
Modelação de reservatório 
de qualquer forma 
Modelação de vários tipos 
de válvulas 

Várias origens 
Determinação da idade da 
água 
Identificação do percurso 
da água 
Resolução: método 
comandado pelo tempo 
Cinética das reacções no 
seio da água e paredes da 
tubagem 

Com ou sem Autocad. 
Padrões de consumo variados 
Regras de controlo de bombas 
e válvulas 
Curvas de bombas 
Modelo de teste de dados 

Tabular ou gráfica 
Calibração de consumos e 
rugosidade  
Ligação a: W

ord, Excel; 
Access, Autocad. SIG 
(Arcview) 
Permite personalizar 
relatórios e filtrar resultados 

Sistema: “point -click-drag-
drop-move” 
Função de mapa “Query” 

Guias “pop-up”, 
“wizard” e tutoriais 
interactivos para 
várias operações 
Visão animada no 
tempo 

http://www.ep
a.gov/ORD/N
MRL/wswrd/e
panet.html 
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5. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA À CIDADE DE BRAGANÇA 

5.1 Descrição do sistema 
Bragança é uma cidade com cerca de 30 000 habitantes cujo abastecimento de água é feito a 
partir da albufeira da Serra Serrada, que faz parte do conjunto de Aproveitamentos Hidráulicos 
do Alto Sabor, os quais têm também uma componente hidroeléctrica. 
A albufeira fica situada na Serra de Montesinho à cota 1200 m, sendo a água na origem de boa 
qualidade - não existe poluição de origem agrícola, doméstica ou industrial. 
A partir da albufeira desenvolve-se um canal a que se segue uma conduta forçada, entre a 
câmara de carga de Montesinho e a central hidroeléctrica de Prado Novo. Nesta conduta existe 
uma derivação de 500 mm, com 1070 m de comprimento até à estação de tratamento de água 
(ETA) e que constitui o primeiro troço do abastecimento (Figura 1). 

 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 10 – Esquema do sistema adutor – troço 1 

Entre a ETA e os reservatórios de distribuição, o sistema adutor é constituído por três troços 
(Figura 2): o troço 2 com 7630 m de comprimento e diâmetros 450 mm (em 4567 m) e 400 mm 
(em 3063 m); o troço 3 com 3366 m de comprimento e diâmetros 350 mm (em 1288 m) e 300 
mm (em 2078 m) e o troço 4 com 4375 m de comprimento e 200 mm de diâmetro. 

Figura2 – Esquema do sistema adutor – troços 2, 3 e 4 
A ETA situa-se à cota 900 m e todos os órgãos estão no interior de um edifício devido às baixas 
temperaturas que se verificam durante grande parte do ano no local onde está implantada. Na 
ETA a água é sujeita a coagulação, decantação, filtração e desinfecção. 
Os reservatórios de distribuição integrados no sistema localizam-se em duas zonas distintas: a 
zona de Vale de Álvaro que inclui um reservatório elevado de 500 m3 de capacidade e dois 
apoiados no solo, com 6000 m3 e 760 m3 de capacidade e a zona de S. Bartolomeu que integra 
um reservatório semi-enterrado de 2000 m3 de capacidade.  

Câmara de carga  
de Montesinho 

Central de Prado Novo 

ETA 

ETA 
S. Bartolomeu 
(1 reservatório) 

Vale de Álvaro 
(3 reservatórios) 

Troço 2 

Troço 3

Troço 4

Troço1 
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5.2 Modelação hidráulica e de decaimento do cloro no sistema adutor  

5.2.1 Generalidades  

O estudo, para modelação do sistema adutor, iniciou-se com a aquisição dos dados necessários 
para a representação topológica e topográfica do sistema, traduzidos na base de dados relativos 
aos troços e aos nós. Neste passo foi também necessário conhecer as condições de operação 
dos reservatórios e válvulas.  
A segunda etapa assentou na aquisição de dados para calibração do modelo. Procedeu-se à 
instalação de um medidor de caudal ultra-sónico, de dois “datalogger” com sensores de pressão 
e de dois medidores de cloro portátil “Accuchlor” e respectivo “datataker” nos pontos 1 e 7 da 
Figura 3. No ponto 5 mediu-se o caudal e a pressão, através dos aparelhos de medição aí 
instalados, e que fazem parte da obra. 

Figura 3  – Representação esquemática do sistema adutor 
Com os resultados obtidos num período de 48 horas, obtiveram-se os padrões de consumo e os 
perfis diários de concentração de cloro representados nas Figuras 4 e 5.  
A duração total da simulação abrangeu um período de 60 horas e foram considerados os 
seguintes intervalos:  
- Cálculo hidráulico – 1 hora; 
- Decaimento do cloro – 5 minutos; 
- Padrões – 30 minutos; 
- Apresentação dos resultados – 1 hora. 
Utilizou-se a fórmula de Hazen-Williams para cálculo das perdas de carga e para resolução das 
equações não lineares que traduzem as condições hidráulicas, fixando-se um número máximo 
de 40 iterações e um critério de convergência de 0.001.  
 



6º SILUSBA – Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Oficial Portuguesa 

 564

0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00

0:
27

3:
27

6:
27

9:
27

12
:2

7

15
:2

7

18
:2

7

21
:2

7

0:
27

3:
27

6:
27

9:
27

12
:2

7

15
:2

7

18
:2

7

21
:2

7

Tempo (horas)

(Q
/Q

m
)

  

0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80

0:
27

1:
57

3:
27

4:
57

6:
27

7:
57

9:
27

10
:5

7

12
:2

7

13
:5

7

15
:2

7

16
:5

7

18
:2

7

19
:5

7

21
:2

7

22
:5

7

Tempo (horas)

(Q
/Q

m
)

 
Figura 4 – Padrão de consumos nos nós 5 e 7 
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Figura 5 – Padrão da variação diária da concentração de cloro à saída da ETA 

A análise de qualidade incluiu o estudo do decaimento do cloro e a determinação da idade da 
água em qualquer ponto do sistema. Utilizou-se o modelo cinético de primeira ordem para 
modelar o decaimento do cloro no seio da água e igualmente um modelo de primeira ordem para 
modelar as reacções nas paredes da tubagem. O valor considerado na tolerância da qualidade 
foi 0.01. 

5.2.2 Cenários simulados e resultados obtidos 

Os cenários simulados tiveram como objectivo a calibração do coeficiente de resistência da 
conduta e do coeficiente de decaimento do cloro provocado pelas reacções na interface com as 
paredes da tubagem, uma vez que o coeficiente de decaimento do cloro devido às 
características da água foi determinado em laboratório e os caudais no período da simulação 
foram obtidos com o medidor de caudal portátil.  
Simularam-se diferentes valores do coeficiente de resistência da tubagem, os quais foram 
seleccionados atendendo ao material da conduta e à sua idade. O estudo foi realizado para 
valores do coeficiente de resistência de 100, 110, 120 e 130.  
No Quadro 2 apresentam-se os valores da cota piezométrica e pressão nos nós da rede na 60ª 
hora do período de simulação para os valores do coeficiente de resistência (C) simulados.  
Para determinação do coeficiente de reacção devido às paredes da tubagem, Kw, ensaiaram-se 
diversos valores deste coeficiente.  
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No Quadro 3 apresentam-se os valores obtidos para a concentração de cloro no nó 7, 
considerando diferentes valores de Kw, nas últimas 12 horas do período de simulação. 

Quadro 2 – Pressão e cota piezométrica na 60ª hora para diferentes valores de C  
Cota piezométrica(m) Pressão (mca) Identifica- 

ção do nó 

Caudal 

(l/s) 100 110 120 130 100 110 120 130 

1 0.00 889.00 889.00 889.00 889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 0.00 883.87 884.70 885.34 885.84 138.87 139.70 140.34 140.84 

3 0.00 877.76 879.58 880.98 882.08 299.76 301.58 302.98 304.08 

4 0.00 877.76 879.58 880.98 882.08 299.76 301.58 302.98 304.08 

5 10.72 872.49 875.16 877.22 878.85 52.49 55.16 57.22 58.85 

6 0.00 864.56 868.52 871.56 873.97 171.56 175.52 178.56 180.97 

7 76.44 860.7 865.28 868.81 871.59 125.70 130.28 133.81 136.59 

8 -87.15 889.0 889.00 889.00 889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
Quadro 3 – Concentração de cloro para diferentes valores de KW no nó 7  

Tempo Kw=-0.007 Kw=-0.01 Kw=-0.015 Kw=-0.02 Kw=-0.025 
48:00:00 1.12 1.11 1.10 1.10 1.09 
49:00:00 1.06 1.06 1.04 1.03 1.02 
50:00:00 1.00 0.99 0.98 0.97 0.95 
51:00:00 0.93 0.93 0.92 0.91 0.89 
52:00:00 0.9 0.89 0.88 0.86 0.85 
53:00:00 0.84 0.84 0.82 0.81 0.79 
54:00:00 0.78 0.78 0.76 0.75 0.73 
55:00:00 0.65 0.64 0.63 0.62 0.61 
56:00:00 0.52 0.52 0.51 0.49 0.48 
57:00:00 0.35 0.34 0.34 0.33 0.32 
58:00:00 0.97 0.96 0.94 0.93 0.91 
59:00:00 1.13 1.12 1.1 1.08 1.07 
60:00:00 1.35 1.34 1.33 1.31 1.30 

 

5.2.3 Análise dos resultados obtidos e modelação final  

Os valores dos resultados obtidos nas diferentes simulações foram comparados com os valores 
medidos no campo.  
Na modelação final, adoptou-se o valor de 110 para o coeficiente de resistência da tubagem, por 
ter sido aquele que permitiu o melhor ajustamento entre os valores da pressão medidos e 
simulados (Figura 6 a). 
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Figura 6a) Pressão no nó 7    Figura 6b) Concentração de cloro no nó 7 
Para coeficiente de reacção das paredes, a análise de sensibilidade permitiu chegar ao valor 
 –0.015 m dia-1, que conduziu ao melhor ajustamento dos valores da concentração de cloro 
(Figura 6b). 
No Quadro 4 listam-se, para os consumos no nó 5 e para a concentração de cloro e pressão no 
nó 7, o número de observações, a média dos valores medidos e simulados, o erro absoluto 
médio e o desvio padrão entre os valores medidos e simulados. 

Quadro 4 – Estatísticas de calibração dos parâmetros medidos no sistema 

Local Parâmetro Nº de 
Observações 

Média dos 
valores medidos 

Média dos 
valores 

simulados 
Erro absoluto 

médio 
Desvio 
padrão 

Nó 5 Caudal (l/s) 932 7.98 8.34 0.722 1.010 

Nó 7 Pressão (mca) 96 138.82 136.75 2.692 4.412 

Nó 7 Cloro (mg/l) 211 1.32 1.34 0.039 0.062 

A modelação final fornece os resultados que se apresentam nos gráficos das Figuras 7 a 9. 
A Figura 7a) representa valores do consumo no nó 5, em função do tempo. É possível obter este 
gráfico para um parâmetro seleccionado em qualquer troço ou nó durante o período de 
simulação. 
A Figura 7b) representa o balanço entre o caudal fornecido e o caudal consumido para todos os 
nós durante o período de simulação, que são coincidentes no caso apresentado. 

    

 
 
Figura 7a) Consumos no nó 5  
 
 
  

Figura 7b) Balanço entre o caudal fornecido e o 
consumido 
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A Figura 8a) representa valores da concentração de cloro, em função da distância para um 
conjunto de nós num intervalo de tempo especificado.  
A Figura 8b) representa a percentagem de troços ou nós que não excedem valores de um 
parâmetro seleccionado, neste caso a carga hidráulica. 
 

Figura 8a) Perfil de cloro entre o nó de origem e o nó 7         Figura 8b) Distribuição da carga 
hidráulica 
A Figura 9a) representa, através dum gráfico circular, a reacção média do cloro devida às 
características da água e às paredes da tubagem, mostrando a influência de cada um desses 
factores no decaimento do cloro. 
A Figura 9b) representa a dispersão entre os valores medidos e os simulados em relação a uma 
recta a 45º. 

Figura 9a) Taxas de reacção média            Figura 9b) Correlação entre o caudal medido e    
simulado 

5.2.4 Discussão dos resultados 

O sistema adutor é constituído por condutas de ferro fundido dúctil com diâmetros entre 200 e 
450 mm, tendo entrado em funcionamento em 1995.  

Os coeficientes de resistência das condutas (C), englobam não só o atrito das paredes ligado ao 
material de que são feitas, mas outros factores tais como a variação de diâmetros, os acessórios 
existentes na rede, as curvas, a velocidade do escoamento e a idade das condutas. No caso 
estudado, condutas com idade baixa, poucos acessórios, pequena variação dos diâmetros e 
traçado rectilíneo conduziram a um ajustamento aceitável, entre os valores da pressão 
simulados e medidos (Figura 6a) considerando C igual a 110 para a fórmula de Hazen-Williams. 
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Do mesmo modo, o coeficiente de reacção do cloro devido às paredes das tubagens, Kw, igual a  
0.015 m dia-1, conduziu a resultados aceitáveis entre os valores simulados e medidos (Figura 
6b). A corrosão e a formação de biofilme, que em regra estão ligados à idade das condutas e a 
velocidade do escoamento ligada ao tempo de retenção no sistema são, provavelmente, os 
factores mais influentes nos valores obtidos e que conduziram a erros absolutos médios e 
desvios padrões baixos. Os mesmos factores pesaram na proporção verificada entre as taxas de 
reacção média devidas ao escoamento e as taxas de reacção média devidas às paredes das 
tubagens representadas na Figura 9a). 
Não se verificaram perdas ou fugas durante o período de análise o que é confirmado pela 
coincidência observada entre o caudal fornecido e consumido (Figura 7b).  
O gráfico de correlação entre o caudal medido e simulado (Figura 9b) traduz possíveis erros de 
precisão do medidor de caudal. 
 
6. CONCLUSÕES  
A simulação do funcionamento de um sistema de abastecimento de água, através de modelos 
computacionais, constitui uma ferramenta poderosa que pode ser utilizada, tanto na sua 
concepção, como na respectiva exploração e manutenção. Existem vários modelos com 
capacidade para satisfazer as necessidades dos utilizadores, sendo alguns de acesso livre, 
como o EPANET.  
O estudo efectuado no sistema de abastecimento de água à cidade de Bragança permite prever 
o caudal, a pressão e a concentração de cloro residual em qualquer momento e ponto do 
sistema, que são elementos essenciais no apoio à decisão, tendo em vista a garantia dos 
padrões de qualidade exigíveis à potabilidade da água.  
A determinação correcta dos padrões de consumo, dos coeficientes de utilização atribuídos aos 
nós das redes, dos coeficientes de resistência da tubagem e dos coeficientes de decaimento do 
cloro é uma tarefa tão necessária quanto difícil. A calibração dos modelos é de importância 
fundamental para tornar os resultados credíveis. 

A necessidade de respeitar padrões de qualidade da água cada vez mais exigentes, impostos 
pela legislação em vigor, e as exigências crescentes dos consumidores, fará com que os 
modelos de quantidade e qualidade da água se tornem numa ferramenta indispensável para o 
controlo do funcionamento dos sistemas. 
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RESUMO 
 
É  prática  em Moçambique adoptar-se horizontes de 20 a 25 anos no dimensionamento de 
redes de abastecimento de água.  
 
Apesar de satisfazer as condições do Regulamento, o dimensionamento pode não ajustar a 
realidade devido aos seguintes factores: 
 
População:  Os  tipos de consumo, dependem da população actual e sua evolução futura. A 
população Moçambicana conheceu  movimentos migratórios distintos nos últimos 30 anos. 
Estatísticamente é retratado, a partir do qual, se faz a projecção futura. O alto índice de 
mortalidade, devido a factores diversos, afectam as tendências de crescimento. Assim, as 
projecções acima de 10 anos, podem não ser reais.  
 
Consumos Industriais, Comerciais e Públicos: Regista-se no país um franco crescimento 
económico. Como resultado, as necessidades de água são maiores. Esta componente é 
normalmente tratada como sendo uma parte do consumo populacional e por conseguinte, os 
consumos obtidos podem não ser reais. 
 
Perdas: Representam o volume de água não contabilizado e são determinadas como uma parte 
do consumo populacional. A redução de perdas dependem dos investimentos a serem feitos. 
Esta componente, pode também não traduzir a realidade. 
 
O processo de dimensionamento da rede de distribuição de água está centrado numa base 
estatística e de projecções que podem, ou não retratar a realidade e os investimentos realizados,  
não atingir o objectivo desejado. O presente artigo propõe dimensionamentos da rede de 
distribuição de água para horizontes intermédios (períodos de 10 anos), com possibilidades de 
atingir horizontes de 20 a 25 anos, realizando para tal, algumas intervenções de reforço na rede.  
 
 
PALAVRAS CHAVES 
 

Dimensionamento, Água, Regulamento, Horizonte, Proposta 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Tem sido prática no nosso País os projectistas envolvidos em dimensionamento de 
sistemas de abastecimento de água considerarem períodos de 20 a 25 anos como horizonte de 
projecto para redes de distribuição. 
 
Esta prática resulta, por um lado, pelo facto dos materiais a serem aplicados terem uma vida útil 
de cerca de 30 anos e, por outro, pelo enorme investimento inicial que é feito. 
 
O actual Regulamento dos sistemas públicos de distribuição de água e de drenagem de águas 
residuais de Moçambique contribui em parte para esta tendência. Parte dos artigos que 
compõem o capítulo IV do Regulamento tem como referência o comportamento hidráulico e 
estabilidade da rede no início de exploração do sistema e no ano horizonte. 
 
A observância destas condições referenciadas e de outras não aqui retratadas dá a indicação de 
que o cálculo das redes de água, satisfazendo estas condições, é condição suficiente para se 
considerar aceite. 
 
Pensamos, contudo, que esta forma linear de dimensionar redes de água, apesar de satisfazer 
as condições vigentes no Regulamento dos sistemas públicos de distribuição de água e de 
drenagem de águas residuais de Moçambique, pode não retratar fielmente a realidade. 
 
2. FACTORES DE DIMENSIONAMENTO 
 

No cálculo das  redes de distribuição vários são os factores que influenciam o seu 
dimensionamento. 
 
2.1 Evolução Populacional 
 

A população é o factor mais importante a ter em conta. O dimensionamento concentra-
se basicamente sobre este vector. Os tipos de serviço são o abastecimento domiciliário, por 
torneira no quintal e por fontanários. O consumo, neste vector, representa uma parte significativa 
do consumo total. 
 
Em Moçambique, após a Independência, a componente populacional conheceu dois momentos 
distintos.  O primeiro aconteceu durante o período do conflito armado, em que as populações 
eram obrigadas a refugiar-se  nas zonas de maior protecção. Este movimento, originou a que 
houvesse uma maior concentração da população junto às cidades e vilas. 
 
O segundo momento, registou-se após o fim do conflito armado. Uma parte da população 
retornou às suas zonas de origem enquanto que a outra se manteve nas cidades e vilas para 
onde tinha migrado. 
 
Após este movimento migratório foi possível saber, através de censo populacional realizado em 
1997, qual a população deslocada. Estatísticamente este movimento foi retratado. 
 
Por outro lado, também é possível conhecer através de dados estatísticos a taxa de crescimento 
populacional de uma determinada zona. A partir desta taxa, projecta-se a população futura. 
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Contudo, pensamos que, para horizontes de projecto acima de 10 anos, a população obtida 
através de uma projecção estatística pode não retratar fielmente a realidade.  
 
Este pensamento fundamenta-se no facto de se registarem várias doenças, com amplitudes de 
mortalidade significativa, calamidades naturais, instabilidade social e todo um conjunto de 
factores sócio-económicos que certamente contribuem para alterar a tendência de crescimento. 
 
 2.2 Consumos Industriais, comerciais e públicos 
 

Os consumos industriais, comerciais e públicos representam uma parte do consumo 
total. 
 
Moçambique está a registar um franco crescimento económico. O parque industrial está a 
crescer e consequentemente, as necessidades de água são maiores. 
 
A projecção das necessidades de água para estes consumos é feita considerando uma 
percentagem do consumo populacional. As necessidades de água têm muito a ver com o tipo de 
indústria a instalar. Há  indústrias que não necessitam de grandes volumes de água mas há 
outras que requerem muita água. Por outro lado, junto às grandes superfícies industriais geram-
se pequenos aglomerados populacionais que são motivadas pelas opurtunidades de emprego 
que se criam, e daí, serviços auxiliares que se instalam para atender este novo aglomerado 
populacional. 
 
Moçambique tem registado um forte crescimento económico, por conseguinte, criam-se novos 
polos de desenvolvimento.  
 
Portanto, devido ao crescimento económico a projecção de consumo industrial, comercial e 
público feito através de uma percentagem de consumo da população pode também não retratar 
fielmente a realidade. 
 
2.3 Perdas 
 

As perdas referem-se ao volume de água não contabilizado. Podem ser fugas na rede, 
ligações ilegais, não pagáveis, entre outros. 
 
Esta componente representa também uma parte do consumo total. As perdas futuras são 
estimadas, ou seja, será necessário efectuar todo um trabalho para garantir que as perdas 
futuras não excedam o estimado. Para tal, serão necessários recursos humanos, técnicos e 
financeiros, ou seja, mais investimentos.  
 
Portanto, esta componente está dependente dos recursos disponíveis e, por conseguinte, a 
percentagem estimada para perdas pode também não corresponder à realidade. 
 
3.        FASEAMENTO DO PROJECTO 
 

Todo o processo de dimensionamento está centrado numa base estatística e de 
projecções. As projecções podem não retratar a realidade e, como o dimensionamento de redes 
é feita para horizontes de projecto de 20 a 25 anos, todo o investimento feito pode não atingir o 
objectivo desejado. 
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Para tal, propomos que o dimensionamento da rede deverá ter em vista o ano horizonte 
intermédio (período de 10 anos), com possibilidade de  atingir o horizonte de 20 a 25 anos, 
efectuando para tal  pequenas intervenções de duplicação na rede. 
 
As vantagens desta opção são: 
 
- Acompanhar a evolução de crescimento real da cidade ou vila; 
- Efectuar pequenas intervenções de correção na rede se se verificar uma maior demanda 

de água numa determinada área; 
- Garantir que o investimento efectuado atinja o objectivo desejado; 
 
4. EXEMPLO DE DIMENSIONAMENTO 
 

É projectada a rede de distribuição de água à zona baixa da cidade de Xai-Xai. 
 
Os dados de base (população, consumos, perdas, factor de ponta)  e as projecções futuras são 
apresentadas no quadro 1: 
 
Quadro 1  - Cálculo da necessidade de água 
        2001 2010 2020 2001 2010 2020 
População por tipo de ligação             
Ligação domiciliária   30% 30% 30% 5,670       6,974      8,280       
Ligação de torneira à porta  14% 21% 40% 2,646       4,882      11,040      
Fontanários   27% 32% 30% 5,103       7,439       8,280       
Sem atendimento   29% 17% 0% 5,481       3,952          -         
População total (habitantes)       18,900       23,247     27,600      
                
Consumo doméstico por tipo de ligação l/d/p l/d/p l/d/p m3 m3 m3 
Ligação domiciliária   125 125 125 709       872       1,035       
Ligação de torneira à porta   50 50 50 132       244        552       
Fontanários   30 30 30 153       223        248       
                
Consumo total doméstico (m3/dia)      994       1,339      1,835       
                
Consumo não doméstico (m3/dia) 20% 30% 45% 199       402        826       
                
Consumo Total (m3/dia)       1,193       1,741       2,661       
                
Perdas por fugas (m3/dia)       95       116       138       
                
Caudal médio diário (m3/dia)       1,287       1,857      2,799       
                
Caudal médio por segundo (l/s)       714.90       21.49      32.40       
                
Factor de ponta        2.51       2.46        2.42       
                
Caudal de dimensionamento (l/s)      35.7       50.9        76.2       
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Perdas por fugas       2001 2010 2020 
          

Número de habitantes abastecidos c/ligações domiciliárias   5,670       6,974      
            
8,280       

Número médio de utentes por ramal de ligação    6 6 6 
Número de ramais de ligação     945       1,162      1,380       
100 litros por ramal de ligação por dia em redes >=20 kms  94,500       116,235  138,000      
Caudal de fugas em m3/dia         94.50       116.24    138.00      
          
Factor de Ponta      2001 2010 2020 
                    

População           18,900       23,247    
          
27,600      

Factor de Ponta       2.51       2.46       2.42       
                    
          

 
Para o dimensionamento da rede de abastecimento de água a Xai-Xai considerou-se  para 
horizonte de projecto o ano 2020, com a particularidade do cálculo da rede ser feito para um ano 
intermédio e, a partir deste ano (intermédio), efectuam-se pequenas intervenções de duplicação 
na rede para atingir o ano horizonte. O dimensionamento da rede de distribuição foi feito com o 
programa de cálculo de redes Epanet 2. 
Na Figura 1 é apresentado o esquema da rede de distribuição para o ano intermédio 2010. 
 
 

Figura 1 – Projecção da rede distribuição de Xai-Xai (zona baixa) até ao ano 2010 
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No seu dimensionamento, foram tidos em consideração o consumo total e as perdas por fugas e 
incêndios. Como consumo total foram considerados os consumos domésticos (domiciliários, os 
consumos de torneira no quintal e os do abastecimento por fontanários) e não domésticos. Os 
factores de ponta considerados foram de 2.51 (ano 2001), 2.46 (ano 2010) e 2.42 (ano 2020). 
Estes valores são apresentados no Quadro 3. 
 
Em termos de atendimento, a rede de distribuição de água à cidade baixa do Xai-Xai, agora 
projectada, foi dimensionada para atender a uma demanda de água actual (ano 2001), 
intermédia (ano 2010) e futura (ano 2020) de respectivamente, 1.287, 1.857 e 2.799 m3/dia, 
correspondendo a caudais de ponta instantâneos na rede de 35.7, 50.9 e 76.2 l/s.  
 
Devido à grande disparidade de consumos entre o ano do início de exploração do sistema e o 
ano horizonte de projecto, parte substancial da rede apresenta velocidades abaixo das 
velocidades mínimas regulamentadas, no ano de arranque. Para colmatar esta situação foi 
estudada a hipótese de faseamento na instalação da rede de distribuição. Este estudo, consiste, 
por um lado, em determinar um ano intermédio que consiga satisfazer por um lado as demandas 
de consumo e reduzir ao mínimo os troços com velocidades abaixo das velocidades mínimas 
admissíveis e, por outro, com pequenas intervenções na rede de distribuição a serem feitas  
neste ano intermédio, garantir as demandas de consumo para  o ano horizonte do projecto sem 
ultrapassar as velocidades máximas admissíveis.  
 
Neste contexto, foram feitas várias simulações na rede de distribuição. Verifica-se que o sistema 
de abastecimento de água à zona baixa da cidade do Xai-Xai comporta-se melhor se a rede for 
executada em duas fases. A primeira fase consiste na instalação de toda a rede com diâmetros 
que variam de 63 mm a 250 mm. Nesta fase o sistema consegue satisfazer as demandas de 
água até ao ano intermédio de 2010. A partir do ano 2011, se as tendências de crescimento 
estiverem dentro do apresentado nos vários estudos realizados, serão necessárias intervenções 
na conduta adutora. Para garantir as demandas de consumo para o ano horizonte do projecto 
(ano 2020) serão necessárias algumas intervenções de reforço em alguns troços da rede 
distribuição. Os troços visados são os 130, 131, 132, 133 e 134  com diâmetros de 110 mm, 200 
mm e 250 mm. 
 
Na Figura 2 é apresentado o esquema da rede de distribuição para o ano horizonte do projecto 
(2020) com as tubagens de reforço indicadas. 
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Figura 2 – Projecção da rede distribuição de Xai-Xai (zona baixa) depois do ano 2010 
 
5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

O cálculo de redes de abastecimento de água está centrado numa base estatística e de 
projecções. A experiência de cálculo de redes de abastecimento de água baseando-se no 
Regulamento pode conduzir, a resultados diferentes da realidade. As projecções podem, por 
vezes, não retratar a  realidade e, como o dimensionamento de redes é feita para horizontes de 
projecto de 20 a 25 anos, todo o investimento feito pode não atingir o objectivo desejado. 
 
No parâmetro de consumo doméstico, onde o factor crescimento é a base de cálculo, a 
existência de várias doenças, com amplitudes de mortalidade significativa, calamidades naturais, 
instabilidade social e todo um conjunto de factores sócio-económicos podem alterar a tendência 
de crescimento. 
 
Do ponto de vista de projecção de consumo industrial, comercial e público, Moçambique tem 
registado um forte crescimento económico onde surgem novos polos de desenvolvimento.  
Devido ao crescimento económico a projecção de consumo industrial, comercial e público feito 
através de uma percentagem de consumo da população pode também não retratar fielmente a 
realidade. 
 
No que concerne a componente de fugas, as perdas futuras são estimadas.  Para garantir que 
as perdas futuras não excedam o estimado, serão necessários capitais humanos, meios técnicos 
e financeiros, ou seja, mais investimentos.  
 
A falta de investimentos pode conduzir a resultados diferentes do projectado. 
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Resumindo, as projecções feitas com base em estatísticas e projecções podem não atingir os 
objectivos e por conseguinte, investimentos mal empregues. 
  
Como recomendação, propomos que sejam dimensionadas redes de distribuição para horizonte 
intermédio ( período de 10 anos) e com possibilidade de atingir horizonte de 20 a 25 anos, 
efectuando para tal, pequenas intervenções de reforço na rede. 
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Resumo – O software H-NetCAD é, na sua génese e essencialmente, um instrumento de apoio 
ao projecto de sistemas urbanos de abastecimento de água. São aqui, sucintamente, 
apresentados os elementos fundamentais da sua arquitectura, bem como a sua estrutura 
funcional do ponto de vista do utilizador. Contudo, em virtude da sua sólida estrutura modular, 
este sistema foi evoluindo muito para além do típico quadro de objectivos de uma ferramenta de 
CAD, assim encerrando outras virtualidades de aplicação em contextos mais abrangentes do 
trabalho de engenharia, que, melhor, o qualificam como sistema CAE. Portanto, o trabalho agora 
apresentado ilustra como este sistema informático pode constituir um valioso instrumento de 
apoio aos projectistas e aos organismos de exploração de redes de abastecimento de água, na 
medida em que suporta o trabalho de projecto mas, também, a capacidade de avaliação do 
desempenho de redes existentes e/ou projectadas, através das funções de simulação e do 
cálculo de indicadores apropriados, que, aqui, são definidos. Estas suas diversas capacidades 
são ilustradas com exemplos adequados, onde também são observáveis as suas virtualidades 
gráficas ao nível da representação das redes, que resultam da importação e exportação de 
ficheiros no formato .dxf. 
 
 
Palavras-chave: sistemas de abastecimento de água, modelização hidráulica, CAE. 
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1. INTRODUÇÃO 
O software H-NetCAD é, na sua génese e essencialmente, um instrumento de apoio ao 

projecto de sistemas urbanos de abastecimento de água. Porém, a sua estrutura rigorosamente 
modular facilitou um progressivo aperfeiçoamento dos dois factores fundamentais que 
determinaram o sistema informático que estabelecemos como solução para o quadro funcional 
inicialmente especificado: (i) versatilidade funcional, e (ii) interactividade operacional. Assim, em 
resultado de uma evolução significativa e continuada deste software, observável em (Sá 
Marques et al., 1997) e (Sá Marques et al., 1999), este atingiu a maturidade em 2000 enquanto 
produto (Sá Marques et al., 2000), oferecendo-se tecnologicamente estável em termos de 
conceito e de desenvolvimento, particularmente nas suas capacidades operacionais e de 
interface humana. 

Deste modo, através de um processo de crescimento incremental do nosso sistema, este 
rompeu os limites do típico quadro de objectivos de uma ferramenta de CAD, assim encerrando 
outras virtualidades de aplicação em contextos mais abrangentes do trabalho de engenharia, 
que, melhor, o qualificam como sistema CAE. Portanto, o objectivo fundamental deste trabalho 
consiste em ilustrar como este sistema informático pode constituir, complementarmente ao seu 
papel primordial de suporte ao projecto, um valioso instrumento de apoio aos projectistas e aos 
organismos de exploração de redes de abastecimento de água. 
 
2. A ESTRUTURA DO SISTEMA 

2.1. Elementos da arquitectura do sistema 
Concorrendo para a realização das tarefas necessárias à realização de projectos, 

análises/estudos de funcionamento ou de impacto ou outros, o software aplicacional integra três 
blocos funcionais fundamentais: (i) interface humana, (ii) base de dados, e (iii) cálculo. 

Assim, o sistema está funcionalmente estruturado em torno de um motor de cálculo, que é 
constituído por bibliotecas de programas que executam algorítmos adequados ás diferentes 
situações de dimensionamento e de análise decorrentes da estrutura operacional especificada. 

Numa situação de charneira nesta arquitectura, ocupando uma posição intermédia 
fundamental no processamento, encontra-se a base de dados integrada. Esta organiza toda a 
informação ─ argumentos das funções de cálculo e respectivos resultados ─ envolvida na 
realização das diferentes funções, com a garantia de consistência dos dados operacionais ─ 
informação sobre condutas e acessórios, descrição topológica e situação operacional das redes 
em projecto e/ou análise. Este bloco funcional constitui, assim, um elemento-chave para a 
eficácia global do trabalho de engenharia (projecto, análise ou gestão), permitindo, mesmo, 
“filtrar” erros humanos relativos aos dados numéricos e/ou à definição de condições 
operacionais. 

Finalmente, a camada de interface humana gráfica, que assegura a permuta de 
informação com o utilizador. Assim, através do recurso às características primitivas gráficas dos 
ambientes Windows (janelas múltiplas, caixas de diálogo, ementas “pull-down” e botões de 
função), a informação de entrada (dados e comandos) e de saída (resultados numéricos e de 
situação funcional) flui de forma eficaz, para tal contribuindo o uso sistemático de formas de 
representação gráfica dos resultados. Em particular, os diagramas esquemáticos das redes 
mostram, além das suas representações topológicas, informação sobre as condições de trabalho 
em condutas e nós que, estando organizada em camadas (por classe de variável), é 
interactivamente seleccionada através de filtros activados pelo utilizador. 
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2.2. Estrutura operacional 
A estrutura operacional do software, i.e., a sua organização segundo uma lógica de 

exploração, está baseada na definição de quatro blocos funcionais, que, por isso, constituem os 
pontos de entrada no programa: (i) bases de cálculo, (ii), adução, (iii) reservatório, e (iv) rede. 
Embora a entrada em cada um dos módulos seja efectuada de forma independente, só os 
módulos de  bases e de rede são completamente autónomos. Os resultados da activação de 
todos estes blocos funcionais são apresentados em formato alfanumérico (para integrar 
relatórios de projecto ou análise) e, sobretudo, de forma gráfica para maior interactividade. 

O objectivo das bases de cálculo é o de quantificar o volume e os respectivos caudais de 
água necessários ao abastecimento de uma população a ser servida pelo sistema em estudo, 
efectuando essa análise ao longo de um período de tempo de “horizonte de projecto”. A partir da 
informação disponível, seja dos censos populacionais do aglomerado em análise, cuja inserção é 
realizada através de tabelas pré-formatadas para o efeito, extrapolam-se os valores da 
população ao longo do tempo do “horizonte do projecto”, seja a partir de dados de valores para 
os vários horizontes de projecto, no caso de loteamentos por exemplo. A informação assim 
obtida é, depois, combinada com informação relativa a consumos não domésticos de forma a dar 
projecções dos consumos médios e de ponta. 

No bloco de adução optimiza-se o estudo dos diâmetros para as condutas simples em 
sistemas adutores, em condições de custo mínimo (de investimento mais exploração), por forma 
a satisfazer as restrições (pressões mínima e máxima). É também efectuada uma análise 
simplificada do golpe de aríete (choque hidráulico) com a metodologia simplificada de Allievi-
Michaud, é elaborado um orçamento da solução analisada e é traçado o perfil longitudinal da 
adutora e das envolventes de pressões.  

Com o módulo reservatório pretende-se determinar a capacidade de reserva necessária 
para alimentar um sistema de distribuição, em condições de adução variável no tempo 
previamente conhecidas a partir dos resultados obtidos do anterior módulo funcional, e para 
regimes de consumo (diagramas de carga) interactivamente seleccionados pelo utilizador. 

Por último, o módulo principal de rede que, como o seu nome sugere, permite obter um 
diagnóstico instantâneo e “panorâmico” de uma rede em estudo através do cálculo das 
respectivas condições de equilíbrio hidráulico, em regime estacionário. Primordialmente, isto 
significa um programa de resolução de sistemas de equações não lineares por aplicação do 
método de Gessler, convergindo na determinação dos valores das pressões nos nós, a partir dos 
quais são calculadas as soluções para as restantes variáveis. 

Este módulo de cálculo em regime estacionário é, também, utilizado para suportar a 
função de simulação do comportamento de sistemas de abastecimento de água, ao longo de um 
período de tempo à escolha do utilizador, desse modo ilustrando a evolução temporal dos 
parâmetros relevantes da rede, em condições de procura e de abastecimento variáveis. Trata-se, 
pois, de uma simulação em regime quasi-estacionário, portanto realizada como “animação” 
conseguida através de encadeamento de “fotogramas instantâneos”, com período variável 
(seleccionável pelo utilizador) entre valores consecutivos da série temporal obtida para cada 
variável em observação. O utilizador poderá optar por utilizar na integração dos caudais nos 
reservatórios um método de previsão ou um método de previsão/correcção. Esta transição da 
“fotografia” para o “filme” veio a revelar-se extremamente profícuo, na medida em que nos 
permitiu transcender o domínio de aplicações inicialmente previsto, tendo constituído um 
importante passo no sentido da sua operacionalidade como instrumento auxiliar para a gestão de 
redes de serviços públicos, que constitui o objectivo último dos nossos trabalhos nesta área de 
actividade, de acordo com uma estratégia anteriormente delineada (Cardoso e Francisco, 1997). 

Com base nos valores das pressões e caudais que descrevem as situações de equilíbrio 
hidráulico, foram concebidas formas complementares de representação do funcionamento das 
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redes, que estão programadas como novas funções de alto nível no sentido em que aproximam 
a informação disponível pelo sistema das típicas formas de entendimento integrado dos seus 
utilizadores e, portanto, permitem uma relação interactiva muito mais eficiente: 

• Cálculo do orçamento, com base nos preços das condutas especificadas, em função dos 
catálogos disponíveis, assim como dos tipos de solo e de pavimento. Estes catálogos 
podem ser armazenados em bases de dados gerais ou de projecto; 

• Cálculo dos caudais de percurso, cujos valores podem ser apresentados na forma de 
distribuição instantânea ou, por recurso a simulação, evoluindo no tempo; 

• Verificação das condições de combate a incêndio, em regime estacionário através da 
comparação das pressões determinadas pelo equilíbrio hidráulico da rede com as 
respectivas pressões regulamentares, e, em simulação, através do cálculo da evolução 
do volume de água armazenado nos reservatórios; 

• Verificação das condições de pressões e velocidades, através da comparação 
programada das pressões nos nós e das velocidades nas condutas com os respectivos 
valores mínimos e máximos (pré-definidos/regulamentares), durante o período de uma 
simulação. 

Foram estas funções de mais alto nível, encerrando capacidades de verificação de 
condições operacionais das redes, que suportaram a existência de uma perspectiva de suporte à 
gestão da exploração de sistemas de abastecimento de água, naturalmente complementar à 
capacidade de assistência ao projecto. Deste modo, na sua mais recente versão 2.0 (2003), foi 
particularmente aprofundada esta sua vertente de utilização, na medida em que: 

• suporta a correspondência (importação e exportação) de informação topológica das 
redes (estrutura de interligação, comprimentos das condutas e cotas dos nós) com 
registos informáticos em AutoCAD – pragmaticamente, teve-se em consideração o 
interesse dos técnicos envolvidos em trabalhos de projecto e/ou avaliação de 
desempenho de sistemas de abastecimento de água em utilizar directamente as suas 
habituais ferramentas de suporte (edição, arquivo e consulta da informação técnica 
disponível) ao projecto e à construção. Assim, a topologia de uma rede pode ser definida 
no âmbito do AutoCAD e, uma vez importada para o H-NetCAD, é, aqui, objecto de 
estudo hidráulico, podendo os respectivos resultados (consumos, caudais, cotas 
piezométricas e pressões) ser exportados, em formato dxf, para integração nos arquivos 
originais. Salienta-se o carácter “inteligente” da forma como é realizada a interligação de 
duas porções de uma rede que sejam separadamente importadas, através do 
reconhecimento automático dos nós comuns às duas sub-redes e consequente 
justaposição; esta capacidade é particularmente importante em casos de projecto de 
extensão de redes, por exemplo para servir novos loteamentos; 

• permite a definição de diagramas temporais de funcionamento de acessórios, tais como 
(i) válvulas de seccionamento e (ii) bombas, de velocidades constante ou variável; 

• permite a introdução de outros acessórios, tais como de válvulas altimétricas e de 
válvulas limitadoras de caudal; 

• realiza o cálculo dos custos, em função do tempo, da energia para funcionamento das 
bombas, com base no tarifário especificado. Para tal, cada bomba é descrita por duas 
curvas paramétricas, uma de altura manométrica e a outra de rendimento; 

• realiza o cálculo de taxas de desempenho e de disponibilidade, correspondentes a 
indicadores aí definidos, que são importantes para a realização de tarefas de gestão 
operacional e de planeamento, respectivamente; 

• no módulo de “rede”, permite a exportação de resultados na forma de relatórios e de 
gráficos no formato xls (Excel), para fácil integração na documentação final de projectos 
e relatórios de avaliação. Também, em particular, exporta a lista de medições e o 
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orçamento neste formato, assim como no formato txt, com base numa prévia definição 
das características de uma vala-tipo; 

• no módulo de “adutora”, realiza os cálculos, com base na metodologia simplificada de 
Allievi-Michaud, para verificação de choque hidráulico e o desenho do perfil longitudinal 
da conduta, com as respectivas envolventes de cotas piezométricas; 

• permite ilustrar, num único gráfico, as curvas de variação temporal de uma determinada 
grandeza, em diversos (até 10) locais diferentes de uma rede; 

• permite sobrepor graficamente os registos das medidas de variáveis – caudais em 
condutas, pressões em nós e níveis em reservatórios – com os resultados de simulação 
hidráulica, assim facilitando a complexa e árdua tarefa de calibração do modelo. 

 
3. CASOS DE ESTUDO 

Facetas e virtualidades complementares do sistema H-NetCAD são aqui ilustradas 
através do estudo de duas situações típicas do trabalho de engenharia no domínio dos sistemas 
de abastecimento de água: (i) o projecto de uma nova rede urbana de abastecimento de água e 
(ii) a análise de uma rede urbana que vem sendo alvo de múltiplos estudos e palco de 
experimentação de dispositivos e técnicas neste domínio, com a particularidade de mostrar os 
resultados da calibração num nó. 
 

3.1. Projecto hidráulico e racionalização energética 
É apresentado um caso de estudo envolvendo o dimensionamento completo de um 

sistema de abastecimento de água, portanto explorando as diversas funcionalidades do 
software. Assim, o problema consiste em projectar uma nova rede para abastecer um 
aglomerado a partir de um reservatório existente. Com base num levantamento topográfico, foi 
traçada a estrutura da rede a projectar com recurso a AutoCAD; este desenho foi importado para 
o H-NetCAD, tal como ilustrado na figura 1. 

 
Figura 1 – Topologia da rede a projectar, importada do AutoCAD 
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O dimensionamento do sistema adutor, bem como o estudo do seu comportamento 
hidráulico em regime não permanente, a determinação da capacidade de um novo reservatório a 
construir na malha urbana e o dimensionamento do respectivo sistema de distribuição, 
constituem os passos seguintes do trabalho de projecto. A figura 2 ilustra o dimensionamento da 
estação elevatória a construir junto do reservatório existente, que é sujeita a estudos de 
avaliação, quer do ponto de vista hidráulico, quer energético-económico, como se mostra nas 
figuras 3 e 4. 
 

 
Figura 2 – Dimensionamento da estação elevatória. 

Assim, a figura 3 ilustra um diagrama temporal do tarifário de energia que é aplicável à 
operação das bombas da nova estação elevatória, sendo os cálculos de determinação dos 
respectivos custos, para um período de 24 horas, desencadeados a partir do quadro constante 
na figura 4. 
 

 
Figura 3 – Diagrama temporal do tarifário de energia para as bombas de elevação. 
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Figura 4 – Quadro para avaliação dos encargos diários de energia 

O estudo da rede de distribuição compreende funcionalidades de cálculo diversas, como 
atrás referido, estando ilustrado na figura 5 uma caixa de diálogo para selecção das funções de 
visualização dos diferentes resultados de cálculo (hidráulico, energético e de custos). 
 

 

Figura 5 – Selecção de visualização de resultados de cálculo 
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Enquanto ao serviço do projectista, este software gera, extensiva e automaticamente, os 
apropriados relatórios com os resultados dos cálculos. A figura 6 mostra um exemplo de relatório 
com os resultados da simulação – custos de energia.  

 

 
Figura 6 – Relatório de simulação – custos de energia 

 
Outra funcionalidade de grande interesse para o projectista consiste na capacidade de 

apresentar sínteses gráficas, por sobreposição, de resultados de uma determinada grandeza em 
diversos pontos de uma rede, deste modo facilitando uma fácil comparação de valores em cada 
instante (ou ao longo de um mesmo período, para níveis de reservatórios). A figura 7 mostra um 
gráfico de resultados de simulação hidráulica, ao longo de um período de 24 horas, da pressão 
em dois pontos da rede (nós 6 e 12). 

 
3.2. Planeamento: estabelecimento de critérios de gestão 
Num quadro de gestão, tendo em vista a elaboração de uma auditoria ao sistema de 

abastecimento de água da cidade de Martigny (Suíça), este software revelou a sua utilidade no 
sentido de permitir perspectivar o real desempenho da rede actual e, também, a capacidade de 
satisfazer as variações de consumo que acompanham as flutuações populacionais e os hábitos 
de consumo, assim concorrendo para uma correcta decisão sobre o modo como a rede deve 
evoluir, e em que escala temporal.  

A figura 8 mostra a estrutura actual da rede, tal como foi importada a partir da sua 
representação em AutoCAD, após um trabalho sistemático de simplificação, que foi realizado 
como descrito em (Cardoso et al., 2002). 
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Figura 7 – Comparação de resultados de simulação hidráulica em dois nós 

 

 
Figura 8 – Representação da rede, tal como importada do AutoCAD 

 
Havendo carregado a base de dados do H-NetCAD com a informação dos ficheiros das 

medidas existentes (níveis e caudais dos reservatórios, caudais e pressões em vários pontos da 
rede de distribuição, procedeu-se à simulação de comportamento da rede. As curvas de 
resultados resultantes foram comparadas com as dos respectivos valores medidos, como se 
ilustra na figura 9 para um nó típico localizado na área central da cidade. As diferenças aí 
observadas não são significativas, especialmente num contexto de aplicação de gestão da rede. 
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Figura 9 – Pressão no nó 219, ao longo de um período de 24 horas:  

resultados de simulação e valores medidos 
 

A figura 10 traduz a variação (real e simulada) do nível de água do reservatório de Batiaz. A 
pequena amplitude de variação verificada condiz com a grande capacidade deste 
reservatório. 
 

 
Figura 10 – Nível da água no reservatório de Batiaz:  

resultados de simulação e valores medidos 
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Das figuras anteriores como, também, da figura 11, que representa a evolução da pressão no nó 
218, se conclui que a adesão do modelo à realidade é, à partida, muito grande, resultando o 
processo de calibração fina muito facilitado. 

Na figura 12 mostram-se, em simultâneo, as curvas de simulação da pressão nos nós 2, 3 
e 4. 

 

 
Figura 11 – Pressão no nó 218: resultados de simulação e valores medidos 

 

 
Figura 12 – Variações simuladas da pressão nos nós 2, 3 e 4. 
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Foi também implementado no programa o cálculo de indicadores de desempenho 
(Coelho, 2002) e de disponibilidade, definidos do modo que a seguir se indica. 
 

Indicador de disponibilidade de velocidade:  
 

- Da conduta (instantâneo)  
máx

máx
i V

VVidiV −
=  

 
Indicador de disponibilidade de pressão: 

 

- Do nó (instantâneo)   
mínmáx

mín
i PP

PPidiP
−

−
=  

 
 

Note-se que bons indicadores de desempenho correspondem a menos bons indicadores 
de disponibilidade, sendo os primeiros particularmente úteis para a gestão corrente e os últimos 
para a gestão a prazo, isto é, para o planeamento.  

Na figura 13, pode visualizar-se o resultado do cálculo dos indicadores anteriormente 
referidos para a rede de Martigny. 

 

 

Figura 13 – Indicadores de desempenho e disponibilidade para as 14 horas. 
 

Note-se que os baixos indicadores de desempenho de velocidade que se observaram nesta rede 
têm um inconveniente significativo facilmente detectável em condutas de materiais ferrosos não 
revestidas e que é a água vermelha “red water”. 
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4. CONCLUSÃO 

A abrangência de virtualidades funcionais aqui ilustrada traduz o elevado nível de 
maturidade atingido por este sistema, em resultado do aturado trabalho (e tempo  ..) de 
desenvolvimento e de teste por que passou, assim como da arquitectura modular inicialmente 
adoptada, que induziu superiores características de versatilidade e de fiabilidade. 

Tratando-se, embora, de um sistema fechado, as suas qualidades potenciam-no como 
núcleo de desenvolvimento das futuras gerações de sistemas integrados de projecto-análise-
gestão que, actualmente, se encontram em estudo no seio desta equipa. Assim, devidamente 
suportados em plataformas adequadas, as futuras versões deste sistema deverão ser 
associadas a verdadeiras ferramentas no domínio dos SIG, por forma a sofisticar, ainda mais, os 
formatos de “saída” mas, sobretudo, a possibilitar uma drástica melhoria da entrada de 
informação através de sistemática captura esquemática e de carregamento de dados em tempo 
real. Esta última capacidade contará com o recurso a avançadas tecnologias próprias de tele-
medida/controlo e, em particular, com tecnologia Internet para suportar algumas necessidades 
de acesso remoto ─ uma adequada conjugação de saberes e de meios materiais no seio desta 
equipa coesa, embora de composição multi-disciplinar, permite o sonho, o planeamento da 
actividade e, certamente, a produção de resultados.  
 
REFERÊNCIAS 
CARDOSO, FRANCISCO J. A.; FRANCISCO, FRANCISCO F. – “NetCAD/NetMAP: uma 
Abordagem Estruturada de Sistemas de Planeamento e Projecto Assistidos por Computador de 
Redes de Serviços Públicos”, in Actas 3º SILUSBA - Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos 
dos Países de Língua Oficial Portuguesa, Maputo (Moçambique), 1997. 
COELHO, S.T. - Performance in water distribution – a systems approach. Research Studies 
Press Ltd., 1997 
SÁ MARQUES, J. ALFEU A.; CARDOSO, FRANCISCO J. A.; SOUSA, JOAQUIM J. O.; 
FRANCISCO, FRANCISCO F. – “H-NetCAD: um Sistema de Projecto Assistido por Computador 
de Redes Urbanas de Abastecimento de Água”, in Actas 3º SILUSBA - Simpósio de Hidráulica e 
Recursos Hídricos dos Países de Língua Oficial Portuguesa, Maputo (Moçambique), 1997. 
SÁ MARQUES, J. ALFEU A.; CARDOSO, FRANCISCO J. A.; SOUSA, JOAQUIM J. O.; 
FRANCISCO, FRANCISCO F. – “H-NetCAD: Dynamic Modelling in the Computer Aided Design 
of Water Supply Networks, in Proc. EPMESC VII – International Conference on Enhancement 
and promotion of Computational Methods in Engineering and Science, Macao, 1999, pp. 923-
932.  
SÁ MARQUES, J. ALFEU A.; CARDOSO, FRANCISCO J. A.; SOUSA, JOAQUIM J. O.; 
FRANCISCO, FRANCISCO F. – H-NetCAD – Sistemas Urbanos de Abastecimento de Água, 
Imprensa da Universidade de Coimbra, Coimbra (Portugal), 2000. 
CARDOSO, FRANCISCO J. A.; SÁ MARQUES, J. ALFEU A.; FRANCISCO, FRANCISCO F.; 
SOUSA, JOAQUIM J. O. – “Highly Integrated Management of Urban Water Supply Systems”, in 
Proc. DMinUCE, London (UK), 2002. 
 
 
 
 
 
 



6º SILUSBA – Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Oficial Portuguesa 

 590

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6º SILUSBA – Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Oficial Portuguesa 

 591

R-NetCAD: UMA FERRAMENTA DE CAE PARA 
SISTEMAS URBANOS DE DRENAGEM 

 
 
 
 

José Alfeu A. SÁ MARQUES 
Universidade de Coimbra, Departamento de Engenharia Civil, Pinhal de Marrocos (Pólo 2), 3030 Coimbra, Portugal, +351.239797148, 

jasm@dec.uc.pt 

Francisco J. A. CARDOSO 
Universidade de Coimbra, Departamento de Física, Rua Larga da Universidade, 3000 Coimbra, Portugal, +351.239410635, fcardoso@ci.uc.pt 

Joaquim J. O. SOUSA 
Instituto Politécnico de Coimbra, Instituto Superior de Engenharia, Quinta da Nora, 3030 Coimbra, Portugal, +351.23979038, jjoseng@mail.isec.pt 

Francisco F. FRANCISCO 

Instituto Politécnico de Viseu, Escola Superior de Tecnologia, Campus Politécnico, 3500 Repeses, Portugal, +351.232480532, 

ffrancisco@dei.est.ispv.pt 

 
 
 

Resumo – O R-NetCAD suporta não só trabalhos de planeamento e projecto de sistemas 
urbanos de drenagem de águas residuais, mas também o diagnóstico de redes existentes. A sua 
construção modular suporta as diferentes fases de planeamento e projecto, desde a 
caracterização demográfica, urbanística e pluviométrica da zona, até ao cálculo e análise do 
comportamento da respectiva rede. Deste modo uma rápida e segura análise do comportamento 
de uma rede é alcançada através do recurso a mecanismos de simulação. As redes são 
representadas tanto na forma de diagramas esquemáticos indicativos das respectivas topologias, 
como na forma de cartas geo-referenciadas com recurso à importação de ficheiros em formato 
.dxf, com indicação das características topológicas da rede. As outras características dos 
colectores e das caixas de visita, que podem ser corrigidas ou alteradas em qualquer fase da 
introdução dos dados, são fornecidas através de caixas de diálogo intuitivas e conviviais. Como 
produto final deste trabalho interactivo, o sistema produz o apropriado relatório do projecto. O 
relatório de projecto consiste num conjunto de ficheiros com os cálculos efectuados e ainda de 
peças desenhadas que incluem a planta da rede projectada bem como todos os perfis 
longitudinais dos colectores. Todas as peças desenhadas são geradas em ficheiros no formato 
.dxf. É igualmente possível elaborar medições e orçamento da rede estudada. A estrutura 
operacional e as virtualidades de exploração que este sistema encerra são apresentadas, com 
recurso a janelas geradas durante a activação do sistema. Especial ênfase é colocada sobre a 
capacidade de desenho interactivo sobre uma planilha de fundo contendo o mapa urbano das 
zonas em estudo. 
 
 
Palavras-chave: sistemas de drenagem urbana, CAE, CAD. 
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1. INTRODUÇÃO 
O software R-NetCAD suporta, de uma forma interactiva, as fases de planeamento, 

projecto e diagnóstico de redes urbanas de drenagem de águas residuais. A sua construção 
modular suporta as diferentes fases de planeamento e projecto, desde a caracterização 
demográfica, urbanística e pluviométrica da zona, até ao cálculo e análise do comportamento da 
respectiva rede. Deste modo uma rápida e segura análise do comportamento de uma rede é 
alcançada através do recurso a mecanismos de simulação. As redes são representadas tanto na 
forma de diagramas esquemáticos indicativos das respectivas topologias, como na forma de 
cartas geo-referenciadas com recurso à importação de ficheiros em formato .dxf, com indicação 
das características topológicas da rede. As outras características dos colectores e das caixas de 
visita, que podem ser corrigidas ou alteradas em qualquer fase da introdução dos dados, são 
fornecidas através de caixas de diálogo intuitivas e conviviais. Como produto final deste trabalho 
interactivo, o sistema produz o apropriado relatório do projecto. O relatório de projecto consiste 
num conjunto de ficheiros com os cálculos efectuados e ainda de peças desenhadas que 
incluem a planta da rede projectada bem como todos os perfis longitudinais dos colectores. 
Todas as peças desenhadas são geradas em ficheiros no formato .dxf. É igualmente possível 
elaborar medições e orçamento da rede estudada. A estrutura operacional e as virtualidades de 
exploração que este sistema encerra são apresentadas, com recurso a janelas geradas durante 
a activação do sistema. 

Este sistema é o segundo membro da família NetCAD (Cardoso e Francisco, 1997), tendo 
sido realizado na sequência do sistema H-NetCAD, que constitui o seu simétrico funcional pois é 
dedicado aos sistemas urbanos de abastecimento de água, tal como pode ser visto em diversos 
trabalhos anteriores de Sá Marques et al. (1997, 1999, 2000). Assim, o software aqui 
apresentado beneficiou da experiência longamente acumulada no anterior desenvolvimento, 
particularmente no respeitante ao mecanismo de gestão interna dos dados e á interface humana 
gráfica. Em consequência, desta feita conseguiu-se um desenvolvimento tão rápido quão fiável, 
recuperando-se algum do tempo anteriormente investido em virtude da arquitectura solidamente 
modular destes sistemas. 
 
2. ESTRUTURA OPERACIONAL 

A organização do software baseia-se na definição de dois blocos funcionais fundamentais 
que, consequentemente, constituem os pontos de entrada no programa através de uma 
adequada representação por ícones: (i) bases de cálculo, e (ii) rede. A selecção expedita destas 
funções é facilitada pela existência de uma adequada barra de atalhos, como se ilustra na figura 
1. 

Em cada um destes blocos funcionais fundamentais, as estruturas de dados, os cálculos e 
os formatos de saída dos resultados (gráficos e relatórios) são contemplados separadamente, de 
acordo com a origem das águas a serem drenadas: domésticas ou pluviais. 
 

2.1. Bases de cálculo 
O bloco funcional bases de cálculo tem por objectivo a quantificação dos volumes/caudais de 
drenagem de águas residuais  domésticas e pluviais  de um dado aglomerado 
populacional ou conjunto de aglomerados, ao longo do horizonte de projecto. 

Na sua vertente relativa às águas residuais domésticas, a activação deste bloco abre uma 
janela, tal como ilustrado na figura 2. Aqui se encontram os necessários campos para a 
caracterização demográfica da área em estudo e, com base nela, para a determinação das 
capitações, dos caudais médios diários e dos caudais de ponta instantânea. 
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Figura 1 – Barra de atalhos para as funções do programa. 

 
 

 

 
Figura 2 – Quadro de dados para a função “bases de cálculo”. 
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Assim, aí se encontra uma tabela de duas colunas para entrada dos dados históricos 
conhecidos da população da área, a primeira correspondendo aos anos (habitualmente de 
censos gerais da população) e a segunda ao respectivo número de habitantes. Um algoritmo 
de cálculo faz o ajuste de funções de regressão linear ou de regressão exponencial, a estes 
dados, pelo método dos mínimos quadrados. De acordo com a escolha do tipo de função 
ajustada aos dados, são extrapolados os valores da população ao longo do horizonte de 
projecto, ficando os resultados destas estimativas disponíveis numericamente, em tabela, ou 
graficamente, tal como apresentado na figura 3. 

 

 
Figura 3 – Evoluções conhecida e estimada da população ao longo do horizonte do projecto. 

 
Por outro lado, a selecção dos parâmetros necessários para a avaliação dos caudais de 

drenagem de águas pluviais é feita através da activação do botão funcional disponível para o 
efeito, que faz surgir um quadro que, entre outra informação, contém um mapa de Portugal e 
Regiões Autónomas, ilustrativo das diferentes regiões pluviométricas, de acordo com o 
Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de 
Águas Residuais (RGSPPDADAR), (figura 4). Os valores tacitamente assumidos para o tempo 
de entrada nos colectores e para o tempo de retorno são, respectivamente, de 10 minutos e de 
10 anos, podendo obviamente ser alterados. 

Daqui resultam os valores adoptados para os parâmetros das curvas de Intensidade-
Duração-Frequência (I-D-F) que vão ser processados pelo motor de cálculo. No entanto os 
valores dos parâmetros das curvas são editáveis. 
 

2.2. Rede 
O bloco rede permite, separadamente, modelizar o comportamento de redes de 

drenagem de efluentes domésticos e de efluentes pluviais, visando quer o respectivo 
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dimensionamento, quer a avaliação de desempenho e, portanto, aplicável a sistemas 
projectados, bem como a sistemas existentes. Particular atenção foi prestada ao editor gráfico de 
rede, por forma a permitir a edição gráfica conjunta de uma rede doméstica e outra pluvial, 
embora com recurso a cálculos independentes dos respectivos parâmetros hidráulicos. 

 

 
Figura 4 – Selecção dos parâmetros das curvas I-D-F. 

 
O dimensionamento hidráulico-sanitário dos sistemas de drenagem de águas residuais foi 

programado com base em critérios de dois tipos. Assim, por um lado, a equação de Manning-
Strickler foi adoptada como método de análise do comportamento hidráulico dos sistemas de 
drenagem. Por outro lado, os outros factores decorreram das imposições regulamentares: (i) 
diâmetro mínimo de 200 mm, por forma a evitar obstruções, (ii) velocidade máxima de 
escoamento, para evitar a erosão de colectores, câmaras de visita ou outros órgãos dos 
sistemas de drenagem, de 3 m/s e de 5 m/s em caso de colectores separativos domésticos e 
separativos pluviais ou unitários, respectivamente, (iii) velocidade mínima, por forma a garantir 
condições de auto-limpeza, de 0,6 m/s e 0,9 m/s em colectores separativos domésticos e 
separativos pluviais ou unitários, respectivamente, (iv) altura máxima da lâmina líquida, para 
garantir boa ventilação de colectores de escoamento de águas residuais domésticas e 
industriais, de 0,5 do diâmetro do colector para diâmetros até 500 mm e 0,75 para diâmetros 
superiores a este valor, (v) inclinação máxima de 15%, sem recurso a dispositivos especiais de 
ancoragem, com o objectivo de evitar o escorregamento de colectores e a abertura de juntas de 
ligação, e (vi) inclinação mínima de 0,3%, no sentido de evitar a imobilidade ou, mesmo, a 
reversão do fluxo em colectores, por assentamento. As figuras 5 e 6 ilustram janelas de 
relacionamento interactivo com o objectivo de introduzir as restrições, sejam regulamentares, 
sejam de imposição de comportamento hidráulico-sanitário dos sistemas de drenagem, sejam 
ainda de tolerâncias. 
 



6º SILUSBA – Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Oficial Portuguesa 

 596

 
Figura 5 – Restrições regulamentares ou de comportamento hidráulico-sanitário. 

 

 
Figura 6 – Restrições de comportamento hidráulico de estações elevatórias. 

 
As imposições regulamentares e a equação de Manning-Strickler conduzem à resolução 

do seguinte conjunto de inequações que definem por si só o menor valor de diâmetro que 
possibilita respeitar todas as imposições regulamentares: 
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míncDD ≥       (4) 

 
Após se ter definido o diâmetro a utilizar, com base nos critérios de dimensionamento 

regulamentares, pode estabelecer-se um intervalo de inclinações cuja implementação permitirá 
verificar automaticamente os critérios referidos. Assim sendo, com o critério de altura máxima da 
lâmina líquida pode estabelecer-se uma condição de inclinação mínima: 
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em que: ( )a 21 cosarc  2θ −=  
 
Por sua vez, o critério de velocidade mínima permite estabelecer outra condição de 

inclinação mínima: 
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em que: ( )
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Por último, o critério de velocidade máxima impõe uma condição de inclinação máxima: 
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em que: ( )
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Com base nestas condições, pode definir-se a inclinação mínima a que o colector de 
diâmetro D poderá ser colocado: 

( )míncmínvmínhmín i  ;i  ;i i Máx=      (8) 

bem como a inclinação máxima: 

( )máxcmáxvmáx i  ;i i Mín=      (9) 

Desde que se adopte para os colectores uma inclinação que cumpra a condição: 

( )máxcmáxvmáx i  ;i i Mín=      (10) 

temos a garantia de que todos os critérios regulamentares são cumpridos. 
A figura 7 ilustra já, também, a utilização do editor gráfico de rede no dimensionamento de um 

colector. 
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Figura 7 – Janela de dimensionamento de um troço de um colector doméstico. 

 
No respeitante à determinação de caudais das redes separativas domésticas, são considerados 
os três possíveis contributos: (i) caudal de águas residuais domésticas, (ii) caudal de águas 
residuais industriais, e (iii) caudal de infiltração. Já no que toca à determinação dos caudais em 
redes separativas pluviais, há que considerar três parâmetros fundamentais: (i) a área a drenar, 
(ii) a intensidade das chuvas, que é deduzida a partir de dados pluviométricos e da frequência 
das chuvadas intensas, e (iii) o coeficiente de escoamento ou de enxurro. 

A determinação do caudal de água da chuva numa rede de esgotos apresenta, sempre, alguma 
dificuldade, ainda que sejam bem conhecidos os elementos característicos da bacia servida, 
assim como os dados históricos sobre chuvadas caídas nessa zona. De facto, uma grande 
multiplicidade de parâmetros influencia a determinação do valor do caudal, quer respeitantes ao 
terreno e ao sistema de drenagem (rugosidade, permeabilidade, forma, extensão, pendente, 
vegetação, imbebição inicial do solo, taxa de impermeabilização do solo por construção), quer 
relativas às características próprias de cada chuvada (intensidade, duração, variação de 
intensidade no tempo e no espaço). No sentido de superar estas dificuldades, seleccionou-se o 
método racional para efectuar o cálculo do caudal Q: 

 
Q = C. I. A      (11) 

 
Deste modo, os muitos factores que dificultam a determinação do caudal escoado 

encontram-se integrados num único factor de redução C; esta enorme facilidade é, contudo, 
compensada pela limitação do domínio de aplicabilidade desta fórmula a áreas inferiores a 15 
km2. A intensidade I representa a média durante a chuvada crítica, e A é a área da bacia 
drenada. 
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O sucesso na aplicação do método racional depende dos critérios utilizados para definir 
os valores de C e de I. Na prática, o primeiro passo consiste na implantação de colectores sobre 
a planta da localidade, após o que se divide a zona a drenar em sub-zonas tributárias, e se 
consideram diversos pontos de concentração ao longo dos colectores principais. O segundo 
passo consiste na selecção do tempo de recorrência, isto é, da frequência das chuvadas para a 
qual se deve fazer a previsão, em relação à qual se procede à determinação da intensidade I da 
chuvada para uma duração da chuvada igual ao tempo de concentração da bacia (tempo que 
uma gota de água que, tendo caído no ponto cinematicamente mais afastado, gasta a chegar à 
secção do colector). Finalmente, o terceiro passo consiste na determinação da porção da 
chuvada que chega à secção em estudo, isto é, do coeficiente de redução ou de escoamento C. 
Este é definido como sendo a relação entre a quantidade de água que atinge o colector e a 
quantidade de água precipitada ou, também, como a relação entre a área que, efectivamente, 
contribui para a secção em estudo e a área total correspondente a essa secção. Deste modo, se 
a área considerada é constituída por superfícies de naturezas diversas, podemos fazer uma 
média ponderada dos valores anteriormente indicados: 
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      (12) 

onde 
  Si – superfície da área Ai 
  Ci – coeficiente de escoamento da área Ai 
  C – coeficiente de escoamento ponderado. 
 

No conhecimento dos métodos que fundamentam os cálculos, ilustram-se, em seguida, as 
situações operacionais mais relevantes. Assim, as figuras 8 e 9 consistem em janelas de 
relacionamento interactivo com o objectivo de caracterizar os colectores domésticos e pluviais, 
respectivamente, em ligação com as caixas de visita, onde, também, se ilustra a utilização do 
editor gráfico de rede na produção de diagramas de planta e de perfil. 
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Figura 8 – Caracterização de sistemas domésticos. 

 

 
Figura 9 – Caracterização de sistemas pluviais. 

 
 

As figuras 10 e 11 ilustram, respectivamente, a janela de parametrização do perfil 
longitudinal de um colector, e o respectivo diagrama esquemático. 
 


