
Resumo 

 

O trabalho apresentado teve como objectivo o desenvolvimento de um modelo 

matemático de simulação hidráulica de um sistema adutor, tornando-se o mesmo um 

instrumento de apoio à gestão técnica e racional. A sua aplicação é variada, sendo esta 

ferramenta um auxiliar das actividades de planeamento, de projecto, de operação e 

manutenção. 

Este trabalho aponta fundamentalmente para um instrumento de gestão, onde se 

concretiza a implementação e calibração de um modelo matemático de simulação 

hidráulica de uma rede de adução de água existente. 

O desenvolvimento de toda a modelação foi realizado no Software EPANET 2, 

programa desenvolvido pela U.S. Environmental Protection Agency (USEPA). Trata-se 

de um modelo computacional de simulação de sistemas de transporte e distribuição de 

água, sendo este um instrumento de planeamento, de projecto e de diagnóstico de 

funcionamento, não deixando de ser um complemento ao discernimento e experiência 

dos intervenientes. 

A investigação na área de modelação hidráulica, permite a criação de um modelo 

adaptado à realidade de uma rede já executada e em pleno funcionamento. No caso 

concreto foi modelada parte do Subsistema – Sector Lever Sul das Águas do Douro e 

Paiva. 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 análise do sistema adutor perspectiva a optimização do mesmo ao nível do seu 

desempenho e fiabilidade para os diferentes cenários em estudo. O comportamento da 

rede, assim como as variações de caudal, pressão, qualidade da água e outros 

parâmetros, podem ser visualizadas através da utilização do modelo matemático do 

sistema, durante um intervalo de tempo definido. 

É possível prever o comportamento de uma rede hidráulica, para diversas condições 

operacionais, decorrentes das necessidades futuras e actuais. O modelo desenvolvido 

constitui um instrumento de avaliação e apoio à tomada de decisão, que permite 



analisar vários cenários de funcionamento sem interferir directamente no sistema em 

causa. 

Neste projecto desenvolve-se uma ferramenta que poderá trazer múltiplos benefícios 

em quase todas as áreas da gestão técnica dos sistemas. 
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Abstract 

 

The present essay aims at developing a mathematical model for the hydraulic simulation 

of a pipeline system, in order to use it as a tool for its technical and rational 

management. On this way, it might be used for system design, operation and 

maintenance activities. 

Particularly, this essay points fundamentally to a management tool, where the 

implementation and calibration of a mathematical model of hydraulic simulation in a 

given pipeline system is concretised. 

The development of work is based on the software EPANET 2, developed by the U.S. 

Environmental Protection Agency (USEPA). This is a computer model for the simulation 

of transport and water distribution systems, which can be used as an instrument of 

planning, design and operational diagnosis of the system, but also as a complement to 

the knowledge and experience of the people involved. 

The research in hydraulic modelling allows the creation of a model adapted to the reality 

of an already implemented and fully operational system (on this case the subsystem 

Sector Lever Sul of Águas do Douro e Paiva). For that purpose a detailed analysis and 

data collection was performed, to characterise the pipeline system, and a database was 

created with the hydraulic characteristics, water quality parameters and description of 

the water supply system. 



The analysis of the pipeline system is carried out in order to optimise the performance 

and reliability of the water supply system under different scenarios. Using the 

mathematical model system one can observe, for a defined time interval, the network 

behaviour namely the variations of flow, pressure, water quality and other parameters. 

With this modelling tool it becomes possible to predict the behaviour of a hydraulic 

network for the various operating conditions, resulting from current and future needs. 

Thus developed model is an assessment and support tool for decision-making without 

need for direct intervention in the system. 

Therefore, this project develops a tool that can bring many benefits in almost all areas of 

technical management of water supply systems. 
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