
Resumo 
 
O presente trabalho pretende desenvolver um modelo de simulação hidráulica para 

apoio ao planeamento de sistemas de abastecimento de água, propondo-se uma 

metodologia de desenvolvimento com a aplicação em diversos cenários de exploração. 

O recurso a sistemas de informação geográfica (SIG) é considerado, neste estudo, 

como um instrumento de análise com elevado potencial para apoio à modelação 

hidráulica, recorrendo-se ao software EPANET, programa desenvolvido pela USEPA – 

United States Environmental Protection Agency. 

A investigação na área de modelação hidráulica, suas funcionalidades e abordagem 

integrada do EPANET em ambientes SIG, permitiu a criação de um modelo adaptado à 

realidade de um caso de estudo. Para o efeito procedeu-se a uma detalhada análise e 

recolha de dados para caracterização do sistema adutor, introdução de bases de dados 

com as características hidráulicas, parâmetros de qualidade da água e descrição do 

funcionamento do sistema de abastecimento. 

A base de desenvolvimento do modelo foi criada numa plataforma SIG que permite a 

integração dos dados, nomeadamente mapas, tabelas de dados e gráficos, utilizando o 

software ESRI ArcView GIS e uma extensão deste programa designada por “DC Water 

Design Extension” desenvolvida por “Dorsch Group – DC Water and Environment” de 

modo a permitir a integração dos dados com o software de modelação hidráulica 

“EPANET 2.00”. 

A utilização da modelação matemática do sistema permite visualizar o comportamento 

da rede com as suas variações de caudal, pressão, qualidade da água e outros 

parâmetros, em todos os pontos do sistema, durante um intervalo de tempo definido. A 

análise do sistema adutor efectua-se com base na perspectiva de optimização do 

sistema de abastecimento ao nível do seu desempenho e fiabilidade para os diferentes 

cenários em estudo. 

O modelo desenvolvido constitui um instrumento de avaliação e apoio à tomada de 

decisão para que, de uma forma rápida e eficaz, se possa analisar e prever o 

comportamento de um sistema de abastecimento de água, para as mais diversas 

condições operacionais, decorrentes das necessidades actuais e futuras, sem ser 



necessário interferir directamente com o sistema em causa. A complexidade 

usualmente associada aos sistemas de abastecimento mais do que justificam o esforço 

de desenvolver uma ferramenta que poderá trazer múltiplos benefícios em quase todas 

as áreas da gestão técnica dos sistemas. 

 

 

Abstract 
 

The current investigation intends to develop a hydraulic model simulation in order to 

support water distribution systems, proposing a methodology of development with 

application to multiple exploration scenarios. The use of geographic information systems 

(GIS) is considered in this study as an analysis instrument with high potential to support 

hydraulic modelling, particularly the EPANET software, developed by USEPA – United 

States Environmental Protection Agency. 

Hydraulic modelling is therefore investigated, in terms of functionalities and particularly 

in terms of an integrated approach to EPANET with GIS environment, to develop a 

model well-suited to the case study. For that purpose there was a need of detailed 

analysis and data collection to characterize the water distribution system, completion of 

databases with the hydraulic features, water quality parameters and operational 

descriptions. 

The developed model was based on a GIS platform to allow data integration, such as 

maps, data tables and graphics, using the ESRI ArcView GIS software with the “DC 

Water Design Extension” developed by “Dorsch Group – DC Water and Environment” to 

permit the connection of different sources of information to the hydraulic model 

“EPANET 2.00”. 

Mathematical modelling usage allows the visualization and analysis to the network 

performance, with several indicators such as flow, pressure, water quality and other 

parameters, in all points of the network during a defined time period. The water 

distribution systems considered in the case study is analysed within an optimization 

approach to its performance and reliability for different studied scenarios. 



The developed model is an instrument that supports the decision making process and 

evaluates the performance of water distribution systems, in a quick and reliable manner. 

It can also simulate the most different operational conditions in order to achieve the 

actual and future needs, without having to intervene directly in the network. The usual 

complexity associated to water distribution systems more than justifies the effort to 

develop such a tool that brings multiple benefits into the systems technical 

management. 

 


