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RESUMO 

 

Modelagens e simulações hidráulicas computacionais são ferramentas poderosas no 

dimensionamento e operação de redes de distribuição de água, sistemas complexos que 

envolvem uma série de parâmetros variáveis, permitindo que os processos de diagnóstico e 

tomada de decisões na gestão de sistemas de abastecimento de água sejam executados com 

base em informações mais confiáveis. Segundo entidade local, o Guajiru, bairro do município 

de Caucaia, apresentava problemas quanto ao serviço de oferta de água em alguns pontos. O 

presente trabalho tem por objetivo a construção de um modelo hidráulico desta região em 

software de informações geográficas para simulação no programa EPANET, realizando um 

diagnóstico do funcionamento da rede de distribuição de água para propor soluções. Foi 

necessário colher os dados cadastrais da rede, as quadras e curvas de nível da região, bem 

como os pontos e valores de consumo em meses recentes e as macromedições feitas por 

unidade de transmissão remota em ponto mais próximo ao bairro, sendo então possível 

construir um modelo que se aproximasse à situação real e com dados de demandas nodais e 

variação temporal. Os resultados alcançados confirmaram o prognóstico de ocorrência de 

pressões abaixo de 10 mca com a simulação projetando que quase 50% da rede apresentava 

tal condição em horário de pico de demanda. Além disso, variações não muito grandes na 

pressão de entrada da rede já seriam suficientes para agravar ainda mais o problema. A partir 

deste diagnóstico, apontou-se como solução a implantação de um novo ponto de entrada de 

água pela região oeste da rede e a alteração de diâmetro de 50 para 100 mm em algumas 

tubulações próximas, o que pode ser feito pela substituição das tubulações existentes ou 

instalação de novos tubos de 100 mm em paralelo. 

 

Palavras-chave: Rede de distribuição de água. Modelagem hidráulica. EPANET. 
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ABSTRACT 

 

Computational hydraulic modelling and simulation are powerful tools to help dimensioning 

and operating water distribution networks, which are complex systems that involve a series of 

variable parameters, allowing diagnosis and decision making in water supply systems’ 

management to be taken considering more reliable information. According to the local entity, 

the neighborhood of Guajiru, in Caucaia, did not present a good quality water supply service 

in some of its locations. The goal of this study is to build a hydraulic model of this region by 

using a geographic information software and to simulate it using EPANET, developing a 

diagnosis on how the water distribution network is functioning and proposing solutions. At 

first, it was necessary to gather some data on the system’s physical components, the structures 

of neighborhood squares, the level contours of the region, the water consumption points and 

values in recent months and the pressure and flow rates measured in the nearest remote 

terminal unit. It was then possible to build a model coherent to the real situation and that 

contained data on nodal demand and time pattern. The results obtained confirmed the 

occurrence of pressures lower than 10 mwc, and the simulation projected that this situation 

presented itself in almost 50% of the whole network during peak demand hour. In addition, 

small variations on the network’s entrance pressure would be enough to aggravate the 

problem. In basis of this diagnosis, the solution proposed consisted in constructing a new 

water supply connection coming from the west side of the network and changing some of the 

pipes’ diameters from 50 to 100 mm, what may be done by substituting the existing pipes or 

installing new ones with 100 mm diameter in parallel. 

 

Keywords: Water distribution network. Hydraulic modelling. EPANET. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

O desenvolvimento humano e social durante os milênios sempre evidenciou a 

importância da água, seja para navegação, atividades rurais, comerciais e industriais ou para 

consumo próprio. Logo, não é coincidência que as grandes cidades se desenvolveram à 

margem de grandes rios. 

Walski et al. (2003) detalha a evolução da área de hidráulica e distribuição de 

água na história humana, desde as primeiras tubulações criadas em Creta em 1500 A.C., 

passando pelos famosos aquedutos romanos, à concepção do primeiro tubo de ferro na 

Alemanha em 1455 e outros marcos importantes na construção de infraestruturas de 

abastecimento; os principais trabalhos matemáticos relacionados à hidrodinâmica, como 

Hydrodynamica de Bernoulli em 1738, a criação das equações de Darcy-Weisbach em 1845 e 

de Hazen-Williams em 1906 para perda de carga e, mais tarde, das formulações de 

Colebrook-White (1938) e Swamee-Jain (1976) para o fator de atrito em tubulações; o 

desenvolvimento de computadores e métodos de modelagem e simulação de redes, partindo 

dos anos de 1980 nos Estados Unidos, contemplando a introdução de ferramentas de 

modelagem da qualidade da água em 1993 com o EPANET por Rossman, e finalizando com a 

integração destes modelos com sistemas de informações geográficas já no início dos anos 

2000. 

Mesmo com o desenvolvimento tecnológico descrito, o abastecimento de água em 

quantidade e qualidade nem sempre é uma realidade. O Quadro 1, retirado do Sistema 

Nacional de Informações Sobre Saneamento (SNIS), atualizado em 2015, quantifica a falta de 

atendimento à rede de abastecimento de água no Brasil: 

 

Quadro 1 - Níveis de atendimento com água dos municípios cujos os prestadores de serviço 
são participantes do SNIS em 2015, segundo região geográfica e Brasil. 

Região 
Índice de atendimento com rede (%) 

Água 
Total Urbano 

Norte 56.9 69.2 
Nordeste 73.4 89.6 
Sudeste 91.2 96.1 
Sul 89.4 98.1 
Centro-Oeste 89.6 97.4 
Brasil 83.3 93.1 

Fonte: adaptado do SNIS (2015). 
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Além disso, o mesmo SNIS de 2015 apresenta a informação de que as perdas 

médias de água no abastecimento no Brasil aproximam-se de 37%. 

O cenário apresentado deixa clara a necessidade de evolução na implementação de 

redes de distribuição de água. À medida que crescem as populações e desenvolvem-se novas 

atividades que demandam água, mais complexo se torna alcançar tal objetivo e novas 

tecnologias devem ser gradualmente adotadas. 

Uma rede de distribuição de água (RDA) consiste de um conjunto de elementos 

interligados, tais como bombas, tubulações, válvulas, tanques de armazenamento e 

reservatórios, sendo estes elementos interdependentes, tendo por finalidade o atendimento de 

demandas nos pontos de saída obedecendo critérios de qualidade, quantidade e pressão da 

água (PALUSZCZYSZYN, 2015). Segundo Misirdali (2003), uma RDA, para ser considerada 

completamente satisfatória, deve atender aos critérios básicos de qualidade e quantidade da 

água para a demanda prevista ao longo da sua vida útil, bem como acomodar algumas 

circunstâncias anormais: rompimento de tubulações, falhas em bombas, válvulas, mecanismos 

de controle, de armazenamento e até previsões incorretas de demanda. 

Percebe-se então que a grande quantidade de variáveis eleva a dificuldade ao lidar 

com uma RDA. Porto (2006) pontua que o sistema de abastecimento se torna bastante 

complexo tanto no dimensionamento quanto na operação e manutenção, tratando-se, assim, da 

parte mais onerosa do projeto global de abastecimento, o que exige cuidados extras referentes 

às hipóteses e metodologias de cálculo e aos parâmetros de projeto. 

Acrescenta-se a isso o fato de que a infraestrutura de um sistema de abastecimento 

geralmente encontra-se enterrada, dificultando seu monitoramento. Pontos de medição de 

vazão, pressão e de parâmetros de qualidade da água, por mais que auxiliem na tarefa, são 

desproporcionais em quantidade em relação à magnitude e variação espacial e temporal do 

sistema, transformando esta situação em uma de difícil diagnóstico por parte das entidades 

gestoras. Neste contexto, evidencia-se a importância de ferramentas de modelagem e 

simulação (COELHO, 2006). 

Os modelos de simulação são ferramentas utilizadas para análise e previsão do 

comportamento hidráulico e de parâmetros de qualidade da água no sistema, com uma 

margem de erro estimável, tendo como base de dados as características físicas e de operação 

de seus componentes e os consumos ao longo da rede, sendo essa base de dados usualmente 

associada a um software de Sistema de Informações Geográficas (SIG), responsável por 

georreferenciar e armazenar as informações descritivas sobre os componentes da rede sem, no 

entanto, realizar análises (COELHO, 2006). 
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As aplicações dos modelos de rede de distribuição de água são muitas e têm 

aumentado com o advento de computadores mais potentes e programas mais sofisticados. 

Dentre estas, destacam-se o dimensionamento de RDAs, o planejamento de alterações nas 

mesmas, seja para introdução de novos pontos de demanda, seja para atividades de 

manutenção, a previsão do funcionamento de RDAs para vários cenários, como a ocorrência 

de problemas em trechos da infraestrutura ou de picos de demanda sazonais, o controle de 

parâmetros de qualidade da água, a setorização da rede para diversas finalidades e o controle 

de perdas (WALSKI et al., 2003; COELHO, 2006; PALUSZCZYSZYN, 2015). 

É importante destacar ainda que, para a elaboração de um modelo de RDA, o 

primeiro passo é estar em posse dos dados cadastrais corretos da rede. Em outras palavras, é 

necessário que o modelador tenha disponíveis os dados referentes às demandas e suas 

variações e aos componentes da rede (válvulas, bombas, reservatórios, tubulações) e seus 

padrões de funcionamento, notadamente para válvulas e bombas e as curvas de variação de 

nível de reservatórios. 

Os resultados da simulação podem ser então obtidos. Por diversas vezes, é 

necessário comparar estes a valores medidos em campo. A diferença nos resultados pode 

apontar para erros na construção do modelo ou para a necessidade de calibração do mesmo. 

Finalmente, uma rede devidamente modelada e calibrada pode, com grau de 

confiança superior, servir como uma ferramenta poderosa na operação e manutenção do 

sistema, otimizando recursos econômicos e tempo, além de permitir a projeção de soluções 

para eventuais problemas no sistema. 

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE) é a responsável por 

administrar o sistema integrado de abastecimento de água do estado do Ceará. A empresa 

precisa seguir padrões de qualidade na oferta do serviço, e caso haja problemas, é necessário 

propor soluções para o atendimento satisfatório de todas as localidades. 

Este trabalho se insere no contexto de diagnosticar e propor soluções a um 

problema informado à empresa quanto a falta de atendimento adequado no Guajiru, região 

inserida no município de Caucaia. 
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1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Modelar e simular uma pequena rede na região do Guajiru, em Caucaia, com o 

auxílio dos programas computacionais QGIS e EPANET para diagnóstico de problemas no 

serviço de fornecimento de água e análise de possíveis soluções. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Obter os dados cadastrais da rede com inscrições e consumos junto à 

CAGECE; 

 Modelar, com base nos dados fornecidos, a rede de distribuição de água da 

região com o auxílio do QGIS, uma ferramenta SIG; 

 Transportar o modelo da ferramenta SIG para o EPANET; 

 Simular o modelo criado para visualização do funcionamento da rede em 

períodos de tempo distintos; 

 Validar ou não o modelo pela comparação dos valores simulados com os dados 

reais registrados pela CAGECE; 

 Diagnosticar problemas de vazão ou pressão pela comparação dos dados 

simulados com os limites estabelecidos nas Norma; 

 Propor nova formatação da rede para resolução do problema diagnosticado, 

caso exista, confirmando a efetividade ou não da solução. 

 

1.1.3 Estrutura do trabalho 

 

No capítulo 1 é feita uma introdução ao tema, contextualizando a área de 

conhecimento da hidráulica historicamente para o desenvolvimento de sistemas de 

abastecimento de água e salientando a importância da aplicação de métodos computacionais 

no aumento da confiança e da eficiência nas atividades relacionadas. 

Em seguida, o capítulo 2 faz um apanhado dos principais conceitos teóricos e 

matemáticos envolvidos no estudo de sistemas de abastecimento de água com foco na rede de 

distribuição propriamente dita. 
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O capítulo 3 apresenta as etapas tomadas no desenvolvimento do trabalho, bem 

como as premissas e os critérios utilizados em cada uma delas. 

Os resultados obtidos durante a execução das etapas e as discussões referentes a 

estes resultados – o que representam os valores e os digramas gerados, suas consequências e 

os possíveis erros e dificuldades encontradas no decorrer e ao fim do projeto – são mostrados 

no capítulo 4. 

A conclusão é feita no capítulo 5, revisitando os principais resultados e o alcance 

ou não dos objetivos traçados. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 Sistema de abastecimento de água 
 

A NBR 12218 define rede de distribuição como a “parte do sistema de 

abastecimento formada de tubulações e órgãos acessórios, destinada a colocar água potável à 

disposição dos consumidores”. Logo, de maneira mais ampla, entende-se como sistema de 

abastecimento de água (SAA) o conjunto de obras, materiais e equipamentos que tem por 

finalidade a produção e distribuição canalizada de água potável (HELLER, 2010). 

Heller (2010) apresenta as seguintes unidades como componentes de um SAA: 

 Manancial: fonte de abastecimento do sistema, podendo ser superficial ou 

subterrânea; 

 Captação: estrutura com a finalidade de extrair a água do manancial; 

 Adução: componente responsável pelo transporte de água, interligando as 

demais unidades do sistema; 

 Estação elevatória: unidade dotada de uma ou mais bombas dedicadas a 

fornecer energia ao sistema para que a água atinja níveis mais altos. Podem aparecer em mais 

de um local ao longo do sistema ou podem ser dispensáveis. 

 Estação de tratamento: responsável por compatibilizar a qualidade da água aos 

parâmetros de qualidade estabelecidos nas legislações. 

 Reservatórios: tem função de regularizar as vazões à montante – oriunda da 

captação, adução e tratamento – com as vazões à jusante – de consumo ou de distribuição. 

 Rede de distribuição: parte do sistema responsável por distribuir água aos 

pontos de consumo (residências, estabelecimentos comerciais, industriais e locais públicos). 

As unidades descritas estão representadas de maneira esquemática na Figura 1, e a 

seguir encontra-se uma descrição mais detalhada de cada uma: 

 

Figura 1 - Unidades de um sistema de abastecimento de água. 

 
Fonte: HELLER e PÁDUA (2010). 
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2.1.1 Manancial 
 

O manancial, como dito anteriormente, trata-se da fonte de água do sistema. Pode 

ser uma fonte superficial, como no caso de rios, lagos e açudes, ou subterrânea, no caso de 

lençóis freáticos, galerias filtrantes ou nascentes. 

A quantidade e qualidade da água presente nos mananciais e sua posição 

topográfica são de extrema importância para os sistemas de abastecimento, podendo 

representar custos maiores ou menores de captação, tratamento e transporte. É essencial tratar 

cuidadosamente as bacias que contêm mananciais de abastecimento, haja vista a limitação ao 

desenvolvimento e os problemas de saúde que podem ser acarretados pela baixa quantidade e 

qualidade da água bruta. 

É muito comum que em locais mais secos, como no estado do Ceará, a quantidade 

de água disponível seja limitada por longos períodos de seca e grande evaporação. Em razão 

disso, costumeiramente os grandes sistemas de abastecimento têm águas barradas como 

mananciais. É o caso de Fortaleza, que tem sua rede abastecida pelo açude Gavião. 

 

2.1.2 Captação 
 

A captação consiste das instalações montadas cujo objetivo é o de retirar água do 

manancial escolhido. Algumas condições devem ser analisadas no momento de planejar a 

captação, sendo essenciais avaliações acerca da quantidade e da qualidade da água a ser 

retirada, da localização e sua respectiva estabilidade em termos estruturais e de 

funcionamento e da economia das instalações (GUIMARÃES, CARVALHO e SILVA, 

2007). 

Guimarães, Carvalho e Silva (2007) pontuam que, caso a vazão de retirada do 

manancial não seja suficiente para suprir a demanda, o que ocorre para vários centros 

urbanos, podem ser captadas águas de mais de um manancial. Os autores argumentam ainda 

que, referente à qualidade da água, deve-se fazer a tomada d’água, para o caso de águas 

superficiais, à montante de descargas poluidoras, e para o caso de reservatórios, em águas não 

tão superficiais e nem tão profundas; quanto à garantia de funcionamento, é importante 

verificar os níveis máximos e mínimos de água no ponto de tomada e proteger a entrada com 

grades para evitar a obstrução por animais ou corpos sólidos; e sobre os custos econômicos, 

pondera-se a facilidade de instalação, acesso e ampliação, o comprimento de adução e 

características do local que afetem a vida útil das instalações. 
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2.1.3 Adução 

 

A água captada no manancial é usualmente transportada para uma estação de 

tratamento, e desta para à rede de distribuição. Os condutos que realizam estes transportes são 

chamados de adutoras. Geralmente são condutos, forçados ou livres (tubulações ou canais), de 

grande dimensão, tendo capacidades elevadas de vazão e percorrendo longas distâncias. 

Normalmente não são concebidos para atenderem demandas de consumo ao longo do seu 

comprimento. Caso o façam, são denominadas subadutoras (COELHO e BAPTISTA, 2010). 

Preferencialmente, devem ser projetadas para que o transporte se dê por 

gravidade, ou seja, sem a necessidade do fornecimento de energia ao sistema por meio de 

bombas, sendo esta a maneira mais barata e segura. Coelho e Baptista (2010) destacam que os 

perfis de adutora a serem adotados para obedecer essa condição devem encontrar-se sempre 

abaixo da linha piezométrica efetiva (escoamento forçado) ou concorrente à ela (escoamento 

livre), ou ainda com a maior parte em escoamento livre e alguns trechos em escoamento 

forçado pelo uso de sifões invertidos. A sequência de figuras abaixo (Figura 2) representa os 

casos descritos: 

 

Figura 2 - Tipos de adutora por gravidade. 

 
Fonte: HELLER e PÁDUA (2010). 
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Sendo inevitável a utilização de bombas, as adutoras conectadas a estas são 

classificadas como adutoras por recalque. 

Faz-se interessante notar que as adutoras transportam tanto água bruta – aquela 

captada do manancial e que ainda não passou por tratamento – quanto água tratada. Por isso, a 

escolha do material da adutora deve levar em conta não apenas sua dimensão, mas também a 

agressividade da água transportada. 

 

2.1.4 Estação elevatória (EE) 

 

Estações elevatórias são sistemas implementados em casos onde o escoamento 

apenas por gravidade não é suficiente para superar as perdas de carga, de maneira que a água 

não chegaria ao destino em vazão ou pressão adequada. 

As EEs podem ser classificadas em elevatórias de água bruta, elevatórias de água 

tratada ou boosters, sendo este último tipo referente à instalação de uma EE entre 

reservatórios ou em algum trecho da rede de distribuição (COELHO, 2010). 

Tsutiya (2006) destaca os principais componentes: conjunto bomba-motor, 

tubulação de sucção, recalque e do barrilete, poço de sucção e casa da bomba. Estes são 

ilustrados no corte esquemático (Figura 3) a seguir: 

 

Figura 3 - Componentes de uma estação elevatória. 

 
Fonte: TSUTIYA (2006). 
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As bombas podem ainda ser classificadas em não afogada (o seu eixo encontra-se 

fora d’água e acima do nível do poço), afogada (eixo abaixo do nível do poço, mas sem a 

bomba estar submersa) e submersa (a bomba encontra-se submersa na água). 

Por já estarem em contato direto com o fluido, as bombas submersas dispensam 

tubulação de sucção. 

O dimensionamento do conjunto motor-bomba é de fundamental importância para 

a eficiência e segurança do sistema. Os principais parâmetros hidráulicos envolvidos neste 

esforço são vazão, altura manométrica, potência e rendimento (COELHO, 2010). 

Primeiramente, a capacidade de vazão da bomba deve estar de acordo com as 

demandas do SAA, de forma que consiga comportar a vazão máxima, mas que não tenha 

capacidade muito superior à vazão de projeto, uma vez que isto seria pouco eficiente. 

A altura manométrica refere-se a carga que a bomba deve fornecer à água para 

que esta possua a energia desejada. Porto (2006) chama de altura total de elevação – ou altura 

manométrica total – a diferença entre a energia disponível à saída da bomba e a energia 

disponível à entrada da bomba. 

Considerando um caso como o ilustrado na Figura 4, as principais variáveis 

envolvidas para o cálculo da altura manométrica podem ser identificadas e descritas da 

seguinte maneira: 

𝑍 = Cota do reservatório 1. 

𝑍 = Cota do reservatório 2. 

𝑍 = Cota do eixo da bomba. 

𝐻 = Diferença entre Z1 e ZB. 

𝐻 = Diferença entre ZB e Z2. 

𝐻 = Diferença entre Z1 e Z2. 

𝐻 = Altura manométrica total. 

∆𝐻 = Perdas de carga, localizadas e distribuídas, na sucção. 

∆𝐻 = Perdas de carga, localizadas e distribuídas, no recalque. 
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Figura 4 - Variáveis para o cálculo da altura manométrica total. 

 
Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 

 

Considerando o desnível a ser vencido e as perdas de carga (ver seção 2.2), a 

altura manométrica é dada por: 

𝐻 = 𝐻 + ∆𝐻 + ∆𝐻                                                                                                                          (1) 

A altura manométrica calculada serve de input para o cálculo da potência recebida 

pela bomba. Esta deve ser superior à potência requerida, uma vez que o rendimento do 

conjunto motor-bomba nunca é igual a 100%. Assim, a potência a ser recebida pela bomba é 

dada por: 

𝑃𝑜𝑡 =
10 ∗ 𝑄 ∗ 𝐻

75 ∗ 𝜂 ∗ 𝜂
                                                                                                                              (2) 

Onde: 

𝑃𝑜𝑡 = Potência requerida, em cv. 

𝑄 = Vazão de entrada na bomba, em m³/s. 

𝐻 = Altura manométrica total, em m. 

𝜂 = Rendimento da bomba. 

𝜂 = Rendimento do motor. 

A escolha da bomba é função, além do seu tipo, da sua curva característica e da 

curva característica do sistema. Estas curvas representam a relação entre altura manométrica e 

vazão. 

A curva da bomba é fornecida pelo fabricante, e a curva do sistema pode ser 

calculada. O ponto onde essas curvas se cruzam, encontrado graficamente, apresenta o ponto 
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de operação da bomba (COELHO, 2010). Este deve ainda ser cruzado com a curva de 

rendimento da bomba para avaliar se o modelo escolhido trabalhará de maneira eficiente. 

Também pode ser feita uma associação de bombas de forma a vencer o desnível 

desejado. Esta associação pode ser feita em série, aumentando a quantidade de energia 

fornecida para uma mesma vazão, ou em paralelo, permitindo o transporte de uma vazão 

maior ou, em caso de não aumento da vazão, sendo possível adotar bombas mais simples ao 

diminuir a potência requerida (PORTO, 2006). 

Estas associações exigem um novo estudo de comportamento conjunto das 

bombas para que a estação elevatória continue tendo ótima eficiência. 

Outro fator importante na determinação das características de uma EE é a 

prevenção aos fenômenos prejudiciais a bomba, tais quais o golpe de aríete e a cavitação. 

 

2.1.5 Estação de tratamento de água (ETA) 
 

Para que seja adequada para as diversas atividades da sociedade e notadamente 

para o consumo humano, a água captada do manancial e transportada, denominada de água 

bruta, precisa passar por tratamento para que se adeque aos parâmetros de qualidade exigidos. 

A ETA é a unidade do sistema que tem como função prover este tratamento por meio de 

diversos processos diferentes. 

A qualidade da água para consumo urbano deve ser avaliada pela medição de 

parâmetros físicos e químicos. Segundo Miranda (2007), estes são: 

 Parâmetros físicos: temperatura, sabor e odor, turbidez, cor e sólidos (em 

suspensão, sedimentados e dissolvidos); 

 Parâmetros químicos: pH (acidez ou alcalinidade), dureza, presença de 

cloretos, ferro e manganês, nitrogênio, fósforo e fluoretos, oxigênio dissolvido, quantidade de 

matéria orgânica e de alguns componentes inorgânicos e orgânicos específicos, demanda 

bioquímica de oxigênio (DBO) e demanda química de oxigênio (DQO). 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Aracruz descreve os 

principais processos envolvidos no tratamento da água em uma ETA convencional: 

coagulação e floculação, decantação, filtração, desinfecção, tanque de contato, correção de pH 

e fluoretação. O Quadro 2 resume cada processo: 
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Quadro 2 - Processos de tratamento de água. 

PROCESSO DESCRIÇÃO E FINALIDADE 

Coagulação e 
floculação 

Desestabilização e agrupamento de impurezas na água pelo uso de um 
coagulante, resultando na formação de flocos decantáveis. 

Decantação Passagem da água por um tanque anulando ou reduzindo a velocidade 
do escoamento, permitindo a separação de partículas por ação da 
gravidade. 

Filtração Escoamento da água em meio filtrante constituído de camadas porosas 
granulares promovendo a retenção de material particulado. 

Desinfecção Inativação de organismos patogênicos na água pela introdução de um 
agente desinfectante, normalmente cloro. 

Tanque de contato Recipiente com função de homogeneizar a ação do cloro na água. 

Correção de pH Adição de produtos químicos para que a água não se torne 
excessivamente ácida ou excessivamente alcalina. 

Fluoretação Adição de compostos a base de flúor com o objetivo de reduzir a 
incidência de problemas dentários como a cárie. 

Fonte: desenvolvido pelo autor (2017). 

 

2.1.6 Reservatórios 

 

Os reservatórios são grandes estruturas de armazenamento de água que têm a 

função primordial de regularização entre as vazões de adução e de distribuição. Podem ainda 

ser usados para condicionar pressões na rede de distribuição e servir como reserva de água 

para combate à incêndios e situações emergenciais (COELHO e LIBÂNIO, 2010). 

Tsutiya (2006) destaca ainda a importância que os reservatórios têm na redução 

dos custos elétricos das EEs, primeiro por permitir que o conjunto motor-bomba opere para 

vazão e altura manométrica quase constantes, aumentando o rendimento, e segundo por tornar 

possível o bombeamento de água em horários fora do pico elétrico. 

Quanto à posição dos reservatórios dentro dos sistemas, estes podem ser 

classificados como sendo de montante ou de jusante. 

Os reservatórios de montante precedem a rede de distribuição e sempre abastecem 

a mesma. Para que as pressões em áreas de cota mais baixa não excedam o limite 

normatizado, pode-se optar por outros reservatórios para controle de pressão, ou ainda para 
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aumentar a capacidade de armazenamento e a resiliência do sistema: em horas de pico o 

reservatório complementar abastece a rede; em horas de menor demanda ele é abastecido pelo 

reservatório principal (TSUTIYA, 2006). 

Já quando estão à jusante, os reservatórios têm função semelhante ao descrito para 

os reservatórios complementares: recebem água da adução em horários de baixa demanda e 

abastecem a rede em horários de pico. Por isso são também chamados de reservatórios de 

sobra. Permitem também, pela localização, o controle maior da pressão nas zonas à jusante da 

rede. 

 

2.1.7 Rede de distribuição de água (RDA) 

 

A rede de distribuição de água é a última unidade de uma SAA. Consiste no 

sistema responsável pela distribuição propriamente dita, atendendo às diversas demandas. 

Trata-se também da unidade mais complexa. 

As RDAs possuem condutos principais, também denominados de condutos 

tronco, tendo estes diâmetros maiores para distribuição de vazão pelos condutos secundários, 

tubulações de diâmetros menores e que abastecem diretamente os pontos de consumo. 

Em geral, as redes podem ser enquadradas em três categorias principais que 

dependem da disposição dos condutos principais e o sentido de escoamento dos condutos 

secundários: rede ramificada, rede malhada e rede mista (PORTO, 2006). 

Uma rede é dita ramificada quando o abastecimento se dá a partir de uma 

tubulação principal de onde se ramificam tubulações secundárias que não se interligam, tendo 

um sentido único de vazão e sendo o abastecimento feito a partir de um reservatório de 

montante. 

Já a rede malhada possui tubulações tronco que se encontram interligadas, 

formando uma malha de anéis, não restringindo o sentido da vazão por essas tubulações. 

Por fim, uma rede mista é a situação mais comum em grandes redes de 

distribuição, como na cidade de Fortaleza, sendo caracterizada por uma combinação de anéis 

e ramificações (WALSKI et al., 2003; COELHO, 2006; PORTO, 2006). 

Na Figura 5 são mostrados exemplos simples, com apenas uma entrada para 

abastecimento, dos três tipos de rede supracitados: 
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Figura 5 - Redes ramificada, malhada e mista. 

 

Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 

 

Faz-se importante notar que a preferência por redes malhadas ou mistas frente às 

redes ramificadas se dá pela possibilidade de inversão no sentido das vazões. Logo, caso 

ocorra o rompimento de uma tubulação em uma rede ramificada, uma porção considerável da 

população ficará com o abastecimento comprometido. Já para os outros tipos de rede, a falha 

no sistema pode ser minimizada ao permitir o abastecimento por outros trechos. Essa 

característica também contribui para melhor adaptação às variações de demanda ao longo do 

dia. 

Existem ainda subtipos para redes ramificadas e malhadas. As redes ramificadas 

são mais comumente organizadas como uma espinha de peixe ou uma grelha, e as redes 

malhadas podem, além dos anéis mencionados, ter traçado em blocos, facilitando o controle 

de perdas por abastecer as redes internas a esses blocos por apenas dois pontos (TSUTIYA, 

2006). 

Di Nardo et al. (2017) comenta que as redes são concebidas de forma a aumentar 

o grau de redundância do sistema, lançando mão de uma malha com muitos anéis fechados 

interconectados e de condutos com diâmetros superiores aos estritamente necessários na 
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intenção de aumentar a confiabilidade da rede frente às falhas, garantindo mais caminhos para 

se chegar ao mesmo nó e também pressões mais elevadas que as de projeto. O autor propõe 

ainda uma maior sistematização deste procedimento, otimizando a eficiência energética e 

topológica. 

De forma a viabilizar o traçado das redes, faz-se necessário instalar entre os tubos 

acessórios que permitam a transição da água de uma direção à outra ou entre diâmetros 

diferentes. São comuns os tês, as curvas e cotovelos, as cruzetas, os redutores de diâmetro, 

entre outros. Alguns exemplos podem ser verificados na Figura 6. Estas transições, no 

entanto, causam perdas de carga adicionais. 

 

Figura 6 - Acessório de transição para tubos. 

 
Fonte: TSUTIYA (2006). 

 

Entre os acessórios, as válvulas são elementos essenciais para controle e 

manutenção de RDAs, inclusive no diagnóstico às perdas no sistema ao auxiliar na 

setorização da rede, realizando o isolamento da região desejada para encontrar os trechos de 

maior perda. Elas podem ser de vários tipos, mas todas têm como princípio de funcionamento 

seu fechamento para aumento ou redução de resistência ao fluxo. Alguns tipos de válvulas 

mais comuns são (WALSKI et al., 2003; TSUTIYA, 2006): 

 Válvula de isolamento: usada para bloquear o fluxo de água com a finalidade 

primordial de isolar um trecho da rede. Podem ser chamadas também de válvulas de bloqueio. 

São tipos mais comuns as de registro de gaveta, registro de borboleta, registro de globo, 

registro de ângulo, entre outras. 

 Válvula de controle direcional: são dispositivos que permitem o fluxo de água 

em apenas uma direção, evitando um “refluxo” da água que poderia causar danos devido ao 
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fenômeno conhecido como golpe de aríete. Bombas são dotadas destas válvulas para evitar 

danos quando são desligadas. 

 Ventosas: peças que permitem entrada e saída de ar colocadas em pontos altos 

de tubulações. 

 Válvulas redutoras de pressão (VRP): peças de funcionamento automático que 

reduzem a pressão à montante para que fique constante à pressão de jusante. Usada nas 

regiões mais baixas de maneira a garantir que a pressão não ultrapasse o limite máximo. 

 Válvulas sustentadoras de pressão (VSP): assim como a VRP, regula a pressão, 

porém, a VSP tem função de sustentar pressões mínimas à montante. 

 Válvula de controle de fluxo (VCF): são programadas para controlar a vazão 

passante, não permitindo que esta supere um valor pré-determinado. 

 

2.2 Bases teóricas e conceituais 

 

2.2.1 Princípios de conservação de massa e energia 

 

São dois os princípios físicos fundamentais que norteiam os problemas de 

hidráulica em geral: conservação de massa e conservação de energia. 

O princípio da conservação de massa para sistemas hidráulicos estabelece a 

igualdade de valores entre vazão de entrada e vazão de saída: 

𝑄 + 𝑄 í = 0                                                                                                             (3) 

Onde: 

𝑄  = Vazão de entrada no sistema. 

𝑄 í  = Vazão de saída do sistema. 

Já a conservação de energia estabelece que a diferença de energia entre dois 

pontos é igual às perdas de carga distribuídas e localizadas ao longo do trecho que liga estes 

dois pontos. Isto implica que se dois pontos são conectados por mais de um caminho por 

condutos diferentes, estes trechos devem apresentar mesma perda de carga, considerando que 

todos partem de um mesmo ponto e se encontram em um mesmo ponto. Matematicamente, 

incorporando o ganho de energia pela inserção de uma bomba ou a perda pela presença de 

uma turbina: 

𝐻 ± 𝐻 = 𝐻 ± ∆𝐻                                                                                                                          (4) 
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Onde: 

𝐻  = Carga (energia) no ponto 1. 

𝐻  = Carga (energia) no ponto 2. 

∆𝐻  = Perda de carga entre os pontos 1 e 2 (negativo ou positivo dependendo do sentido do 

fluxo). 

𝐻  = Energia fornecida por uma bomba ou retirada por uma turbina. 

O matemático holandês Daniel Bernoulli estabeleceu uma equação para 

determinar a carga (energia) em um ponto do sistema em termos de metro de coluna d’água 

(mca), sendo esta derivada de três parcelas: carga de pressão, carga potencial e carga cinética. 

Considerou o caso de um fluido incompressível, mantendo constante a massa específica ao 

longo do escoamento, e um regime permanente (PORTO, 2006). Por fim, a equação de 

Bernoulli é dada por: 

𝐻 =
𝑝

𝛾
+ 𝑧 +

𝑉

2𝑔
                                                                                                                                      (5) 

Sendo: 

𝑝 = Pressão, em kN/m². 

𝛾 = Peso específico do fluido (10 kN/m³ para água). 

𝑧 = Altura em relação a um plano de referência, em m. 

𝑉 = Velocidade do fluido, em m/s. 

𝑔 = Aceleração da gravidade, em m/s². 

Associando-se o princípio de conservação de energia à equação de Bernoulli e 

adotando o sentido do fluxo do ponto 1 para o ponto 2, obtêm-se a seguinte equação: 

𝑧 +
𝑝

𝛾
+

𝑉

2𝑔
± 𝐻 = 𝑧 +

𝑝

𝛾
+

𝑉

2𝑔
+ ∆𝐻                                                                                  (6) 

 

2.2.2 Perdas de carga 

 

No escoamento, a superfície sólida que envolve o fluido gera resistência ao fluxo. 

Essa resistência se traduz em perda de energia, parâmetro essencial na análise de problemas 

de hidráulica (PORTO, 2006). Esta perda se dá pelo atrito do fluido com os condutos e é tida 

como perda de carga distribuída. 

As perdas de carga distribuídas dependem de um número adimensional 

denominado fator de atrito. Este, por sua vez, é função da rugosidade interna do tubo, do 
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diâmetro e das características de velocidade, densidade e viscosidade do fluido, expressas por 

meio do número de Reynolds (WALSKI et al., 2003). 

Como comentado por Azevedo (2010), sabe-se por meio dos experimentos de 

Nikuradse realizados em 1933 que existe variação na relevância da rugosidade e do número 

de Reynolds na determinação do fator de atrito. Para baixos valores do número de Reynolds, o 

efeito da rugosidade não é significativo. Elevando-se o número de Reynolds, há uma transição 

entre escoamento hidraulicamente liso e rugoso, sendo o fator de atrito dependente 

simultaneamente da rugosidade e do número de Reynolds. Por fim, para escoamento 

completamente rugoso, ou seja, para valores elevados de número de Reynolds, o atrito é 

função apenas da rugosidade. 

Uma equação empírica consagrada para o cálculo do fator de atrito para 

escoamento turbulento em tubos comerciais é a equação de Swamee-Jain, a saber: 

𝑓 =
0,25

[log
𝜀

3,7𝐷
+

5,74
𝑅𝑒𝑦 , ]

                                                                                                                (7) 

para 10 ≤ ≤ 10  e 5 ∗ 10 ≤ 𝑅𝑒𝑦 ≤ 10  

Onde: 

𝑓 = Fator de atrito. 

𝜀 = Rugosidade absoluta equivalente do tubo, em m. 

𝐷 = Diâmetro do tubo, em m. 

𝑅𝑒𝑦 = Número de Reynolds. 

O valor do fator de atrito pode ser inserido na chamada fórmula universal da perda 

de carga ou fórmula de Darcy-Weisbach: 

∆𝐻 = 𝑓 ∗
𝐿

𝐷
∗

𝑉

2𝑔
= 0,0827 ∗

𝑓𝐿𝑄

𝐷
                                                                                                  (8) 

Sendo: 

∆𝐻 = perda de carga, em mca. 

𝐿 = comprimento do tubo, em m. 

Q = vazão de escoamento pelo tubo, em m³/s. 

As outras variáveis já foram descritas nas equações supracitadas. 

Outra forma de expressar a perda de carga é em termos de perda de carga unitária, 

representada por J, igual à perda de carga no trecho dividido pelo comprimento do mesmo. 
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Uma outra equação empírica bastante adotada – notadamente nos Estados Unidos 

– é a de Hazen-Williams. Esta é dada por: 

𝐽 =
𝑄 ,

𝐶 , 𝐷 ,
                                                                                                                                         (9) 

Sendo: 

𝐽 = Perda de carga unitária, em m/m. 

𝐶 = Coeficiente de rugosidade, em m0,367/s. 

As outras variáveis já foram descritas nas equações supracitadas. 

Valores de coeficiente de rugosidade da fórmula de Hazen-Williams e de 

rugosidade absoluta equivalente da fórmula universal para tipos de materiais mais comuns são 

mostrados na Tabela 1: 

 

Tabela 1 - Coeficientes das fórmulas de perda de carga para tubos novos. 

Material 
C, Hazen-Williams 

(adimensional) 

ε, Darcy-
Weisbach 

(mm) 
Ferro fundido 130-140 0.25 

Ferro galvanizado 120 0.15 
Concreto 120-140 0.3-3 
Plástico 140-150 0.0015 

Aço 140-150 0.03 
Fonte: adaptada de Rossman (2000). 

 

É relevante destacar que os valores de rugosidade se alteram com o tempo devido 

ao desgaste das tubulações, e por isso são de difícil medição. Segundo Santos (2013), vários 

pesquisadores têm desenvolvido ferramentas de calibragem obtendo resultados animadores 

tendo em vista este problema. 

De acordo com Kellner et al. (2016), outra dificuldade diz respeito a falta de 

informação por parte dos fabricantes de valores de rugosidade absoluta para PVC (policloreto 

de vinila), material dos mais utilizados no Brasil, e pela ausência de pesquisas mais recentes a 

respeito disso, sendo os valores tradicionalmente usados retirados de bibliografias menos 

atuais e que apresentam grande variação. 

Os autores realizaram experimentos para determinação dos valores de rugosidade 

média para tubos de PVC de 50, 75 e 100 milímetros de diâmetro considerando algumas 

faixas de tempo de uso diferentes e em intervalos de número de Reynolds representativos do 

escoamento em redes de distribuição, encontrando os valores inseridos na Tabela 2 a seguir: 
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Tabela 2 - Valores médios de rugosidade para tubos de PVC. 

Diâmetro 
nominal (mm) 

Tempo de uso ε (μm) 

50 Novo 30,95 ± 3,71 

75 Novo 22,34 ± 5,11 

100 Novo 5,31 ± 0,78 

50 10 anos 56,4 ± 22,09 

75 34 anos 35,98 ± 23,79 
Fonte: adaptada de Kellner et al. (2016) 

 

Apesar da grande variação, os autores concluem que não houve influência 

significativa nos resultados finais do fator de atrito calculados pela formulação de Swamee-

Jain. 

Além das perdas de carga distribuídas, o sistema de abastecimento sofre perdas 

localizadas. Estas ocorrem devido ao acréscimo de turbulência observado em mudanças de 

direção, velocidade e pressão ocasionados pelo uso dos acessórios já mencionados. 

Para mensuração da perda de carga causada pela presença de um determinado 

acessório, encontra-se um coeficiente adimensional relacionado à perda de carga, podendo 

este ser calculado ou, mais comumente, encontrado em tabelas. A perda de carga localizada é 

dada por: 

∆𝐻 = 𝐾 ∗
𝑉

2𝑔
                                                                                                                                         (10) 

Onde: 

∆𝐻 = Perda de carga localizada, em mca. 

𝐾 = Coeficiente de perda de carga localizada. 

As demais variáveis já foram descritas. 

Essa perda ainda pode ser transformada para uma perda de carga distribuída ao 

substituí-la por uma tubulação que apresente ao longo de seu comprimento o mesmo valor de 

perda de carga total. 

Esta transformação pode ser útil como forma de simplificar cálculos ou elaborar 

modelos. 

Os valores do coeficiente K para os tipos de conexões mais comuns podem ser 

encontrados na Tabela 3: 
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Tabela 3 - Coeficientes de perda de carga localizada. 

Singularidade K 

Válvula de globo, abertura completa 10,0 

Válvula de ângulo, abertura completa 5,0 

Válvula de retenção, abertura completa 2,5 

Válvula de cunha, abertura completa 0,2 

Curva 90 graus (raio pequeno) 0,9 

Curva 90 graus (raio médio) 0,8 

Curva 90 graus (raio grande) 0,6 

Curva 45 graus 0,4 

Curva de retorno 2,2 

Tê standart - escoamento na linha 0,6 

Tê standart - escoamento na linha - ramal 1,8 

Entrada em aresta viva (reservatório - tubulação) 0,5 

Entrada em aresta viva (tubulação - reservatório) 1,0 
Fonte: adaptada de Rossman (2000). 

 

2.2.3 Cálculo de equilíbrio hidráulico de rede 

 

A resolução do equilíbrio hidráulico de uma rede perpassa os conceitos de 

conservação de massa e de conservação de energia. O problema se torna complexo para redes 

malhadas e mistas e mais oneroso de ser resolvido à medida que a rede toma dimensões 

maiores. 

Dentre os métodos conhecidos para a resolução do problema, o Método de Hardy-

Cross (MHC) é um dos mais consagrados por permitir o desenvolvimento manual dos 

cálculos em redes mais simples (PORTO, 2006). Porém, segundo Formiga e Chaudhry 

(2008), o MHC é muito dependente da escolha arbitrária dos anéis e pode não convergir em 

redes mais complexas, apresentando também dificuldade na inserção de dispositivos como 

bombas e válvulas. 

Descrito por Porto (2006), o MHC consiste em arbitrar um sentido positivo para 

vazões e perdas de carga nos anéis conhecendo-se os pontos de abastecimento e saída de 

vazão, assumindo que não há vazão em marcha. Determina-se uma distribuição de vazão 

hipotética que obedeça a continuidade em cada nó (somatório das vazões igual à zero). 

Calcula-se as perdas de carga, de maneira que o somatório para todos os anéis deve ser igual à 

0. Caso isso não ocorra, soma-se algebricamente um valor ∆𝑄, obtido em expressão 
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desenvolvida a partir do binômio de Newton, a cada vazão antes arbitrada. São recalculadas 

as perdas de carga e o processo é repetido até que o incremento ∆𝑄 seja muito pequeno ou 

nulo. 

Outros métodos comuns são o Método de Newton-Raphson (MNR) e o Método da 

Teoria Linear (MTL), descritos brevemente por Formiga e Chaudhry (2008). Os autores 

explicam que o MNR, apesar de permitir convergência em poucas iterações, é muito 

dependente de boas estimativas iniciais para que isso ocorra, problema que é resolvido pelo 

MTL, que por sua vez pode apresentar dificuldade de convergência para sistemas complexos. 

Logo, a maioria dos programas computacionais de análise de RDAs utiliza-se de métodos 

híbridos para o cálculo do equilíbrio hidráulico. 

No software EPANET, utilizado neste trabalho, o cálculo do equilíbrio hidráulico 

é realizado por meio do Método do Gradiente – ou Método Híbrido Nó-Malha – proposto por 

Todini e Pilati em 1987. Rossman (2000) descreve o processo realizado pelo programa. 

 

2.3 EPANET 

 

O EPANET é um programa computacional de domínio livre desenvolvido para 

simular o comportamento hidráulico e a qualidade da água em redes de distribuição de água 

pressurizada. Ele é capaz de fornecer informações de vazão nas tubulações, pressão nos nós, 

nível da água em reservatórios, concentração de agentes químicos pela rede, idade da água e 

origem da água em qualquer ponto do sistema (ROSSMAN, 2000). 

Para Alvarruiz (2017), o EPANET 2, última versão do software desenvolvida já 

há quase duas décadas, mostra-se extremamente eficiente, sendo difícil superá-lo com o 

advento de novos programas. Destaca o autor que, por conta disso, os esforços se voltam a 

complementar o programa alterando o seu algoritmo para que este ganhe funcionalidades 

mais completas. 

Diuana e Ogawa (2015) analisaram comparativamente o desempenho de três 

programas diferentes na modelagem de RDAs: EPANET, WaterCAD e Sistema UFC. Os 

autores concluem que a praticidade, a interface amigável e a gratuidade são algumas das 

razões pelas quais o EPANET é tão difundido, apesar da maior robustez do WaterCAD, 

programa que exige licença. 

Dentre as capacidades de modelagem hidráulica do sistema, Rossman (2000) 

destaca: 

 Ilimitada capacidade do número de componentes dimensionados; 
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 Cálculo de perdas de carga distribuídas e localizadas; 

 Modelagem de bombas de velocidade variável ou constante; 

 Previsão da energia de bombeamento e seu custo; 

 Modelagem de válvulas dos principais tipos; 

 Modelagem de reservatórios de nível fixo ou variável, incluindo neste último 

caso as curvas de volume em função do nível da água; 

 Consumo nos nós com suas variações temporais; 

 Modelagem de dispositivos emissores com suas respectivas relações entre 

pressão e vazão; 

 Possibilidade de atrelar a operação do sistema a controles simples, com apenas 

uma condição, ou controles múltiplos, com mais de uma condição. 

Vale destacar novamente que, no processo de modelagem, o EPANET pode ser 

utilizado de maneira compatível com um programa SIG, responsável por armazenar 

informações topográficas e topológicas. 

A utilização do SIG permite não apenas uma visualização realista do sistema, mas 

também análises territoriais, como identificar a quantidade de consumidores a uma certa 

distância de um nó específico, determinar todos os elementos que são pertencentes a uma 

zona em particular e mapear residências impactadas pelo rompimento de um trecho 

(WALSKI et al., 2003). 

Santos (2016) comenta ainda o caso de sucesso do SIGNOS, ferramenta SIG 

implementada pela Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) em 

2005 e que perpassa todo o processo de gestão na empresa, com destaque para o controle de 

perdas. 

 

2.3.1 Componentes físicos do programa 

 

Os componentes físicos de uma rede já foram descritos anteriormente. O 

EPANET é capaz de modelar estes através de nós e trechos. 

Nós são pontos de ligação entre um ou mais trechos, onde a água entra ou sai da 

rede. Caso necessário, pode-se atribuir aos nós um consumo variável em função do tempo, 

categorias de consumo, entradas de água e de parâmetros de qualidade da água ou adicionar 

dispositivos que relacionam a vazão efluente com a pressão (ROSSMAN, 2000). 
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Existem ainda nós especiais, como reservatórios de nível fixo, que são pontos de 

armazenamento ilimitado que podem fornecer água ou recebê-la do sistema, normalmente 

sendo usados para substituir corpos d’água ou ligações a outros sistemas, e reservatórios de 

nível variável, que têm como diferença principal a variação de nível da água para balancear 

vazões de entrada e saída, sendo assim de armazenamento limitado. 

Trechos representam as ligações entre os nós, e os dados de entrada dependem do 

tipo de dispositivo da rede que se busca simular. 

Em resumo, ignorando-se as entradas de dados relativas à qualidade da água, não 

objeto deste trabalho, os principais componentes físicos da rede são modelados como mostra 

o Quadro 3 (COELHO, 2006; ROSSMAN, 2000): 

 

Quadro 3 - Componentes físicos na modelagem da rede. 

Componente Tipo Dados de entrada Dados de saída 
Nó Nó Cota; consumo base. Carga hidráulica; 

pressão. 

Reservatório 
de nível fixo 
(RNF) 

Nó Nível de água. 

- 

Reservatório 
de nível 
variável 
(RNV) 

Nó Cota do fundo; curva de volume; 
altura de água mínima; altura de 
água máxima; altura de água inicial. 

Nível da água. 

Tubulação Trecho Nós inicial e final; diâmetro; 
comprimento; coeficiente de 
rugosidade; estado (aberto, fechado 
ou com válvula de retenção); 
coeficiente de perda de carga 
singular (opcional). 

Vazão; velocidade; perda 
de carga; fator de 
resistência (atrito).  

Bomba Trecho Nós inicial e final; curva da bomba. Vazão bombeada; altura 
manométrica. 

Válvula Trecho Nós inicial e final; diâmetro; 
parâmetro de controle; estado. 

Vazão; perda de carga. 

Fonte: adaptado de COELHO (2006). 
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2.3.2 Componentes não físicos do programa 
 

Os componentes não físicos primordiais do programa são as curvas, os padrões 

temporais e os controles. 

As curvas podem ser a curva da bomba, já definida como a relação decrescente 

entre a altura manométrica e a vazão para a bomba modelada, a curva de rendimento, que 

estabelece a relação entre a vazão bombeada e o rendimento do conjunto motor-bomba, com 

utilidade apenas no cálculo da energia gasta, a curva de volume, que mostra a variação de 

volume em função do nível da água em um RNV, e a curva de perda de carga, utilizada para 

modelar uma válvula genérica, definindo a relação entre a perda de carga e a vazão passante. 

Segundo Rossman (2000), os padrões temporais são úteis para modelagem de 

diversos componentes: consumos nodais, carga hidráulica em RNFs, esquemas de 

bombeamento e entrada de um parâmetro de qualidade da água. 

Deve ser escolhido um intervalo constante de tempo para cada período (6 horas 

por período, por exemplo) e atribui-se um fator multiplicativo para cada um. Fornecendo um 

valor médio, este será multiplicado pelo fator em seu respectivo período. Pode ser usado, por 

exemplo, para discretizar melhor os consumos nodais ao longo do dia ao invés de atribuir um 

valor constante para toda a simulação. 

Controles são regras de operação instituídas para o sistema. Dessa maneira, 

podem ser simples, quando alteram o estado de um trecho com base nos seguintes parâmetros: 

altura de água em um RNV, pressão em um nó, instante da simulação e instante do dia; ou 

podem ser programados, quando permitem alterações no estado de trechos com base em um 

conjunto de condições que podem ocorrer na rede (ROSSMAN, 2000). 

 

2.4 Medição e controle em SAAs 
 

Um modelo criado de um sistema de abastecimento de água é uma ferramenta 

muito importante no esforço de melhorar a operação de redes e contribuir no diagnóstico do 

funcionamento da mesma. Porém, isso se dá apenas quando o modelo representa bem o 

sistema real. 

A calibração é o processo de ajuste de parâmetros de um modelo de forma que 

este se aproxime dos dados observados em campo (BUSH e UBER, 1998). Atesta-se, então, o 

papel primordial dos instrumentos de medição na modelagem. 
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Segundo Coelho (2006), as medições de dados de vazão são úteis também para o 

controle de vazão ao longo da rede, para a minimização de perdas e de gastos energéticos e 

para a gestão operacional da mesma. 

Geralmente, os medidores são utilizados para obter dados relativos às duas 

principais variáveis hidráulicas: vazão e pressão. Equipamentos capazes de aferir a qualidade 

da água (medição da quantidade de cloro, por exemplo) também são muitas vezes usados. 

Os medidores podem servir para macromedição ou micromedição. A Associação 

Brasileira de Engenharia Ambiental e Sanitária (ABES) conceitua as duas da seguinte 

maneira: 

 Macromedição: apuração dos volumes produzidos nas ETAs, disponibilizados 

para distribuição ou em compartimentos operacionais da rede, como reservatórios; 

 Micromedição: apuração dos volumes feita por hidrômetros instalados nas 

entradas dos imóveis ou instalações dos consumidores finais. 

É importante salientar que o processo de medição exige cuidado na instalação dos 

medidores. Estes necessitam checagem periódica de performance para garantir que estão 

calibrados corretamente (WALSKI et al., 2003). 

O processo de medição pode ser feito de maneira manual ou, como se tem 

buscado cada vez mais, de maneira remota. 

A aquisição de dados dos medidores facilita a operação dos processos dentro de 

uma rede através de controles. Controlar, como afirma Tsutiya (2006), é a ação de manter as 

variáveis do processo dentro de limites especificados. 

 

2.4.1 SCADA 
 

Sistemas de controle remoto são cada vez mais recomendados pela sua agilidade 

na disponibilidade e manipulação de informações. Estes podem ser arquitetados de diferentes 

maneiras, sendo o SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) um exemplo de 

destaque. 

Explica Tsutiya (2006) quais as duas funções executadas pelo SCADA: o controle 

supervisório, responsável pela operação remota de dispositivos como bombas e válvulas, e a 

aquisição de dados, parte do sistema que permite obter informações de vazão e pressão pelo 

uso de sensores remotos. 
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Paluszczyszyn (2015) aponta ainda o uso do SCADA como base de dados para 

estudos de otimização de controle da rede, permitindo o cálculo de ações de controle que 

sejam tomadas de forma automática. 

As unidades de um sistema SCADA são (BEZERRA e SILVA, 2009): 

 Instrumentação: conjunto de sensores – equipamentos responsáveis pela 

medição das grandezas físicas e químicas nos pontos de interesse e conversão das 

informações em sinais digitais ou elétricos – e atuadores – válvulas, bombas, dosadores, entre 

outros; 

 Estações remotas: unidades que têm como finalidade a coleta e transmissão dos 

dados à distância. Podem ser UTRs (unidades de transmissão remota) e/ou CLPs 

(controladores lógicos programáveis). Fazem a interface do sistema de supervisão e controle 

com os sensores de campo; 

 Rede de comunicação: plataforma por onde as informações fluem, permitindo 

comunicação entre as estações remotas e das unidades remotas aos centros de controle; 

 Sistema de supervisão e controle: software de interface simples que permite 

aos operadores visualizar o estado e os valores das variáveis do processo e executar ações de 

controle de maneira remota. 
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3 METODOLOGIA 

 

O trabalho desenvolvido tem por base um estudo preliminar dos principais 

conceitos e práticas na área de modelagem e simulação hidráulica, estando estes explicados 

em maior detalhe na revisão bibliográfica. 

A metodologia aqui destacada consiste em determinar as etapas seguidas para a 

realização do trabalho, dedicando-se, posteriormente, em explicar de maneira mais detalhada 

as hipóteses, premissas, critérios e métodos adotados em cada uma destas. 

Adotou-se como etapas necessárias à realização deste estudo as seguintes: 

 Etapa 1: Caracterização do setor em estudo utilizando-se de mapas para melhor 

visualização; 

 Etapa 2: Coleta de dados junto à CAGECE: cadastro da rede, consumos e 

dados de macromedição; 

 Etapa 3: Modelagem da rede de distribuição, englobando o cálculo de 

demandas nodais e os demais inputs necessários para a realização de posterior simulação; 

 Etapa 4: Simulação da rede, validando ou não o modelo e realizando um 

diagnóstico geral em relação à necessidade ou não de intervenções para melhoria do serviço; 

 Etapa 5: Propostas de alteração da rede com novas simulações para verificar 

possíveis intervenções positivas. 

Estas etapas podem ser melhor visualizadas no fluxograma da Figura 7: 
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Figura 7 - Fluxograma de etapas na execução do trabalho. 

 
Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 
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3.1 Caracterização do setor 
 

O Guajiru é um bairro do município de Caucaia, distante aproximadamente 6 km 

de seu centro e 21 km do Aeroporto Pinto Martins em Fortaleza por meio rodoviário. O 

município de Caucaia e a posição do Guajiru podem ser conferidos a seguir (Figura 8 e Figura 

9): 

 

Figura 8 - Município de Caucaia (cor vermelha). 

 
Fonte: Arquivo em QGIS (CAGECE, 2016). 
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Figura 9 – Bairro Guajiru (cor vermelha). 

 

Fonte: Google Maps (2017). 

 

Em sua estrutura organizacional, a CAGECE administra as diferentes regiões do 

estado do Ceará por meio da divisão do território em unidades de negócios. Além da Unidade 

de Negócios Bacia Metropolitana (UN-BME), que engloba Fortaleza e cidades da região 

metropolitana, outras oito unidades compõem o território estadual: 

 UN-BPA: Unidade de Negócios Bacia do Parnaíba; 

 UN-BSA: Unidade de Negócios Bacia do Salgado; 

 UN-BBA: Unidade de Negócios Bacia do Barnabuiú; 

 UN-BAC: Unidade de Negócios Bacia do Acaraú e Coreaú; 

 UN-BCL: Unidade de Negócios Bacia do Curu e Litoral; 

 UN-BBJ: Unidade de Negócios Bacia do Baixo Jaguaribe; 

 UN-BAJ: Unidade de Negócios Bacia do Alto Jaguaribe; 

 UN-BSI: Unidade de Negócios Bacia da Serra da Ibiapaba. 

As unidades de negócios do estado podem ser vistas na Figura 10: 
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Figura 10 - Unidades de negócios do estado do Ceará. 

 

Fonte: https://www.cagece.com.br/estrutura-organizacional/unidades-de-negocio (2016). 

 

O sistema integrado de abastecimento de água de Fortaleza e região metropolitana 

tem como principais componentes (CAGECE, 2014): 

 Captação: açude Gavião, feita por torre de tomada, galeria e canal; 

 Tratamento: ETA Gavião e ETA Oeste; 

 Reservatório: Ancuri, capacidade de 80.000 m³; 

 Elevação de água tratada: duas na ETA Gavião (Gavião Novo e Gavião Velho) 

e uma na ETA Oeste, totalizando três; 

 Linhas de recalque: EE do Gavião Novo para o centro de reservação do Ancuri 

que abastece os setores hidráulicos de distribuição; EE do Gavião Velho que abastece os 

setores hidráulicos de distribuição da região oeste; EE da ETA Oeste para um reservatório 

pulmão com 11.000 m³ de capacidade. 



48 
 

A gestão do Sistema Integrado e de sistemas independentes foi atribuída a quatro 

unidades de negócios distintas na capital e regiões próximas. Estas unidades, que podem ser 

visualizadas na Figura 11, são: 

 UN-MTS – Unidade de Negócios Metropolitana Sul; 

 UN-MTL – Unidade de Negócios Metropolitana Leste; 

 UN-MTO – Unidade de Negócios Metropolitana Oeste; 

 UN-MTN – Unidade de Negócios Metropolitana Norte. 

 

Figura 11 - Unidades de negócio de Fortaleza e região metropolitana. 

 
Fonte: https://www.cagece.com.br/estrutura-organizacional/unidades-de-negocio (2016). 

 

O município de Caucaia está sob responsabilidade da UN-MTN juntamente com 

outros setores comerciais localizados no município de Fortaleza. Dentre as regiões 

abastecidas encontra-se o bairro Guajiru. Ele é abastecido a partir de uma única saída ao norte 

de uma adutora de polímero reforçado com fibra de vidro (PRFV). A adutora deriva água para 

todas as regiões adjacentes. 

Na Figura 12 é mostrada uma imagem focada no bairro Guajiru, o setor em estudo 

neste trabalho: 
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Figura 12 - Setor em estudo: alegada falta de pressão na distribuição de água. 

 
Fonte: CAGECE (2002). 

 

3.2 Coleta de dados 
 

Para dar início a elaboração de um modelo, fez-se necessário a aquisição de 

alguns dados disponibilizados somente pela CAGECE, empresa responsável pela oferta do 

serviço de distribuição de água no estado. 

Os dados cadastrais da rede referem-se aos elementos da rede de distribuição, com 

suas características de materiais e diâmetros. São informações essenciais para a elaboração de 

um modelo completo e que gere um resultado satisfatório após a simulação. 

Estes dados foram disponibilizados em onze arquivos .dwg, representando 

quadrículas adjacentes. As pranchas mostram o traçado das ruas, a presença de tubulações 

com indicação de material e diâmetro, quadras numeradas e elementos como válvulas, 

hidrantes e reservatórios. 

Para facilitar o processo de modelagem, também foram coletados shapefiles da 

região em estudo, arquivos para o QGIS que representam camadas dentro do programa. As 

duas camadas já fornecidas englobam o traçado das ruas e as inscrições da CAGECE. As 

inscrições nem sempre representam apenas uma unidade de consumo. 
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É importante salientar que existiam incompatibilidades entre o traçado de algumas 

ruas nas quadrículas e no shapefile em QGIS. Nestes casos, adotou-se como verdadeiro o 

traçado do shapefile visto que este arquivo é mais recente. 

Os dados referentes ao relevo da região foram adquiridos pelo site do Instituto de 

Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE). O Instituto disponibiliza uma série de 

mapas distintos para caracterização do estado do Ceará, incluindo um mapa de linhas de nível 

de 5 em 5 metros. Pode-se fazer o download deste mapa em shapefile para o QGIS. 

As informações de consumo foram obtidas por meio de tabelas em Excel. As 

tabelas mostram cada inscrição por meio de um código de identificação, o número de 

unidades englobadas por cada uma, sendo residenciais, comerciais, industriais ou públicas, os 

códigos de localidade, setor, quadra e lote, e os consumos mensais em m³. 

Foram obtidos dados de consumo para 3 meses no ano de 2017: junho, julho e 

agosto. 

Recorreu-se ainda ao sistema SCADA da CAGECE para colher dados registrados 

por macromedição em um ponto da adutora que fornece agua à região em estudo. Esta 

estação, a UTR-56, encontra-se abaixo da rotatória entre as vias CE-085 (Via Estruturante) e 

Rua Juaci Sampaio Pontes. 

Estes dados estavam sintetizados em uma planilha do Excel, descrevendo a 

variação de vazão e pressão ao longo de cada hora do dia. Para este estudo, utilizou-se os 

dados colhidos nos meses de setembro e outubro (até dia 22) de 2017. 

 

3.3 Modelagem da rede 
 

Anterior à modelagem, foi necessário sintetizar as informações colhidas na etapa 

de coleta de dados. 

Os consumos por inscrições obtidos referem-se aos meses de junho, julho e agosto 

de 2017. Nem todas as inscrições pertenciam aos setores e quadras em estudo, sendo feita 

uma filtragem nos dados para incluir apenas as quadras de interesse. Em seguida, 

transformou-se os consumos para l/s, unidade usada no EPANET. Destacou-se o valor 

máximo de consumo para cada inscrição considerando os três meses, entendendo que este 

valor é mais representativo que a média, uma vez que o baixo consumo de um determinado 

mês pode ser explicado pela variação sazonal, ao mesmo tempo que o modelo passa a simular 

uma situação mais crítica e ainda assim de acordo com a realidade. 
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As demandas nodais foram calculadas pelo método das semi-distâncias, 

geralmente usado para fins comerciais pela CAGECE. Executou-se esta etapa apenas ao fim 

da modelagem de todos os elementos da rede. 

O procedimento consiste em dividir o consumo total pelo comprimento total da 

rede para chegar a um consumo linear uniforme. O consumo em cada trecho é obtido 

multiplicando seu respectivo comprimento pelo consumo linear uniforme: 

𝑄 =
𝑄

𝐿                                                                                                                        (11) 

𝑄 =  𝑄 ∗ 𝐿                                                                                                                                   (12) 

Onde: 

𝑄 = Consumo linear uniforme, em l/s/m; 

𝑄 = Consumo total da rede, em l/s; 

𝐿 = Comprimento total da rede, em m; 

𝑄 = Consumo no trecho “i”, em l/s; 

𝐿 = Comprimento do trecho “i”, em m. 

Metade do consumo em um trecho é direcionado para cada um dos dois nós 

conectados pelo mesmo. As demandas nodais são resultado da soma das contribuições de 

todos os trechos. 

Seguindo  o cadastro técnico da rede, os nós foram modelados nos pontos inicial e 

final de tubulações, representando transições de diâmetro, mudanças de direção, pontos de 

consumo ou reservatórios. Também foram inseridos nós em pontos arbitrários da escolha do 

usuário. Os nós têm identificação, latitude, longitude e cota como dados de entrada 

importantes. 

A entrada no Guajiru, por vir de uma adutora, foi modelada como um RNF em 

posição arbitrária, tendo como carga hidráulica total a soma entre cota topográfica e pressão 

média no ponto de entrada – informação disponibilizada pelo operador. 

Como forma de obter o padrão temporal para os consumos, admitiu-se a premissa 

de que o comportamento horário da vazão que passa pela adutora na UTR-56 é igual ao 

comportamento horário das demandas nodais. 

Calculou-se um padrão temporal de consumo igual para todos os nós seguindo os 

passos abaixo: 

 Transformou-se as vazões de m³/h para l/s; 
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 Calculou-se a média de todas as vazões medidas ao longo do mês excluindo os 

outliers (horas em que as medições de pressão ou de vazão estejam pelo menos 3 desvios 

padrões distantes da média); 

 Dividiu-se cada dado de vazão pela média calculada, conseguindo assim o 

valor de um fator multiplicativo diferente para cada hora de cada dia; 

 Foram juntados todos os fatores multiplicativos referentes a uma mesma hora e 

calculou-se uma nova média. Isto foi feito para todas as 24 horas, assumindo que as variações 

horárias não se alteram de dia para dia. As médias calculadas neste passo correspondem aos 

fatores multiplicativos que foram inseridos no EPANET. 

Por meio de procedimento semelhante foi calculado o padrão temporal de pressão 

para o RNF. Este padrão foi utilizado na última etapa da simulação. 

As tubulações foram inseridas em seguida como trechos que conectam os nós, 

atribuindo a elas informações de identificação, ponto inicial e final, material, rugosidade e 

extensão. 

Para este trabalho, lançou-se mão da equação universal para determinação das 

perdas de carga distribuídas. O fator de atrito foi calculado pela fórmula de Swamee-Jain. A 

preferência pela equação universal se dá ao fato de que a equação de Hazen-Williams, mais 

simples, considera o fator de rugosidade constante independentemente do diâmetro do tubo e 

da velocidade do escoamento (Kamand, 1988). 

Os coeficientes de rugosidade adotados para cada tipo de tubulação foram 

baseados no manual do EPANET 2.0 desenvolvido por Rossman (2000). 

De acordo com Walski et al. (2003), as perdas localizadas tendem a ser bem 

menores que as perdas distribuídas. Por esta razão, em redes que não apresentam muitos 

acessórios como bombas e válvulas geralmente se ignora as perdas localizadas. Por ser uma 

rede pequena e bastante simples, as perdas de carga localizadas não foram consideradas para 

este trabalho. 

A inserção de nós e trechos se deu no QGIS, criando camadas (shapefiles) sobre a 

base cartográfica da região, importada dos arquivos .dwg, capazes de armazenar informações 

de forma, cor e atributos, facilitando a visualização ao longo do processo de modelagem dos 

elementos e posterior exportação a um arquivo em formato .inp, compreendido pelo programa 

EPANET. 

A facilidade de se trabalhar com uma ferramenta SIG é que esta é capaz de 

automaticamente aferir a posição geográfica de cada elemento e as extensões dos trechos 

desde que sejam inseridas funções para o cálculo destes atributos. Esta sintetização 
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automática agiliza muito o processo de modelagem por evitar a inserção destes dados de 

elemento em elemento. 

 

3.4 Simulação da rede 
 

Após o término da modelagem em QGIS, os dados foram transportados para uma 

planilha no Excel, sendo então salva em formato .inp, compatível com o EPANET, programa 

responsável por realizar a simulação hidráulica. 

Com devidas identificações feitas no processo de modelagem, usando códigos 

distintos para nós e trechos, o EPANET é capaz de interpretar os elementos como junctions 

(junções) e pipes (tubos). 

Realizou-se uma simulação dinâmica: as variáveis da rede foram aferidas de hora 

em hora com base nos padrões temporais inseridos no programa. Dessa maneira foi possível 

verificar se há algum problema de serviço na rede especificando quais os horários mais 

críticos. 

Primeiramente, a simulação foi realizada considerando apenas o padrão temporal 

de consumo por entender que este tem pouca variação de região para região, sendo bem 

descrito pelos dados sintetizados pela UTR-56. Assim, entendeu-se que a carga total do RNF 

é constante e função da pressão de entrada informada pelo operador. 

Em seguida, foi feita uma análise com base em uma simulação considerando 

também o padrão temporal de pressão obtido pelos dados da UTR-56. A razão dessa distinção 

entre simulações se dá pelo fato de que a rede tende a ser mais sensível às alterações de 

pressão de entrada do que às mudanças de vazão quando esta é pequena. Além disso, a UTR-

56 pode não ser uma referência muito confiável para a variação de pressão de entrada na 

região específica em estudo dada sua distância. 

Como resultado da primeira tentativa de simulação alguns erros apareceram. Os 

erros mais comuns são identificação incorreta ou duplicada, não conexão ou duplicação de 

elementos. Antes de proceder com uma nova tentativa de simulação, os erros informados pelo 

programa foram corrigidos. 

O EPANET é capaz de gerar mapas de calor, mostrando graficamente a variação 

dos parâmetros de interesse ao longo da rede. Como critérios de avaliação, os limites para 

oferta de serviço são: 

 Vazão: se há oferta de água a todos os pontos da rede para atender a demanda 

calculada; 
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 Velocidade: seguindo as orientações da NBR 12218, a velocidade nas 

tubulações deve estar entre os limites 0,6 m/s e 3,5 m/s; 

 Pressão: seguindo as orientações da NBR 12218, as pressões devem estar entre 

os limites 100 kPa (10 mca) e 500 kPa (50 mca); 

 Qualidade: a avaliação quanto à qualidade da água refere-se às quantidades de 

cloro e não foi feita neste trabalho. 

Assim, a não obediência a algum destes critérios resultaria em um diagnóstico que 

correspondesse às reclamações feitas pelo órgão gestor local, sendo necessária a proposição 

de uma solução para resolução do problema. 

Os resultados no EPANET para os nós são apresentados para carga de pressão 

(altura piezométrica), dada em metros. A carga de pressão corresponde ao quociente da 

pressão pelo peso específico do fluido (aproximadamente 10 kN/m³ no caso da água). A 

correspondência entre pressão em metros de coluna d’água e altura piezométrica em metros é 

de 1 para 1. 

A base deste diagnóstico foi a simulação feita considerando apenas o padrão 

temporal de consumo. A segunda simulação, considerando também o padrão temporal de 

pressão, foi feita apenas para verificar o impacto da variação de pressão de entrada no 

comportamento geral da rede. 

Anteriormente, porém, é essencial analisar a precisão do modelo, validando-o ou 

não. Esta etapa tem relação com o processo de calibração, que não foi executado neste 

trabalho. 

Pela falta de dados de medição ao longo da rede, analisou-se a validade do 

modelo de forma qualitativa, observando se ele foi capaz de determinar a existência ou não 

dos problemas relatados nos locais esperados. 

 

3.5 Proposição de soluções 
 

Uma vez verificada a existência de problemas na rede (não obediência aos 

critérios estabelecidos), o modelo necessita ser modificado de maneira a projetar uma possível 

solução. 

Na presença de zonas de baixa pressão, verificou-se se apenas a alteração de 

diâmetro em alguns trechos seria capaz de regularizar as pressões defasadas. 

Em geral, aproveita-se a infraestrutura já existente duplicando as tubulações. É 

preciso recordar, no entanto, que um acréscimo positivo no diâmetro tem um efeito mais 
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significativo na redução da perda de carga do que uma redução na mesma proporção na vazão 

(ver equação 8). Por isso, duplicar o diâmetro de uma tubulação não pode ser considerado 

equivalente a construir um tubo em paralelo ao primeiro com o mesmo diâmetro. 

Como segunda opção de solução, escolheu-se um novo ponto de entrada na rede, 

simulando-o também com um RNF, sendo a carga hidráulica função da cota do ponto 

escolhido e da pressão (informação adquirida junto ao operador). 

A baixa velocidade nos trechos é mais difícil de ser remediada, uma vez que o 

aumento do diâmetro das tubulações diminui a velocidade ainda mais, e a implantação de uma 

nova entrada de água no sistema não altera a vazão total que percorre a rede, sendo esta 

função da demanda local. Este é um fenômeno recorrente para pequenas redes. 

Assim, as soluções avaliadas não foram descartadas de início por não resolverem 

este problema em particular. 

Também é preciso salientar que as soluções aqui propostas tem por base apenas 

critérios técnicos de funcionamento da rede para as variáveis relevantes no trabalho. Não 

foram analisados os custos relacionados a tais propostas. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Demandas nodais 
 

De início, foi feito um trabalho de filtragem das inscrições de interesse. Dos dados 

disponibilizados, várias inscrições não faziam parte do setor de interesse ou não encontravam 

correspondência de identificação entre o arquivo em planilha e a camada disponibilizada no 

QGIS. Considerou-se apenas as inscrições expostas na planilha como os pontos de real 

consumo da rede. 

Com auxílio de ferramentas do Excel, chegou-se ao consumo máximo registrado 

ao longo dos três meses para cada inscrição nas quadras de interesse. Estes foram transferidos 

para o QGIS por meio da ferramenta “União”. Assim, unindo as informações de código de 

identificação, cada inscrição na planilha encontra seu correspondente na camada e o dado de 

consumo é inserido. 

Foram ocultadas no programa as inscrições sem consumo ou com consumo zero a 

fim de facilitar a modelagem. Pode-se notar a quantidade de inscrições filtradas ao se observar 

a Figura 13: 

 

Figura 13 - Inscrições com consumo e sem consumo na interface do programa. 

 
Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 
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Para obter as demandas nodais após a modelagem da rede (ver seção 4.3), somou-

se o comprimento de todos os trechos, excetuando o trecho que liga o RNF fictício ao 

primeiro nó da rede, e o consumo total calculado pela soma dos consumos nas quadras 

relevantes, chegando a um valor de consumo linear (Tabela 4): 

 

Tabela 4 - Consumo total, comprimento total e consumo linear por metro de rede. 

Consumo 
total (l/s) 

Comprimento da 
rede (m) 

Consumo 
linear (l/s/m) 

7,538 11.520,47 0,000654 
Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 

 

Pelo procedimento já descrito, este consumo linear foi utilizado para chegar às 

demandas nodais sem ponderação pelo padrão temporal. 

 

4.2 Padrão temporal 

 

Por meio do sistema monitoramento remoto, a CAGECE é capaz de coletar os 

dados de pressão e vazão nas UTRs. Os dados utilizados neste trabalho foram dispostos em 

uma tabela única. Percebeu-se, porém, que no horário de 1h00 do dia 04 de outubro não 

houve registro. 

Utilizando-se dos demais dados, a média e o desvio padrão calculados para a 

amostra completa (sem remoção de outliers) podem ser vistos na Tabela 5: 

 

Tabela 5 - Tratamento estatístico inicial dos dados da UTR-56. 

 Pressão (mca) Vazão (l/s) 

Média 27,42 109,76 

Desvio padrão 5,36 23,13 

Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 

 

Com base na metodologia descrita, eliminou-se da amostra as horas em que o 

valor de pressão ou de vazão não estivessem na margem de três desvios padrões para mais e 

três desvios padrões para menos em torno da média. A Tabela 6 mostra as horas descartadas 

da amostra: 
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Tabela 6 - Dados descartados da amostra. 

          

Data - Hora 
Pressão 
(mca) 

Desvio (nº de 
desvios padrões) 

Vazão 
(l/s) 

Desvio (nº de 
desvios padrões) 

07/09/2017 - 6h00 30,60 0,592 658,24 23,711 

19/09/2017 - 10h00 7,80 -3,659 50,633 -2,556 

20/09/2017 - 4h00 12,60 -2,764 20,36 -3,865 

20/09/2017 - 5h00 7,00 -3,809 6,42 -4,468 

20/09/2017 - 6h00 7,10 -3,790 0,10 -4,741 

20/09/2017 - 7h00 7,20 -3,771 0,11 -4,741 

20/09/2017 - 8h00 7,00 -3,809 0,10 -4,741 

20/09/2017 - 9h00 6,60 -3,883 0,11 -4,740 

20/09/2017 - 10h00 6,40 -3,920 0,10 -4,741 

20/09/2017 - 11h00 6,10 -3,976 0,10 -4,741 

20/09/2017 - 12h00 5,90 -4,014 0,10 -4,741 

20/09/2017 - 13h00 6,30 -3,939 3,22 -4,606 

04/10/2017 - 2h00 0,00 -5,114 0,00 -4,745 

17/10/2017 - 9h00 10,40 -3,174 34,11 -3,271 

17/10/2017 - 10h00 6,90 -3,827 8,50 -4,378 

17/10/2017 - 11h00 9,00 -3,436 34,49 -3,254 

Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 

 

Observa-se que para os dias 20 de setembro e 17 de outubro, a distorção grande de 

medições se deu em horas sequenciais. Provavelmente foi feita uma intervenção na UTR ou 

na adutora neste período. 

Calculou-se uma nova média e um novo desvio após a extração dos dados 

inválidos (Tabela 7): 

 

Tabela 7 - Tratamento estatístico dos dados da UTR-56 pós-remoção de outliers. 

 Pressão (mca) Vazão (l/s) 

Média 27,67 110,53 

Desvio padrão 4,89 13,18 

Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 

 

Por fim, calculou-se os fatores multiplicativos para cada hora do dia tanto para os 

consumos quanto para a pressão de entrada. Os resultados são apresentados nas tabelas 8 e 9 e 

nos gráficos das figuras 14 e 15: 



59 
 

Tabela 8 - Fatores multiplicativos de consumo por hora do dia. 

FATORES MULTIPLICATIVOS - CONSUMO 
0h00 0,988 12h00 1,129 
1h00 0,945 13h00 1,103 
2h00 0,910 14h00 1,098 
3h00 0,881 15h00 1,093 
4h00 0,898 16h00 1,080 
5h00 0,984 17h00 0,950 
6h00 1,071 18h00 0,907 
7h00 1,125 19h00 0,904 
8h00 1,020 20h00 0,911 
9h00 1,142 21h00 0,910 

10h00 1,146 22h00 0,910 
11h00 0,970 23h00 0,929 

Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 

 

Figura 14 - Padrão temporal de consumo ao longo de 24 horas. 

 
Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 

 

Tabela 9 - Fatores multiplicativos de pressão de entrada por hora do dia. 

FATORES MULTIPLICATIVOS - PRESSÃO 
0h00 1,238 12h00 0,917 
1h00 1,263 13h00 0,949 
2h00 1,280 14h00 0,965 
3h00 1,282 15h00 0,959 
4h00 1,283 16h00 0,928 
5h00 1,208 17h00 0,815 
6h00 1,021 18h00 0,791 
7h00 0,969 19h00 0,825 
8h00 0,852 20h00 0,867 
9h00 0,901 21h00 0,907 
10h00 0,908 22h00 0,970 
11h00 0,818 23h00 1,079 

Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 
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Figura 15 - Padrão temporal de pressão de entrada ao longo de 24 horas. 

 
Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 

 

Pode-se afirmar que o padrão temporal de consumo apresenta uma linha média de 

tendência semelhante a geralmente assumida em projetos, mas que existem quedas repentinas 

em alguns horários tidos como de pico de consumo. Uma possibilidade para tal 

comportamento seria o aumento da oferta em regiões que demandam mais, como no centro de 

Caucaia, em detrimento a esta e outras regiões. 

De qualquer forma, observa-se que existe uma baixa variação horária tendo em 

vista que os fatores multiplicativos estão inseridos no intervalo de 1,15 a 0,88. Entende-se, 

então, que este padrão temporal ainda é passível de ser usado com confiabilidade adequada. 

A curva descrita pelo padrão temporal de pressão também está coerente com o que 

é normalmente observado: pressão maior nas horas da madrugada. 

 

4.3 Modelagem dos componentes físicos 
 

O processo inicial para a construção do esqueleto da rede se deu com a 

visualização das camadas coletadas junto à CAGECE e a criação de camadas para nós e 

trechos da rede. Na Figura 16 pode-se visualizar a interface do programa com a geometria das 

quadras e inscrições já desenhadas. 

Observa-se no canto inferior esquerdo as camadas importadas ou criadas, as 

diversas ferramentas de edição ao longo do canto superior, uma janela de navegador e atalhos 

para comandos mais à esquerda, e ao centro a janela de visualização das camadas ativadas 

pelo usuário. 
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Figura 16 - Interface do QGIS com camadas de quadras e inscrições ativadas. 

 
Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 

 

Foram criadas de antemão as camadas “Nós” e “Rede”, atribuindo a cada uma as 

suas características essenciais. 

Para “Nós”, foi escolhido um formato de representação gráfica quadrado e verde 

para diferenciá-la da representação das inscrições. Os campos para caracterização dos nós 

podem ser visualizados sob a interface do programa (Figura 17): 

 

Figura 17 - Campos de caracterização dos nós. 

 
Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 
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Na coluna de “Comentário” pode-se verificar a função inserida para o cálculo do 

campo respectivo. Como explicado anteriormente, o SIG permite a aquisição automática de 

dados geográficos adotando um padrão de georreferenciamento (no caso, SIRGAS 2000). Os 

dados sobre cada elemento da camada ficam armazenados e podem ser consultados ou 

alterados a qualquer momento (Figura 18): 

 

Figura 18 - Consulta aos atributos de um nó. 

 
Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 

 

Adicionou-se ao final a informação de cotas usando as linhas de nível do IPECE 

como base. Anteriormente, porém, estas linhas de 5 em 5 metros foram extrapoladas para 

linhas de 1 em 1 metro pelas ferramentas “v.to.rast.attribute”, que transforma uma camada 

vetorial em camada raster, e “r.surf.contour”, que cria uma superfície a partir de uma camada 

raster. 

Com a visualização das curvas de nível ativada, realizou-se uma interpolação 

linear com auxílio da ferramenta de medição de distâncias do programa. Procurou-se sempre 

realizar as medições nos pontos de menor distância entre curvas de nível. Este procedimento, 

que foi feito individualmente para todos os nós da rede, permitiu um pouco mais de precisão 

na determinação das cotas. 

As figuras 19 e 20 ilustram o processo utilizado para cálculo das cotas: 
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Figura 19 - Camada de curvas de nível ativada para auxiliar no cálculo de cotas. 

 
Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 

 

Figura 20 - Procedimento de medição manual para interpolação de cotas. 

 
Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 
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Na Figura 20 exemplifica-se a medida de distâncias feita para o nó 32: primeiro, 

mediu-se a distância entre o nó e a curva de nível de valor mais baixo (resultando, neste 

exemplo, em 12,186 m); segundo, mediu-se a distância entre as duas curvas de nível de forma 

que a linha de medição passasse sobre o nó (resultando, neste exemplo, em 18,020 m). 

Por fim, todos os nós tiveram sua cota calculada por meio de interpolação linear 

seguindo a fórmula: 

𝑦 = 𝐶 +
𝑑

𝑑
                                                                                                                          (13) 

Onde: 

𝑦 = Cota do nó, em m; 

𝐶 = Cota base (cota mais baixa dentre as duas onde se encontra o nó), em m; 

𝑑 = Distância entre o nó e a cota base, em m; 

𝑑 = Distância entre as duas curvas de nível cruzando o nó, em m. 

Usando a mesma ferramenta de “União” já explicada, a informação de cotas foi 

inserida para seus respectivos nós. 

Ao finalizar a camada “Nós”, criou-se a camada “Rede” para representação dos 

trechos da rede. Foi escolhida uma cor diferente para representação de cada diâmetro distinto, 

um padrão de linhas sólidas para trechos cadastrados e de linhas pontilhadas para trechos na 

rede não cadastrados (que só é visualizável ao aproximar a vista no programa). Os campos 

definidos para caracterização dos trechos estão expostos na Figura 21: 

 

Figura 21 - Campos de caracterização dos trechos. 

 
Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 
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A extensão do trecho é calculada automaticamente por meio de uma função, assim 

como as coordenadas inicial e final. O material é escolhido de acordo com o que existe no 

cadastro fornecido nas quadrículas, e assumiu-se PVC com diâmetro de 50 mm para os 

trechos não cadastrados. A rugosidade refere-se ao valor adotado para cada material para o 

cálculo das perdas pela equação universal. O tipo meramente identifica se é uma adutora ou 

uma tubulação de rede. 

Pelas quadrículas, alguns trechos eram informados como não cadastrados. Além 

disso, certas tubulações não possuíam ligação aparente com o restante da rede, problema que 

inviabiliza a simulação. Foram inseridos novos trechos que fazem essas conexões não 

existentes no cadastro. Estes trechos e aqueles já identificados como não cadastrados foram 

marcados como “Não cadastrado” na modelagem. 

Os trechos foram identificados a partir do número 1001, e os nós foram 

identificados a partir do número 1, de maneira que nós e trechos não apresentam mesmo 

número de identificação. O reservatório de nível fixo foi identificado pelo número 901, e o 

trecho que o conecta ao nó 1 foi identificado pelo número 2000. 

As informações dos trechos também podem ser consultadas e modificadas a 

qualquer momento (Figura 22): 

 

Figura 22 - Consulta aos atributos de um trecho. 

 
Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 
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Por fim, pode-se verificar na Figura 23 como ficam representados os diversos 

elementos no esqueleto da rede modelado no QGIS com as camadas “Quadras_Guajiru”, 

“Inscrições_Guajiru – Com consumo”, “Nós” e “Rede” ativados, sendo cada elemento 

identificado pela sua forma e cor: 

 

Figura 23 - Modelagem da rede: representação dos elementos. 

 
Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 

 

4.4 Simulação da rede 
 

Após a conclusão da modelagem e do cálculo das demandas nodais, as 

informações acerca da rede foram sintetizadas em forma de uma única planilha. O arquivo foi 

salvo no formato adequado para ser aberto pelo programa EPANET. 

A rede sob a interface do programa pode ser visualizada na Figura 24: 
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Figura 24 - Rede sob a interface do EPANET. 

 
Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 

 

Antes de executar a primeira simulação, foi necessário substituir o nó 901 (nó 

superior) por um RNF. 

Segundo o operador, o ponto de entrada da rede, entendido neste modelo como o 

nó 1, logo abaixo do nó 901, apresenta uma pressão entre 24 e 25 mca. Assim, foi inserido um 

reservatório com carga total de 30 m, já somando a cota de 6 m do nó 901, e o tubo que 

conecta o reservatório ao nó 1 (trecho 2000) foi inserido com 100 mm de diâmetro e 

rugosidade de 0,00000001 (muito próxima à zero para desconsiderar a perda de carga neste 

trecho fictício). A pressão resultante no nó 1 foi de aproximadamente 24,3 mca, o que está 

coerente com a informação do operador. 

A Figura 25 mostra a inserção do RNF no EPANET: 
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Figura 25 - Inserção do RNF. 

 
Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 

 

Como resultado da primeira simulação, o programa lançou um relatório 

explicitando os pontos onde houve algum erro (Figura 26): 

 

Figura 26 - Relatório descrevendo os erros na tentativa de análise da rede. 

 
Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 

 

O programa apontou a falta de conexão dos nós 138, 139, 141 e 142 com a malha 

da rede. Ao checar esta ocorrência no EPANET, verifica-se que a conexão aparente em uma 

vista mais distante não se confirma ao ampliar a região do problema (Figura 27): 
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Figura 27 - Erros de falta de conexão de nós à malha da rede. 

 
Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 

 

As correções que foram realizadas para adequar o modelo estão descritas no 

Quadro 4. Estas foram incorporadas ao modelo físico do QGIS e à planilha de dados 

transformada posteriormente em arquivo no formato .inp de maneira a atualizar as demandas 

nodais. 

 

Quadro 4 - Correções feitas após primeira tentativa de simulação. 

Trecho 
Criado / 
Alterado 

Extensão original / final 
(m) 

Diâmetro 
(mm) 

Material Nó 1 Nó 2 

1040 Alterado 73,17 / 15,42 100 PVC 33 138 

1151 Criado - / 57,76 100 PVC 138 109 

1105 Alterado 127,74 / 31,86 50 PVC 69 141 

1152 Criado - / 95,89 50 PVC 141 70 
Fonte: desenvolvido pelo autor (2017). 

 

Em seguida, foi inserido no programa os padrões temporais obtidos pelos dados 

da UTR-56 (ver seção 4.2). O padrão temporal de demanda sob a interface do EPANET pode 

ser visto na Figura 28: 
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Figura 28 - Padrão temporal de demanda inserido no EPANET. 

 
Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 

 

O padrão temporal de pressão precisou ser ajustado já que ele incide sobre a carga 

total do reservatório, que corresponde à soma da pressão (nível d’água) e da cota da base do 

reservatório. O passo a passo é descrito a seguir: 

 Foi calculada a pressão de entrada em cada hora pela multiplicação do fator 

respectivo encontrado na Tabela 9 por 24 m; 

 Somou-se aos resultados anteriores o valor da cota de 6 m; 

 Dividiu-se os valores encontrados por 30 m (carga total média do RNF). 

A Tabela 10 e a Figura 29 apresentam os novos fatores multiplicativos para a 

carga total do RNF: 

 

Tabela 10 - Fatores multiplicativos de carga total do RNF por hora do dia. 

FATORES MULTIPLICATIVOS POR HORA 
0h00 1,190 12h00 0,934 

1h00 1,211 13h00 0,959 

2h00 1,224 14h00 0,972 

3h00 1,226 15h00 0,967 

4h00 1,226 16h00 0,943 

5h00 1,166 17h00 0,852 

6h00 1,017 18h00 0,833 

7h00 0,975 19h00 0,860 

8h00 0,882 20h00 0,894 

9h00 0,921 21h00 0,926 

10h00 0,926 22h00 0,976 

11h00 0,855 23h00 1,063 

Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 
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Figura 29 - Padrão temporal de carga total do RNF inserido no EPANET. 

 
Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 

 

Após estes passos, foi feita uma segunda tentativa de simulação, desta vez com 

sucesso, como é observado na Figura 30: 

 

Figura 30 – Ativando o processamento de dados no EPANET. 

 
Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 

 

Uma vez simulada a rede no EPANET, é permitido visualizar os atributos 

desejados para os nós e os trechos da rede. Como já discutido, os parâmetros analisados neste 

trabalho foram pressão, em mca, e velocidade ao longo dos trechos, em m/s. 

Como não foi atribuído em um primeiro momento um padrão temporal para a 

carga do RNF, as horas do dia de menor e maior vazão apresentaram, respectivamente, as 

maiores e menores pressões ao longo da rede. Assim, a avaliação foi focada às 3:00 da manhã, 

hora de menor vazão na rede, e às 10:00 da manhã, hora de maior vazão na rede. 
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Em segundo momento, foi avaliada a influência da variação de pressão de entrada 

na rede pela aplicação do padrão temporal ao RNF. 

Uma importante informação para aferir o comportamento de uma rede e verificar 

a coerência dos dados simulados é a altimetria do terreno. O diagrama de calor gerado no 

EPANET (Figura 31) ilustra a variação de altitude no terreno: 

 

Figura 31 - Diagrama de calor para cotas do terreno. 

 
Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 
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4.4.1 Simulação às 3:00 
 

Mesmo sendo a hora de menor vazão, vários pontos ao longo da rede 

apresentaram pressão inferior à 10 mca (lembrando da equivalência de 1 para 1 entre pressão 

em metros de coluna d’água e carga de pressão em metros), porém nenhuma região encontra-

se abaixo de 5 mca, como mostra a Figura 32: 

 

Figura 32 - Valores de pressão ao longo da rede para às 3:00. 

 
Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 

 

A Tabela 11 resume as características observadas na simulação para este horário. 

É possível observar que mesmo na hora de menor consumo, aproximadamente 25% da rede 

apresentou pressões abaixo da normativa. 
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Tabela 11 - Caracterísitcas de pressão nos nós para simulação às 3:00. 

CARACTERÍSITCAS DE PRESSÃO PARA 3:00 
Pressão (mca) Abaixo de 5 Entre 5 e 10 Entre 10 e 15 Entre 15 e 20 Acima de 20 

Quantidade de nós 0 36 60 28 22 

Pressão mínima (mca) - 5,83 10,07 15,67 20,29 

Pressão máxima (mca) - 9,97 14,94 19,86 24,34 

Média (mca) - 8,73 12,27 17,58 22,11 

Porcentagem (%) 0,0 24,7 41,1 19,2 15,1 

Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 

 

Além disso, aproximadamente 40% da rede apresentou pressões entre 10 e 15 

mca. Isto indica que o sistema é pouco robusto, uma vez que uma alteração não tão grande da 

pressão de entrada ou de vazão na rede poderia aumentar muito a área com pressão abaixo da 

normativa. 

A visualização das regiões de baixa pressão fica mais evidente ao olhar a Figura 

33. Nota-se a semelhança entre este diagrama e o diagrama de cotas (Figura 31), tendo em 

vista que regiões mais altas normalmente apresentam menor pressão. 

 

Figura 33 - Diagrama de calor para pressões às 3:00. 

 
Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 
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Já para a outra variável analisada, a velocidade de escoamento, a simulação gerou 

os valores exibidos na Figura 34. Estes estão resumidos na Tabela 12, que se encontra mais 

abaixo. Pode-se verificar que a maior parte da rede apresentou velocidades abaixo da 

normativa de 0,6 m/s. 

 

Figura 34 - Valores de velocidade ao longo da rede para às 3:00. 

 
Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 

 

Tabela 12 - Características de velocidade nos trechos para simulação às 3:00. 

CARACTERÍSITCAS DE VELOCIDADE PARA 3:00 

Velocidade (m/s) 
Abaixo de 

0,2 
Entre 0,2 e 

0,4 
Entre 0,4 e 

0,6 
Entre 0,6 e 

0,8 
Acima de 

0,8 

Quantidade de trechos 101 23 23 0 6 

Velocidade mínima 
(m/s) 

0,00 0,20 0,41 - 0,83 

Velocidade máxima 
(m/s) 

0,19 0,39 0,59 - 1,03 

Média (m/s) 0,05 0,26 0,50 - 0,89 

Porcentagem (%) 66,0 15,0 15,0 0,0 3,9 

Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 
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Pela tabela é possível observar que um total de 96% da rede apresenta velocidade 

de escoamento abaixo de 0,6 m/s. As tubulações com maior velocidade são em geral as que 

apresentam maior diâmetro, pois apesar disso elas são responsáveis por transportar uma maior 

vazão. 

 

4.4.2 Simulação às 10:00 

 

A seguir são mostrados os resultados para as pressões nos nós (Figura 35), 

juntamente com uma tabela resumindo os dados registrados pelo EPANET (Tabela 13): 

 

Figura 35 - Valores de pressão nos nós ao longo da rede às 10:00. 

 
Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 
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Tabela 13 - Caracterísitcas de pressão nos nós para simulação às 10:00. 

CARACTERÍSITCAS DE PRESSÃO PARA 10:00 

Pressão (mca) Abaixo de 5 Entre 5 e 10 Entre 10 e 15 Entre 15 e 20 Acima de 20 

Quantidade de nós 7 63 39 22 15 

Pressão mínima (mca) 2,55 5,12 10,17 15,41 20,43 

Pressão máxima (mca) 4,87 9,88 13,84 19,79 24,24 

Média (mca) 3,60 7,39 11,52 17,75 21,44 

Porcentagem (%) 4,8 43,2 26,7 15,1 10,3 

Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 

 

Desta vez, aproximadamente 5% dos nós apresentaram pressão abaixo de 5 mca, 

enquanto 48% de todos os nós da rede apresentaram pressão abaixo de 10 mca. Fica claro que 

mesmo um leve acréscimo de demanda em horário de maior consumo já é o suficiente para 

fazer com que quase metade de toda a rede apresente pressão insatisfatória. 

O diagrama de calor para este horário, mostrado na Figura 36, evidencia ainda 

mais os focos de pressão mais baixa: 

 

Figura 36 - Diagrama de calor para pressões às 10:00. 

 
Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 
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Novamente, fica evidente a relação entre as regiões de pressão baixa e a 

topografia do terreno. 

A seguir são mostrados os valores de velocidade de escoamento ao longo da rede 

(Figura 37) e o resumo dos dados gerados por simulação (Tabela 14): 

 

Figura 37 - Valores de velocidade ao longo da rede para às 3:00. 

 
Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 
 

Tabela 14 - Características de velocidade nos trechos para simulação às 10:00. 

CARACTERÍSITCAS DE VELOCIDADE PARA 10:00 

Velocidade (m/s) 
Abaixo de 

0,2 
Entre 0,2 e 

0,4 
Entre 0,4 e 

0,6 
Entre 0,6 e 

0,8 
Acima de 

0,8 

Quantidade de trechos 93 29 3 22 6 

Velocidade mínima 
(m/s) 

0,00 0,20 0,42 0,61 1,08 

Velocidade máxima 
(m/s) 

0,19 0,39 0,51 0,77 1,34 

Média (m/s) 0,06 0,30 0,49 0,65 1,16 

Porcentagem (%) 60,8 19,0 2,0 14,4 3,9 

Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 
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Com a vazão maior por ser o período de maior demanda, houve um aumento na 

quantidade de trechos com velocidade de escoamento igual ou superior à 0,6 m/s, chegando a 

um total de aproximadamente 18%, valor que é, no entanto, ainda baixo. 

 

4.4.3 Simulação com pressão de entrada variável 

 

Para a última fase de simulação, utilizou-se o padrão temporal da Tabela 10. A 

Figura 38 mostra as séries temporais para carga de pressão no nó 113 (de pressão mais baixa 

na rede) considerando a primeira e a segunda simulações: 

 

Figura 38 - Séries temporais de pressão para nó 113 na primeira e na segunda simulações, 
respectivamente. 

 

 
Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 
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Observa-se que houve uma alteração razoável na forma de variação da pressão ao 

longo do dia. A hora de maiores pressões permaneceu sendo 3:00, mas às 18:00 registraram-

se as menores pressões. 

A mudança mais notável, no entanto, se dá na amplitude de valores. Para este nó, 

enquanto a primeira simulação mostra uma oscilação entre mínimos e máximos não maior que 

3 m, esta amplitude de oscilação passa a ser de 12 m na segunda simulação. 

Os diagramas de calor para vários horários são mostrados na Figura 39 (mesmo 

padrão de legenda adotado para os outros diagramas): 

 

Figura 39 - Diagramas de calor para pressão ao longo da rede nos horários: 3:00, 7:00, 11:00, 
14:00, 18:00 e 22:00. 

 
Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 
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4.5 Resumo das simulações 
 

Tendo por base as simulações realizadas apenas com o padrão temporal de 

consumo, notou-se que a rede apresenta sérios problemas de pressão abaixo da normativa para 

todas as horas do dia, variando entre 25% (na hora de menor demanda) e 50% (na hora de 

maior demanda) a extensão da rede com serviço inapropriado. 

Verifica-se também que há uma baixa velocidade de escoamento ao longo de 

quase toda a rede, mas esta situação é comum em redes de pequeno porte por conta da 

pequena demanda. 

Apesar de ser possível traçar um diagnóstico com alguma confiança que atente 

para a ocorrência destes problemas, uma vez que a rede, ao ser simulada, apresentou 

deficiências de pressão nas regiões de cota mais alta, como era esperado de acordo com a 

informação da CAGECE, os valores encontrados não puderam ser comparados aos valores de 

medição reais pela falta de dados, e mesmo após serem comparados, o modelo ainda 

necessitaria de um estudo de calibragem de vazão e rugosidade para estar completamente 

finalizado. 

Outro aspecto a se notar é que o cadastro técnico em quadrículas fornecido em 

arquivos .dwg corresponde ao ano de 2002 e apresenta alguns problemas quanto à conexão e 

não cadastramento de trechos. Seguindo o critério descrito durante a modelagem (ver seção 

4.3), foram 37 trechos classificados como “não cadastrados” dentre um total de 152 trechos 

(excluiu-se o trecho 2000, que liga o RNF fictício ao nó 1). Fica claro, então, que o traçado 

original da rede pode ter algumas alterações em relação ao modelado, o que influencia nos 

resultados simulados. 

Por fim, percebe-se que para uma pressão de entrada entre 24 e 25 mca, uma 

variação na ordem de 25% para mais e para menos foi suficiente para alterar de maneira 

significativa o comportamento da rede quanto às pressões. 

Enquanto em horários da madrugada nenhum nó apresentou pressão abaixo do 

limite de 10 mca, nos horários de menor pressão e maior demanda uma porção considerável 

da rede apresentou pressões que se aproximaram de 0 mca. 

Não seria improvável afirmar que pode haver situações de total desabastecimento 

em diversas regiões da rede, o que poderia ser atestado, possivelmente, após o modelo estar 

concluído e devidamente calibrado. 
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4.6 Proposta de solução 

 

Como já comentado, a proposição de uma solução teve por base os resultados 

obtidos em simulação considerando apenas o padrão temporal de demanda pelos motivos 

expostos anteriormente. Porém, reflexões que levaram em consideração a sensibilidade do 

sistema à mudança de pressão de entrada também constam neste estudo. 

 

4.6.1 Alteração de diâmetros 

 

Inicialmente, foram alterados os diâmetros de alguns dos trechos da linha 

principal para um imediatamente superior. Assim, os trechos de 100 mm foram mudados para 

150 mm, e os trechos de 75 mm foram mudados para 100 mm. Estes trechos estão expostos 

na Figura 40 junto ao resultado da simulação às 10:00: 

 

Figura 40 – 1ª tentativa: trechos alterados em amarelo (à esquerda) e resultados 
correspondetes da simulação às 10:00 (à direita). 

 
Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 

 

Pode-se notar que ainda existem focos de baixa pressão. Verificou-se rapidamente 

pelo EPANET que a simples alteração individual dos trechos conectados a esses nós não fazia 

com que neles fosse atingida a pressão mínima. 
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Para a segunda tentativa, foram alterados os mesmos trechos da primeira tentativa, 

mas desta vez os de diâmetro 100 mm passaram para 200 mm e os de diâmetros 75 mm para 

150 mm. Além disso, os trechos subsequentes da linha principal, que eram de 50 e 75 mm, 

tiveram diâmetros elevados para 100 mm até o nó 84, onde inicia-se o trecho 1142, que 

conecta o nó 84 ao nó 122 (este apresentava problema de pressão). Os trechos que se 

conectavam aos nós com baixa pressão registrada na primeira tentativa também tiveram 

diâmetros aumentados para 100 mm. Esta segunda tentativa está exposta na Figura 41:  

 

Figura 41 - 2ª tentativa: trechos alterados em amarelo (à esquerda) e resultados correspondetes 
da simulação às 10:00 (à direita). 

 
Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 

 

Dois nós ainda apresentaram pressão abaixo de 10 mca para as modificações 

testadas, enquanto os outros dois na porção sul da rede em que se verificava problema tiveram 

suas pressões elevadas para mais de 10 mca. Uma alteração dos diâmetros dos dois trechos 

que conectam os nós de pressão insuficiente para 200 mm ainda não permitiu que as pressões 

superassem os 10 mca. 

Verificou-se ainda, como esperado, que uma solução proposta por essa 

metodologia de alteração de diâmetros afetaria a velocidade de escoamento nos trechos da 

rede. Muitos trechos já apresentavam velocidade abaixo do limite normativo, mas para a linha 

principal, devido à maior vazão, notava-se velocidades acima de 0,6 m/s em muitos trechos 

(Figura 37). Este cenário foi alterado. 
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O diagrama da Figura 42 mostra as velocidades de escoamento ao longo da rede 

em resultado das alterações da segunda tentativa de solução: 

 

Figura 42 – 2ª tentativa: valores de velocidade de escoamento ao longo da rede para às 10:00 
em resultado das modificações feitas. 

 
Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 

 

Em resumo, as alterações, que ainda não foram suficientes para resolver 

completamente os problemas de baixa pressão ao longo da rede, fizeram com que toda a 

malha apresentasse velocidade de escoamento inferior à 0,6 m/s. 

Adiciona-se a isto o fato de que várias pressões ainda se aproximaram do limite 

mínimo e que, como exposto anteriormente, uma variação não muito brusca na pressão de 

entrada da rede provoca grandes alterações no sistema. A solução apenas pela alteração de 

diâmetros (ou duplicação de tubulações) não aumenta a robustez do sistema neste aspecto. 
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4.6.2 Nova entrada para abastecimento 
 

Buscou-se uma proposta de solução que envolvesse a construção de um segundo 

ponto de abastecimento para a rede vindo do lado oeste. Este ponto de entrada, visualizável na 

Figura 43, foi escolhido pela proximidade com a rede do Guajiru e por entender que a porção 

oeste da malha estudada é a que apresenta mais problemas de pressão baixa. 

 

Figura 43 - Nova entrada para abastecimento da rede do Guajiru. 

 
Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 

 

Foi escolhida para todo o percurso uma tubulação de 100 mm de diâmetro de 

PVC, tendo extensão total obtida no QGIS de 717,18 m. 

O nó 5000, que faz parte de uma malha não pertencente à rede do Guajiru, teve 

cota definida pelo mesmo método adotado para os outros nós. Chegou-se à cota de 18,46 m. 

O operador da rede de Caucaia informou que o ponto onde se localiza o nó 5000 

tem carga de pressão de aproximadamente 21 m. 

Com base nessas informações, foi inserido no EPANET um RNF em substituição 

ao nó 5000 com carga total de 39,46 m, resultado da soma da carga de pressão e da cota 

topográfica, e um trecho reto conectando este RNF ao nó 120. O trecho tem extensão, 

diâmetro e material iguais aos determinados acima. 

Considerou-se que o nível da água no RNF modelado era constante, sem 

aplicação de um padrão temporal de variação de pressão. 

Na Figura 44 é mostrado o novo modelo sob a interface do EPANET com o 

trecho que liga o novo RNF ao nó 120 (trecho fora de escala para facilitar a visualização): 
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Figura 44 - Modelo com nova entrada para abastecimento. 

 
Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 

 

Para este novo modelo, sem alteração no diâmetro de trechos, o resultado da 

simulação é mostrado na Figura 45: 

 

Figura 45 - 1ª tentativa: resultados de pressão correspondentes da simulação às 10:00. 

 
Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 
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Já que não foi eliminada a ocorrência de baixa pressão, foram selecionados os 

trechos que apresentavam perda de carga acima de 8 m por 1000 m de tubulação (Figura 46): 

 

Figura 46 - 1ª tentativa: trechos com perda de carga superior à 8 m por 1000 m de tubulação 
para simulação às 10:00 (em vermelho). 

 
Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 

 

Os trechos selecionados tiveram diâmetro alterado de 50 para 100 mm e foi 

realizada uma nova simulação, mas atestou-se que alguns nós permaneceram com pressão 

abaixo de 10 mca (Figura 47): 

 

Figura 47 - 2ª tentativa: pressão ainda abaixo de 10 mca em alguns pontos. 

 
Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 
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Após a segunda tentativa, foram novamente identificados os trechos com perda de 

carga superior à 8 m por 1000 m de tubulação (Figura 48). Estes tiveram seus diâmetros 

modificados de 50 para 100 mm: 

 

Figura 48 - 2ª tentativa: trechos da rede com perda de carga superior à 8 m por 1000 m de 
tubulação para simulação às 10:00 (em vermelho). 

 
Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 

 

Foi realizada uma terceira tentativa com nova simulação e checagem de pressões 

às 10:00. Os resultados apresentados indicaram um aumento de pressão nos pontos 

deficientes. 

Assim, a solução encontrada para sanar a deficiência de pressão na rede envolveu 

a construção de uma nova conexão a oeste para abastecimento de água e ainda a alteração ou 

duplicação de alguns dos trechos da rede para compensar a maior perda de carga nestes 

causada pelo acréscimo de vazão. Foi comprovado por meio de outra simulação que esta 

duplicação deve ser feita com tubulações de 100 mm, visto que 50 e 75 mm não seriam 

suficientes para eliminar as pressões abaixo de 10 mca. 

Vale pontuar ainda que esta solução reduz a velocidade de escoamento na porção 

norte da rede e aumenta na porção oeste, mas este efeito será assumido como aceitável. 

Por fim, a implementação de uma nova entrada torna o sistema mais robusto às 

flutuações de pressão no outro ponto de entrada. 
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Nas figuras 49 e 50 são mostrados os resultados de pressão para a solução adotada 

e os digramas de calor para o modelo novo e para o modelo antigo a fim de comparação: 

 

Figura 49 - 3ª tentativa: resultados de pressão correspondentes da simulação às 10:00. 

 
Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 

 

Figura 50 - Diagramas de calor para resultados de pressão na rede às 10:00: modelo novo (à 
esquerda) e modelo antigo (à direita). 

 
Fonte: desenvolvida pelo autor (2017). 
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5 CONCLUSÃO 

 

Apesar de ser uma área bastante explorada no meio da engenharia, o projeto e a 

operação de sistemas de abastecimento de água, notadamente das redes de distribuição de 

água, são atividades complexas pela grande quantidade de parâmetros que variam 

rapidamente e pelos fenômenos físicos serem regidos por equações não lineares. Neste 

contexto, as ferramentas computacionais de modelagem e simulação hidráulica são de grande 

ajuda. 

Este trabalho teve como objeto de estudo a rede de distribuição de água no bairro 

Guajiru, em Caucaia, com a finalidade de construir um modelo hidráulico em ferramenta SIG, 

simulá-lo através do EPANET e assim realizar um diagnóstico que confirmasse ou não a 

informação de baixa pressão na oferta de água, por fim propondo uma solução caso 

necessário. 

Para tal, foram colhidos o cadastro técnico da rede, curvas de nível da região, 

dados de consumo recentes, dados de macromedição de uma UTR e shapefiles de quadras e 

inscrições para QGIS. 

A partir dos dados, o modelo foi construído em QGIS, com especificação da rede 

em nós e trechos de acordo com os dados do cadastro e realizando as devidas correções. 

Foram calculadas as demandas nodais a partir das informações de consumo e os padrões 

temporais de demanda e pressão de entrada na rede com base nos dados da UTR-56. 

O modelo foi então transportado para o EPANET, onde o padrão de demanda foi 

inserido e o nó mais ao norte foi substituído por um reservatório de nível fixo para simular a 

entrada de água na rede. 

Os resultados de simulação evidenciaram o problema de pressão baixa na rede, 

com cerca de 25% dos nós apresentando pressões abaixo de 10 mca para a hora de menor 

consumo e 48 % para a hora de maior consumo. Também foi verificado que, devido 

principalmente à baixa demanda, as velocidades de escoamento nos trechos são em sua 

maioria menores que o limite mínimo de 0,6 m/s. 

Uma segunda simulação mostrou ainda que o sistema sofre grandes alterações ao 

considerar um padrão temporal de pressão de entrada na rede, apontando para sua falta de 

robustez para resistir às possíveis variações. 

Pela falta de dados de medição na região, o modelo não pôde ser 

quantitativamente comparado ao sistema real. Entretanto, como ele obteve sucesso em simular 

as pressões baixas nas regiões mais críticas (de maior cota), coerente à informação vinda da 
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CAGECE, entendeu-se que o modelo foi satisfatório. É importante destacar, no entanto, que o 

modelo ainda carece de calibração tanto para a vazão quanto para a rugosidade, etapas 

imprescindíveis para finalização do mesmo. 

Finalmente, a solução proposta aponta para a construção de uma nova conexão de 

entrada de água na rede vinda a oeste, além da alteração de diâmetro de 50 para 100 mm de 

alguns trechos próximos a esta nova entrada, ou duplicação pela instalação de trechos de 100 

mm em paralelo, devido ao acréscimo de vazão que escoará por estas tubulações. 

Esta solução proposta atendeu ao requisito de pressão mínima para todos os 

pontos da rede, apesar de não solucionar o problema de baixas velocidades de escoamento, 

algo recorrente em redes de pequeno porte. Além disso, a implantação de um segundo ponto 

de abastecimento tem como efeito positivo tornar a rede mais robusta às flutuações de pressão 

de entrada. 
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