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resumo 
 

 

O Sistema Regional do Carvoeiro (SRC) surge da necessidade do fornecimento 
de água em quantidade e qualidade às regiões do baixo Vouga, uma vez que 
não são possuem recursos hídricos suficientes que garantam a procura de água 
existente. A resposta foi dada pela captação, tratamento e adução de água do 
rio Vouga (Carvoeiro) aos municípios respetivos. 
Mais tarde, uma nova legislação procurou implementar novos modelos de 
exploração e gestão dos sistemas municipais de abastecimento de água, de 
saneamento e de resíduos urbanos, o que veio a ser aplicado na maioria dos 
municípios do distrito de Aveiro pela entidade Águas da Região de Aveiro 
(AdRA). 
Em 2016 foram terminadas as obras do SRC II, a expansão do Sistema Regional 
do Carvoeiro, que permitiu a implementação de novos pontos de entrega, de 
água captada no Carvoeiro, ao longo da rede de abastecimento das Águas da 
Região de Aveiro (AdRA), fornecendo água potável a cerca de 350 000 
habitantes. Esta parceria gerou questões na possibilidade de otimizar o 
fornecimento de água pelos pontos de entrega SRC na rede de abastecimento 
da AdRA, aumentando a sua eficiência hídrica e energética, sendo este o 
objetivo chave do estágio curricular. 
O presente relatório tem como objetivo a apresentação e descrição dos 
caminhos e processos tomados para atingir os objetivos do estágio curricular. 
Depois de recolhidos os dados necessários ao estudo, recorreu-se ao 
modelador EPANET, uma ferramenta computacional para simulação e análise 
do comportamento hidráulico e de qualidade de água de um sistema de 
distribuição pressurizado. Parte da rede de abastecimento da AdRA foi simulada 
de forma a obter cenários alternativos mais eficientes quando comparados ao 
perfil de funcionamento atual. 
O estudo centrou-se essencialmente no aproveitamento da carga hidráulica dos 
pontos de entrega SRC para abastecimento de reservatórios elevados AdRA 
sem recurso a bombagem, visando a maximização do volume entregue e da 
eficiência energética. Verificou-se que os cenários mais eficientes são de facto 
os que aproveitam a carga hidráulica dos pontos de entrega, podendo esta ser 
ou não suficiente para abastecimento direto de reservatórios elevados durante 
todo o dia. São assim apresentados os períodos oportunos para melhoria e uma 
estimativa de poupança energética diária. 
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abstract 

 

The Sistema Regional do Carvoeiro (SRC) arised from the need to supply 
quantity and quality water to the regions of lower Vouga, as these don’t have 
sufficient water resources to guarantee the existing water demand. The answer 
was given by the collection, treatment and adduction of water of the Vouga river 
(Carvoeiro) to the respective municipalities. 
Later, a new legislation sought to implement new models of exploration and 
management of municipal water supply, sanitation and municipal waste systems, 
which has been applied in most municipalities of Aveiro district by the entity 
Águas da Região de Aveiro (AdRA). 
In 2016, the construction of the SRC II was completed, the expansion of SRC, 
which allowed the implementation of new delivery points of water collected in 
Carvoeiro, along the water supply network from AdRA, providing drinking water 
to about 350 000 inhabitants. This partnership raised questions about the 
possibility of optimizing the water supply of SRC delivery points in AdRA supply 
network, increasing its water and energy efficiency, which is the key goal of the 
curricular internship. 
This report aims to present and describe the paths and processes taken to 
achieve the goals of the curricular internship. After collecting the necessary data 
for the study, the EPANET modeler was resorted, a computational tool for 
simulating and analyzing water hydraulic and quality behavior in a pressurized 
distribution system. Part of AdRA supply network was simulated in order to obtain 
more efficient alternative scenarios when compared to the current operating 
profile. 
The study focused essentially on harnessing the hydraulic load of SRC delivery 
points to fill AdRA elevated reservoirs, without pumping, aiming to maximize the 
delivered volume and energy efficiency. It has been found that the most efficient 
scenarios are in fact those that take advantage of the hydraulic load of the 
delivery points, which may or may not be enough for direct supply of elevated 
reservoirs throughout the day. In this way, timely periods for improvement and 
an estimate of daily energy savings are presented. 
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1. Introdução 

 

A água, entendida como a força motriz da natureza é um recurso finito indispensável à vida. Para além de 

prestar um papel fundamental na manutenção da saúde do Homem, concede ao planeta o seu devido equilíbrio, 

que por sua vez preserva o ciclo natural da vida. O recurso água é essencial não só para a utilização direta pela 

população mas também em processos industriais, agricultura e lazer. No entanto, é importante salientar que 

para a maioria destes fins, requer-se água potável ou de boa qualidade. 

 

Por muito abundante que seja no planeta, apenas 2,53% são considerados água doce e dois terços desta 

encontram-se em forma de glaciar ou neves permanentes. (UNESCO, 2003) Assim, é inegável a necessidade 

de gerir este recurso de forma sustentável, para garantir as necessidades presentes e futuras de água. Este 

cuidado justifica a necessidade de criar sistemas de abastecimento de água eficientes, tanto hídrica como 

energeticamente. 

 

A procura por soluções eficientes para problemas relacionados com o abastecimento de água tem origem nos 

tempos pré-históricos, justificando já desde muito cedo o reconhecimento da importância deste recurso e da 

sua indispensabilidade para a vida e manutenção das próprias terras. Na era Neolítica (10000-3000 AC), a 

necessidade de hidratação de espaços agrícolas resultou nas primeiras tentativas sucedidas no controlo do 

escoamento de água.  

 

A necessidade de recolha, transporte, armazenamento e distribuição de água à população e terras, muitas vezes 

superando a força gravítica tal como em regiões de maior altitude, suscitou a junção de materiais para 

construção de mecanismos para transporte, como calhas em pedra (Mesopotâmia, 3000 AC) aquedutos 

(Romanos 300-200 AC) e elevação como o parafuso de Arquimedes (287-212 AC). Nos tempos pré-históricos 

era ainda desconhecida a energia elétrica e os combustíveis fósseis, resultando em mecanismos movidos a 

forças naturais do vento e da água. Assim surgiram as primeiras bombas de pistão e moinhos eólicos que 

moviam parafusos de Arquimedes, permitindo a recolha de água de rios ou poços. 

 

O aparecimento de doenças e questões sanitárias veio também a trazer novas preocupações na gestão do recurso 

tanto no transporte de água potável como gestão sanitária e tratamento de água. Melhores materiais e 

mecanismos foram desenvolvidos e mais tarde, entre o século 18 e o século 19, a invenção do motor a vapor 

permitiu também desenvolver tubos e mecanismos com materiais mais fortes e resistentes a pressão, sendo 

assim elaboradas as primeiras torres de água. 

 

Mais recentemente, no século 20, a evolução da tecnologia veio a possibilitar a utilização de modelos 

computacionais para o controlo de caudais e pressões nas redes de distribuição. Nesta era revolucionária foram 

adaptados vários métodos para o fim pretendido, desde métodos gráficos, analogias físicas a modelos 
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matemáticos. O primeiro modelo que adaptou um computador para análise de água num sistema de 

abastecimento público foi baseado no método de Hardy Cross, sendo aplicado em 1957. (Ormsbee, 2008) 

 

A atividade de abastecimento público de água compreende a captação, o tratamento, a elevação, o transporte, 

o armazenamento, a distribuição, a utilização da água e monotorização de caudais e pressões na rede. Nesta 

atividade, são designados sistemas em alta os constituídos por um conjunto de componentes a montante da 

rede de distribuição, fazendo a ligação do meio hídrico ao sistema em baixa. Por sua vez, os sistemas em baixa 

são constituídos por um conjunto de componentes que permitem prestar aos consumidores o serviço de 

abastecimento de água. Os sistemas podem ser integrados quando a ligação entre o meio hídrico e o 

consumidor é assegurada pelo mesmo sistema. 

 

1.1. Sistemas de abastecimento público de água em Portugal 

 

Em Portugal, as epidemias de febre tifoide e cólera que derivaram das más condições sanitárias e do consumo 

de água imprópria despoletaram as primeiras preocupações por questões de saúde pública. Assim, na segunda 

metade do século XIX, estabeleceu-se um regime de concessão dos serviços a entidade privadas e no século 

XX verificou-se a grande revolução dos sistemas de abastecimento público de água e de saneamento em 

Portugal, uma vez que o assunto passou a ter apoio direto do Estado. (Pato, 2016) 

 

A 30 de agosto de 1997 foi criada a entidade reguladora IRAR - Instituto Regulador de Águas e Resíduos – 

que exerceu sobre as entidades concessionárias crescentes. O setor foi alvo de diversas reestruturações e em 

2014 a ERSAR - Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos - sucedeu a IRAR e é ainda hoje a 

entidade responsável pela regulação e supervisão dos setores de abastecimento público de água às populações, 

de saneamento e de gestão de resíduos urbanos, sendo esta competente para a coordenação e fiscalização do 

regime da qualidade de água para consumo humano. (ERSAR) 

1.1.1. Decreto Regulamentar 23/95 

A 23 de agosto de 1995 foi publicado um decreto regulamentar que visou decretar as condições sob matérias 

de sistemas públicos e prediais de distribuição de água e de drenagem de águas residuais, sendo alguns dos 

requisitos apresentados relevantes no âmbito do estudo realizado, dos quais se destacam: 

• A pressão máxima, estática ou de serviço, em qualquer ponto de utilização não deve ultrapassar os 60 

mca medidos ao nível do solo; 

• A pressão mínima de serviço ao nível do arruamento corresponde aproximadamente a: 

𝐻 = 10 + 4𝑛  [𝑚𝑐𝑎] 

onde H é a pressão mínima (mca) e n o número de pisos acima do solo, incluindo o piso térreo.  
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Podem, no entanto, existis casos especiais nos quais é aceitável uma redução da pressão mínima apresentada, 

dependendo esta das características do equipamento. (Ministério das Obras Públicas, Transportes e 

Comunicações, 1995) 

 

Para o presente trabalho o valor mínimo de pressão foi generalizado. Para isto supôs-se que o número médio 

de pisos seria de 3, obtendo-se uma pressão mínima de 22mca, podendo, no entanto, existir casos, como zonas 

baixas compostas por habitações com apenas 2 ou 1 piso, sendo a pressão mínima 18 mca (2 pisos) ou 14 mca 

(1 piso). 

 

1.2. AdRA – Águas da Região de Aveiro 

 

A AdRA - Águas da Região de Aveiro, S.A. - nasce no contexto do Decreto-Lei nº 90/2009 de 9 de abril, 

documento que visou estabelecer parcerias entre o Estado e as autarquias locais possibilitando novos modelos 

de exploração e gestão dos sistemas municipais de abastecimento público de água, de saneamento e de resíduos 

urbanos. Criada a 23 de setembro de 2009, com parceria com 9 municípios (Águeda, Albergaria-a-Velha, 

Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Sever do Vouga e Vagos) e aprovação dos seus estatutos 

e do acordo parassocial, entre os seus acionistas, a AdP – Águas de Portugal, SGPS, S.A. e os municípios. 

(Águas da Região de Aveiro - AdRA) 

 

A sociedade anónima iniciou a sua atividade a 1 de maio de 2010, ano em que se estabeleceu a parceria com o 

município de Ovar, passando assim a gerir os serviços de distribuição de água e saneamento de 10 municípios, 

uma área de 1500 km2 onde a população ronda os 350 mil habitantes. (Águas da Região de Aveiro - AdRA) 

 

A sua rede de abastecimento de água encontra-se dividida em três centro operacionais: o Centro Operacional 

Norte (Albergaria-a-Velha, Estarreja, Murtosa e Ovar), o Centro Operacional Centro (Aveiro, Ílhavo e Vagos) 

e o Centro Operacional Sul (Águeda, Oliveira do Bairro e Sever do Vouga). 

 

As combinações das suas infraestruturas geram aos chamados de recintos, podendo existir vários recintos em 

apenas um município, que por sua vez podem estar ou não interligados. Cada recinto é responsável por 

abastecer uma ou mais áreas geográficas.  

 

Apesar de na sua rede estarem implementadas algumas captações próprias na forma de furos, poços e minas, 

os quais alimentam os seus reservatórios apoiados e elevados, a AdRA estabeleceu uma parceria com a 

Associação de Municípios do Carvoeiro (AMC) e com a Águas do Douro e Paiva (AdDP), que permitiu que 

sua rede de abastecimento ao cliente recebesse água captada nos sistemas em alta destes dois corpos. Assim, 

podemos considerar que a sua rede é uma rede em baixa, armazenando água entregue pelas redes em alta AMC 

e AdDP que é posteriormente entregue ao cliente, usando as suas próprias captações para reforço. 
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O sistema AdRA conta já com 83 estações elevatórias, 91 reservatórios, 63 sistemas de tratamento de água, 78 

captações próprias e 40 pontos de entrega. 

1.3. Sistema Regional do Carvoeiro – SRC e SRC II 

 

O projeto surgiu da necessidade de fornecimento de água em quantidade e qualidade às regiões referidas, uma 

vez que os concelhos Ílhavo, Aveiro e Murtosa eram abastecidos a partir de lençóis que podem sofrer processos 

de salinização e nos concelhos Estarreja, Albergaria-a-Velha, Águeda, Oliveira do Bairro e Vagos não existem 

recursos hídricos suficientes que garantam a procura de água da respetiva população. (Associação de 

Municípios do Carvoeiro - Vouga) 

 

A empresa Águas do Vouga é a Concessionária que possibilitou a conclusão das obras, em 1995, que 

permitiram o abastecimento em alta de seis concelhos do Baixo Vouga associados á AMC: Águeda, Albergaria-

a-Velha, Aveiro, Estarreja, Ílhavo e Murtosa. Estas denominam-se por Sistema Regional do Carvoeiro e 

integram a captação de água do Rio Vouga (Carvoeiro), o tratamento, elevação, adução e armazenamento, 

permitindo o fornecimento de água a cerca de 270 000 habitantes. (Assosiação de Municípios do Carvoeiro - 

Vouga, 2015) 

 

Mais tarde, a 20 de junho de 2012, foi acordada a ampliação e reforço do sistema de maneira a servir a parte 

restante do município de Águeda, os municípios de Oliveira do Bairro e Vagos e a freguesia Válega do 

concelho de Ovar. Estas obras foram denominadas de SRC II e o sistema passou ao ativo no final de 2015, 

servindo cerca de 350 000 habitantes, com um consumo médio diário de 55 000 metros cúbicos, estando 

distribuído tal como se pode visualizar na Figura 1. (Associação de Municípios do Carvoeiro - Vouga) 

 

Figura 1 - Mapa rede SRC 
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1.4. O simulador EPANET 2.0  

 

O EPANET é uma ferramenta computacional para simulação e análise do comportamento hidráulico e de 

qualidade de água de um sistema de distribuição pressurizado. A primeira versão foi desenvolvida em 1993 

pela U.S. Environmental Protection Agency (EPA), A EPA foi encarregue pelo Congresso dos E.U.A. de 

proteger os recursos naturais terra, ar e água, cabendo a esta instituição e aos seus laboratórios conceber e 

implementar planos de ação que gerem um equilíbrio entre as atividades humanas e os sistemas naturais. Parte 

da obrigação da EPA é fornecer informação base e suporte técnico a outras organizações de maneira a construir 

conhecimento científico, resolvendo problemas ambientais atuais e assim prevenindo e minimizando futuros 

riscos ambientais, garantindo níveis ambientais aceitáveis. (Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 2002). 

 

O aparecimento de novas leis, regulamentos, requisitos e necessidades dos consumidores, obrigou às entidades 

gestoras de sistemas de distribuição de água um melhor conhecimento dos movimentos e transformações a que 

a água está sujeita quando é transportada pelas suas infraestruturas. Foi nesta etapa que o EPANET teve um 

papel essencial. O modelo permite simular o comportamento hidráulico e de qualidade de água de uma rede de 

abastecimento de água sujeito a diferentes condições operacionais aplicadas num determinado período de 

tempo, sendo uma referência global testada e credível para esta análise há mais de 20 anos. 

 

Atualmente, o software já é comparado aos melhores simuladores comerciais disponíveis no mercado, 

garantindo, com a versão mais recente publicada em setembro de 2000 (EPANET 2.0), o estudo dos caminhos 

mais eficientes para sistemas de abastecimento/distribuição de água destinados ao consumo humano.  

 

O EPANET é então considerado uma ferramenta de apoio à análise de sistemas de distribuição, permitindo 

efetuar simulações estáticas ou dinâmicas do comportamento hidráulico e de qualidade de água, obtendo 

resultados como valores de caudal, pressão, alturas de água nos reservatórios, concentração químicas e detalhes 

de funcionamento de bombas ao longo do período de simulação ou em instantes deste.  

 

No entanto, é essencial que a rede seja adequadamente modelada e caracterizada, representando corretamente 

a realidade. O programa disponibiliza 6 objetos visíveis para esta representação: junções, tanks (reservatórios 

de nível variável - RNV), reservoir (reservatórios de nível fixo - RNF), tubos, bombas e válvulas. Cada um 

contém propriedades que são pré-definidas pelo EPANET, propriedades de entrada, definidas pelo utilizador, 

e propriedades de saída, calculadas pelo modelo. O programa define ainda que estes objetos são divididos em 

duas classes, nós e troços. Os nós representam junções, RNF e RNV, já os troços, tubos, bombas e válvulas 

(Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 2002). 
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1.4.1. Objetos Visíveis - Nós 

Junções:  

Representam extremos de troços, servindo de ligação entre troços e de extremos das redes de abastecimento. 

Podem apresentar consumo variável ao longo do tempo, podendo este ser negativo ou positivo, representando, 

respetivamente, entrada e saída de água do sistema. São definidas pelas propriedades indicadas na Tabela 1. 

 

 

Tabela 1 - Propriedades do objeto Junção 

 Propriedade de entrada 

ID da Junção 

Elevação [m] 

Consumo Base [m3/h] 

Padrão de Consumo  

Propriedade de Saída 

Consumo instantâneo [m3/h] 

Carga total [m] 

Pressão [m] 

 

 

O ID da Junção é atribuído pelo EPANET com um valor numérico, podendo, no entanto, ser alterado pelo 

utilizador para outro valor numérico ou outro qualquer conjunto de caracteres. A elevação corresponde à cota 

altimétrica da junção e é representada em metros. O consumo base diz respeito ao consumo médio, em m3/h, 

que existe nessa junção, podendo este ser nulo em caso de não existir consumo. Já o padrão de consumo, 

identifica-se com um valor numérico correspondente ao ID do padrão temporal criado no EPANET. Caso este 

não seja discriminado, assume-se que o consumo na junção é constante, sendo este o valor atribuído na 

propriedade Consumo Base. 

 

Como propriedades de saída, ao correr o modelo, é possível analisar o consumo num determinado instante, a 

carga hidráulica total verificada na junção e a pressão na mesma. 
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Tanques (RNV): 

Nós que representam reservatórios de nível variável, fontes de água limitadas cujo volume armazenado é 

variável ao longo da simulação. Podem representar reservatórios físicos apoiados ou elevados São definidos 

pelas propriedades indicadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Propriedade do objeto RNV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propriedade de entrada 

ID do Tanque 

Elevação [m] 

Nível Inicial [m] 

Nível Mínimo [m] 

Nível Máximo [m] 

Diâmetro [m] 

Propriedade de saída 

Caudal de entrada [m3/h] 

Elevação [m] 

Pressão [m] 

 

 

O ID no Tanque, mais uma vez, poderá ser alterado pelo utilizador com o auxílio de qualquer caracter. E 

elevação diz respeito à cota altimétrica da base no tanque, a qual corresponde á soma da altura da estrutura que 

suporta o tanque com a cota altimétrica do terreno onde este foi inserido. Os níveis caracterizam a altura de 

água máxima e mínima no tanque, assim como o nível de água no início do período de tempo a estudar. Por 

fim, o diâmetro [m] é correspondente ao diâmetro equivalente calculado através do volume e nível máximo do 

RNV. 

 

Ao correr o modelo, o programa irá devolver valores para o caudal de entrada no tanque, sendo este a diferença 

entre o que entre e o que sai, podendo este ser negativo, a elevação correspondente à cota altimétrica do nível 

da superfície de água no tanque e a pressão da água no tanque 
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Reservatórios (RNF): 

Representam reservatórios de nível fixo, fontes de água de capacidade ilimitada. Simulam lagos, rios ou 

aquíferos.  São definidos pelas propriedades indicadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Propriedades do objeto RNF 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propriedade de entrada 

ID do Reservatório 

Carga Total [m] 

Padrão de Carga 

Propriedade de saída 

Caudal de entrada [m3/h] 

Elevação [m] 

Pressão [m] 

 

Das propriedades de entrada destacam-se a carga total diz respeito á energia total de escoamento do 

reservatório, entendida pelo EPANET como a soma da cota altimétrica com a pressão e o padrão de carga, 

corresponde ao ID do padrão temporal de carga, criado ou não, para este reservatório. 

 

À semelhança dos RNV, as propriedades de saída são o caudal de entrada, a elevação (cota da superfície) e a 

pressão. 

 

Importante notar que este objeto é também utilizado para representar fontes de água aproximadamente 

inesgotáveis, como rios e poços,  
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1.4.2. Objetos Visíveis - Troços 

Tubos: 

Representam tubagens de transporte de água, em pressão, entre os objetos ao longo da rede. São definidos pelas 

propriedades indicadas na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Propriedades do objeto Tubo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para introduzir um tubo no esquema do modelo, são necessários dois nós, sendo estes o nó inicial e o nó final 

do tubo. Uma vez desenhado o tubo, não é possível alterar o seu sentido sem que se o elimine e desenhe 

novamente, isto é, as propriedades Nó Inicial e Nó Final são definidas automaticamente pelo EPANET assim 

que o utilizador desenha o tubo. Este sentido irá definir o sentido positivo do caudal. O utilizador deverá 

introduzir valor para o comprimento, em metros, para o diâmetro, em milímetros, para a rugosidade e para o 

estado inicial do tubo. Quanto a rugosidade, este valor depende da equação escolhida para o cálculo hidráulico 

do modelo, não tendo unidade para as fórmulas de Hazen-Wiliams e Chezy-Manning, e sendo contabilizada 

em mm para a fórmula de Darcy-Weishbach. O valor deverá ser escolhido tenho em conta ainda o material do 

tubo, tendo como exemplos os valores representados na tabela 5.  

 

 

 

 

 

 

 Propriedade de entrada 

ID do Tubo 

Nó Inicial 

Nó Final 

Comprimento [m] 

Diâmetro [mm] 

Rugosidade 

Estado Inicial 

Propriedade de saída 

Caudal [m3/h] 

Velocidade [m/s] 

Perda de carga [m] 

Fator de fricção 
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Tabela 5 - Coeficientes de rugosidade por material da tubagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O estado inicial do tubo indicará se o tubo se encontra fechado, aberto, podendo representar válvulas de corte, 

ou se é do tipo check-valve, funcionando como válvula de não retorno.  

 

Bombas: 

Troços que transformam energia elétrica em energia mecânica, aumentando a carga hidráulica do escoamento. 

São definidos pelas propriedades indicadas na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Propriedades do objeto Bomba 

 Propriedade de Entrada 

ID da Bomba 

Nó inicial 

Nó final 

Curva da Bomba 

Padrão 

Estado Inicial 

Propriedade de Saída 

Caudal [m3/h] 

Perda de Carga [m] 

Estado 

 

Tal como os tubos, as bombas são desenhas tendo por base um nó inicial e final. A propriedade de entrada que 

mais caracteriza a bomba é a curva da bomba. Esta propriedade indica o ID da curva criada para a bomba em 

questão, sendo esta a combinação de cargas e caudais que a bomba pode debitar. Existe ainda a possibilidade 

de definir o estado inicial da bomba, podendo esta estar aberta ou fechada, ligada ou desligada. 

 

Como propriedades de saída, o EPANET permite obter informação sobre o caudal debitado, a perda de carga 

e o estado da bomba em cada instante. 

Material Hazen-Williams Darcy-Weisbach Chezy-Manning 

Ferro Fundido 130-140 0.85 0.012-0.015 

Cimento 120-140 1.0-10 0.012-0.017 

Ferro Galvanizado 120 0.5 0.015-0.017 

Plástico 140-150 0.005 0.011-0.015 

Aço 140-150 0.15 0.015-0.017 

Cerâmica Vitrificada 110 - 0.013-0.015 
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Válvulas: 

 

Troços que limitam a pressão ou o caudal que chega ou segue de um ponto da rede. São definidos pelas 

propriedades indicadas na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Propriedades do objeto Válvula 

 Propriedade de Entrada 

ID da Válvula 

Nó Inicial 

Nó Final  

Diâmetro [mm] 

Tipo 

Definição 

Estado Fixo 

Propriedade de Saída 

Caudal [m3/h] 

Velocidade [m/s] 

Perda de Carga [m] 

Estado 

 

 

Para implementar válvulas no modelo, é necessário seguir o mesmo procedimento de desenho que os tubos e 

bombas, criando assim um nó inicial e final. A propriedade mais importante da válvula é o seu tipo. Para além 

da propriedade das tubagens que permite introduzir válvulas de não retorno, o EPANET permite introduzir 6 

tipos de válvulas: 

 

• Válvula Redutora de Pressão controladora da pressão a jusante – Pressure Reducing Valve, PRV 

• Válvula de Controlo de Pressão a montante – Pressure Sustaining Valve, PSV 

• Válvula de Perda de Carga Fixa – Pressure Breaker Valve, PBV 

• Válvula Reguladora de Caudal – Flow Control Valve, FCV 

• Válvula de Controlo de Perda de Carga - Throttle Control Valve, TCV 

• Válvula Genérica – General Purpose Valve, GPV 

 

Todas estas têm que ter o seu diâmetro configurado, e consoante o seu tipo, a sua definição poderá ser 

correspondente à pressão, em metros, de funcionamento para válvulas PRV, PSV e PBV, ao caudal para 

válvulas FCV, ao coeficiente de perda de carga para válvulas TCV e ao ID da curva de perda de carga para 

válvulas GPV. É possível definir o estado da válvula, mas mantendo-se este igual durante todo o período de 

simulação. 
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As propriedades de saída obtidas são o caudal transportado, a velocidade da água, a perda de carga e o estado 

da válvula em cada instante. 

 

O uso deste troço tem que ser cuidadosamente estudado pois a disposição tem algumas restrições, tendo assim 

o utilizador que seguir as seguintes regras: 

 

• Uma PRV, PSV ou FCV não pode ser ligada diretamente a um RNF ou RNV; 

• Duas PRVs não podem partilhar a mesma tubagem de jusante nem estar ligadas em série; 

• Duas PSVs não podem partilhar a mesma tubagem de montante nem estar ligadas em série; 

• Uma PSV não pode ser ligada ao nó de jusante de uma PRV. 

 

1.4.3. Objetos não-visíveis: 

 

Como referido nas propriedades de alguns objetos, o EPANET conta ainda com três ferramentas que 

complementam a informação sobre a rede, consideradas como objetos não-visíveis. Para além das curvas e dos 

padrões temporais, os controlos auxiliam na descrição da operacionalidade do sistema de abastecimento.  

 

Curvas – função entre duas grandezas 

As curvas são objetos não-visíveis que representam uma relação entre duas grandezas, podendo estas ser 

direcionadas a bombas, rendimento, volume e perda de carga.  

 

Entre estas destaca-se, para o âmbito deste trabalho, a curva de bomba que representa a relação entre a altura 

de elevação e o caudal debitado pela bomba.  O EPANET permite introduzir ilimitados pontos para a 

construção da bomba e estes podem ser inseridos manualmente ou carregando um ficheiro pré construído, 

sendo que a primeira coordenada corresponde ao caudal bombeado, representado pelo eixo horizontal, e a 

segunda coordenada à altura de elevação, representada pelo eixo vertical. Uma curva do tipo bomba deverá 

apresentar valores decrescentes de altura com aumento de caudal, podendo o EPANET construir uma bomba 

desde tipo apenas com o ponto, no entanto obtendo uma curva mais correta se fornecidos mais pontos, caso 

adequados, tal como apresentado na Figura 2. 
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Figura 2 - Exemplo de curva de bomba em EPANET 

 

Padrões Temporais 

Um Padrão Temporal é definido por um conjunto de fatores multiplicativos aplicados ao valor de uma 

determinada grandeza que se pretende variar no tempo, como é o caso do consumo numa junção ou a carga de 

um RNF. 

Para a construção deste padrão, é necessário pré-definir o seu passo temporal, que corresponde ao tempo de 

cada período de tempo associado a um fator multiplicativo. Este passo é definido nas opções de tempo do 

modelo. 

 

O conjunto de fatores multiplicativos pode ser introduzido manualmente um a um ou através do carregamento 

de um ficheiro com os valores pretendidos ordenados numa coluna. O resultado obtido apresenta-se na Figura 

3. 

 

Figura 3 - Exemplo de padrão temporal (diário) 
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Controlos 

Os Controlos são um conjunto de códigos que definem o modo como a rede opera ao longo do tempo, 

funcionando como diretrizes para a simulação do modelo. Permitem especificar o estado dos troços, abertos 

ou fechados, em função do tempo, alturas de água nos RNV e valores de pressão em junções da rede. Existem 

duas categorias de controlos: Controlos Simples e Controlos com Condições Múltiplas. 

• Controlos Simples 

 

Estes controlos são códigos constituídos por apenas uma frase. Alteram o estado ou propriedade de um troço 

face à altura de água num RNV, à pressão num nó, a um instante de simulação e a uma hora específica. Segue-

se com um exemplo apresentado pelo manual: 

 

LINK x status IF NODE y ABOVE/BELOW z 

LINK x status AT TIME t 

LINK x status AT CLOCKTIME c AM/PM 

 

Sendo, 

x = ID do troço, 

status = Estado do troço pretendido: OPEN, CLOSED, a própria definição de controlo de válvulas ou 

velocidade de rotação de bombas; 

y = ID do nó da condição; 

z = Definição da condição: nível de água num RNV ou pressão de uma junção 

t = tempo desde o início da simulação em horas (notação decimal) ou 

em horas:minutos, 

c = hora do dia (período de 24 horas em formato AM /PM). 

 

• Controlos com Condições Múltiplas 

 

Os controlos com condições múltiplas alteram o estado ou propriedade de um troço face a uma combinação de 

um conjunto de condições, permitindo assim que mais do que uma propriedade para mais do que um troço seja 

controlada para a mesma condição ou conjunto de condições iniciais.  Podem controlar o fecho ou abertura de 

tubos, bombas e válvulas e cada condição é iniciada com o código IF, cujo primeiro controlo pretendido é 

iniciado pelo código THEN. Uma condição pode ser agregada a outra, assim como as consequências 

pretendidas, através do código AND. Este conjunto constitui uma regra. 
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Segue-se com um exemplo do manual do EPANET de uma folha de controlo com condições múltiplas: 

 

RULE 1 

IF TANK 1 LEVEL ABOVE 19.1 

THEN PUMP 335 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 330 STATUS IS OPEN 

 

 

RULE 2 

IF TANK 1 LEVEL BELOW 17.1 

THEN PUMP 335 STATUS IS OPEN 

AND PIPE 330 STATUS IS CLOSED 

 

 

 

RULE 3 

IF SYSTEM CLOCKTIME >= 8 AM 

AND SYSTEM CLOCKTIME < 6 PM 

AND TANK 1 LEVEL BELOW 12 

THEN PUMP 335 STATUS IS OPEN 

 

RULE 4 

IF SYSTEM CLOCKTIME >= 6 PM 

OR SYSTEM CLOCKTIME < 8 AM 

AND TANK 1 LEVEL BELOW 14 

THEN PUMP 335 STATUS IS OPEN 

 

1.4.4. Formulação e aplicação de modelos EPANET 

 

Uma correta representação das redes é requerida para que as ferramentas de cálculo do simulador possam 

atingir resultados aceitáveis e fiáveis. Destacam-se entre estas, a possibilidade de uso de número de 

componentes ilimitados, o cálculo de perda de carga através das formulas de Hazen-Williams, Darcy-Weisbach 

ou Chezy-Manning, a regulação de velocidade de funcionamento de bombas, o cálculo de energia de 

bombeamento e respetivo custo energético, a modelação dos principais tipos de válvulas, a modelação de 

reservatórios através de curvas de volume em função da altura de água, os padrões de consumo nos nós, a 

modelação de relação entre pressão e caudal efluente de dispositivos emissores e o uso de controlos simples 

(uma condição) ou com condições múltiplas para controlar a operação dos sistema. 

 

De maneira a permitir que as ferramentas de cálculo do EPANET cheguem a resultados credíveis, é necessário 

configurar os modelos realizando os seguintes passos: 

1. representação esquemática da rede de distribuição, aproximada da realidade; 

2. edição das propriedades dos objetos – objetos visíveis (elevação, alturas de água, comprimentos, 

diâmetros); 

3. descrição das condições de operacionalidade do sistema – objetos não-visíveis (ex: propriedades de 

bombas e válvulas, padrões temporais); 

4. seleção do conjunto de opções de simulação (ex: unidade de caudal, fórmula para cálculo 

de perda de carga, período de simulação, passo de cálculo hidráulico, custo KWh.); 

 

Depois de completar os passos acima segue-se então com a execução dos modelos em que o EPANET devolve 

uma janela introdutória ao relatório que indica simulação corrida com sucesso ou simulação sem sucesso. Caso 



 

16 

 

a simulação não seja corrida com sucesso, o relatório de estado devolverá erros, podendo estes estar 

relacionados com, por exemplo, defeitos em ligações na representação esquemática, uso incorreto de objetos, 

falta ou incorreta configuração de propriedades dos objetos, incorreto uso dos controlos e incapacidade do 

programa para resolver as equações de hidráulica. Por outro lado, quando a simulação é corrida com sucesso, 

o relatório de estado pode ainda devolver avisos. Alguns destes devem-se, por exemplo, à incapacidade de 

bombagem de bombas que trabalham fora das suas curvas, à ocorrência de pressões negativas, a um sistema 

não equilibrado e nodos desconectados.  

 

Para simulações corridas com sucesso, o EPANET atualiza os valores das propriedades de saída em casa passo 

de cálculo hidráulico, podendo estes ser visualizados nas propriedades de cada nó ou troço ao longo dos 

instantes do período de simulação. O programa disponibiliza ainda um modo de explorador denominado mapa 

que permite ao utilizador escolher uma variável para cada categoria de objetos, nós e troços, e introduzidas as 

legendas respetivas para uma visualização em forma de cor.  

 

O manual EPANET providencia algumas sugestões para a resolução de alguns erros e avisos, para além de ser 

possível aceder ao esclarecimento destes através do menu ‘ajuda’ do programa. Depois de concluída esta etapa 

os modelos ficam aptos a executar simulações que vão permitir analisar os resultados para efeitos de calibração, 

verificação e utilização desses modelos. 

 

1.5. Objetivos  

 

O objetivo chave acordado com a empresa de acolhimento de estágio foi a otimização dos procedimentos de 

operação, através de uma análise à eficiência hídrica e energética das infraestruturas da AdRA, face à 

implementação de pontos de entrega de água do Carvoeiro na rede de distribuição, visando assim minimizar o 

custo energético associado. Para tal foi avaliada a possibilidade de alimentar reservatórios elevados com água 

do Carvoeiro sem bombagem, confirmando assim uma possibilidade de reduzir os custos energéticos 

associados. 

 

A demanda de água não é de todo constante no tempo, variando acentuadamente ao longo do dia e sendo cerca 

de 40% maior em épocas mais quentes como no verão. Foi essencial ter este pico de consumo em conta, 

analisando assim como devem ser geridas as infraestruturas de maneira a garantir a procura existente, a sua 

utilização eficiente e os requisitos mínimos legais do Decreto Regulamentar nº 23/95. 

 

O trabalho realizado para suportar o relatório de Estágio permitiu ainda elaborar o procedimento e estabelecer 

objetivos que contribuíram para um plano de ação 3W - Who does What Where - da empresa de acolhimento. 
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1.6. Planeamento do trabalho  

 

A fase inicial do trabalho envolveu um estudo das infraestruturas da AdRA, através do estudo de cartas 

geográficas disponibilizadas pela mesma e realizou-se algum trabalho de campo para observar os pontos de 

entrega de água do SRC. Garantiu-se assim a verificação das infraestruturas (no âmbito dos objetivos da 3W) 

que recebem direta ou indiretamente água proveniente dos pontos de entrega do SRC. A par disto foi essencial 

um estudo atento do manual EPANET, tomando conhecimento das funcionalidades e requisitos do programa 

para o trabalho posterior. 

 

Seguiu-se com a elaboração de modelos esquemáticos no EPANET. Nesta fase, decidiu-se dividir as redes de 

distribuição da AdRA em vários modelos independentes, ficheiros EPANET. Elaborou-se um esquema para 

cada recinto ou conjunto de recintos caso estes estivessem interligados entre si.  

 

Tendo construído estes modelos esquemáticos. aplicado o conhecimento aprofundado do EPANET, passou-se 

à identificação dos dados e variáveis necessárias ao estudo do comportamento hidráulico. Foi elaborada uma 

base de dados em formato Excel que visou organizar os dados a recolher para definir as propriedades de cada 

objeto nos modelos.  

 

Na recolha de dados destacam-se os valores de consumo das zonas abastecidas e os valores de pressão de 

entrega nos pontos de entrega AMC. Para além de serem essenciais à calibração dos modelos, serviram para 

uma análise paralela às variações temporais existentes e à conformidade com os regulamentos existentes. 

 

Após a recolha de dados foi necessário o tratamento de alguns destes, visto não estarem preparados para serem 

introduzidos nos modelos, como os valores de consumo e de pressão de entrega e respetivos fatores 

multiplicativos.  

 

Tendo completado a base de dados, foi possível a configuração das propriedades dos objetos introduzidos nos 

modelos EPANET, assim como a descrição das condições de operacionalidade do sistema e as opções de 

simulação. Procedeu-se com as simulações e realizaram-se alguns ensaios, visando a criação de diferentes 

cenários, concorrentes às configurações mais eficientes da rede em cada modelo.  

 

Em alguns casos, apesar da esquematização dos modelos e das propriedades de configuração representarem o 

mais aproximadamente a realidade, os modelos correram gerando erros ou avisos relativos a problemas de 

bombagem, pressões negativas e nós desconectados. Estes erros conduzem a resultados incorretos e irreais. 

Posto isto, foi essencial realizar uma revisão a estes modelos, de maneira a eliminar ao máximo os avisos 

devolvidos, mantendo as características de funcionamento reais. Para os modelos em que não foi possível obter 

resultados próximos da realidade procedeu-se com à sua reconfiguração, simplificando o modelo e o respetivo 

cálculo hidráulico realizado pelo programa, de maneira a modelar os cenários estabelecidos. 
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Recolheram-se os resultados de cada modelo para os cenários escolhidos, na forma de gráficos temporais para 

análise da pressão nas junções abastecidas, dos níveis dos reservatórios ou do caudal entregue pelos pontos de 

entrega e na forma de tabelas com valores para os gastos energéticos e custos associados. Esta representação 

permitiu uma análise prática das diferenças entre os vários cenários simulados com cada modelo, identificando 

assim as oportunidades de melhoria. Foram selecionadas as 3 melhores configurações relativas à maximização 

da disponibilidade de água, à otimização deste consumo e ao aumento da eficiência energética (visando a 

poupança de energia). 
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2. Materiais e Métodos 

 

Nos municípios onde a AdRA realiza a sua atividade a maioria dos pontos de entrega possibilitados pelo SRC 

II estão inseridos no Centro Operacional Centro (COC) e Centro Operacional Sul (COS), sendo que no 

município de Sever do Vouga não existe nenhum ponto de entrega (PE) e não se enquadrando neste estudo.  

 

Sendo assim, o trabalho de campo para conhecimento das infraestruturas da AdRA foi dividido em 2 etapas, 

sendo estas correspondentes ao estudo do COC e do COS. Para o presente estudo foi pertinente a construção 

de modelos que em conjunto representassem a totalidade dos pontos de entrega inseridos no COC e 

praticamente todos os do COS, correspondendo aos pontos de entrega indicados na Tabela 8. 

2.1. Caraterização das infraestruturas do caso de estudo 

 

Como foi antes introduzido, o sistema de abastecimento da AdRA é constituído por várias infraestruturas, 

desde às captações, condutas, estações elevatórias, reservatórios e redes de distribuição. As redes de 

distribuição são interligadas por tubagens, de diferentes materiais e diâmetros, e controladas por válvulas de 

secionamento (VS), redutoras de pressão, altimétricas e de retenção (VR). Apesar de algumas válvulas serem 

controladas manualmente, como é o caso de algumas válvulas de corte para reparação ou limpeza de um troço 

de tubagem, para o controlo de entrada e saída de água nos reservatórios apoiados as válvulas são acionadas 

com auxílio a autómatos.  

 

Em alguns reservatórios apoiados são usadas válvulas altimétricas para controlar a entrada de água nos 

reservatórios, aumentando ou diminuindo o caudal de entrada consoante o nível do mesmo, visando manter o 

nível constante. Nos restantes são usadas válvulas de secionamento que são acionadas automaticamente 

consoante o nível de água dos mesmos. Já quanto aos reservatórios elevados, a entrada de água é controlada 

por válvulas automatizadas, e a saída pelo consumo pedido. As bombas presentes nas estações elevatórias 

também são acionadas automaticamente e em simultâneo com as válvulas que controlam a entrada de água nos 

reservatórios elevados. A válvula que controla a saída de água do reservatório apoiada para um reservatório 

elevado é controlada pelo sensor de nível do reservatório elevado que controla as bombas, conforme 

representado na Figura 4. Já a válvula que controla a entrada no reservatório elevado alimentado diretamente 

a partir de uma conduta do SRC é controlada pelo sensor de nível no mesmo reservatório.  

 

Figura 4 - Esquema de abastecimento de água dos reservatórios elevados pelos reservatórios apoiados 
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Todo este controlo é monitorizado por uma plataforma de telegestão, conectada via rede (online) com todos os 

autómatos das infraestruturas, podendo controlar válvulas e bombas e visualizar o estado de bombas, níveis, 

pressões e caudais à distância. 

 

A par deste mecanismo, destacam-se ainda as Zonas de Medição e Controlo (ZMC), caixas que são instaladas 

ao longo da rede e contêm medidores de caudal (bidirecionais) e medidores de pressão manométrica, 

conectados à rede da telegestão da AdRA. Estão implementados em toda a rede de abastecimento, visando 

registar os valores medidos ao longo do tempo, em intervalos regulares de 15 minutos.  

 

Na Tabela 8 apresenta-se uma lista das infraestruturas e recintos e que foram identificados para o estudo e 

trabalho de campo realizado. 

Tabela 8 - Lista de infraestruturas no âmbito do trabalho realizado 

CENTRO OPERACIONAL MUNICÍPIO RECINTO ORIGEM DA ÁGUA 

COC 

Aveiro 

Silval 

PE Silval 

PE Setor Norte 

Furo JK2 

Furo AC9 

Furo SL3 

Cacia 

PE Setor Norte 

Furo SL1 

Recinto Silval 

Cidade 

Furo PS1 

Mina Vale das Maias 

Recinto Silval 

Ílhavo 

Moitinhos 
PE Ervosas 

Furo PS2 

Lagoa 
PE Lagoa 

Mina da Castelhana 

Gafanha da Nazaré 

PE Gafanha da Nazaré 

Furo AC3 

Recinto Lagoa 

Barra 
Recinto Gafanha da Nazaré 

Furo PS1 

Vagos 

Lavandeira 
PE Lavandeira 

Furo SL2 

Cabeço das Pedras PE Cabeço das Pedras 

Vagos 
Recinto Cabeço das Pedras 

Recinto Floresta 
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Floresta 
Furo SL1 

Furo PS5 

Ervedal 
PE Ervedal 

Recinto Carvalhais 

Carvalhais Furo PS4 

Covão do Lobo 
PE Ervedal 

Recinto Carvalhais 

COS 

Oliveira do Bairro 

 

Palhaça PE Palhaça 

Bustos 
PE Bustos 

Furo Cabeço Bustos 

Mamarrosa PE Mamarrosa 

Z.I. Oiã PE Z.I. Oiã 

Águeda 

Fermentelos PE Fermentelos 

R0 PE R0 

R1.R2 PE R1 

Recardães PE Recardães 

R4 PE R4 

 

 

2.2. Construção dos esquemas EPANET 

 

Cada modelo EPANET foi concebido para representar os elementos constituintes das redes que partem de uma 

fonte de água (captação ou ponto de entrega) e a transportam para reservatórios que abastecem redes de 

distribuição. A construção de cada modelo começou pela inclusão de uma sequência de objetos de tipo Nó, a 

que foram atribuídas identificações automáticas pelo EPANET. Numa segunda etapa foram incluídos os 

objetos de tipo Troço. Foram seguidas as sequencias em que é expectável que a água circule. 

 

De maneira a elaborar os esquemas EPANET foi necessário estabelecer alguns pressupostos com o objetivo de 

simplificar a análise do comportamento hidráulico dos sistemas que fornecem água aos reservatórios da AdRA. 

Na maioria dos casos a AdRA tem implementadas nas suas estações elevatórias mais que uma bomba, 

geralmente em pares. No entanto, estas trabalham em alternado, podendo assim a estação elevatória ser 

entendida como contendo apenas uma bomba para aplicação dos modelos EPANET.  

 

De maneira a simplificar a esquematização do modelo para a zona que é abastecida, tornando o modelo mais 

simples, o consumo em cada zona abastecida foi atribuído a uma única junção representando todo o consumo 

nessa zona abastecida. Os consumos em cada zona correspondem aos valores registados pelas ZMC respetivas. 

Deste modo o conjunto de tubagens da rede de distribuição foi representado no modelo apenas por uma 

tubagem ou duas tubagens que partem do reservatório de distribuição e se estendem até à junção que representa 
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o consumo de água. A localização desta junção corresponde ao ponto com maior cota altimétrica no centro da 

zona abastecida.  

Como explicado na introdução ao programa, este disponibiliza o uso de dois tipos de objetos que representam 

reservatórios: reservatórios de nível fixo (RNF) e reservatórios de nível variável (RNV). O objeto reservatório 

RNF foi utilizado para representar pontos de entrega, minas, furos e poços. Já o objeto tanque RNV usado para 

representar os próprios reservatórios implementados na rede de abastecimento, podendo ser apoiados ou 

elevados. 

 

A entrada de água nos reservatórios RNV acontece acima do nível da superfície de água a uma cota fixa, isto 

significa que a pressão de entrada de água tem que ser controlada de maneira a garantir a carga mínima para 

atingir a altura necessária. Para isto, foi implementada uma válvula controladora de pressão (PRV) antes de 

cada RNV. O valor que corresponde à propriedade “definição” usado para a pressão a jusante corresponde à 

diferença entre a cota altimétrica do nó final e a cota do nó inicial da válvula, como se pode visualizar na Figura 

5 (A). No caso da entrada de água ser controlada por uma válvula altimétrica, esta foi representada por uma 

válvula PRV na qual a propriedade “definição” corresponde à pressão de saída igual à diferença entre a cota 

máxima do reservatório e a cota da junção inicial da válvula mantendo assim o nível máximo do reservatório, 

como representado na Figura 5 (B). 

(A) (B)  

 

Figura 5 – Determinação dos valores para pressão no controlo de entrada de água nos reservatórios 

 

Apesar da vantagem do uso da propriedade de um tubo para que seja entendido como uma válvula de não 

retorno, esta configuração restringe o controlo do estado deste tubo. De maneira a controlar o estado dos tubos, 

aberto ou fechado, para as situações necessárias, foi necessário dividir o tubo inicial em duas partes, dois tubos, 

comportando-se um deles como um tubo que pode estar aberto ou fechado porque inclui uma válvula de 

seccionamento (VS) e o outro inclui uma válvula de retenção (VR). 

 

Além das condutas existentes, o presente estudo teve em consideração a viabilidade da construção de uma 

conduta que possa permitir o abastecimento do reservatório elevado de Silval diretamente do ponto de entrega 

PE Silval. Assim, apesar de não existir na realidade, esta foi implementada no modelo respetivo. Para além 

disto, encontram-se válvulas redutoras de pressão nos dois ramos alimentados pelo PE Setor Norte que 

controlam a pressão que segue para cada um dos caminhos da rede. Deste modo este PE foi representado no 

modelo por dois pontos de entrega. Cada um é representado por um RNF e a estes associados os valores de 

pressão medidos a saída das válvulas. 
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2.3. Construção da base de dados Excel 

 

No estudo realizado a construção de uma base de dados foi fundamental para organizar os valores das 

propriedades a atribuir aos objetos dos modelos. Devido à quantidade de objetos e respetivos valores de 

propriedades de entrada, foi essencial organizar toda a informação na forma de uma tabela para tornar a 

visualização dos dados mais clara e prática para futuro uso. A escolha do software Microsoft Office Excel 

deveu-se ao facto de ser bastante útil na realização de cálculos. 

 

Inicialmente, foi construída uma folha Excel para cada modelo, discriminando todos os objetos e valores 

associados. No entanto, em alguns modelos, a quantidade de objetos gerou uma folha bastante extensa, 

complicando a sua colocação no presente documento. Com isto, dividiu-se a informação por tipo de objeto 

para cada modelo. 

 

As folhas foram construídas com a formatação apresentada na Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Exemplar para folhas de base de dados 

 

Tabela     – Valores             (Objeto) –            (Modelo) 

Recinto Observação ID do Objeto Propriedade 1 Propriedade 2 Propriedade 3 

(Valor) (Valor) (Valor) (Valor) (Valor) (Valor) 

 

As propriedades colocadas na base de dados respetivas a cada objeto são as que se apresentam abaixo na Tabela 

10. 

 

Tabela 10 - Propriedades apresentadas na base de dados para cada tipo de objeto 

 

Objeto Propriedade 

Junções 

Consumo [m3/h] 

Elevação [m] 

ID do Padrão Temporal 

Tubos 
Diâmetro [mm] 

Comprimento [m] 

Válvulas 

Tipo 

Diâmetro [mm] 

Definição 

Bombas 

Caudal Bombeado [m3/h] 

Altura de elevação [m] 

ID da Curva 
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RNF 
Carga Total [m] 

ID do Padrão Temporal 

RNV 

Volume [m3] 

Diâmetro (Equivalente) [m] 

Nível Inicial [m] 

Nível Máximo [m] 

Elevação [m] 

 

É importante referir que, ao identificar os diferentes materiais constituintes das tubagens, verificou-se que estas 

não eram sempre compostas pelo mesmo material, podendo este variar ao longo do seu comprimento. Para 

além disto, alguns materiais não foram possíveis de identificar. Com isto, foi estabelecido um coeficiente de 

rugosidade generalizado e adequado entre os diferentes materiais, com o valor de 120 (valor adimensional). 

Este valor é usado na fórmula de Hazen-Williams escolhida para o cálculo de perda de carga (hf), que para 

dimensões SI é dada pela Equação 1. 

 

ℎ𝑓 =
10,67∗𝑄1,852

𝐶1,852∗𝑑4,871 ∗ 𝐿     (Equação 1) 

 

Também, como possível de visualizar na Tabela 10, os valores para os níveis mínimos dos RNV não foram 

inseridos da base de dados como propriedade do objeto. Foi estabelecido que o nível mínimo seria generalizado 

entre todos os RNV, não variando de objeto para objeto, sendo este 0,1m. O nível inicial foi colocado na base 

de dados uma vez que este teve que ser adaptado a cada caso, não sendo generalizado. 

2.3.1. Recolha de Dados 

 

Para além da recolha de dados durante o trabalho de campo e estudo de cartas esquemáticas, a recolha de dados 

realizou-se maioritariamente com o auxílio de duas plataformas disponibilizadas pela AdRA, o WaterPI e 

GeoSIG. A primeira serve de biblioteca para os valores medidos pelas ZMC implementadas na rede, que são 

registados pela telegestão como é o caso de caudais e pressões. Esta plataforma permite a extração de dados, 

num formato compatível com o Excel, para um período de tempo relativamente grande, como é o caso do ano 

completo de 2018. Já a segunda, uma ferramenta com suporte do ArcGIS, permite visualizar a disposição das 

infraestruturas em todo o território onde se encontram presentes, podendo analisar algumas características, 

como por exemplo o diâmetro e comprimento de tubos e cotas altimétricas de reservatórios.  

 

Ainda, de maneira a recolher as cotas altimétricas em falta foi utilizado o programa Google Earth Pro. Os 

pontos de funcionamento das bombas e valores referentes à cota da superfície livre nas captações (corresponde 

à propriedade carga total do RNF) foram providenciados pela AdRA. 
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Quanto aos dados referentes aos pontos de entrega e reservatórios AMC, a Associação Municípios do 

Carvoeiro conta com uma ferramenta de telegestão semelhante á da AdRA, No entanto, a recolha de dados é 

feita através de uma plataforma criada pela IO Reports. Apesar de bastante apelativa, esta não permite a recolha 

de dados num período longo de tempo, sendo este restringido a um período máximo de 10 dias. 

 

Com isto, foi estabelecido um período de amostragem de dia 30 de julho de 2018 a dia 5 de agosto de 2018 

inclusive, perfazendo uma semana inteira.  A escolha desta amostra visou recolher dados entre a altura mais 

quente do ano 2018, tendo o dia mais quente sido o dia 4 de agosto (Público, 2018). Neste período registaram-

se alguns picos de consumo e reduções na pressão dos pontos de entrega SRC II como será mais a frente 

analisado. 

2.3.2. Tratamento de Dados 

 

Neste subcapítulo apresenta-se metodologia aplicada para o tratamento dos dados recolhidos, assim como as 

ferramentas utilizadas para tal efeito. Aqui enquadram-se os cálculos de valores ajustados aos requisitos do 

EPANET e dos padrões temporais, que permitiram obter séries temporais de consumo e carga. Seguiu-se com 

o tratamento dos dados recolhidos referentes aos valores das infraestruturas da AdRA e posteriormente com o 

tratamento dos dados recolhidos referentes aos valores da AMC. 

 

• Dados AdRA 

 

Através do WaterPI, exportaram-se as folhas respetivas aos valores medidos pelas ZMC colocadas às saídas 

dos reservatórios que posteriormente abastecem as áreas da rede. Os dados recolhidos são registados a cada 15 

minutos sendo o caudal medido o consumo da junção representante da área abastecida a cada 15 minutos, 

podendo assim realizar o cálculo do consumo médio base e dos fatores multiplicativos de cada junção. 

 

Entre os dados introduzidos na base de dados, dois foram calculados no próprio Excel: consumos e diâmetros 

dos RNV.  Os consumos respetivos a cada junção foram obtidos calculando a média dos valores recolhidos no 

WaterPI para cada ZMC respetiva, no período de amostragem estabelecido. Já os diâmetros dos RNV, que no 

EPANET são tanques cilíndricos, foram obtidos através do cálculo de um diâmetro equivalente para o volume 

(V) e altura (h) correspondentes, como demonstrado pela equação 2. 

 

𝑉 = 𝐴 ∗ ℎ 

(=)  𝑉 =  𝜋(
𝐷𝑒𝑞

2
)2 ∗ ℎ 

(=)  𝐷𝑒𝑞 = 2√
𝑉

𝜋ℎ
    (Equação 2) 
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Para a construção dos padrões temporais de consumo foi necessário tratar os dados de maneira a obter o fator 

multiplicativo (fm) respetivo a cada passo de 15 minutos, perfazendo um total de 96 fatores que representam o 

padrão temporal diário de 24horas.  Tendo calculado a média dos valores de caudal à saída do reservatório para 

cada amostra de 7 dias, representada na Equação 4 por QM, seguiu-se com o cálculo do quociente entre o valor 

de caudal medido a intervalos de 15 minutos durante 24 horas e QM, conforme representado na equação 3. Este 

cálculo foi repetido para os setes dias incluídos na amostra e o valor médio de cada fator multiplicativo 

correspondeu ao cálculo da média de conjunto, conforme representado na equação 4. Para o cálculo de cada 

média de conjunto, recorreu-se ao uso de uma tabela dinâmica calculando a média entre os sete fatores 

multiplicativos. 

 

𝑓𝑚𝑖 =
𝑄𝑡𝑖

𝑄𝑀
    (Equação 3) 

 

𝑓𝑚 =
∑ 𝑓𝑚𝑖

7
    (Equação 4) 

 

Os valores obtidos foram transcritos para outro ficheiro, do tipo .pat (texto não formatado), construído através 

da ferramenta NotePad, de maneira a ser compatível com o EPANET para a configuração do padrão temporal 

de consumo de cada junção. 

 

De referir que nem todos valores de diâmetro e comprimento de tubagens foram possíveis de ser recolhidos, 

tanto pela falta de dados no GeoSIG como pela impossibilidade de obter visualmente. Por esta razão, nos 

valores em falta foi introduzido um valor que se adequou para as infraestruturas em seu redor. 

 

• Dados AMC 

 

Para além dos volumes e níveis dos RNV da AMC que foram introduzidos nos modelos, a AMC disponibilizou 

os valores de pressão em quase todos os pontos de entrega. Estes valores foram exportados para um ficheiro 

Excel, à semelhança dos dados recolhidos na plataforma da AdRA, no entanto, o passo de registo de valores 

não é regular, sendo bastante aleatório. Com isto, foi necessário adequar estes dados aos previamente 

recolhidos, de maneira a obter um passo temporal fixo que por sua vez possibilita o cálculo de fatores 

multiplicativos para padrões temporais de carga.  

 

Para atingir este objetivo foi decidido interpolar os dados.  Com auxílio ao software Surfer 16, procedeu-se 

com uma interpolação com base num método linear triangular, gerando assim valores regulares, a cada 15 

minutos. Realizou-se ainda a comparação entre os valores medidos e os valores interpolados, de maneira a 

validar a aproximação. 
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Os valores médios da pressão calculados, adicionados à cota altimétrica do ponto de entrega corresponde aos 

valores da carga total disponível à saída do reservatório de nível fixo, que foram introduzidos no respetivo 

parâmetro do RNF. À semelhança do cálculo de consumo base das junções, inicia-se pelo cálculo da média 

dos valores interpolados de pressão de entrega, representada na Equação 6 por Mp. Como antes referido, para 

o EPANET, a carga total dos RNF diz respeito à soma da pressão com a cota altimétrica do RNF, sendo neste 

caso a cota altimétrica da tubagem de entrega de água. Assim, os valores de carga total para cada RNF foram 

calculados tendo por base a Equação 5. 

 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎 [𝑚] = 𝑀𝑝 [𝑚] + 𝑐𝑜𝑡𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑖𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 [𝑚]   (Equação 5) 

 

Para o cálculo dos fatores multiplicativos e construção dos respetivos ficheiros para os padrões temporais de 

carga EPANET procedeu-se com o mesmo método executado para os valores de consumo dos dados AdRA, 

agora adaptado aos valores interpolados de pressão nos pontos de entrega. 

 

Para alguns pontos de entrega não foram fornecidos valores por razões técnicas como defeitos nos sensores 

implementados na rede, ou até mesmo pela falta destes, e ainda devido ao uso de sensores visualmente 

informativos. Para alguns destes pontos de entrega foi considerada uma pressão de entrega e carga total 

generalizada com base em valores visualizados, sem padrão temporal associado. Para outros, devido à sua 

proximidade com pontos de entrega sobre os quais foram recolhidos valores, foi considerada a pressão de 

entrega e o padrão temporal do PE mais próximo.  

 

Contudo, no PE Nó Setor Norte não foi possível recolher um valor generalizado. Para ultrapassar esta situação, 

este ponto de entrega foi dividido em dois, tal como os dois ramos em que este se divide, uma vez que são 

conhecidos valores de pressão para cada um dos ramos. Foi assim possível utilizar estes valores para o cálculo 

de carga de ambos os RNF que representam os novos pontos de entrega e evitou-se o uso das válvulas redutoras 

de pressão presentes. 
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2.4. Escolha dos cenários 

 

Como antes referido, o SRC II veio a estabelecer condutas de ligação direta com alguns reservatórios elevados. 

Assim, é importante o estudo de cenários que visam este propósito, abastecer estes reservatórios sem recurso 

a bombagem, minimizando os custos energéticos das estações elevatórias e captações com bombas e 

maximizando o consumo de água entregue pela AMC. 

 

Outro ensaio realizado for a análise da possibilidade de os pontos de entrega alimentarem diretamente as zonas 

a abastecer, podendo minimizar todo o uso das restantes infraestruturas.  

 

Para além disto, alguns recintos estão interligados entre si através de saídas de reservatórios que por sua vez 

são alimentados pelo SCR II. Isto poderá possibilitar a entrega indireta de água dos pontos de entrega em 

recintos que são abastecidos por captações próprias. Testou-se assim esta viabilidade. 

 

A escolha dos cenários teve em consideração as diferenças entre cotas altimétricas entre recintos, que 

possibilitam ou não algumas ideias / permitem descartar outras, e a existência de estações elevatórias. Isto é, o 

estudo de cenários apenas se torna viável em recintos que tenham estações elevatórias ou captações próprias. 

 

Estes cenários permitiram ainda analisar se, com as mudanças estabelecidas, o sistema é capaz de abastecer as 

zonas destinadas de acordo com a regulamentação. 

 

Para cada modelo foi estabelecido um cenário base que procurou simular o sistema representado pelo modelo 

como se neste não existissem ligações diretas entre os reservatórios elevados e os pontos de entrega, caso 

aplicável. 

 

De maneira a realizar estes testes, recorreu-se ao objeto não-visível controlos, alterando o estado de tubos, 

válvulas e bombas garantindo uma configuração para que o sistema do modelo operasse de acordo com o 

propósito do cenário.  

 

De notar que esta análise apenas foi aplicada aos modelos cujos sistemas de distribuição funcionem com 

recurso a bomba para alimentação de reservatórios, justificando-se a viabilidade para redução do gasto 

energético. 
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2.4.1. Descrição de cenários 

 

Na Tabela 11 são apresentados os cenários testados para os modelos referentes ao Centro Operacional Centro, 

que correspondem aos municípios de Aveiro, Ílhavo e Vagos e os referentes ao Centro Operacional Sul, que 

correspondem aos municípios de Oliveira do Bairro e Águeda. 

 

 

 

 

Tabela 11 - Cenários aos modelos 

 

Município de Aveiro 

Modelo Aveiro Cenário 1: Abastecer 

Elevado Silval diretamente 

por PE Silval 

Cenário 2: Abastecer Elevado 

Silval através da ligação com 

PE Nó Setor Norte-Silval 

 

Município de Ílhavo 

Modelo 

Moitinhos 

Cenário 1: Abastecer 

Elevado pela ligação à rede 

com PE Ervosas 

Cenário 2 – Distribuição de 

água às zonas abastecidas 

apenas com recurso ao PE 

Ervosas 

 

Modelo Lagoa-

Gafanha da 

Nazaré-Barra 

Cenário 1 – Abastecer 

Elevado de Lagoa 

diretamente por PE Lagoa e 

com reforço da Mina 

Castelhana 

Cenário 2 – Abastecer Elevado 

da Gafanha diretamente por PE 

Gafanha da Nazaré 

Cenário 3 – Abastecer 

elevado da Barra 

diretamente por PE 

Gafanha da Nazaré 

 

 

Município de Vagos 

Modelo 

Lavandeira 

Cenário 1 – Abastecer 

Elevado através da ligação 

à rede com PE Carregosa 

  

Modelo Cabeço 

das Pedras-

Vagos-Floresta 

Cenário 1 – Abastecer 

Elevado diretamente por 

PE Cabeço das Pedras 

Cenário 2: Abastecer Elevado 

de Vagos diretamente por PE 

Cabeço das Pedras 

 

Modelo Ervedal-

Carvalhais-

Covão do Lobo 

Cenário 1 – Abastecer 

elevado de Ervedal 

diretamente através do PE 

Ervedal 

Cenário 2 – Abastecer 

apoiados de Covão do Lobo 

através da ligação entre 

recintos Ervedal-Carvalhais-

Covão do Lobo 
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Município de Oliveira do Bairro 

Modelo Palhaça Cenário 1 – Abastecer 

elevado diretamente por PE 

Palhaça 

  

Modelo Bustos Cenário 1 – Abastecer 

elevado diretamente por PE 

Bustos 

  

Modelo 

Mamarrosa 

Cenário 1 – Abastecer 

Elevado diretamente por 

PE Mamarrosa 

  

Município de Águeda 

Modelo 

Recardães 

Cenário 1 – Abastecer 

elevado diretamente por PE 

Recardães 

  

Modelo R1.R2 Cenário 1 – Abastecer 

apoiados R1 e Elevado R2 

diretamente por PE R1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

 

2.5. Configurações dos modelos EPANET 

 

Uma vez preenchidos todos os valores da base de dados e ficheiros criados para os padrões temporais, 

procedeu-se com a configuração dos modelos e respetivos cenários. 

 

2.5.1. Edição das propriedades dos objetos - objetos visíveis 

 

• Propriedades dos objetos 

 

Todas as propriedades inseridas na base de dados foram manualmente transpostas para o EPANET para cada 

objeto e nos espaços destinados. Nas seguintes Figuras 6, 7, 8, 9, 10 e 11 apresenta-se um exemplo para cada 

janela de cada objeto utilizado, já com as propriedades preenchidas. 

 

 

Figura 6 - Valores objeto 

Junção 

 

 

Figura 7 - Valores objeto Tubo 

 

Figura 8 - Valores objeto 

Válvula 
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Figura 9 - Valores objeto 

Bomba 

 

Figura 10 - Valores objeto 

RNF 

 

Figura 11 - Valores objeto 

RNV 

2.5.2. Descrição das condições de operacionalidade do sistema – objetos não-visíveis 

• Curvas de bombas 

Foi adicionada uma curva para cada bomba existente nos modelos. Para isto, foram introduzidos os valores 

respetivos do ponto de funcionamento das bombas e editou-se a sua descrição com o nome da estação elevatória 

ou captação também indicado na base de dados. Na Figura 12 segue-se com um exemplo de uma curva da 

bomba presente na estação elevatória do recinto Bustos e quanto às restantes bombas e respetivos pontos de 

funcionamento, os seus valores são apresentados na base de dados de cada modelo, colocados na Apêndice 1. 

 

 

Figura 12 - Curva da bomba presente no recinto Bustos 
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• Padrões Temporais 

 

Como indicado anteriormente, a elaboração de padrões temporais no EPANET pode ser realizada manualmente 

ou através do carregamento de um ficheiro de texto não formatado com a extensão .pat, criado com o Bloco de 

notas do Windows. Uma vez que estes ficheiros foram previamente contruídos, o seu carregamento é efetuado 

na janela do padrão temporal e o padrão é automaticamente criado e caracterizado.  Na Figura 13 e 14 seguem, 

respetivamente, parte do ficheiro criado e o padrão temporal correspondente obtido em EPANET. 

 

 

Figura 13 - Excerto do ficheiro criado para 

construção do padrão temporal do consumo na 

junção Bustos 

 

 

 

 

Figura 14 - Padrão temporal de consumo (diário) 

obtido em EPANET 

 

• Controlos 

 

O uso desta ferramenta antecedeu um atento estudo das suas possibilidades e condicionantes. Após este estudo, 

verificou-se que a sua categoria mais indicada seria os controlos com condições múltiplas. Estes foram 

implementados para o fecho de tubos, válvulas e bombas de estações elevatórias e captações. Os códigos dos 

controlos foram elaborados tendo em conta os níveis máximos e mínimos reais dos RNV, criando assim uma 

folha de controlos para cada modelo. Relativamente aos níveis inseridos, foi estabelecido um nível máximo 

igual ao nível máximo introduzido nas propriedades do objeto e relativamente ao nível mínimo, para RNV cuja 

entrada de água é controlada por válvula altimétrica foi estabelecido um valor 30 cm menor que o seu nível 

máximo e para os restantes 75% do nível máximo. 

 

Importante notar que, de maneira a manter a operacionalidade das válvulas PRV, o uso dos controlos teve que 

ser cuidado. Isto é, ao indicar o estado de uma PRV como CLOSED esta irá funcionar como uma simples 

válvula de fecho e ser fechada, contudo, se o seu estado for alterado para OPEN, esta ficará aberta mas a sua 

definição de pressão inserida deixa de ter efeito. Para manter a funcionalidade destas, o seu estado foi definido 

com o próprio valor numérico da sua definição, garantindo que a válvula operará para o efeito requerido. 
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Para o teste dos cenários, a folha de controlo do modelo original foi modificada de maneira a configurar o 

sistema de acordo com o pretendido em cada cenário. Todas as folhas de controlo são apresentadas na Apêndice 

II. 

2.5.3. Opções de Simulação 

Definições de hidráulica, tempo e energia 

O passo seguinte foi a seleção das opções de simulação. Começou-se pelas opções de hidráulica, nas quais 

estão incluídas a unidade para o caudal, o m3/h (CMH), que foi escolhida tendo por base ser a mesma que os 

dados fornecidos pela AdRA e AMC e a fórmula para o cálculo de perda de carga, Hazen-Williams, entre 

outras que não foram alteradas, mantendo as predefinidas pelo programa, como visualizado na Figura 15. 

 

De seguida, as opções de tempo, onde foi indicada a duração total de simulação, 24 horas, o passo temporal 

para o cálculo hidráulico, 5 minutos, o passo temporal para os padrões temporais, 15 minutos, e o passo 

temporal de relatório, 15 minutos. As restantes opções não foram alteradas. A janela respetiva apresenta-se na 

Figura 16. 

 

Por fim, configurou-se as opções de energia como a eficiência das bombas e o preço por kWh. A eficiência 

escolhida foi generalizada para as eficiências médias das bombas. O preço por kWh foi também generalizado 

visto que este varia com as tensões de cada recinto e o próprio funcionamento das bombas. Na Figura 17 

visualiza-se a janela com os valores inseridos no EPANET.

 

 

Figura 15 - Opções de 

hidráulica 

 

Figura 16 - Opções de tempo 

 

 

Figura 17 - Opções de energia 
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3. Resultados e Discussão 

 

Neste capítulo foram inseridos todos os resultados obtidos para cada modelo elaborado e o mesmo foi dividido 

em quatro secções. Para iniciar, foram apresentadas as características das infraestruturas do caso de estudo, 

descrevendo todas as opções de operação de cada recinto tal como estudado durante o período de estágio, mais 

concretamente na fase de trabalho de campo. 

 

Na segunda seguiu-se com a análise dos valores de consumo recolhidos e respetivos padrões temporais de 

consumo obtidos. Os valores recolhidos foram transformados em forma de gráficos para a variação de caudal 

(m3/h) ao longo do tempo de amostragem e foram apresentados os padrões temporais EPANET obtidos para 

cada caso. Como parte integrante da discussão procurou-se identificar semelhanças entre os comportamentos 

das séries temporais, descrevendo-os ao longo do tempo. 

 

Na terceira passou-se a análise dos valores de pressão de entrega recolhidos em cada ponto de entrega e 

respetivos padrões temporais de carga obtidos. Mais uma vez, os valores recolhidos foram transformados em 

forma de gráficos variação de pressão (m) ao longo do tempo de amostragem e apresentaram-se os padrões 

temporais EPANET para a carga de cada ponto de entrega. Contudo, nesta fase procurou-se obter uma relação 

entre o comportamento das séries de cada ponto de entrega e a sua localização geográfica na rede SRC. Ainda, 

apesar de o valor de carga corresponder à soma da pressão de entrega com a elevação, foram inicialmente 

introduzidas figuras que demonstram somente séries temporais para os valores de pressão, uma vez que 

permitiu uma análise á interpolação feita e também porque no cálculo dos fatores multiplicativos respetivos 

aos padrões temporais de carga, a soma da elevação correspondente é desprezável. Seguiu-se depois com as 

figuras respetivas á série temporal de carga de cada PE calculada pelo EPANET. 

 

 

Por fim, na quarta secção foram apresentados os resultados das simulações realizadas, começando pela 

apresentação dos esquemas elaborados para cada modelo e seguindo-se com a apresentação e discussão dos 

resultados obtidos através das simulações realizadas para os diversos cenários de cada modelo. Relativamente 

aos esquemas EPANET, foram inseridos nos esquemas notações como os ID dos nós e troços e ainda nomes 

dos pontos de entrega, captações e das ZMC correspondentes a cada junção abastecida. 

 

Todas as bases de dados foram colocadas na Apêndice I do presente documento. Para cada modelo apresenta-

se uma tabela correspondente a cada tipo de objeto utilizado no mesmo.  
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Devido à falta de valores, como antes referido, não se encontram representadas todas as séries temporais de 

carga. Foram estabelecidos os seguintes valores de pressão e padrões nos seguintes pontos de entrega: 

 

• PE Silval: pressão generalizada de 8,5m (sem padrão temporal); 

• PE Ervosas: mesma pressão e padrão que PE Lagoa; 

• PE Oiã: mesma pressão e padrão que PE Silveiro; 

• PE Palhaça: mesma pressão e padrão que PE Bustos; 

• PE Fermentelos: mesma pressão e padrão que PE Z.I. Oiã; 

• PE Recardães: mesma pressão e padrão que PE R4. 

 

Após realizar todos os passos necessários e recomendados para que o programa corra da melhor maneira e 

devolva os melhores resultados, foi possível proceder com as simulações correspondentes a cada modelo.  

 

Como esperado, o programa devolveu a janela do estado da sua aplicação. Em alguns modelos, foi indicado 

que a simulação foi sucedida e sem qualquer aviso, noutros, alguns avisos foram devolvidos.  

Apesar da revisão feita aos modelos com avisos, alguns destes continuaram sem gerar resultados próximos da 

realidade, impossibilitando a sua análise.  Nestes casos foi necessário simplificar ainda mais o esquema 

representativo do sistema de abastecimento em causa. 
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3.1. Caraterísticas das infraestruturas 

3.1.1. Município de Aveiro: recintos Silval, Cacia e Cidade (COC) 

 

No município de Aveiro, relativamente á área estudada, encontra-se uma das combinações de recintos mais 

complexa do sistema de abastecimento. Existem dois pontos de entrega do SRC II e três recintos interligados 

entre si, constituindo um total de dois reservatórios AMC, cinco reservatórios apoiados, três reservatórios 

elevados, seis captações (cinco furos e uma mina), três estações elevatórias que fornecem água a oito redes de 

distribuição. 

 

Um dos pontos de entrega está situado no nó setor norte, no qual o PE divide-se em dois ramos distintos e nos 

quais estão implementadas válvulas redutoras de pressão, controlando a pressão que sai destes ramos. Um 

destes está interligado com uma zona abastecida pelo recinto de Silval, o outro com uma zona abastecida pelo 

recinto de Cacia. 

 

O segundo ponto de entrega, PE Silval, abastece o recinto de Silval, no qual se encontram dois reservatórios 

apoiados AMC, interligados com o reservatório apoiado da AdRA. Este apoiado é ainda abastecido por três 

captações em forma de furos, JK2, AC9 e SL3. Do apoiado, a água pode ser enviada para a estação elevatória 

como também pode seguir para abastecimento da considerada de zona baixa, para a qual seguem três tubagens 

com ZMC instaladas, Eixo, Caião e Adutora Geral. A adutora geral segue tanto em direção ao reservatório 

elevado do recinto Cidade, podendo abastecer tanto este como as zonas que este abastece, como ao recinto de 

Cacia. Do reservatório elevado seguem duas condutas, correspondentes ás ZMC Marco e Griné, sendo esta 

última a interligada com um ramo do PE Nó Setor Norte. Neste recinto discute-se a viabilidade da construção 

de uma conduta que interligue o PE Silval ao reservatório elevado, permitindo abastecer este reservatório sem 

auxílio de bombas. 

 

Os reservatórios apoiados do recinto Cacia são abastecidos, como antes referido, pela adutora proveniente do 

recinto Silval. No entanto, está ainda implementado na rede um furo, PS1.  Dos apoiados a água é bombada 

para o elevado, que posteriormente abastece a zona da ZMC Cacia interligada com o PE Nó Setor Norte. Esta 

ligação tem alto valor para este recinto, visto que o PE possibilita o enchimento do reservatório através das 

tubagens que alimentam a rede, em períodos de baixo consumo como o período noturno entre as 00:00h e as 

06:00h. 

 

Por fim, os apoiados do recinto Cidade são abastecidos por duas captações, um furo, PS1, e uma mina, Vale 

das Maias, da qual a água é transportada por força gravítica e sem recurso a bombagem. Após a bombagem 

para o elevado, este abastece três zonas cujos consumos são medidos pelas ZMC Baixa Alboi, Alta Sul Oita e 

Alta Norte Fórum. 
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3.1.2. Município de Ílhavo (COC) 

 

No município de Ílhavo encontram-se três pontos de entrega SRC II e quatro recintos, dos quais três estão 

interligados. Verificam-se dez reservatórios apoiados, dos quais quatro pertencem à AMC, quatro reservatórios 

elevados, quatro captações (três furos e uma mina), cinco estações elevatórias e seis zonas abastecidas. 

 

• Recinto Moitinhos 

Um dos pontos de entrega encontra-se no Nó das Ervosas, consideravelmente perto do recinto Moitinhos. Para 

além de abastecer diretamente a zona Ervosas Nascente, este PE está ligado, através da rede, ao reservatório 

elevado do recinto Moitinhos, podendo assim abastecer ambas as zonas, cujos consumos são medidos pelas 

ZMC Ervosas Nascente e Moitinhos, ou até mesmo encher o elevado. 

Este reservatório é diretamente abastecido pelo Furo PS2 cuja bomba contém carga suficiente para elevação 

direta, desprezando assim o uso dos apoiados e estação elevatória presentes. 

 

• Recintos Lagoa-Gafanha da Nazaré-Barra 

Os restantes pontos de entrega do município de ílhavo estão presentes no recinto de Lagoa e no recinto da 

Gafanha da Nazaré. No recinto de Lagoa, a água entregue pelo PE Lagoa pode seguir dois caminhos, alimentar 

dois reservatórios apoiados AMC ou alimentar diretamente o reservatório elevado da AdRA. Caso siga o 

primeiro caminho, a água é então bombeada com recurso a estação elevatória até ao elevado que para além de 

ser alimentado desta maneira, é ainda abastecido por água proveniente da captação Mina da Castelhana. O 

reservatório elevado contém duas condutas de saída, uma para abastecimento à zona registada pela ZMC Lagoa 

e a outra para transporte de água até ao recinto da Gafanha da Nazaré. 

 

No recinto Gafanha da Nazaré o sistema é um pouco semelhante ao recinto Lagoa. A água que é entregue pelo 

PE Gafanha da Nazaré alimenta dois reservatórios apoiados AMC, podendo ser diretamente transportada até 

ao reservatório elevado da AdRA. Neste recinto estão ainda presentes outros dois reservatórios apoiados, 

pertencentes à AdRA, podendo estes ser alimentados pelos dois apoiados AMC, pela captação Furo AC3 e pela 

conduta proveniente do reservatório elevado de Lagoa. À saída dos apoiados está situada a estação elevatória 

que é composta por duas bombas. Uma bomba elevada a água até ao reservatório elevado que contém apenas 

uma saída para abastecimento, cujo caudal é medido pela ZMC Gafanha. A outra é responsável por fornecer 

água ao recinto da Barra. Neste, os dois reservatórios apoiados da AdRA, para além da água bombeada pelo 

recinto da Gafanha da Nazaré, são alimentados ainda pela captação Furo PS1. A água é bombeada pela sua 

estação elevatória até ao reservatório elevado presente, que por sua vez abastece a zona da Barra e a zona da 

Costa Nova, correspondendo a duas saídas com ZMC implementadas. 
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3.1.3. Municipio de Vagos (COC) 

No concelho de Vagos existem três pontos de entrega SRC II e sete recintos, dos quais seis formam dois grupos. 

No total estão situados no município dez reservatórios apoiados, seis reservatórios elevados, quatro captações, 

uma pequena estação de tratamento de água (ETA), seis estações elevatórias e dez zonas abastecidas. 

 

• Recinto Lavandeira 

No recinto da Lavandeira, o circuito de água começa pela captação SL2 que abastece os dois reservatórios 

apoiados presentes. Daqui a água é bombeada com auxílio de uma bomba para o reservatório elevado que por 

sua vez é responsável pelo abastecimento de duas zonas cujos valores são registados pelas ZMC Lavandeira e 

Salgueiro. A água fornecida pela AMC não é diretamente entregue neste recinto, mas sim num antigo pequeno 

recinto da Carregosa, agora apenas utilizado para o ponto de entrega. Este está diretamente ligado à rede 

alimentada pela saída Salgueiro do reservatório elevado da Lavandeira, no entanto tendo um caudal de entrega 

limitado em cerca de 20 m3/h por ação de uma válvula limitadora de caudal. 

 

• Recintos Cabeço das Pedras-Vagos-Floresta 

Neste conjunto de recintos encontra-se um ponto de entrega, o PE Cabeço das Pedras. Este entrega água ao 

recinto Cabeço das Pedras, podendo alimentar os reservatórios apoiados de onde a água é em seguida bombeada 

até ao reservatório elevado. Para além disto, existe uma conduta que permite transportar água diretamente do 

PE ao reservatório elevado, que por sua vez contém duas saídas para abastecimento cujos caudais são registados 

pelas ZMC Cabeço das Pedras 1 e Cabeço das Pedras 2. Por fim, existe ainda uma conduta que interliga este 

recinto ao recinto de Vagos, prolongando-se ainda até ao recinto da Floresta. 

 

No recinto da Floresta existem duas captações em formas de furos, o furo SL1 e PS5, que alimentam os dois 

reservatórios apoiados presentes. Daqui a água pode seguir dois caminhos, sendo bombeada para o recinto de 

Vagos através da conduta anteriormente referida, ou bombeada para o reservatório elevado do próprio recinto. 

O elevado presente contém duas saídas para abastecimento da rede, sendo o caudal destas registado pelas ZMC 

Zona Industrial de Vagos e Gafanha da Boa Hora. Uma questão que aqui surgiu foi a viabilidade da construção 

de uma conduta que permitisse a ligação Cabeço das Pedras – Vagos – Floresta abastecer o elevado da Floresta, 

sendo necessária uma conduta da chegada de água desta ligação até ao elevado. 

 

O sistema do recinto de Vagos é bastante simples, sendo que neste está apenas presente um reservatório elevado 

que, como antes referido, pode ser abastecido pelos apoiados do recinto da Floresta ou pelo PE de Cabeço das 

Pedras. Este reservatório abastece duas zonas, referentes às ZMC Vagos 1 e Vagos 2. 
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• Recintos Ervedal-Carvalhais-Covão do Lobo 

 

Estes três recintos estão interligados entre si devido ao facto de o recinto Carvalhais servir de suporte de 

abastecimento aos recintos de Ervedal e Covão do Lobo. Aqui está presente uma captação em forma de furo, 

o Furo PS4, que alimenta uma pequena ETA da qual a água é posteriormente bombeada para os dois recintos. 

Uma bomba é responsável pela elevação de água para os reservatórios apoiados do recinto de Ervedal e outra 

bomba para os apoiados do recinto de Covão do Lobo. Para além disto, o recinto contém uma conduta de 

ligação entre as duas condutas de elevação, permitindo assim uma ligação direta entre os recintos de Ervedal e 

de Covão do Lobo. 

 

O SRC II permitiu entregar água do Carvoeiro nesta zona, através do PE Ervedal, situado no recinto de Ervedal. 

Aqui o sistema está construído de maneira a que a água entregue possa ser diretamente enviada para o 

reservatório elevado presente, para os reservatórios apoiados e ainda mesmo para o recinto de Covão do Lobo 

através da conduta antes referida. Dos reservatórios apoiados a água é então bombeada com recurso a uma 

bomba para o reservatório elevado, do qual sai apenas uma saída, correspondente à ZMC Ervedal. 

Depois de receber água do recinto de Carvalhais ou do recinto de Ervedal, o recinto de Covão do Lobo está 

configurado para alimentar os seus reservatórios apoiados, de onde a água é posteriormente bombeada por uma 

bomba para o seu reservatório elevado. Este também contém apenas uma saída, controlada pela ZMC Covão 

do Lobo. 

 

3.1.4. Município de Oliveira do Bairro (COS) 

 

No concelho de Oliveira do Bairro existem seis pontos de entrega SRC II e oito recintos, dos quais quatro 

formam um grupo. No total da área estudada estão situados no município quatro pontos de entrega, seis 

reservatórios apoiados, três reservatórios elevados, uma captação em forma de furo, três estações elevatórias e 

quatro zonas abastecidas. 

• Recinto da Palhaça 

 

No recinto Palhaça está já implementado um ponto de entrega AMC, PE Palhaça, que permite abastecer os 

reservatórios do recinto. A água entregue pode seguir dois caminhos sendo que o mais energeticamente 

dispendioso passa por abastecer o reservatório apoiado presente que de seguida, com auxílio de uma bomba, é 

utilizado para alimentar o reservatório elevado que é posteriormente responsável pelo abastecer do consumo 

respetivo na rede Palhaça. Neste recinto existe ainda uma conduta que permite a ligação direta entre o PE 

Palhaça e o reservatório elevado, podendo este ser alimentado sem recurso a bombagem. 

• Recinto de Bustos 
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Neste recinto encontra-se presente outro ponto de entrega do município, o PE Bustos. Para além deste PE, o 

sistema do recinto é ainda alimentado por uma captação, Furo Cabeço Bustos, sendo a partir destas duas fontes 

de água que os dois reservatórios apoiados são abastecidos. Com recurso a uma estação elevatória a água é 

bombeada de ambos os apoiados para o reservatório elevado. Este reservatório pode também ser alimentado 

através do PE Bustos com recurso á conduta existente que permite o transporte direto de água entre os dois. O 

reservatório elevado é responsável pelo abastecer da junção Bustos. 

• Recinto da Mamarrosa 

 

O sistema de distribuição do recinto da Mamarrosa é abastecido com água entregue pelo PE Mamarrosa. As 

condutas existentes permitem que a água seja transportada tanto para o reservatório apoiado existente como 

diretamente para o reservatório elevado que posteriormente abastece a rede Mamarrosa. Caso a água seja 

transportada até o reservatório apoiado, esta é posteriormente bombeada para o reservatório elevado tendo 

como recurso uma bomba. 

• Recinto da Zona Industrial de Oiã 

 

A Zona Industrial de Oiã é neste recinto a única junção abastecida, sendo a mesma abastecida por dois 

reservatórios apoiados que são previamente alimentados pelo PE Z.I. Oiã. No presente sistema de distribuição 

não está implementada nenhuma estação elevatória uma vez que a elevação dos reservatórios apoiados permite 

abastecer a respetiva junção. 

 

3.1.5. Município de Águeda (COS) 

 

Na área estudada no município de Águeda encontram-se cinco pontos de entrega SRC II e cinco recintos. 

Verificam-se nove reservatórios apoiados, dois reservatórios elevados, zero captações, duas estações 

elevatórias e duas zonas abastecidas. 

 

• Recinto de Fermentelos 

 

O recinto de Fermentelos é um dos recintos presentes no município de Águeda que não contém no seu sistema 

uma estação elevatória. A água, entregue pelo ponto de entrega PE Fermentelos, é diretamente transportada 

tanto para os dois reservatórios apoiados presentes, que posteriormente abastecem a junção Zona Baixa, como 

diretamente para abastecimento da junção Zona Alta. 

• Recinto de Recardães 

O normal modo de operação do sistema implementado neste recinto é o transporte de água entregue pelo PE 

Recardães até o reservatório apoiado existente, cuja entrada de água é controlada por uma válvula altimétrica. 

Em seguida, é bombeada água para o abastecer do reservatório elevado. No entanto, o uso da estação elevatória 
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pode ser reduzido tendo em conta a conduta existente que permite transportar água do PE Recardães 

diretamente para o reservatório elevado. Este é posteriormente responsável pelo abastecer das junções 

Recardães e Barrô. 

• Recinto R0 

O sistema do recinto R0 é bastante semelhante ao do recinto de Fermentelos. A água entregue pelo PE R0, o 

ponto de entregue aqui presente, é transportada para dois reservatórios apoiados que são ambos, em seguida, 

responsáveis pelo abastecer da junção Águeda. 

• Recinto R1.R2 

 

Neste recinto o ponto de entrega presente, PE R1, é o único responsável pelo fornecimento de água necessário. 

A mesma é transportada até dois reservatórios apoiados que são responsáveis pelo abastecer da junção Zona 

Baixa. Ainda, dos reservatórios apoiados, a água é bombeada pela estação elevatória existente até ao 

reservatório elevado que abastece depois a junção Zona Alta. De maneira a otimizar o sistema, encontra-se 

implementada uma conduta que interliga o PE R1 ao reservatório elevado, podendo assim minimizar o uso da 

estação elevatória. No entanto, o transporte de água não pode ser exclusivo a esta conduta uma vez que os 

níveis dos reservatórios apoiados têm que ser cumpridos de maneira a abastecer a junção Zona Baixa, tendo 

assim que ser dividida para ambos os caminhos. 

 

• Recinto R4 – Vale Grande 

 

À semelhança dos recintos Fermentelos e R0, o recinto R4 não tem estações elevatórias no seu sistema. O 

ponto de entrega PE R4 alimenta diretamente os dois reservatórios apoiados existentes, cuja entrada de água é 

controla por uma válvula altimétrica, cumprindo assim os níveis de água necessários. Este cumprimento é 

estritamente necessário uma vez que estes reservatórios são responsáveis pelo abastecer de duas zonas, a Zona 

Baixa e Zona Alta, existindo para cada um duas saídas de água que visam transportar a água para cada uma 

das junções. Ainda, para o abastecer da Zona Alta encontra-se implementada uma hidropressora para garantir 

os valores de pressão legais na junção. 

 

 

3.2. Padrões de consumo nas redes de distribuição 

3.2.1. Municípios do COC 

 

Os gráficos construídos a partir dos valores recolhidos para o consumo ao longo do período de amostragem 

total (7 dias) encontram-se na Apêndice III.  Na sua maioria, verificam-se comportamentos diários muito 

semelhantes, como é o caso dos gráficos representados nas Figuras 161 a 174 da referida apêndice. 
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Neste grupo de figuras é possível verificar que no início do dia o consumo é próximo do mínimo, chegando 

mesmo a ser igual ao mínimo em certos casos, evoluindo depois para o seu primeiro pico, entre as 7h e as 10h, 

diminuindo ligeiramente até que mais tarde evolui para o seu segundo pico, sendo este o mais significante, 

entre as 19h e as 21h. Esta variação pode ser justificada pelas atividades domésticas e industriais que se 

verificam durante a manhã, a meio do dia e ao final da tarde, como por exemplo banhos matutinos, confeção 

do almoço, confeção do jantar, banhos vespertinos e utilização de água para o comércio da pesca, 

respetivamente. Ainda, além dos dois momentos do dia, acima indicados, com consumos mais significativos, 

em alguns casos verifica-se variações presentes durante a madrugada, como por exemplo entre as 4h e as 6h. 

Acredita-se que esta diferença seja justificada pela utilização de água para irrigação de espaços verdes comuns 

ou até mesmo privados, uma vez que este período é o mais indicado para tal. 

 

Esta variação verifica-se nos padrões de consumo obtidos em EPANET, apresentados nas Figuras 18 a 27. 

 

 

 

 

Figura 18 - Padrão de consumo e consumo diário nas junções Ervosas NE (19) e Moitinhos (16) 
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Figura 19 - Padrão de consumo e consumo diário na junção Lagoa 

 

Figura 20 - Padrão de consumo e consumo diário na junção Gafanha da Nazaré 
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Figura 21 - Padrão de consumo e consumo diário nas junções Costa Nova (56) e Barra (55) 

 

 

 

Figura 22 - Padrão de consumo e consumo diário na junção Salgueiro 
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Figura 23 - Padrão de consumo e consumo diário nas junções Cabeço das Pedras 1 e 2 (15 e 14) 

 



 

47 

 

 

 

Figura 24 - Padrão de consumo e consumo diário nas junções Vagos 1 e 2 (23 e 22) 

 

 

Figura 25 - Padrão de consumo e consumo diário na junção Gafanha da Boa Hora 
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Figura 26 - Padrão de consumo e consumo diário na junção Ervedal 

 

 

Figura 27 - Padrão de consumo e consumo diário na junção Covão do Lobo 

 

 



 

49 

 

Os gráficos de consumo com comportamentos mais distinto dos restantes referem-se aos nós que representam 

o consumo na rede da Lavandeira e na rede da Z.I. Vagos. A série de consumos relativos a estas junções 

apresentam-se na Figuras 175 e 176, respetivamente, da Apêndice III.  

 

Nestes dois não se verifica uma semelhança na variação de consumo de dia para dia. No caso da junção 

Lavandeira registam-se valores relativamente baixos durante todos os dias, contudo, verificam-se picos 

variáveis, ou seja, não regulares de dia para dia. O valor de consumo máximo diário chega tanto a acontecer 

ao final da tarde como a meio do dia ou ainda de manhã, como é, por exemplo, o caso dos dias 30 e 31 de julho 

e 4 de agosto respetivamente. Esta variação irregular pode dever-se ao facto de os valores recolhidos para o 

consumo nesta zona serem baixos na sua generalidade, levando a que consumos pontuais mais altos venham a 

ter maior influência do que o normal. Na junção Z.I. Vagos a situação é ainda menos regular, verificando-se 

apenas 2 dias em que a variação de consumo é semelhante (dias 30 de julho, 1 e 2 de agosto). Como esta junção 

representa a Zona Industrial de Vagos, esta irregularidade de valores poderá dever-se às atividades industriais 

aqui presentes, uma vez que as mesmas podem ser planeadas com períodos e intensidades variáveis. 

De notar que relativamente aos picos de consumo pontuais durante o dia presentes em ambas as junções, 

destacando aqui os que se verificam nos dias 2,3 e 4 de Agosto, estes poderão ser justificados pela elevada 

temperatura que se verificou nestes dias, levando a uma maior procura de água tanto para fins higiénicos, saúde 

e para a irrigação de espaços verdes comuns ou campos de cultivo.  

 

Os padrões de consumo obtidos em EPANET são respetivamente apresentados nas Figuras 28 e 29. 

 

 

Figura 28 - Padrão de consumo e consumo diário na junção Lavandeira 
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Figura 29 - Padrão de consumo e consumo diário na junção Z.I.Vagos 

 

3.2.2. Municípios do COS 

 

No Centro Operacional Sul as séries de consumo obtidas apresentam todas um comportamento muito 

semelhante, tanto entre si como quando comparadas às do primeiro grupo acima apresentadas, á exceção da 

junção Z.I. Oiã que se pode visualizar na Figura 177 da Apêndice III. 

 

Neste caso verifica-se que o comportamento de consumo existente é regular durante os primeiros dias da 

amostra e no dia 4 e 5 de agosto muda drasticamente, passando a ter valores muito baixos, na ordem dos 2,5 

m3/h. Este decréscimo pode dever-se à paragem de atividade industrial presente na zona, tanto para férias como 

apenas uma pausa nos processos consumidores de água. Nesta junção verifica-se ainda que o consumo de água 

é mais elevado aproximadamente entre as 7h da manhã e as 17h da tarde, verificando-se um decréscimo por 

volta das 12h. Esta variação é uma evidência clara de que o maior consumo existente na zona provém das 

atividades industriais, uma vez que a sua intensidade apenas se regista entre a hora inicial e final de trabalho 

laboral comum. Na Figura 30 é apresentado o padrão de consumo obtido em EPANET para a junção em causa. 
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Figura 30 - Padrão de consumo e consumo diário na junção Z.I. Oiã 

 

Outra série que se destaca é a do consumo na junção Palhaça, apresentada na Figura 178 da Apêndice III. Nesta 

junção não existe um pico dominante durante todos os dias da amostra, verificando-se valores mais elevados 

nas três alturas do dia já referidas na análise já junção Lavandeira. Neste caso não se verifica um decréscimo 

constante entre o pico da manhã e o pico da tarde mas sim um novo pico significativo entre as 13h e as 14h. 

Este comportamento poderá ser justificado pela confeção de alimentos para o almoço e até para o cultivo 

privado que se verifica na zona. Em média, como mostra o padrão de consumo obtido na junção, os valores 

mais elevados continuam a ser registados entre as 18h e as 21h, como se pode visualizar na Figura 31. 

 

 

Figura 31 - Padrão de consumo e consumo diário na junção Palhaça 
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Nas restantes, apesar de o pico entre as 18h e as 21h não ser dominante durante todos os dias em todos as 

junções, verifica-se que a variação de consumo regista um comportamento muito semelhante de dia para dia e 

os valores são mais elevados nas três alturas já referidas, como se pode visualizar nas Figuras 179 a 189 da 

Apêndice III. 

 

Contudo, em média, tal como mostra o padrão de consumo obtido em EPANET para as dadas junções, o 

consumo aumenta durante o início da manhã, diminuindo ligeiramente durante o dia até que atinge o valor de 

consumo mais elevado ao final do dia, aproximadamente entre as 18h e as 21h, o que se pode visualizar nas 

Figuras 32 a 38. 

 

 

 

 

Figura 32 - Padrão de consumo e consumo diário na junção Bustos 
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Figura 33 - Padrão de consumo e consumo diário na junção Mamarrosa 

 

 

 

Figura 34 - Padrão de consumo e consumo diário nas junções Zona Baixa (9) e Zona Alta (11) do modelo 

Fermentelos 
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Figura 35 - Padrão de consumo e consumo diário nas junções Recardães (12) e Barrô (13) 

 

 

Figura 36 - Padrão de consumo e consumo diário na junção Águeda 
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Figura 37 - Padrão de consumo e consumo diário nas junções Zona Baixa (12) e Zona Alta (13) do modelo 

R1.R2 
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Figura 38 - Padrão de consumo e consumo diário nas junções Zona Baixa (10) e Zona Alta (13) do modelo 

R4 
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3.3. Pressões e Cargas nos pontos de entrega do SRC 

 

O principal objetivo deste subcapítulo foi a apresentação dos gráficos obtidos através dos dados recolhidos 

para as pressões de entrega de cada ponto de entrega. Nos gráficos apresentados foram implementados os 

valores recolhidos e os valores interpolados, procurando mostrar que a aproximação foi corretamente realizada. 

Contudo, para além deste fim, os mesmos foram organizados por ordem de entrega de água, isto é, de acordo 

com a sua localização geográfica na rede SRC, como visualizado na Figura 1, capítulo 1. Aqui o objetivo foi 

analisar a possibilidade de as variações de pressão de entrega a montante influenciarem as a jusante. 

 

Através da mesma figura, verifica-se que, no âmbito do estudo, existem dois ramos principais do SRC, que 

transportam água do Carvoeiro. Um até ao município de Águeda e outro para os municípios de Aveiro, Ílhavo, 

Vagos e Oliveira do Bairro. 

 

De referir que de seguida são apenas apresentadas as séries temporais de pressão de entrega para os pontos de 

entrega cujos valores respetivos foram possíveis de recolher. Segue-se assim com a análise do primeiro ramo, 

onde os pontos de entrega estudados são: PE Lagoa (R7 Ílhavo), PE Gafanha da Nazaré (RZI Gafanhas), PE 

Palhaça, PE Lavandeira, PE Cabeço das Pedras (R Sto. António), PE Ervedal, PE Bustos, PE Mamarrosa, PE 

Z.I. Oiã e PE Fermentelos. 

 

3.3.1. Município de Ílhavo 

 

Nos pontos de entrega presentes no Município de Ílhavo, verfica-se, nas Figuras 190 e 191 da Apêndice IV, 

que as duas curvas têm um comportamento semelhante, comportando-se de maneira regular durante os 7 dias, 

à exceção do período compreendido aproximadamente entre as 20:00h do dia 3 e as 24:00h do dia 4 de Agosto. 

O comportamento registado neste período pode dever-se á elevada demanda de água provocada pelo período 

mais quente do ano, levando a uma maior utilização dos pontos de entrega para abastecimento das 

infraestruturas e repetivas zonas e consequente oscilação de valores. Contudo, todas as variações presentes na 

curva de pressão de entrega no PE Lagoa são traduzidas na curva de pressão de entrega no PE Gafanha da 

Nazaré. Sendo assim, este comportamento poderá ter sido influênciado numa fase de transporte montante a 

ambos os pontos de entrega.  
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Os padrões de carga e respetivas cargas diárias obtidas em EPANET para o PE Lagoa e PE Gafanha da Nazaré 

são apesentados na Figura 39 e 40, respetivamente. 

 

 

 

 

 

Figura 39 - Padrão de carga e carga diária no PE Lagoa 

 

 

 

Figura 40 - Padrão de carga e carga diária no PE Gafanha da Nazaré 
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3.3.2. Município de Vagos 

 

Para o Município de Vagos, segue-se com a análise das curvas de pressão nos pontos de entrega Lavandeira, 

Cabeço das Pedras e Ervedal, respetivamente apresentadas nas Figuras 192, 193 e 194 da Apêndice IV. 

 

Nos três pontos de entrega referidos verificam-se dois tipos de comportamentos distintos. Um deles diz respeito 

ao caso do PE Gafanha Lavandeira e do PE Cabeço das Pedras, onde as variações de pressão se refletem nas 

mesmas alturas do dia e de igual forma. Contudo, no PE Cabeço das Pedras verifica-se que o decréscimo 

existente durante a manhã atinge valores menores que o esperado, podendo ser justificado por um menor 

consumo na zona. 

 

Já no PE Ervedal, a curva toma uma forma diferente pois o medidor de pressão de entrega se encontra 

implementado depois da válvula de fecho, levando a que os valores de pressão de entrega apenas sejam medidos 

quando a válvula de encontra aberta, PE Ervedal em uso, registando valores nulos quando a válvula se encontra 

fechada. Os valores nulos não foram colocados no gráfico respetivo e por isto se verifica períodos de constante 

crescimento da curva de pressão. No entanto, note-se que os decréscimos pontuais existentes na curva refletem-

se na mesma altura do dia que os maiores decréscimos das curvas de pressão do PE Lavandeira e PE Cabeço 

das Pedras, podendo assimilar os três comportamentos.  

 

Tal como os primeiros pontos de entrega já analisados, é possível visualizar que, na generalidade, os pontos de 

entrega têm valores de pressão maiores na mesma altura do dia, durante a madrugada, e a variação de pressão 

tem um comportamento distinto a partir de dia 3 ou 4 de agosto. Os padrões de carga respetivos são 

apresentados na Figura 41, 42 e 43. 

 



 

60 

 

 

 

Figura 41 - Padrão de carga e carga diária no PE Lavandeira 

 

 

Figura 42 - Padrão de carga e carga diária no PE Cabeço das Pedras 
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Figura 43 - Padrão de carga e carga diária no PE Ervedal 

 

 

 

3.3.3. Município de Oliveira do Bairro 

 

Passando para o Município de Oliveira do Bairro, no PE Bustos e PE Mamarrosa, os dois pontos de entrega 

presentes no município, verifica-se que os valores mais altos de pressão de entrega acontecem na manhã de 

cada dia, tal como os pontos de entrega presentes no Município de Vagos. Em ambos a variação da pressão de 

entrega regista um comportamento muito semelhante de dia para dia, à exceção do período posterior ao dia 3 

de Agosto, como já antes referido. Note-se aqui que a diferença não é tão radical como nos outros pontos de 

entrega, sendo no PE Mamarrosa quase irreconhecível. As curvas de pressão de entrega são respetivamente 

apresentadas nas Figuras 196 e 196 da Apêndice IV. 

 

Os padrões de carga obtidos para os dois pontos de entrega PE Bustos e PE Mamarrosa são apresentados na 

Figura 44 e 45. 
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Figura 44 - Padrão de carga e carga diária no PE Bustos 

 

 

Figura 45 - Padrão de carga e carga diária no PE Mamarrosa 
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Uma vez que o comportamento das series acima apresentadas são bastante semelhantes, não é possível concluir 

que tenham influência direta significativa uns nos outros. Acredita-se, no entanto, que a causa para estas 

variações se deva a infraestruturas localizadas a montante na rede SRC, como por exemplo a utilização de água 

do PE Silval para hídrica presente e respetivos consumos na zona do Município de Aveiro ou já nas 

infraestruturas presente no Município de Albergaria-a-Velha ou na própria captação no Município de Águeda. 

 

Os últimos pontos de entrega cujos valores de pressão foram recolhidos são o PE Z.I. Oiã e PE Silveiro. Para 

o primeiro foi obtido o segundo comportamento mais diferente de todos. Através da Figura 197 da Apêndice 

IV pode visualizar-se que a variação da pressão de entrega no PE Z.I. Oiã é pequena durante os primeiros três 

dias, variando regularmente de dia para dia, sendo menor durante a primeira metade do dia e aumentando 

menos de 1m3/h na segunda metade. A partir do dia 2 de agosto a pressão aumenta ligeiramente, variando de 

maneira semelhante durante o dia, chegando a atingir uma diferença de pouco mais que 1 m3/h durante o dia. 

O aumento ligeiro da pressão nos últimos dias da amostra reflete o amento da pressão nos pontos de entrega 

anteriormente analisados. O padrão de carga obtido para o PE Z.I. Oiã é apresentado na Figura 46. 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 - Padrão de carga e carga diária no PE Z.I. Oiã 

 

Por fim, no PE Silveiro regista-se um comportamento muito semelhante ao do PE Lavandeira, verificando, 

através da Figura 198 da Apêndice IV, que durante os primeiros 4 dias a pressão é maior durante a manhã. A 

partir do meio-dia do dia 3 de Agosto os valores recolhidos começam a aumentar sem um comportamento 
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regular, mantendo-se o maior valor durante a manhã. O padrao de carga correspondente a este ponto de entrega 

pode ser visualizado na Figura 47. 

 

 

 

Figura 47 - Padrão de carga e carga diária no PE Silveiro 

 

Tal como visualizado nas séries temporaris de pressão de entrega para a amostra inicial, todos os pontos de 

entrega acima referidos providênciam uma pressão de entrega mais elevada durante a madrugada, à exceção 

do PE Z.I.Oia, Figura 46, onde a pressão de entrega mais elevada se regista durante a tarde. 

 

3.3.4. Município de Águeda 

 

Relativamente aos pontos de entrega degundo ramo, seguem-se com as séries de pressão de entrega para o PE 

R0, PE R1 e PE R4, os pontos de entrega cujos valores de pressão foram fornecidos. A partir das Figuras 199, 

200 e 201 da Apêndice IV, visualiza-se que a pressão de entrega varia de forma muito semelhante de dia para 

dia durante toda a semana de amostragem, sendo mais uma vez o valor mais elevado registado durante a 

madrugada de cada dia para os três pontos de entrega.  

 

Nas seguintes Figuras 48, 49 e 50 são apresentados os padrões de carga e cargas diárias dos últimos pontos de 

entrega referidos. 
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Figura 48 - Padrão de carga e carga diária no PE R0 

 

 

 

Figura 49 - Padrão de carga e carga diária no PE R1 
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Figura 50 - Padrão de carga e carga diária no PE R4 

 

 

Uma vez que os padrões registam quase todos um comportamento muito semelhante, acredita-se que as 

variações de pressão que se fazem sentir são resultado das variações de consumo em zonas que são abastecidas 

pela água fornecida por pontos de entrega a montante dos inseridos no âmbito do estudo realizado. 

 

 

 

3.4. Simulações de cenários para o abastecimento de reservatórios 

3.4.1. Município de Aveiro: Modelo Silval-Cidade-Cacia (COC) 

 

O desenho esquemático elaborado em EPANET para o município de Aveiro foi o mais complexo de todos, 

sendo este apresentado na Figura 51. 
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Figura 51 - Esquema Aveiro 

 

Devido a sua complexidade, não foi possível realizar o estudo de cenários uma vez que foram devolvidos 

diversos avisos e resultados irrealistas. Deste modo seguiu-se com a sua simplificação para a simulação do 

cenário 1 e cenário 2. 
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Resultados das simulações 

• Cenário 1 – Abastecer Elevado de Silval diretamente por PE Silval 

 

Para o estudo deste cenário o modelo foi configurado de maneira a que a água entregue pelo PE Silval circule 

apenas pelos troços 84, 83, 31 e 32. Para este fim foram fechados durante todo o período de simulação os troços 

85 e 30.  

 

Uma vez que não foram fornecidos valores para a pressão de entrega neste ponto de entrega, foi generalizado 

um valor de 85mca.  

 

De acordo com a Figura 52 abaixo apresentada, verifica-se que o ponto de entrega PE Silval tem pressão 

suficiente para abastecer o reservatório elevado durante todo o dia, uma vez que a carga gerada é sempre 

superior à carga do ponto de entrada de água no reservatório. 

 

 

 

Figura 52 - Carga do PE Silval e do ponto de entrade de água do reservatório elevado 

 

A utilização desta possível adução poderá ser uma forma de reforço para o abastecimento do reservatório, 

diminuindo o gasto energético associado à bomba da estação elevatória presente no recinto. 

 

 

 

• Cenário 2 – Abastecer Elevado de Silval pela ligação à rede e PE Nó Setor Norte - Silval 

 

Neste cenário foi testada a possibilidade de abastecer o reservatório elevado de Silval através do PE Nó Setor 

Norte – Silval, uma vez que estes estão interligados pelos troços 80, 7, 28, 35 e 33, fazendo com que a água 

entregue circulasse apenas por estes troços. 
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O resultado obtido não foi positivo, como se verifica através da Figura 53. O ponto de entrega não tem carga 

suficiente para garantir o transporte testado durante todo o dia, não podendo este cenário ser uma forma de 

operação alternativa. 

 

 

Figura 53 - Carga do PE Setor Norte - Silval e do ponto de entrada de água no reservatório Elevado 

 

3.4.2. Municipio de Ilhavo (COC) 

3.4.2.1. Modelo Moitinhos 

Para este recinto não foram fornecidos valores para a pressão e caudal de entrega no PE Ervosas. Assim, foi 

estabelecida a mesma pressão e padrão temporal que o PE Lagoa.  

O desenho esquemático elaborado em EPANET que representa este recinto apresenta-se da Figura 54 e a base 

de dados respetiva pode ser visualizada na seção A da Apêndice I. 

 

Figura 54 - Esquema Moitinhos 

Resultados das simulações 

• Cenário Base 

Como cenário base no recinto Moitinhos, a ligação entre o PE Ervosas e a rede abastecida pelo reservatório 

elevado foi entendida como inexistente. Para isto foi definida uma regra nos controlos que mantivesse o tubo 

21 fechado durante todo o período de simulação. 
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Com as definições estabelecidas registou-se um volume de água captada pelo furo existente de 

aproximadamente 1200 m3 e um volume entregue pelo PE Ervosas que corresponde á totalidade da demanda 

na junção Ervosas NE, 428 m3. 

O custo energético total foi de 46€ por dia, associado ao gasto energético da bomba do furo, como representado 

na Figura 55. 

 

Figura 55 - Valores energéticos Moitinhos – Cenário Base 

 

O modelo correu sem problemas, permitindo que a demanda de água nas zonas a abastecer fosse garantida na 

totalidade. Na Figura 56 podemos verificar os valores de pressão nas junções respetivas às zonas abastecidas.  

 

 

Figura 56 - Pressão nas zonas Ervosas NE (19) e Moitinhos (16) 

 

De notar que a pressão na junção 19, correspondente à zona Ervosas NE, atinge valores bastante superiores aos 

limites regulamentares. Aconselha-se uma válvula redutora de pressão de maneira a impedir que que a pressão 

nesta zona seja superior a 60 m, como se verifica aproximadamente entre as 01:00h e as 10:00h, assim como 

no pequeno pico de pressão registado às 16:00h. 

 

• Cenário 1 – Abastecer Elevado pela ligação à rede com PE Ervosas 

 

Neste cenário, o objetivo foi alimentar o reservatório elevado do recinto através do PE Ervosas, configurando 

o tudo 21 a abrir quando o nível do reservatório elevado fosse mínimo e fechar quando máximo. Para além 

disso, foram fechados todos os tubos que transportam a água captada pelo furo até ao reservatório elevado, 

assim como a própria bomba do furo, durante todo o período de simulação. 
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Na Figura 57 podemos verificar que com os valores de pressão de entrega do PE Lagoa, o ponto de entrega 

presente neste recinto tem carga suficiente para alimentar o reservatório elevado durante todo o dia de acordo 

com a sua necessidade, tal como representado na Figura 58. Gera-se assim uma redução de 100% no gasto 

energético do furo (0€/dia), e um volume de água pedido ao ponto de entrega de aproximadamente 1600 m3. 

 

 

Figura 57 - Carga no PE Ervosas (17) e Reservatório Elevado de Moitinhos (14) 

 

 

 

Figura 58- Nível de água no Reservatório Elevado de Moitinhos 

 

Com base na análise realizada á Figura 59 verifica-se, mais uma vez, a necessidade de uma válvula redutora 

de pressão para controlo da pressão na zona Ervosas NE. 

 

 

Figura 59 - Pressão nas zonas Ervosas NE (19) e Moitinhos (16) 
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• Cenário 2 – Distribuição de água às zonas abastecidas apenas com recurso ao PE Ervosas 

 

Aqui, o modelo foi configurado de maneira a “eliminar” o recurso do furo e reservatório elevado. Para isto 

foram fechados todos os tubos deste o furo ao reservatório, a bomba do furo e o tubo 19. 

 

Como obtido atrabés do modelo, o PE Ervosas abasteceu ambas as áreas sendo o volume pedido a soma dos 

volumes pedidos pelas junções (1688 m3), contudo com elevadas pressões como antes referido, como 

visualizado na Figura 60, podendo com isto justificar a implementação de válvulas redutoras de pressão.  

Face á falta de dados relativos aos caudais de entrega, não é possível comparar a série de consumos registados 

com os valores em questão, não sendo totalmente correta a resposta positiva devolvida pelo modelo. 

 

 

Figura 60 - Pressão nas zonas Ervosas NE (19) e Moitinhos (16) 

 

 

 

 

 

Uma posterior análise deverá ser realizada, analisando se na série do caudal de entrega se registam valores que 

rondem a soma das demandas das duas junções, representada abaixo na Figura 61. 

 

 

Figura 61 - Demanda total no modelo Moitinhos (Moitinhos + Ervosas NE) 
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3.4.2.2. Modelo Lagoa-Gafanha da Nazaré-Barra 

 

Nos recintos representados por este modelo estão inseridos dois pontos de entrega, o PE Lagoa e o PE Gafanha. 

Para ambos foram fornecidos valores para uma série temporal de pressão de entrega, no entanto não foram 

fornecidos valores dos caudais de entrega. 

O desenho esquemático construído para este modelo é apresentado na Figura 62 e a base de dados respetiva 

pode ser visualizada na seção B da Apêndice I. 
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Figura 62 - Esquema Lagoa+Gafanha da Nazaré+Barra
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Resultados das simulações 

• Cenário Base 

Como cenário base deste modelo, as ligações entre os pontos de entrega e os reservatórios elevados não foram 

consideradas. Para isto foram fechados os tubos 12 e 39. 

 

Foi obtida uma tabela com os gastos energéticos associados a cada bomba presente que é apresentada na Figura 

63, registando-se um gasto total de 221€/dia. Para além disto, obteram-se valores aproximados para os volumes 

captados e pedidos aos pontos de entrega, sendo estes os seguintes: 

• Volume PE Lagoa = 2098,836 m3/dia 

• Volume PE Gafanha = 3899,623 m3/dia 

• Volume Mina da Castelhana = 830,6992 m3/dia 

• Volume Furo AC3 = 2106,291 m3/dia 

• Volume Bomba Gafanha – Barra = 2690,404 m3/dia 

• Volume Furo PS1 = 860,959 m3/dia 

 

 

Figura 63 – Valores energéticos Lagoa-Gafanha-Barra - Cenário Base 
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Todas as junções que representam as zonas abastecidas registaram valores de pressão dentro dos valores 

mínimos e máximos regulamentares, com se pode verificar na Figura 64. 

 

 

 

 

 

 

Figura 64 - Pressão nas zonas Lagoa (11), Gafanha (39), Barra (55) e Costa Nova (56) 
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• Cenário 1 – Abastecer Elevado de Lagoa diretamente por PE Lagoa e com reforço da Mina 

Castelhana 

 

Neste cenário teve-se como objetivo alimentar o reservatório elevado do recinto Lagoa com auxílio no PE 

Lagoa e da Mina Castelhana, permitindo assim desprezar o uso da bomba de elevação. Para isto foram fechadas 

a válvula 2 e a bomba 7 e foi aberto o tubo 12.  

 

Através da Figura 65 podemos verificar que o ponto de entrega Lagoa permite abastecer o reservatório elevado 

durante todo o dia sendo que a sua carga é superior à carga da junção 13 que representa o ponto de entrada de 

água no reservatório. 

 

Figura 65 - Carga do PE Lagoa e junção de entrada de água no reservatório elevado de Lagoa 

 

Permite-se assim que os níveis mínimo e máximo do reservatório são cumpridos, como se pode constatar na 

Figura 66, assim como os valores de pressão regulamentares na junção 11, observados na Figura 67. 

 

Figura 66 - Nível de água no reservatório elevado de Lagoa 

 

Figura 67 - Pressão na junção Lagoa 
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Ao implementar esta configuração possibilita a redução do gasto energético da bomba 7 para 0€/dia. 

O caudal entregue neste recinto deverá garantir a demanda exigida na zona abastecida pelo elevado, 

representada na Figura 68, perto da sua totatilidade, podendo a capacidade de reserva do elevado garantir caudal 

e pressão para o possível caudal de ponta que se poderá verificar perto das 19:00 horas. 

 

 

Figura 68 - Demanda na junção Lagoa 

 

• Cenário 2 – Abastecer Elevado da Gafanha diretamente por PE Gafanha da Nazaré 

 

Com recurso ao tubo 39, foi testada a possibilidade de abastecimento do reservatório elevado do recinto através 

do PE Gafanha da Nazaré. Procurou-se assim em que períodos isto se visaria ser ou não possível, reduzindo o 

gasto energético da bomba de elevação. Configurou-se o modelo de maneira a fechar esta bomba, bomba 35, 

e os restantes troços de ligação ao reservatório através de bombagem durante todo o período de simulação. 

 

Ao correr o modelo, não ocorreu nenhum erro ou aviso relativo a valores de caudal requeridos pela junção 

abastecida pelo recinto não garantidos. No entanto, foi possível obter um período em que o ponto de entrega 

não tém carga suficiente para alimentar o reservatório elevado. Este é apresentado na Figura 69, onde os valores 

da curva de carga do nodo 25, PE Gafanha da Nazaré, são inferiores aos valores da curva de carga do nodo 37, 

ponto de entrada de água do reservatório. Esta altura do dia encontra-se aproximadamente entre as 22:30h e 

pouco antes das 24:00h.  

 

Figura 69 - Carga do PE Gafanha e junção de entrada de água do reservatório elevado da Gafanha 
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Devido ao anteriormente referido, analisando a Figura 70,  aproximadamente ás 23:30h o nível do reservatório 

elevado é mínimo, continuando a diminuir até o ponto de entrega gerar carga suficiente para o transporte de 

água até ao elevado, podendo o nível deste ser restabelecido mais uma vez.  

 

 

Figura 70 - Nível de água no reservatório elevado da Gafanha 

 

Contudo, devido a capacidade de reserva do reservatório, este garante a demanda de água na junção 39 neste 

período, permitindo que a zona seja abastecida onde a pressão se encontra dentro dos valores requeridos pela 

regulamentação, tal como se observa na Figura 71. 

 

 

Figura 71 - Pressão na junção Gafanha 

 

O consumo representado na Figura 72 relata consumos relativamente grandes na zona em questão. No entanto, 

o caudal de entrega será suficiente para garantir o consumo pedido durante as primeiras 4 horas do dia, caso 

este esteja na ordem dos 80 m3/h. 

 

Figura 72 - Demanda na junção Gafanha 
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• Cenário 3 – Abastecer elevado da Barra diretamente por PE Gafanha da Nazaré 

 

Aqui, o objetivo foi representar uma ligação entre o PE Gafanha da Nazaré e o reservatório elevado do recinto 

Barra, de maneira a diminuir a utilização das bombas de elevaçao entre o recinto Gafanha e Barra, bomba 67,  

e a do recinto Barra, bomba 55. O modelo foi configurado de maneira a fechar estas assim como a bomba do 

furo PS1.  

 

De acordo com o gráfico representado na Figura 73, o PE Gafanha da Nazaré tem valores de pressão que 

permitem o abastecer o elevado, durante todo o dia, através do ponto de entrada de água, junção 53.  

 

 

Figura 73 - Carga do PE Gafanha e junção de entrada de água no reservatório elevado da Barra 

 

Apesar disto, devido à extensão da conduta de ligação entre recintos, o caudal calculado pelo modelo que nesta 

se regista, Figura 74, não permite satisfazer a demanda de água existente nas zonas abastecidas pelo 

reservatório elevado da Barra, que se visualiza na Figura 75 uma vez que o nível de água do reservatório não 

é cumprido. A partir das 7:00h, aproximadamente, este caudal deixa de ser suficiente para continuar a encher 

o reservatório, isto visto que a partir desta hora, os valores de consumo, apresentados na Figura 76, ultrapassam 

os valores de caudal, verificando-se uma curva decrescente que representa o esvaziar do reservatório por 

completo. 

 

 

Figura 74 - Caudal na conduta 16 
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Figura 75 - Nível do Reservatório Elevado da Barra 

 

 

Figura 76 - Demanda nas junções abastecidas pelo reservatório elevado da Barra (Barra e Costa Nova) 

 

Com este efeito, a pressão nas junções que representam as zonas abastecidas, Barra e Costa Nova, têm uma 

variação relativamente baixa até a hora referida anteriormente, 7:00h. A partir daqui, regista-se uma diminuição 

nos valores de pressão, consequência do consumo elevado que ultrapassa o caudal de entrega e resulta no 

esgotamento do conteúdo do reservatório. A pressão nestas junções encontra-se dentro dos valores requeridos 

pela regulamentação até o reservatório estar vazio. 

 

De acordo com os resultados obtidos, o ponto de entrega poderá ser útil para abastecer o reservatório elevado 

da barra durante as primeiras 6 horas do dia, assim desprezando o uso da bomba 55 e diminuindo o gasto 

enrgético neste recinto durante este periodo.  
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3.4.3. Município de Vagos (COC) 

 

3.4.3.1. Modelo Lavandeira 

 

Neste recinto, o reservatório elevado presente é responsável por abastecer de duas zonas, Fontão/Salgueiro e 

Lavandeira. Aproximadamente a 2847m deste, está situado um ponto de entrega, PE Carregosa, que esta 

diretamente ligado á rede que alimenta a primeira zona, podendo este abastecer o reservatório elevado através 

da sua conduta de saída. Na ligação entre o PE e a conduta da rede encontra-se implementada uma válvula 

limitadora de caudal definida a 15 m3/h que corresponde ao valor máximo da série de caudais de entrega. 

Foi fornecida uma série temporal tanto para a pressão como para o caudal de entrega neste ponto. O desenho 

esquemático elaborado está representado na Figura 77 e a base de dados respetiva pode ser visualizada na seção 

C da Apêndice I. 

 

Figura 77 – Esquema Lavandeira 

 

Resultados de simulações 

• Cenário Base  

 

No cenário base o modelo foi configurado de maneira a desprezar a existência do ponto de entrega, fechando 

os troços 1 e 2.  

 

O sistema do recinto funcionou como esperado e permitiu que as zonas fossem abastecidas de acordo com a 

demanda existente. Os valores de pressão nestas, que se podem visualizar na Figura 78, encontram-se dentro 

dos valores requiridos pela regulamentação. No entanto, é importante notar que na junção 18, Fontão/Salgueiro, 

a pressão permanece sempre inferior a 22 mca, que de acordo com o referido no ponto “Decreto Regulamentar 

23/95” está fora dos valores mínimos. Por outro lado, na zona em questão podem existir áreas com edifícios 

com menos de 3 pisos, podendo assim o valor mínimo ser 18 mca (2 pisos) ou até mesmo 14 mca (1 piso). 

Neste caso, os valores obtidos pelo modelo visam ser, na generalidade, positivos. 
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Figura 78 - Pressão nas zonas Lavandeira (15) e Fontão/Salgueiro (18) 

 

Na Figura 79, são apresentados os valores referentes aos gastos e custos energéticos associados às bombas 

existentes no modelo.  

 

Figura 79 - Valores energéticos Lavandeira - Cenário Base 

 

• Cenário 1 – Abastecer Elevado através da ligação à rede com PE Carregosa 

 

No cenário 1 o objetivo foi verificar se o PE é capaz de alimentar o reservatório elevado através da ligação 

existente. Para isto foram abertos os troços 1 e 2, e fechadas as bombas 3 e 13 visando assim desativar a 

captação de água através do furo SL2 e a elevação de água pela bomba 13. 

 

Na Figura 80 verifica-se que o ponto de entrega não possibilita abastecer o elevado durante todo o dia, existindo 

periodos em que se registam valores de carga de entrega inferiores à carga do reservatório.  

 

 

Figura 80 - Carga do PE Carregosa e do Reservatório elevado da Lavandeira 
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Para além disto, devido à configuração da ligação existente, o PE apenas permitirá encher o elevado caso a 

demanda de água na junção Fontao/Salgueiro seja inferior a 15 m3/h. Isto é, como a limitadora de caudal apenas 

permite que o PE forneca 15 m3/h, quando a demanda de água na junção 18 for superior a este valor, o modelo 

recalcula a circulação de água de maneira a que esta junção seja também abastecida pelo reservatório elevado. 

Como observado através do gráfico da Figura 81, aproximadamente ás 00:30h o reservatório passa a ser 

abastecido pelo PE, fazendo subir o nível de água, que é representado na Figura 82 como caudal negativo, uma 

vez que se movimenta no sentido contrário ao sentido original de construção do tubo. Perto das 06:00h o 

circuito visa ser repetido, no entanto, como observado na Figura 83, a demanda de água na junção 18 é superior 

a 15 m3/h. Com isto, o reservatório passa a abastecer esta zona e por sua vez começa a esgotar a sua capacidade 

na totalidade, impedindo satisfazer a demanda existente nas duas junções. 

 

 

Figura 81 - Nível de água no reservatório elevado da Lavandeira 

 

 

Figura 82 - Caudal na conduta 17 

 

 

Figura 83 - Demanda na junção Fontão/Salgueiro 
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• Cenário 1.1 – Forçar o arranque da bomba de elevação quando PE Carregosa não tem caudal para 

abastecer nodo 18 e o reservatório elevado encontra-se abaixo do nível mínimo 

 

Sendo conhecido o valor para o qual o caudal de entrega é insuficiente para abastecer a zona Fontão/Salgueiro, 

é possível utilizar os controlos de maneira a configurar o modelo a abastecer o reservatório elevado através da 

bomba de elevação 13. Para isto foram implementadas na folha dos controlos regras que obriguem o modelo a 

arrancar a bomba 13 caso o nível do reservatório for mínimo e a demanda de água na junção 18 for superior a 

15 m3/h, permitindo que o reservatório seja abastecido até ao seu nível máximo; 

 

Foram também implementadas regras para o arranque da bomba de captação do furo SL2, assim como para os 

níveis dos reservatórios apoiados que ditam o fecho e abertura desta. 

 

O objetivo desta configuração foi obter um valor aproximado da poupança, em €/dia, associada ao gasto 

energético diário das bombas, comparativamente com o cenário base. Com base nos valores obtidos pelo 

modelo apresentados na Figura 84, foi possível calcular uma diferença que se apresenta da Tabela 13.  

 

 

Figura 84 - Valores energéticos Lavandeira - Cenário 1.1 

 

Tabela 12 - Relação entre custos do cenário base e cenário 1.1 

Bomba Custo Cenário Base [€] Custo Cenário 1.1 [€] Poupança [€] 

3 28,20 6,15 22,05 

13 7,24 1,22 6,02 

Total 35,44 7,37 28,07 

 

A implementação desta configuração no sistema de distribuição deste recinto poderá gerar a poupança de cerca 

de 28,07 € por dia.  

 

3.4.3.2. Modelo Cabeço das Pedras-Vagos-Floresta 

 

Neste conjunto de infraestruturas está implementado um ponto de entrega no recinto Cabeço das Pedras, PE 

Cabeço das Pedras. Para este foram fornecidos valores para uma série temporal de pressão e caudal de entrega. 

O esquema contruído apresenta-se de seguida na Figura 85 e a base de dados respetiva pode ser visualizada na 

seção D da Apêndice I.
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Figura 85 - Esquema Cabeço das Pedras+Vagos+Floresta

PE Cabeço das Pedras 
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Resultado das simulações 

• Cenário Base 

No cenário base deste modelo estabeleceu-se o modo operacional normal das infraestruturas dos recintos, 

alimentando o recinto Cabeço das Pedras através do PE Cabeço das Pedras, o recinto Vagos pelo recinto 

Floresta e o recinto Floresta pelos dois furos presentes. Ao fechar os troços 15, 16, 18 e 19 durante todo o 

período de simulação a água fornecida pelo PE Cabeço das Pedras foi transportada apenas para os reservatórios 

apoiados de Cabeço das Pedras, sendo posteriormente bombeada para o reservatório elevado. 

 

As figuras abaixo apresentadas são referentes aos valores de pressão obtida pelo modelo ao longo do período 

de simulação para as junções com consumo presentes. A Figura 86 diz respeito às junções abastecidas pelo 

recinto de Cabeço das Pedras e verificam-se valores que estão em conformidade com os requerimentos legais. 

 

Figura 86 - Pressão nas junções Cabeço das Pedras 1 (15) e Cabeço das Pedras 2 (14) - Cenário Base 

 

Na Figura 87 pode visualizar-se que as junções abastecidas pelo recinto de Vagos apresentam valores de 

pressão baixos. No entanto, quanto à junção 23 (Vagos 1), esta representa a zona baixa da zona abastecida por 

este recinto podendo os valores apresentados ser aceitáveis caso as habitações na zona sejam compostas apenas 

por um piso, correspondendo a um valor mínimo de 14mca. Contudo, aconselha-se a utilização de 

hidropressoras para compensar a pressão baixa. 

 

Figura 87 - Pressão nas junções Vagos 1 (23) e Vagos 2 ( 22) - Cenário Base 
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Quanto ás junções abastecidas pelo recinto Floresta, são ambas abastecidas na totalidade e a pressão ao longo 

do period de simulação encontra-se sempre entre os valores legais. 

 

Figura 88 - Pressão nas junções Z.I. Vagos (43) e Gafanha da Boa Hora (44) 

 

 

Os valores dos gastos energéticos, em €, associados ás bombas presentes neste modelo são apresentados na 

Figura 89. 

 

 

Figura 89 - Valores energéticos Cabeço das Pedras-Vagos-Floresta (Cenário Base) 

 

 

• Cenário 1 – Abastecer Elevado diretamente por PE Cabeço das Pedras 

 

O objetivo neste cenário foi utilizar a ligação já existente entre o PE Cabeço das Pedras e o reservatório elevado 

para o abastecer do mesmo. O modelo foi configurado de maneira a se manterem abertos os troços 1, 15, 16, 

18 e 17, e fechados os troços 19, 2 e 9. 

 

Para perceber em que periodos o ponto de entrega gera pressão suficiente para alimentar o elevado foi obtido 

o gráfico de carga para o mesmo e para o ponto de entrada de água no reservatório. Ao comparar as duas séries, 

através da Figura 90, é possível notar que aproximadamente entre as 05:45h e as 07:15h a pressão do ponto de 

entrega não é suficiente para alimentar o reservatório elevado. Este efeito é assim traduzido no gráfico da 
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pressão do reservatório, nível do reservatório, que se apresenta na Figura 91, uma vez que neste periodo o nível 

do reservatório chega a ser menor que o seu mínimo. 

 

 

Figura 90 - Carga do PE Cabeço das Pedras e da junção de entrada de água no reservatório elevado de 

Cabeço das Pedras 

 

 

Figura 91 - Nível de água no reservatório elevado de Cabeço das Pedras 

 

No entanto, devido a ser um período consideravelmente curto e durante uma altura de menor demanda, a 

capacidade do reservatório permite que este satisfaça a demanda existente, garantindo também as pressões 

mínimas, como se pode visualizar na Figura 92. 

 

Figura 92 - Pressão nas junções Cabeço das Pedras 1 (15) e Cabeço das Pedras 2 (14) - Cenário 1 
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Através dos valores fornecidos para a série temporal de caudal de entrega neste PE, foi possível comprarar os 

mesmos com os valores de consumo. Esta comparação é apresentada no grafico da Figura 93. 

 

 

Figura 93 - Relação entre consumo existente no recinto Cabeço das Pedras e o Caudal de entrega do PE 

Cabeço das Pedras 

 

Note-se então que aproximadamente entre as 19:00h e as 21:00h, regista-se um período no qual os valores do 

caudal de entrega são inferiores á soma do consumo das duas zonas abastecidas. Uma vez que não é possível 

obter valores reais para os caudais de entrega no modelo EPANET, durante este período deverá ser estudada 

se o volume de água disponível no reservatório elevado é suficiente para compensar a diferença entre o caudal 

de entrega e o caudal consumido e se este consegue ser posteriormente reabastecido. 

 

• Cenário 2: Abastecer Elevado de Vagos diretamente por PE Cabeço das Pedras 

 

No cenário 2 configurou-se o modelo de maneira a que a ligação entre o recinto da Floresta e o recinto de 

Vagos estivesse fechada durante todo o período de simulação, e mantendo-se aberto o transporte de água do 

PE Cabeço das Pedras até ao reservatório elevado de Vagos pela conduta já existente. Deste modo simulou-se 

apenas a parte do modelo pretendida, mantendo fechados os troços 44,45, 46, 16 e 4. 

 

Recorrendo ao EPANET obteve-se o gráfico de carga para comparação entre a carga do PE Cabeço das Pedras 

e a carga do ponto de entrada de água no reservatório elevado de Vagos. Isto permitiu a visualização gráfica 

dos momentos do dia em que é possível ou não o abastecimento do reservatório elevado de Vagos diretamente 

através do PE Cabeço das Pedras. O mesmo, apresentado na Figura 94, confirma que o PE Cabeço das Pedras 

tem pressão suficiente para alimentar o reservatório elevado de Vagos durante todo o dia. 
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Figura 94 - Carga do PE Cabeço das Pedras e da junção de entrada de água no reservatório elevado de Vagos 

 

Esta configuração permitirá então que os níveis do reservatório elevado sejam cumpridos, tal como se pode 

visualizar na Figura 95.  

 

Figura 95 - Nível de água no reservatório elevado de Vagos 

 

Já relativamente à pressão nas junções que são por este abastecidas, como se pode visualizar na Figura 96, nas 

duas junções a pressão ao longo do dia é relativamente baixa. Apesar de em ambas se manter acima dos 14m, 

durante todo o dia são inferiores a 22m, podendo em algumas zonas prediais existir falta de pressão. Aconselha-

se a utilização de hidropressoras para compensar a pressão baixa. 

 

Figura 96 - Pressão das junções Vagos 1 (23) e Vagos 2 (22) 

 

Fora a necessidade da implementação de hidropressoras, o custo associado à bomba 44 seria reduzido a 0€ por 

dia. Contudo isto só será possível caso o ponto de entrega consiga entregar caudal suficiente para compensar a 

demanda de água ao reservatório elevado, correspondente à soma do consumo nas junções Vagos 1 e Vagos 2.  

Na seguinte Figura 97 é apresentado um gráfico de comparação entre o caudal entregue e a demanda referida. 
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Verifica-se que o ponto de entrega não debita caudal suficiente para a demanda existente durante todo o dia, 

especialmente aproximadamente entre as 7:00h e as 14:00h, e ainda entre as 17:00h e as 23:00h. 

 

 

Figura 97 - Relação entre consumo existente no recinto Vagos e o Caudal de entrega do PE Cabeço das 

Pedras 

 

 

3.4.3.3. Modelo Ervedal-Carvalhais-Covão do Lobo 

 

No recinto Carvalhais encontra-se presente uma pequena ETA que é alimentada pelo Furo PS4. Como esta 

ETA actua como um pequeno reservatório, foi representada no modelo com recurso ao objeto RNV. Este 

recinto é bastante relevante para o presente modelo. Isto pois fornece água captada para os recintos de Ervedal 

e Covão do Lobo, através de bombas para a sua elevação. Para além disso, possibilita uma ligação entre o 

recinto de Ervedal e o recinto de Covão do Lobo, que poderá ser útil para transporte de água proveniente do 

ponto de entrega presente no recinto Ervedal, PE Ervedal, até os reservatórios do recinto Covão do Lobo. Para 

o PE referido foram fornecidos valores para ambas as séries de pressão e caudal de entrega. O esquema 

elaborado no EPANET pode ser visualizado na Figura 98 e a base de dados respetiva pode ser visualizada na 

seção E da Apêndice I.
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Figura 98 - Esquema Ervedal-Carvalhais-Covão do Lobo 
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Resultados das simulações 

• Cenário Base 

 

Neste modelo o ponto de entrega presente, PE Ervedal, continou a fornecer água ao sistema durante o cenário 

base. Contudo configurou-se o modelo de maneira a que o transporte de água entre este ponto de entrega e o 

reservatório elevado de Ervedal não existisse, fornecendo água apenas aos reservatórios apoiados de Ervedal 

que são aqui também abastecidos pela água captada no recinto Carvalhais. Para isto o troço 14 for fechado 

durante todo o periodo de simulação. O recinto Covão do Lobo recebeu água recebeu água tanto do PE Ervedal 

como do recinto Carvalhais. 

 

Na Figura 99 apresentam-se os valores correspondentes a gastos e custos energéticos nas bombas 

implementadas no modelo para o cenário base. 

 

 

Figura 99 - Valores energéticos Ervedal-Carvalhais-Covão do Lobo - Cenário Base 

 

Ambas as junções com consumo existentes no modelo foram abastecidas na totalidade e os valores de 

pressão são apresentados na Figura 100, estando estes em conformidade com o regulamentação. 

 

 

Figura 100 - Pressão nas junções Ervedal (16) e Covão do Lobo (37) 
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• Cenário 1 – Abastecer elevado de Ervedal diretamente através do PE Ervedal 

 

Para testar a possibilidade de abastecer o reservatório elevado através do PE Ervedal, o modelo foi configurado 

de maneira a fechar a ligação entre o PE Ervedal e os reservatórios apoiados do recinto Ervedal e a ligação 

entre os mesmos e o recinto Carvalhais, sendo então abertos os troços de ligação com o elevado. Fecharam-se 

os troços 3, 18 e 12, assim como a bomba 11, e abriu-se os troços 14 e 15.  

 

Em primeiro lugar foi obtido o gráfico para análise dos periodos em que a pressão do ponto de entrega é ou 

não suficiente para abastecer o reservatório elevado. Este, representado na Figura 101, permite confirmar que 

a pressão de entrega é sempre suficiente para abastecer o reservatório elevado através da junção de entrada 15. 

 

Figura 101 - Carga do PE Ervedal (1) e da junção de entrada de água no reservatório elevado de Ervedal (15) 

 

Este efeito permite que os níveis do reservatório sejam cumpridos. Os valores referentes à pressaão na junção 

da zona abastecida pelo reservatório podem ser visualizados na Figura 102 e então de acordo com os valores 

mínimos regulamentares. 

 

Figura 102 - Pressão na junção Ervedal 

 

Caso o ponto de entrega debite o caudal necessário para o abastecimento da zona representada pela junção 16, 

a ligação direta entre o PE e o elevado poderá vir a reduzir o custo energético das bombas 11 e 21 para 0€/dia. 

Sendo conhecidos os valores de caudal de entrega foi elaborado um gráfico de comparação entre os mesmos e 

o consumo existente na zona. De acordo com a Figura 103, é possível verificar que, aproximadamente entre as 

00:00h e as 07:00h e ainda entre as 11:00h e as 17:15h, o caudal de entrega é superior ao consumo existente, 

podendo assim este satisfazer a demanda existente. Aproximadamente entre as 07:00h e as 11:00h, o consumo 

é superior, no entanto a diferença é inferior a 10 m3/h, podendo significar que a capacidade de reserva do 
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reservatório possa ser suficiente para satisfazer a demanda na totalidade. Por fim, segue-se um segundo período 

no qual os valores de consumo são superiores. Aproximadamente entre as 17:15h e as 21:30h, regista-se um 

pico de consumo, o qual chega a ser cerca de 25 m3/h superior que o caudal de entrega. Neste periodo poderá 

vir a ser necessário o arranque da bomba de elevação 11, caso o nível do reservatório seja mínimo. 

 

 

Figura 103 - Relação entre Consumo na junção Ervedal e o caudal de entrega do PE Ervedal 

 

• Cenário 2 – Abastecer apoiados de Covão do Lobo através da ligação entre recintos Ervedal-

Carvalhais-Covão do Lobo 

 

Neste teste foi estabelecido que a água entregue pelo PE Ervedal segue imediatamente para o recinto de Covão 

do Lobo, passando pelo recinto de Carvalhais no qual todas as bombas foram desligadas. Configurou-se o 

modelo de maneira a que a ligação 3-4-18-19-29 fosse aberta ou fechada consoante o nível dos reservatórios 

apoiados de Covão do Lobo. 

 

Face a diferença de cotas e pressão de entrega, o PE Ervedal permite que a água seja transportada até ao 

reservatórios apoiados, visto que a carga que este debita se mantém superior à carga das junções de entrada 

dos reservatórios, como se pode verificar na Figura 104. 

 

Figura 104 - Carga do PE Ervedal (1) e das junções de entrada de água nos reservatórios apoiados de Covão 

do Lobo (29 e 28) 
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Assim sendo, o custo associado ao gasto energético das bombas de elevação do recinto Carvalhais é reduzido 

para 0€ durante os periodos em que esta configuração estiver ativa. Sendo o único gasto energético no recinto 

Covão do Lobo associado á bomba de elevação 36. 

 

Os níveis dos reservatórios apoiados são cumpridos e por sua vez também os do reservatório elevado e 

posteriormente os valores de pressão da junção 37, respetivamente apresentados na Figuras 105, 106 e 107. 

 

 

Figura 105 - Nível de água nos reservatórios apoiados de Covão do Lobo – cenário 2 

 

 

Figura 106 - Nível de água no reservatório elevado de Covão do Lobo – cenário 2 

 

Figura 107 - Pressão na junção Covão do Lobo – cenário 2 
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3.4.4. Municipio de Oliveira do Bairro (COS) 

3.4.4.1. Modelo Palhaça 

 

Para o ponto de entrega presente neste recinto, PE Palhaça, os valores de pressão utilizados  para construção 

do padrão temporal foram os mesmos dos valores fornecidos para o PE Bustos, devido a sua proximidade. 

O esquema construído para este modelo pode ser analisado através da seguinte Figura 111 e a base de dados 

respetiva pode ser visualizada na seção F da Apêndice I. 

 

Figura 108 - Esquema Palhaça 

 

Resultados das simulações 

• Cenário Base 

 

No estudo do cenário base deste modelo o sistema foi configurado de maneira a que a ligação entre o PE 

Palhaça e o reservatório elevado fosse inexistente. Foram fechados os troços 16, 17 e 18, permitindo que a 

água fosse transportada para o reservatório apoiado 13 pelos troços 5, 3 e 4. Esta configuração foi corrida com 

sucesso, sendo depois extraidos do programa os valores de gastos e custos energéticos associados à bomba de 

elevação 9, apresentados na Figura 112. 

 

 

Figura 109 - Valores energéticos Palhaça – Cenário Base 

 

Para além disso, foi possível calcular que foram utilizados cerca de 337 m3 de água provenientes do PE Palhaça 

e o caudal de entrega calculado pelo modelo é apresentado na Figura 113. 
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Figura 110 - Caudal na conduta 1 fornecido pelo PE Palhaça – cenário base 

 

A pressão na zona abastecida pelo elevado, junção 20, está de acordo com a regulamentação existente como se 

pode comprovar através da Figura 114. 

 

 

Figura 111 - Pressão na junção Palhaça – cenário base 

 

• Cenário 1 – Abastecer elevado diretamente por PE Palhaça 

 

Neste caso, o objetivo foi testar a ligação já existente entre o ponto de entrega e o reservatório elevado. Para 

isto foram fechados o troço 5 e a bomba 9, permitindo que o transporte de água se desse pelos troços da ligação 

em questão, 16-17-18. 

 

O primeiro passo foi verificar se o PE Palhaça permite abastecer o elevado durante todo o dia e caso não em 

que periodos assim que verifica. Ao obter o gráfico da Figura 115, verifica-se que este ponto de entrega não 

permite abastecer o elevado durante todo o dia.  
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Figura 112 - Carga do PE Palhaça e da junção de entrada de água no reservatório elevado da Palhaça 

 

Deste modo, o nível mínimo do reservatório não é cumprido durante todo o periodo de simulação. Como 

visualizado na Figura 116, aproximadamente ás 09:00h, o nível mínimo para enchimento do reservatório é 

atingido, no entanto, como neste instante a pressão do PE Palhaça deixa de ser suficiente para abastecer o 

reservatório, o seu nível continua a descer. 

 

 

Figura 113 - Nível de água no reservatório elevado da Palhaça 

 

Como o caudal aqui fornecido calculado regista valores elevados, como apresentado na Figura 117, permitiu-

se que o reservatório elevado fosse abastecido rapidamente assim que a pressão de entrega voltou a ser 

suficiente para o mesmo, restabelecendo o seu nível normal. Apesar disto, mais uma vez, os valores da pressão 

de entrega voltam a ser inferiores ao necessário para abastecimento deste reservatório, resultando no esvaziar 

do reservatório. 

 

Figura 114 - Causal na conduta 1 fornecido pelo PE Palhaça – cenário 1 
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Apesar dos valores obtidos para o nível do reservatório ao longo da simulação, a pressão da zona abastecida 

permaneceu dentro dos requisitos legais, tal como se pode confirmar através da Figura 118. 

 

 

Figura 115 - Pressão na junção Palhaça – cenário 1 

 

O volume utilizado proveniente do ponto de entrega foi de cerca de 237 m3 e esta configuração permite a 

redução de 100% do custo associado ao gasto energético da bomba existente. 

 

Este efeito apenas se torna possível caso o caudal de entrega atinga valores como os anteriormente mostrados, 

de maneira a que a demanda existente seja satisfeita. Esta demanda, apresentada na Figura 119, é composta por 

valores baixos, no entanto os valores de caudal não poderão apenas ser superior a estes uma vez que o PE 

Palhaça não consegue abastecer o reservatório sempre que necessário, tendo assim que compensar a perda 

existente. 

 

Figura 116 - Demanda de água na junção Palhaça 
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3.4.4.2. Modelo Bustos 

 

Para o ponto de entrega aqui existente, PE Bustos, foram fornecidos valores para as séries temporais de pressão 

e caudal de entrega. O esquema elaborado para o presente modelo é apresentado na Figura 120 e a base de 

dados respetiva pode ser visualizada na seção G da Apêndice I. 

 

 

 

Figura 117 - Esquema Bustos 

 

Resultados das Simulações 

• Cenário Base 

Mais uma vez, no cenário base o modelo foi configurado de maneira a que o transporte de água até ao 

reservatório elevado se desse pelo normal funcionamento entre infraestruturas, ponto de entrega – apoiados – 

bomba de elevação – elevado, fechando os troços 16 e 17. 

 

Foi obtida a tabela referente aos gastos e custos energéticos associados às duas bombas existentes que podem 

ser visualizados na Figura 121. 

 

 

Figura 118 - Valores energéticos Bustos - Cenário Base 

 

Todo o sistema funcionou como previsto, tendo os níveis dos reservatórios sido respeitados, o que resultou no 

abastecimento da zona suposta, junção 20, de acordo com a sua demanda. Nesta, os valores de pressão foram 

obtidos e apresentam-se na Figura 122. Verifica-se através desta que estes estão de acordo com os requisitos 

regulamentares. 

PE Bustos 
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Figura 119 - Pressão na junção Bustos – cenário base 

• Cenário 1 – Abastecer elevado diretamente por PE Bustos 

 

O objetivo aqui foi o contrário do cenário base. Obrigou-se a que a água entrege pelo PE Bustos fosse 

transportada diretamente para o reservatório elevado através da ligação 16-17-22. Para este efeito foi fechado 

durante todo o periodo de simulação o troço 14. 

 

Apesar da resposta positiva devolvida pelo modelo, ao analisar as curvas de carga do ponto de entrega e da 

junção de entrada de água no reservatório, registam-se alguns periodos em que a pressão de entrega não é 

suficiente para que a água atinga o ponto em questão, não abastecendo o reservatório. Como observado através 

na Figura 123, a pressão de entrega é suficiente para o abastecer do elevado aproximadamente durante as 

primeiras 9 horas do dia, permitindo que os níveis do reservatório sejam cumpridos durante este periodo, tal 

como visualizado na Figura 124. 

 

De seguida passa a ser insuficiente na maioria do restante periodo de simulação, o que não permite reastebelecer 

o nível de água no reservatório até as 15:00h. No entanto, este nível apenas é restabelecido pois o caudal de 

entrega calculado pelo modelo ronda os 100 m3/h neste momento. Mais tarde, o PE Bustos deixa mais uma vez 

de conseguir abastecer o elevado, fazendo com que o nível deste seja diminuido quase até ao gasto completo 

da sua capacidade. 

 

Figura 120 - Carga do PE Bustos e da junção de entrada de água no reservatório elevado de Bustos 
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Figura 121 - Nível do reservatório elevado de Bustos 

 

Apesar destes valores no nível do reservatório, a pressão na junção 20 permanece dentro dos valores 

regulamentares, tal como se pode confirmar através da Figura 125. 

 

 

Figura 122 - Pressão na junção Bustos - cenário 1 

 

Esta configuração poderá trazer uma redução de 100% no custo associado ás bombas presentes e o volume 

total diário proveniente do PE Bustos foi cerda de 453 m3. 

 

Aqui verificou-se ser essencial confirmar se o PE Bustos poderia de facto fornecer caudal suficiente para 

satisfazer a demanda existente. Através do gráfico presente na Figura 126, é possível confirmar que durante 

todo o periodo de simulação o caudal entregue é inferior à demanda existente, logo esta configuração não 

deverá ser concretizável. 

 

Figura 123 - Relação entre consumo no recinto Bustos e o caudal de entrega do PE Bustos 
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3.4.4.3. Modelo Mamarrosa 

 

No recinto Mamarrosa encontra-se presente o PE Mamarrosa sobre o qual foram fornecidos valores para série 

temporal de pressão e caudal de entrega. 

Na Figura 127 consta o esquema constuído em EPANET para o modelo Mamarrosa e a base de dados respetiva 

pode ser visualizada na seção H da Apêndice I. 

 

 

Figura 124 - Esquema Mamarrosa 

 

Resultados das simulações 

• Cenário Base 

Á semelhança dos anteriores modelos, para o cenário base a ligação entre o ponto de entrega e o reservatório 

elevado foi considerada como inexistente, fechando assim o troço 8. 

 

O programa devolveu uma resposta positiva e foram analisados os valores de pressão na zona abastecida, 

representada pela junção 13. Estes valores, apresentados na Figura 128, encontram-se sempre entre os valores 

regulamentares requiridos. 

 

 

Figura 125 - Pressão na junção Mamarrosa - cenário base 

 
 

 

 

 

PE Mamarrosa 
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O custo energético associado á bomba de elevação presente é apresentado na Figura 129 e o volume de água 

pedido ao ponto de entrega foi cerca de 363 m3. 

 

Figura 126 - Valores energéticos Mamarrosa - Cenário Base 

 

• Cenário 1 – Abastecer Elevado diretamente por PE Mamarrosa 

 

Para testar a possibilidade de abastecer o reservatório elevado diretamente do ponto de entrega, o modelo foi 

configurado de maneira a que o transporte de água se desse pelos troços 1-8-10-7-9-6. Para isto foi fechado o 

troço 2 e a bomba 13. 

 

Ao correr o modelo foram devolvidos alguns avisos. A resposta não foi totalmente positiva visto que a demanda 

de água na junção 13, zona abastecida, não estaria a ser totalmente satisfeita.  

 

Figura 127 - Carga do PE Mamarrosa e da junção de entrada de água no reservatório elevado da Mamarrosa 

 

Na Figura 130, acima apresentada, nota-se que a carga correspondente aos valores de pressão de entrega é na 

maioria do dia inferior à carga do reservatório, não podendo o PE Mamarrosa abastecer o elevado nestes 

periodos. Isto gerou no incumprimento do nível mínimo do reservatório, chegando este a quase 0 m, tal como 

visualizado na Figura 131. 

 

Figura 128 - Nível de água no reservatório elevado da Mamarrosa 
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Como a demanda na zona abastecida não pode ser satisfeita com a configuração presente, segui-se com outra 

análise. Como observado na figura 84 entre as 02:00h e as 06:00h, o ponto de entrega tem pressão suficiente 

para o abastecimento do reservatório, no entanto viu-se necessário verificar se o caudal de entrega é suficiente 

para o consumo pedido. 

 

Através do gráfico apresentado na Figura 132, no periodo procurado, apenas aproximadamente entre as 04:00h 

e as 06:00h o caudal entregue se apresenta superior ao consumo existente. 

 

Figura 129 - Relação entre o consumo na junção Mamarrosa e o caudal de entrega do PE Mamarrosa 

 

 

3.4.4.4. Modelo Z.I Oiã 

 

No recinto Z.I. Oiã encontra-se presente o PE Z.I. Oiã, na Figura 133 consta o esquema constuído em EPANET 

para o modelo e a base de dados respetiva pode ser visualizada na seção I da Apêndice I. 

 

 

 

 

Figura 130 – Esquema Z.I. Oiã 
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Segue-se com a análise do nível de água nos reservatórios apoiados, Figura 134, e da pressão na junção 

abastecida pelos mesmos, Figura 135. Verifica-se que o nível de água nos reservatórios é cumprido mas a 

pressão na junção 9 é baixa. Contudo, uma vez que a zona abastecida diz respeito a uma zona industrial, a 

pressão mínima poderá ser 14mca, estando assim em conformidade. 

  

 

Figura 131 - Nível de água nos reservatórios apoiados do modelo Z.I. Oiã 

 

 

 

Figura 132 - Pressão na junção Z.I. Oiã 
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3.4.5. Municipio de Águeda (COS) 

3.4.5.1. Modelo Fermentelos 

 

No recinto Fermentelos encontra-se presente o PE Fermentelos, na Figura 136 consta o esquema constuído em 

EPANET para o modelo e a base de dados respetiva pode ser visualizada na seção J da Apêndice I. 

 

 

Figura 133 - Esquema Fermentelos 

 

De acordo com o gráfico apresentado na Figura 137, o nível de água em ambos os reservatórios apoiados é 

cumprido, resultando no abastecimento das junções 9 e 11 conforme o consumo pedido. A pressão nas duas 

junções pode ser visualizada na Figura 138 e Figura 139, estando esta dentro dos valores legais. 

 

 

Figura 134 - Nível de água nos reservatórios apoiados do modelo Fermentelos 

 

PE Fermentelos 
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Figura 135 - Pressão na junção Zona Alta do modelo Fermentelos 

 

 

Figura 136 - Pressão na junção Zona Baixa do modelo Fermentelos 

 

 

3.4.5.2. Modelo Recardães 

 

Para o ponto de entrega presente no recinto de Recardães, PE Recardães, apenas foram fornecidos valores 

relativos ao caudal de entrega. Assim, para o modelo, o padrão temporal de carga deste ponto de entrega foi 

igual ao do PE R4, presente no recinto R4. O esquema elaborado para o presente modelo pode ser visualizado 

na Figura 140 e a base de dados respetiva pode ser visualizada na seção M da Apêndice I. 

 

Figura 137 - Esquema Recardães 
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Resultados das Simulações 

• Cenário Base 

No primeiro cenário deste modelo, o objetivo foi que o sistema operasse de maneira a que a ligação entre o PE 

Recardães e o reservatório elevado fosse inexistente. Para isto foi fechado o tubo 16, permitindo que a água 

seguisse para o reservatório apoiado e de seguida bombeada para o elevado. 

 

Ao analisar o gráfico com as séries temporais de pressão nas zonas abastecidas, junção 12 e 13, verificou-se 

que se registam valores abaixo do valor mínimo regulamentar. Como se pode visualizar na Figura 141, 

aproximadamente a partir das 06:00h, a pressão em ambas as junções passa a ser menor que 22mca, até que 

estes valores voltam a subir no final do dia. Importante notar que isto poderá vir a justificar a implementação 

de uma hidropressora principalmente para o abastecimento da junção 12, uma vez que, de acordo com o obtido, 

apresenta um valor mínimo de 9,9 mca. 

 

 

Figura 138 - Pressão nas junções Barrô (13) e Recardães (12)  - Cenário Base 

 

Apesar do referido, a demanda existente foi satisfeita na sua totalidade, o volume pedido ao PE Recardães 

rondou os 742 m3 e os valores de gastos e custo energético associados a bomba 1 são apresentados na Figura 

142. 

 

Figura 139 - Valores energéticos Recardaes - Cenário Base 
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• Cenário 1 – Abastecer elevado diretamente por PE Recardães 

 

Neste estudo o modelo foi configurado de maneira a transportar a água diretamente até ao reservatório elevado, 

desprezando assim o uso da bomba de elevação. Foi aberto o troço 13 e fechados o troço 3 e a bomba 7. 

Ao correr o modelo não foi obtida uma resposta positiva, verificando-se avisos relativos a insuficiência de água 

para satisfazer a demanda existente. 

 

Este resultado foi justificado pelo gráfico da Figura 143, no qual se observa que o PE Recardães não tem 

pressão suficiente para abastecer o elevado através do ponto de entrada, junção 9, durante todo o dia.  

 

Figura 140 - Carga do PE Recardaes e da junção de entrada de água no reservatório elevado de Recardães 

 

Isto reflete-se no grafico do nivel do reservatório elevado, apresentado na Figura 144, onde se verifica que a 

partir das 10:00h, aproximadamente, o nível mínimo do reservatório não é cumprido e este esvazia por 

completo. 

 

Figura 141 - Nível de água do reservatório elevado de Recardães – Cenário 1 

 

Aqui viu-se relevante o estudo do arranque da bomba de elevação quando o reservatório apresentasse um nível 

inferior ao seu mínimo e o PE Recardães não fosse capaz de abastecer o mesmo, podendo obter a diferença 

entre o custo energético associado. Este estudo foi realizado no cenário 1.1. 
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• Cenário 1.1 – Abastecer elevado diretamente por PE Recardaes com reforço a bomba a partir das 

10:00h 

 

Para o efeito pretendido, a folha de controlos foi modificada de maneira a que, depois das 10:00h e antes das 

01:00h, a bomba 1 fosse aberta caso o nível do reservatório elevado fosse inferior ao seu nível mínimo. Com 

esta configuração obteve-se uma reposta positiva uma vez que os níveis do reservatório elevado foram 

cumpridos e as zonas abastecidas de acordo com a sua demanda. 

 

Os valores de pressão nas junções 12 e 13 continuam no entanto a apresentar valores semelhantes ao cenário 

base, tal como se visualiza na Figura 145.  

 

 

Figura 142 - Pressão nas junções Barrô (13) e Recardães (12) - Cenário 1.1 

 

Na Figura 146 apresentam-se os valores relativos aos gastos e custo energético associados a bomba 1. Ao 

comparar este custo com o custo apresentado na Figura 142 do cenário base, obtém-se uma diferença de custo 

por dia. 

 

 

Figura 143 - Valores energéticos Recardães - cenário 1.1 

 

Esta configuração permitirá ao sistema do recinto a utilização de cerca de 809 m3 de água pedidos ao PE 

Recardães e a poupança de cerca de 2,17 € por dia, que equivale a cerca de 27%.  
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3.4.5.3. Modelo R0 

 

No recinto R0 encontra-se presente o PE R0, na Figura 147 consta o esquema constuído em EPANET para o 

modelo R0 e a base de dados respetiva pode ser visualizada na seção L da Apêndice I. 

 

Figura 144 - Esquema R0 

 

Os valores de pressão registados durante o periodo de simulação na junção Águeda são apresentados na Figura 

148. 

 

Figura 145 - Pressão na junção Águeda 

 

3.4.5.4. Modelo R1.R2 

 

Mais uma vez, foram fornecidos valores para a série temporal de pressão e caudal de entrega do ponto de 

entrega aqui presente, PE R1. Na Figura 149 é apresentado o esquema elaborado para o Modelo R1.R2 e a base 

de dados respetiva pode ser visualizada na seção K da Apêndice I. 

 

Figura 146 - Esquema R1.R2 
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Resultados das simulações 

• Cenário Base 

Para o cenário base do sistema existente no recinto R1.R2, foi fechado o tubo 5, de maneira a que o 

abastecimento do reservatório elevado fosse realizado através da bomba de elevação 8. 

 

O programa foi corrido e devolveu um resultado positivo pois a demanda existente nas zonas abastecidas, Zona 

Alta (junção 13) e Zona Baixa (junção 12), foi totalmente cumprida. A Figura 150 e Figura 151, demonstram 

que os valores de pressão nas duas zonas encontram-se de acordo com os requisitos regulamentares. 

 

Figura 147 - Pressão na junção Zona Baixa 

 

 

Figura 148 - Pressão na junção Zona Alta 

 

Esta configuração gerou um custo energético que é apresentado na Figura 152 e o volume diário pedido ao PE 

R1 é cerca de 2576 m3. 

 

 

Figura 149 - Valores energéticos R1.R2 - Cenário Base 
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• Cenário 1 – Abastecer apoiados R1 e Elevado R2 diretamente por PE R1 

 

Esta configuração foi especialmente estudada, uma vez que o transporte de água para o reservatórios apoiados 

não poderia deixar de existir visto que estes são responsáveis por abastecer uma zona. Assim, o adequado foi 

abrir o troço 5 e manter o troço 2 aberto. A diferença foi o fecho da bomba 8 que impediu que água proveniente 

dos reservatórios apoiados fosse elevada para o reservatório elevado. Este passou sim a receber água 

diretamente do PE R1. 

 

Relativamente à Zona Baixa, esta foi totalemente abastecida, registando-se valores de acordo com os valores 

requeridos pela regulamentação, como visualizado na Figura 153. Isto deveu-se ao cumprimento dos níveis 

dos reservatórios apoiados, como se verifica na Figura 154. 

 

 

Figura 150 - Pressão na junção Zona Baixa – Cenário 1 

 

 

Figura 151 - Nível de água nos reservatórios apoiados do recinto R1 
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Já na Zona Alta (R2) o resultado não foi positivo. Ao analisar o gráfico da Figura 155, verifica-se que a pressão 

de entrega não permite que a água proveniente do PE R1 seja transportada até ao elevado durante todo o dia. 

 

Figura 152 - Carga do PE R1 e da junção de entrada de água no reservatório elevado R2 

 

Este efeito resulta no total esvaziamento do reservatório depois das 09:00h, hora a qual a pressão passa a ser 

insuficiente, tal como visualizado na Figura 156. Apesar de pequenos periodos onde os quais esta volta a ser 

suficiente, os níveis do reservatório elevado não são cumpridos e resultam na incapacidade de satisfazer a 

demanda existente na Zona Alta, junção 13. 

 

Figura 153 - Nível de água no reservatório elevado R2 

 

Sendo que nas primeiras 9 horas do dia a pressão do PE R1 é suficiente para abastecer o reservatório elevado, 

é relevante o estudo da capacidade do PE R1 fornecer caudal suficiente para satisfazer a demanda existente, 

permitindo, caso seja, que a bomba de elevação não seja utilizada que por sua vez irá reduzir o custo associado 

durante este periodo. Para isto segui-se com a elaboração do grafico apresentado na Figura 157. 

 

Figura 154 - Relação entre consumo total no recinto R1.R2 e o caudal de entrega do PE R1 
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O estudo deste gráfico permite confirmar que o caudal de entrega não é sempre superior à soma de demanda 

existente nas duas zonas durante as primeiras 9 horas do dia. No entanto, até as 06:00h, devido a capacidade 

de reserva dos reservatórios, o PE R1 poderá ser utilizado para abastecer os reservatórios apoiados e elevado, 

reduzindo assim o custo associado ao gasto energético da bomba de elevação durante esse periodo. 

 

3.4.5.5. Modelo R4 

 

No recinto R4 encontra-se presente o PE R4, na Figura 158 consta o esquema constuído em EPANET para o 

modelo e a base de dados respetiva pode ser visualizada na seção N da Apêndice I. 

 

 

 

Figura 155 - Esquema R4 

 

 

De acordo com a Figura 159 verifica-se que os níveis de água nos reservatórios apoiados presentes no recinto 

foram cumpridos, resultando no abastecimento das junções de acordo com o consumo pedido.  

 

Figura 156 - Nível de água dos reservatórios apoiados do recinto R4 
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A pressão registada ao longo do dia para as junções abastecidas pode ser visualizada na Figura 160 e através 

desta confirma-se que os valores mínimos legais foram cumpridos. 

 

 

Figura 157 - Pressão nas junções Burralha (13) e Aguados (10) 
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4. Conclusões e recomendações  

 

O presente documento apresenta os resultados e descreve os caminhos e processos tomados para atingir os 

objetivos do estágio curricular realizado na empresa AdRA, podendo assim agregar todas as atividades 

necessárias para atingir o objetivo de avaliar a possibilidade do abastecimento de reservatórios elevados 

diretamente a partir dos pontos de entrega do SRC. Segue-se assim com as conclusões obtidas mediante a 

abordagem utilizada. 

 

O trabalho de campo inicial realizado, assim como o estudo atento do manual EPANET, fizeram parte de uma 

das partes cruciais para o seguimento do estudo realizado. O trabalho de campo às infraestruturas da AdRA 

possibilitou a construção de conhecimento sobre os modos de operação das respetivas infraestruturas e 

possíveis oportunidades de melhoria. O estudo do manual EPANET permitiu, numa fase inicial, conhecer os 

tipos de ferramentas que viriam a ser utilizadas para a representação dos sistemas de distribuição de água da 

AdRA em modelos. Este processo foi na sua maioria bastante direto, verificando-se, no entanto, passos nos 

quais a configuração das infraestruturas e seu modo de operação resultou em esquemas menos intuitivos, como 

é o caso da introdução de válvulas redutoras de pressão para o controlo de entrada de água nos reservatórios 

que simulam a operação de válvulas altimétricas. 

 

Uma vez elaborados os esquemas e respetivos modelos EPANET, passou-se à identificação dos dados e 

variáveis necessárias para o completar de cada modelo e consequente estudo, procedendo-se assim com a 

recolha dos mesmos e elaboração das respetivas bases de dados. Aqui, as ferramentas fornecidas pela empresa 

de acolhimento foram extremamente úteis, não só para a recolha de dados, como também para suportar o 

conhecimento das ligações e a disposição geográfica das infraestruturas. Contudo, bastantes valores, como 

diâmetros e comprimentos de tubos, que não se encontram inseridos no sistema, foram estimados. Ainda, 

relativamente aos valores necessários para a carga dos pontos de entrega SRC, que foram fornecidos pela AMC, 

o período de amostragem teve que ser diminuído para 7 dias. A recolha de dados relativos ao consumo existente 

nas redes, fornecidos pela AdRA, seguiu o mesmo caminho de maneira cobrir o mesmo período.  Devido às 

limitações existentes, o período escolhido representou a semana mais quente do ano, correspondendo a valores 

de consumo elevados. Estes dados necessitaram de um tratamento prévio para poderem ser inseridos nos 

respetivos modelos. 

 

Um dos objetivos do tratamento de dados foi transformar séries temporais para uma semana numa série 

correspondente ao padrão de consumo e pressão do dia médio. Este processo foi dificultado pela irregularidade 

temporal dos dados fornecidos pela AMC, tendo estes acarretado um tratamento extra de interpolação. Conclui-

se que a aproximação por interpolação foi corretamente realizada, o que permitiu a correta configuração dos 

modelos EPANET com a introdução dos valores dos parâmetros obtidos pelo tratamento de dados. 
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Para uma análise complementar, foram construídos gráficos a partir dos dados em questão, possibilitando a 

análise de consumos e pressões de entrega durante o período inicial de amostragem (uma semana) e a análise 

dos padrões temporais de consumo e de carga (um dia). Este processo permitiu comparar consumos nas junções 

abastecidas pelo mesmo reservatório e pressões nos pontos de entrega, procurando justificar as variações de 

consumo e de pressão de entrega ao longo do dia consoante a sua proximidade geográfica. Na maioria dos 

casos, a variação de consumo justifica-se com base nas atividades domésticas, industriais e agrícolas que 

ocorrem nas zonas em questão. Relativamente á variação de pressão nos pontos de entrega, á exceção do PE 

Z.I. Oiã, verifica-se que o período de maior pressão de entrega se regista durante a madrugada e que 

posteriormente diminui variando durante o resto do dia. No PE Z.I. Oiã a situação é contrária, sendo a pressão 

de entrega menor durante a manhã e maior durante a tarde. A análise realizada permitiu concluir que a variação 

da pressão de entrega nos pontos localizados a montante, na rede SRC, é traduzida para a variação de pressão 

nos pontos a jusante. Estas oscilações de comportamento são resultado, não só das oscilações ocorridas nos 

pontos a montante, mas também das variações de consumo respetivas a cada ponto de entrega. Isto é, um 

aumento no consumo de água na zona abastecida por um ponto de entrega resulta na diminuição da pressão de 

entrega do mesmo e posteriormente na diminuição de pressão de entrega e caudal entregue num ponto a jusante. 

Deste modo, a variação que se sente nos pontos presentes ao longo da rede SRC pode ser justificada pela 

variação nos pontos de entrega mais a montante da rede SRC, PE Setor Norte e PE R1 para o âmbito do estudo. 

 

Por fim, seguiu-se com a execução dos modelos EPANET. Nesta etapa surgiram alguns problemas provocados 

pela complexidade dos modelos que, na sua maioria, foram resolvidos após múltiplas tentativas de 

simplificação ao cálculo EPANET. No modelo Aveiro o Cenário Base não foi executado com sucesso e sem 

avisos, sendo apenas atingidos resultados para os cenários alternativos. Através desta análise foi possível 

concluir que em alguns recintos os pontos de entrega poderão permitir o abastecimento dos reservatórios 

elevados durante todo o dia. Noutros casos a pressão de entrega não é suficiente durante todo o dia, contudo o 

sistema pode ser operado de maneira a abastecer o reservatório elevado diretamente pelo PE apenas durante os 

períodos nos quais o permite, como é o caso das primeiras horas do dia. 

 

Foram elaboradas duas tabelas nas quais são resumidos os resultados chave dos cenários mais vantajosos de 

cada modelo, podendo, no entanto, representar cenários que não são concretizáveis. Nestes casos, o modo de 

operação do sistema do modelo deve ser o atual. A Tabela 13 diz respeito aos modelos do Centro Operacional 

Centro e a Tabela 14 aos modelos do Centro Operacional Sul. 
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Tabela 13 - Resumo de resultados para os modelos dos municípios do COC 

 

Município de Aveiro 

Modelo Aveiro 
Cenário 1: PE Silval – 

Elevado Silval 

PE com Carga para elevação durante as 24 

horas, face ao valor de pressão estimado. 

Município de Ílhavo 

Modelo Moitinhos 

Cenário 1: PE Ervosas 

- Elevado 

PE com carga para elevação durante as 24 

horas; custo 0€/dia (menos 46€/dia) 

Cenário 2: PE Ervosas 

– Rede 

Custo 0€/dia caso o caudal entregue satisfaça o 

consumo pedido (Figura 58) 

Modelo Lagoa-Gafanha da 

Nazaré-Barra 

Cenário 1: PE Lagoa e 

Mina para Elevado 

Lagoa 

PE com carga para elevação durante as 24 

horas; menos 15,34€/dia 

Cenário 2: PE 

Gafanha da Nazaré 

para Elevado Gafanha 

PE sem carga para elevação entre as 22:30h e 

imediatamente antes das 24:00h; caudal 

entrega tem que ser elevado 

Cenário 3: PE 

Gafanha da Nazaré 

para Elevado Barra 

PE com carga para elevação durante as 24 

horas mas caudal entregue não garante o 

consumo 

Município de Vagos 

Modelo Lavandeira 

Cenário 1:PE 

Lavandeira para 

Elevado Lavandeira 

Vários períodos do dia com PE sem carga para 

elevação 

Cenário 1.1: Arranque 

da bomba de elevação 

quando necessária 

Menos 28,07€/dia 

Modelo Cabeço das Pedras-

Vagos-Floresta 

Cenário 1: PE Cabeço 

das Pedras para 

elevado Cabeço das 

Pedras 

PE sem carga para elevação entre as 05:45h e 

as 07:15h; caudal de entrega menor que 

consumo existente entre as 19:00h e as 21:00h 

Cenário 2: PE Cabeço 

das Pedras para 

elevado Vagos 

PE com carga para elevação durante as 24 

horas; caudal de entrega menor que consumo 

existente entre as 07:00h e as 14:00h e ainda 

entre as 17:00h e as 23:00h 

Modelo Ervedal-Carvalhais-

Covão do Lobo 

Cenário 1: PE Ervedal 

para elevado Ervedal 

PE com carga para elevação durante as 24 

horas; menos 14,25€/dia 

Cenário 2: PE Ervedal 

para apoiados Covão 

do Lobo 

PE com carga para elevação durante as 24 

horas; menos 7,63€/dia 
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Tabela 14 - Resumo de resultados para os modelos dos municípios do COS 

 

Município de Oliveira do Bairro 

Modelo 

Palhaça 

Cenário 1:  

PE Palhaça para 

elevado 

PE sem carga para elevação em alguns períodos entre as 09:00h 

e as 23:30h; menos 2,96 €/dia caso caudal entregue ronde os 

valores da Figura  

Modelo 

Bustos 

Cenário 1:  

PE Bustos para 

elevado 

Configuração não concretizável uma vez que o caudal entregue 

é sempre menor que o consumo na junção Bustos (Figura 126)  

Modelo 

Mamarrosa 

Cenário 1:  

PE Mamarrosa para 

elevado 

PE sem carga para elevação durante todo o dia (Figura 130); 

recurso a bombagem será necessário foram o período entre as 

02:00h e as 06:00h  

Município de Águeda 

Modelo 

Recardães 

Cenário 1: 

PE Recardães para 

elevado 

PE com carga para elevação apenas entre as 01:00h e as 09:15h 

Cenário 1.1: 

Arranque de bomba 

para reforço 

809m3 de água pedidos ao PE Recardães e menos 2,17€/dia (27% 

poupança) 

Modelo 

R1.R2 

Cenário 1:  

PE R1 para apoiados 

R1 e elevado R2 

PE sem carga para elevação em alguns períodos depois das 

09:00h. Capacidade de reserva do elevado poderá permitir o 

abastecimento através do PE R1 durante a madrugada. 

 

 

Como o consumo nas redes de distribuição foi representado nos modelos por uma única junção localizada no 

centro da área abastecida, a pressão calculada nesta junção não permite verificar a sua conformidade com o 

regulamento legal. A pressão calculada em cada junção com consumo depende unicamente do nível do 

reservatório e da perda de carga que ocorre no tubo que foi usado como representação da rede de distribuição. 

 

É de referir que o estudo foi realizado com base em dados da semana mais quente do ano de 2018, na qual são 

registados valores de consumo mais elevados que no resto do ano. Sendo assim, as conclusões negativas dizem 

respeito ao cenário mais desfavorável, podendo o caudal fornecido pelos pontos de entrega vir a garantir o 

consumo verificado noutros períodos no ano quando o consumo é menor. Por outro lado, é possível que a 

pressão de entrega seja suficiente para o abastecimento direto de um reservatório elevado mas o caudal que 

pode ser fornecido não garanta o consumo pedido ao reservatório, resultando no seu esvaziamento. Contudo, 

um aumento da pressão no ponto de entrega resultaria num aumento do caudal fornecido ao reservatório. 

 

É importante notar que algumas configurações estudadas apenas podem ser concretizáveis caso o caudal 

entregue pelos pontos de entrega for suficiente para satisfazer o consumo pedido na zona, sendo aconselhado 



 

124 

 

um estudo futuro para este efeito. Uma aplicação possível para este estudo seria a simulação EPANET do 

Sistema Regional do Carvoeiro desde as suas captações até aos pontos de entrega, que interligada ao estudo 

presente poderia gerar caudais de entrega adequados à realidade, permitindo o estudo de caudais. Isto é, nas 

simulações realizadas as ferramentas de cálculo do EPANET calcularam o caudal necessário para que os pontos 

de entrega enchessem os reservatórios o mais rapidamente possível, chegando a atingir valores na ordem dos 

milhares de metros cúbicos de água entregue. No estudo possível referido o caudal entregue aos recintos AdRA 

seria resultado da prévia simulação do SRC. 

 

Face aos resultados obtidos, deverá ter-se em conta a necessidade de construção de novas condutas, como é o 

caso da conduta que interligue o PE Silval ao reservatório elevado de Silval e da conduta que interligue o PE 

Gafanha da Nazaré ao reservatório elevado da Barra, caso o caudal dos pontos de entrega seja adequado ao 

consumo existente nas zonas abastecidas pelos respetivos reservatórios. 

 

No final do estudo realizado pode referir-se que a melhor configuração será a que simultaneamente consiga 

aproveitar os pontos de entrega, nos períodos em que estes o permitam, e as infraestruturas já existentes. Deste 

modo diminui-se ao máximo o custo energético associado às bombas e confirma-se a capacidade de reserva 

dos reservatórios apoiados para períodos em que o caudal entregue pelos pontos de entrega não seja suficiente 

ou eventuais emergências. Deste modo a água armazenada é renovada e as bombas são postas em 

funcionamento, evitando falhas derivadas do seu desuso. O sistema de abastecimento da AdRA é assim 

otimizado visto que a eficiência hídrica é melhorada pela maximização do consumo de água entregue pelo SRC 

a eficiência energética pela redução no gasto energético associado às estações elevatórias.  
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APÊNDICE I – Bases de Dados 

 

A. Modelo Moitinhos (COC) 

 

 

Tabela 15 - Valores RNF – Moitinhos  

Recinto Observação ID do Objeto Carga Total [m] ID do Padrão Temporal 

Moitinhos 
PE Nó das Ervosas 17 111,72 3 

Furo PS2 1 -10,33 - 
 

 

Tabela 16 -Valores Tubos – Moitinhos  

Recinto Observação ID do Objeto Diâmetro [mm] Comprimento [m] 

Moitinhos 

 
1 200,00 5,00  

2 110,00 1618,00  

4 200,00 14,14  

5 200,00 14,14  

15 200,00 12,50 
VR 16 200,00 12,50  

18 200,00 0,50  

19 160,00 97,22  

20 200,00 2066,60  

21 160,00 1606,00 
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Tabela 17 - Valores Junções - Moitinhos 

Recinto Observação ID do Objeto Consumo [m3/h] Elevação [m] ID do Padrão Temporal 

Moitinhos 

 2 0,00 46,00 - 
 3 0,00 49,00 - 
 4 0,00 49,00 - 
 12 0,00 49,00 - 
 13 0,00 74,67 - 
 15 0,00 49,00 - 

Moitinhos 16 52,50 29,00 1 
 18 0,00 56,00 - 

Ervosas Nascente 19 17,84 45,00 2 
 20 0,00 49,00 - 

 

 

 

Tabela 18 - Valores Válvulas - Moitinhos 

Recinto Observação ID do Objeto Tipo Diâmetro [mm] Definição 

Moitinhos  17 PRV 200,00 25,97 

 
 

 

Tabela 19 - Valores Bombas - Moitinhos 

Recinto Observação ID do Objeto Caudal Bombeado [m3/h] Altura de elevação [m] ID da Curva 

Moitinhos Furo PS2 3 69,00 85,00 1 

 

 

Tabela 20 - Valores RNV - Moitinhos 

Recinto Observação ID do Objeto Volume [m3] Diâmetro [m] 
Nível inicial 

[m] 
Nível Máximo [m] Elevação [m] 

Moitinhos Elevado 14 400,00 12,20 3,06 3,40 71,02 
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B. Modelo Lagoa-Gafanha da Nazaré-Barra (COC) 

 

Tabela 21 - Valores RNF - Lagoa-Gafanha da Nazaré-Barra 

Recinto Observação ID do Objeto Carga Total [m] ID do Padrão Temporal 

Lagoa 
PE Lagoa 1 73,72 1 

Mina da Castelhana 12 50,00 - 

Gafanha 
PE Gafanha 25 60,69 2 

Furo AC3 17 -55,24 - 

Barra Furo PS1 43 -57,93 - 
 

 

Tabela 22 - Valores Tubos - Lagoa-Gafanha da Nazaré-Barra 

Recinto Observação ID do Objeto Diâmetro [mm] Comprimento [m] 

Lagoa 

 1 200,00 5,00 
 3 200,00 10,00 
 4 200,00 0,50 
 61 200,00 10,00 
 62 200,00 0,50 
 5 200,00 30,00 
 6 200,00 30,00 
 8 200,00 31,21 
 10 200,00 0,50 
 11 250,00 3773,90 
 12 200,00 35,00 
 13 200,00 0,50 
 14 400,00 1632,68 
 26 250,00 4088,76 

Gafanha 

 16 200,00 5,00 
 63 200,00 22,00 
 64 200,00 22,00 
 65 200,00 0,50 
 66 200,00 0,50 
 19 200,00 35,00 
 20 200,00 35,00 
 21 200,00 5,00 
 24 160,00 4,00 
 27 250,00 2445,54 
 28 160,00 48,58 
 29 200,00 21,00 
 31 200,00 0,50 
 32 200,00 0,50 
 33 200,00 6,84 
 34 200,00 6,84 
 17 200,00 3,00 
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 18 200,00 3,00 
 35 200,00 3,00 
 36 300,00 11,00 
 38 300,00 0,50 
 39 200,00 5,00 
 68 200,00 32,00 
 41 200,00 0,50 
 42 400,00 4095,50 

Gafanha-Barra transição 69 200,00 3362,29 

Barra 

 70 200,00 5,00 
 44 250,00 3525,54 
 46 125,00 15,00 
 47 125,00 16,00 
 48 200,00 5,00 
 51 200,00 0,50 
 52 200,00 0,50 
 53 200,00 7,00 
 54 200,00 7,50 
 56 250,00 52,20 
 58 250,00 0,50 
 59 200,00 593,60 
 60 250,00 3041,60 

 

 

Tabela 23 - Valores Junções - Lagoa-Gafanha da Nazaré-Barra 

Recinto Observação ID do 
Objeto 

Consumo 
[m3/h] 

Elevação 
[m] 

ID do Padrão 
Temporal 

Lagoa 

 
2 0,00 18,00 -  
3 0,00 18,00 -  

15 0,00 21,25 -  
57 0,00 21,25 -  
6 0,00 18,00 -  
7 0,00 18,00 -  
8 0,00 18,00 -  
9 0,00 36,55 - 

Lagoa 11 107,76 17,00 3  
13 0,00 36,55 -  
14 0,00 18,00 - 

Gafanha 

 
16 0,00 6,00 -  
18 0,00 6,00 -  
19 0,00 6,00 -  
20 0,00 6,00 -  
23 0,00 6,00 -  
58 0,00 10,02 -  
59 0,00 10,02 - 
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24 0,00 6,00 -  
26 0,00 9,00 -  
27 0,00 6,00 -  
28 0,00 9,76 -  
29 0,00 9,76 -  
32 0,00 6,00 -  
60 0,00 6,00 -  
61 0,00 6,00 -  
62 0,00 6,00 -  
33 0,00 6,00 -  
34 0,00 6,00 -  
35 0,00 35,77 -  
37 0,00 35,77 -  
38 0,00 6,00 - 

Gafanha 39 158,67 8,00 4  
63 0,00 6,00 -  
64 0,00 3,00 -  
40 0,00 6,00 - 

Barra 

 
41 0,00 3,00 -  
42 0,00 3,00 -  
44 0,00 3,00 -  
45 0,00 3,00 -  
46 0,00 7,07 -  
47 0,00 7,07 -  
50 0,00 3,00 -  
51 0,00 3,00 -  
52 0,00 3,00 -  
53 0,00 35,50 - 

Barra 55 109,93 6,00 5 

Costa Nova 56 42,53 9,00 6 
 

 

Tabela 24 - Valores Válvulas - Lagoa-Gafanha da Nazaré-Barra 

Recinto Observação ID do Objeto Tipo Diâmetro [mm] Definição 

Lagoa 

 
2 PRV 180,00 3,25  
9 PRV 180,00 18,55  

15 PRV 180,00 18,55 

Gafanha 

Altimétrica 22 PRV 180,00 4,02  
25 PRV 180,00 3,76  
30 PRV 180,00 3,76  
37 PRV 180,00 29,77  
40 PRV 180,00 29,77 

Barra 

 
49 PRV 180,00 4,07  
50 PRV 180,00 4,07  
57 PRV 180,00 32,50 
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Tabela 25 - Valores Bombas - Lagoa-Gafanha da Nazaré-Barra 

Recinto Observação ID do Objeto Caudal Bombeado [m3/h] Altura de elevação [m] ID da Curva 

Lagoa EE Lagoa 7 280,00 24,00 1 

Gafanha 

Furo AC3 23 101,00 65,00 2 

EE Gafanha 43 240,00 39,80 3 

EE Gafanha-Barra 67 165,60 40,00 4 

Barra 
Furo PS1 45 75,00 65,00 5 

EE Barra 55 214,00 56,00 6 
 

 

Tabela 26 - Valores RNV - Lagoa-Gafanha da Nazaré-Barra 

Recinto Observação ID do Objeto Volume [m3] Diâmetro [m] Nível Inicial [m] Nível Máximo [m] Elevação [m] 

Lagoa 

Apoiado AMC 4 1100,00 21,60 2,70 3,00 18,00 

Apoiado AMC 5 1100,00 21,60 2,70 3,00 18,00 

Elevado 10 850,00 17,50 3,17 3,52 32,78 

Gafanha 

Apoiado AMC 21 1000,00 17,80 3,60 4,00 5,77 

Apoiado AMC 22 1000,00 17,80 3,60 4,00 5,77 

Apoiado 30 1000,00 18,45 3,37 3,74 5,77 

Apoiado 31 1000,00 18,45 3,37 3,74 5,77 

Elevado 36 500,00 10,55 5,15 5,72 29,80 

Barra 

Apoiado 48 750,00 14,57 4,05 4,50 2,32 

Apoiado 49 750,00 14,57 4,05 4,50 2,32 

Elevado 54 400,00 10,47 4,19 4,65 30,60 
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C. Modelo Lavandeira (COC) 

 

Tabela 27 - Valores RNF - Lavandeira 

Recinto Observação ID do Objeto Carga Total [m] ID do Padrão Temporal 

Carregosa PE Lavandeira 1 92,76 1 

Lavandeira Furo SL2 2 -39,31 - 

 

 

Tabela 28 - Valores Tubos - Lavandeira 

Recinto Observação ID do Objeto Diâmetro [mm] Comprimento [m] 

Carregosa  1 200,00 5,00 

Lavandeira 

 4 200,00 39,65 
 5 200,00 5,00 
 9 200,00 0,50 
 10 200,00 0,50 
 11 200,00 5,00 
 12 200,00 5,00 
 14 200,00 7,00 
 15 200,00 0,50 
 16 100,00 1486,89 
 17 200,00 2847,00 
 18 200,00 4092,89 
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Tabela 29 - Valores Junções - Lavandeira 

Recinto Observação ID do Objeto Consumo [m3/h] Elevação [m] ID do Padrão Temporal 

Lavandeira 

 3 0,00 54,00 - 
 4 0,00 54,00 - 
 5 0,00 54,00 - 
 6 0,00 58,69 - 
 7 0,00 58,69 - 
 10 0,00 54,00 - 
 11 0,00 54,00 - 
 12 0,00 54,00 - 
 13 0,00 85,24 - 

Lavandeira 15 2,22 48,00 2 
 16 0,00 66,00 - 
 17 0,00 66,00 - 

Fontão/Salgueiro 18 25,13 64,00 3 

 

 

 

Tabela 30 - Valores Válvulas - Lavandeira 

Recinto Observação ID do Objeto Tipo Diâmetro [mm] Definição 

Carregosa Redutora de pressão do PE 2 VRP 180,00 15,00 

Lavandeira 

 6 VRP 180,00 4,69 
 7 VRP 180,00 4,69 
 8 VRP 180,00 31,24 
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Tabela 31 - Valores Bombas - Lavandeira 

Recinto Observação ID do Objeto Caudal Bombeado [m3/h] Altura de elevação [m] ID da Curva 

Lavandeira 
Furo SL2 3 85,00 98,00 1 

EE Lavandeira 13 36,00 32,00 2 
 

 

Tabela 32 - Valores RNV - Lavandeira 

Recinto Observação ID do Objeto Volume [m3] Diâmetro [m] Nível Inicial [m] Nível Máximo [m] Elevação [m] 

Lavandeira 

Apoiado 8 300,00 9,65 3,69 4,10 54,34 

Apoiado 9 300,00 9,65 3,69 4,10 54,34 

Elevado 14 200,00 7,88 3,69 4,10 80,89 
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D. Modelo Cabeço das Pedras-Vagos-Floresta (COC) 

 

Tabela 33 - Valores RNF - Cabeço das Pedras-Vagos-Floresta 

Recinto Observação ID do Objeto Carga Total [m] ID do Padrão Temporal 

Cabeço das Pedras PE Cabeço 1 81,97 1 

Floresta 
Furo SL1 24 -72,94 - 

Furo PS5 28 -72,94 - 
 

 

Tabela 34 - Valores Tubos - Cabeço das Pedras-Vagos-Floresta 

Recinto Observação ID do Objeto Diâmetro [mm] Comprimento [m] 

Cabeço 

 1 200,00 5,00 
 2 200,00 5,00 
 5 200,00 0,50 
 6 200,00 0,50 
 7 200,00 5,00 
 8 200,00 5,00 
 10 200,00 10,00 
 12 200,00 0,50 
 13 200,00 2164,68 
 14 200,00 3639,68 
 15 200,00 5,00 
 16 200,00 10,00 
 17 200,00 0,50 
 19 300,00 2295,76 

Vagos 

 20 200,00 5,00 
 22 200,00 0,50 
 23 200,00 1892,20 
 24 200,00 2240,40 

Floresta 

 27 200,00 228,79 
 28 200,00 15,85 
 29 200,00 5,00 
 30 200,00 5,00 
 31 200,00 10,00 
 34 200,00 0,50 
 35 200,00 0,50 
 36 200,00 15,00 
 37 200,00 23,00 
 39 200,00 35,00 
 41 200,00 0,50 
 42 200,00 2089,87 
 43 315,00 3622,47 
 45 315,00 385,53 
 46 315,00 4188,99 
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Tabela 35 - Valores Junções - Cabeço das Pedras-Vagos-Floresta 

Recinto Observação 
ID do 
Objet

o 

Consumo 
[m3/h] 

Elevação 
[m] 

ID do Padrão 
Temporal 

Cabeço 

 2 0,00 24,00 - 
 3 0,00 24,00 - 
 4 0,00 24,00 - 
 5 0,00 28,35 - 
 6 0,00 28,35 - 
 9 0,00 24,00 - 
 10 0,00 24,00 - 
 11 0,00 24,00 - 
 12 0,00 52,95 - 

Cabeço 2 14 12,11 24,00 2 

Cabeço 1 15 37,47 14,00 3 
 16 0,00 24,00 - 
 17 0,00 52,95 - 

Vagos 

 18 0,00 17,00 - 
 19 0,00 17,00 - 
 20 0,00 34,32 - 

Vagos 2 22 37,47 14,00 4 

Vagos 1 23 51,79 12,00 5 

Floresta 

 25 0,00 16,00 - 
 26 0,00 16,00 - 
 27 0,00 16,00 - 
 29 0,00 16,00 - 
 30 0,00 16,00 - 
 31 0,00 16,00 - 
 32 0,00 20,06 - 
 33 0,00 20,06 - 
 36 0,00 16,00 - 
 37 0,00 16,00 - 
 38 0,00 16,00 - 
 39 0,00 16,00 - 
 40 0,00 21,00 - 
 41 0,00 46,22 - 

ZI Vagos 43 8,44 16,00 6 

Gafanha Boa Hora 44 62,60 9,00 7 
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Tabela 36 – Valores Válvulas - Cabeço das Pedras-Vagos-Floresta 

Recinto Observação ID do Objeto Tipo Diâmetro [mm] Definição 

Cabeço 

 3 PRV 180,00 4,35 
 4 PRV 180,00 4,35 
 11 PRV 180,00 28,95 
 18 PRV 180,00 28,95 

Vagos  21 PRV 180,00 17,32 

Floresta 

 32 PRV 180,00 4,06 
 33 PRV 180,00 4,06 
 40 PRV 180,00 25,22 

 

Tabela 37 - Valores Bombas - Cabeço das Pedras-Vagos-Floresta 

Recinto Observação ID do Objeto Caudal Bombeado [m3/h] Altura de elevação [m] ID da Curva 

Cabeço EE Cabeço 9 61,30 38,50 1 

Floresta 

Furo PS5 25 115,00 93,00 2 

Furo SL1 26 115,00 93,00 2 

EE Floresta 38 100,00 37,10 3 

EE Floresta-Vagos 44 90,00 38,50 4 

 

 

Tabela 38 - Valores RNV - Cabeço das Pedras-Vagos-Floresta 

Recinto Observação ID do Objeto Volume [m3] Diâmetro [m] Nível Inicial [m] Nível Máximo [m] Elevação [m] 

Cabeço 

Apoiado 7 1000,00 16,55 4,19 4,65 23,54 

Apoiado 8 1000,00 16,55 4,19 4,65 23,54 

Elevado 13 150,00 6,98 3,53 3,92 48,78 

Vagos Elevado 21 250,00 12,40 1,86 2,07 32,00 

Floresta 

Apoiado 34 300,00 11,10 2,79 3,10 16,71 

Apoiado 35 500,00 14,33 2,79 3,10 16,71 

Elevado 42 250,00 15,08 1,26 1,40 44,57 
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E. Modelo Ervedal-Carvalhais-Covão do Lobo (COC) 

 

Tabela 39 - Valores RNF - Ervedal-Carvalhais-Covão do Lobo 

Recinto Observação ID do Objeto Carga Total [m] ID do Padrão Temporal 

Ervedal PE Ervedal 1 92,70 1 

Carvalhais Furo PS4 17 -58,75 - 

 

Tabela 40 - Valores Tubos - Ervedal-Carvalhais-Covão do Lobo 

Recinto Observação ID do Objeto Diâmetro [mm] Comprimento [m] 

Ervedal 

 1 200,00 5,00 
 2 200,00 28,50 
 3 200,00 2,00 
 4 200,00 2,00 
 7 200,00 0,50 
 8 200,00 0,50 
 9 200,00 4,00 
 10 200,00 4,00 
 12 200,00 28,50 
 15 200,00 0,50 
 16 200,00 0,50 
 17 250,00 8462,28 
 18 250,00 3884,34 

Carvalhais 

 19 200,00 5,00 
 23 200,00 10,00 
 25 200,00 0,50 
 26 200,00 5,00 
 27 200,00 5,00 
 28 200,00 5,00 

  29 200,00 6966,87 
  32 200,00 0,50 
  33 200,00 0,50 

Covão do Lobo 
 34 200,00 5,00 
 35 200,00 5,00 

  37 200,00 10,00 
  39 200,00 0,50 
  40 250,00 1930,67 
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Tabela 41 - Valores Junções - Ervedal-Carvalhais-Covão do Lobo 

Recinto Observação 
ID do 

Objeto 
Consumo 

[m3/h] 
Elevação 

[m] 
ID do Padrão 

Temporal 

Ervedal 

 2 0,00 40,00 - 
 3 0,00 40,00 - 
 4 0,00 40,00 - 
 5 0,00 40,00 - 
 6 0,00 43,96 - 
 7 0,00 43,96 - 
 10 0,00 40,00 - 
 11 0,00 40,00 - 
 12 0,00 40,00 - 
 13 0,00 73,43 - 
 15 0,00 73,43 - 

Ervedal 16 45,27 39,00 2 

Carvalhais 

 18 0,00 32,00 - 
 19 0,00 32,00 - 
 20 0,00 36,25 - 
 22 0,00 32,00 - 
 23 0,00 32,00 - 
 24 0,00 32,00 - 
 25 0,00 32,00 - 
 26 0,00 32,00 - 

  27 0,00 53,00 - 

Covão do 
Lobo 

 28 0,00 57,58 - 
 29 0,00 57,58 - 
 32 0,00 53,00 - 
 33 0,00 53,00 - 
 34 0,00 53,00 - 
 35 0,00 82,62 - 

Covão do 
Lobo 

37 18,78 59,00 3 

 
 

Tabela 42 - Valores Válvula - Ervedal-Carvalhais-Covão do Lobo 

Recinto Observação ID do Objeto Tipo Diâmetro [mm] Definição 

Ervedal 

 5 PRV 180,00 3,96 
 6 PRV 180,00 3,96 
 13 PRV 180,00 33,43 
 14 PRV 180,00 33,43 

Carvalhais  24 PRV 180,00 4,25 

  30 PRV 180,00 4,58 

Covão do Lobo  31 PRV 180,00 4,58 
  38 PRV 180,00 29,62 
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Tabela 43 - Valores Bombas - Ervedal-Carvalhais-Covão do Lobo 

Recinto Observação ID do Objeto Caudal Bombeado [m3/h] Altura de elevação [m] ID da Curva 

Ervedal EE Ervedal 11 125,00 29,00 1 

Carvalhais 

Furo PS4 20 80,00 95,00 2 

EE Carvalhais-Ervedal 21 87,10 30,90 3 

EE Carvalhais-Covão do Lobo 22 61,00 35,10 4 

Covão do Lobo EE Covão do Lobo 36 115,00 34,60 5 

 
 

Tabela 44 - Valores RNV - Ervedal-Carvalhais-Covão do Lobo 

Recinto Observação ID do Objeto Volume [m3] Diâmetro [m] Nível Inicial [m] Nível Máximo [m] Elevação [m] 

Ervedal 

Apoiado 8 750,00 15,65 3,51 3,90 39,81 

Apoiado 9 750,00 15,65 3,51 3,90 39,81 

Elevado 14 150,00 6,66 3,87 4,30 68,88 

Carvalhais ETA Carvalhais 21 20,00 2,52 3,60 4,00 32,00 

Covão do Lobo 

Apoiado 30 500,00 12,03 3,96 4,40 52,93 

Apoiado 31 500,00 12,03 3,96 4,40 52,93 

Elevado 36 150,00 7,00 3,42 3,80 78,57 
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F. Modelo Palhaça (COS) 

 

 

Tabela 45 - Valores RNF - Palhaça 

Recinto Observação ID do Objeto Carga Total [m] ID do Padrão Temporal 

Palhaça PE Palhaça 1 88,42 1 

 

 

 

Tabela 46 - Valores Tubos - Palhaça 

Recinto Observação ID do Objeto Diâmetro [mm] Comprimento [m] 

Palhaça 

 1 80,00 3,00 
 2 80,00 3,00 
 10 200,00 8,00 
 12 200,00 22,00 
 13 200,00 0,50 
 16 80,00 22,00 
 18 80,00 0,50 
 21 200,00 1488,00 
 4 80,00 10,00 
 5 80,00 5,00 

 

 

 

Tabela 47 - Valoes RNV - Palhaça 

Recinto Observação ID do Objeto Volume [m3] Diâmetro [m] Nível Inicial [m] Nível Máximo [m] Elevação [m] 

Palhaça 
Apoiado 13 300,00 11,28 2,40 3,00 57,55 

Elevado 18 100,00 5,64 3,20 4,00 82,04 
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Tabela 48 - Valores Jumções - Palhaça 

Recinto Observação ID do Objeto Consumo [m3/h] Elevação [m] ID do Padrão Temporal 

Palhaça 

 3 0,00 58,00 - 
 5 0,00 58,00 - 
 6 0,00 58,00 - 
 9 0,00 58,00 - 
 10 0,00 58,00 - 
 14 0,00 58,00 - 
 15 0,00 58,00 - 
 16 0,00 58,00 - 
 17 0,00 86,29 - 
 19 0,00 86,29 - 

Palhaça 20 11,84 52,00 2 

 

 

Tabela 49 - Valores Válvulas - Palhaça 

Recinto Observação ID do Objeto Tipo Diâmetro [mm] Definição 

Palhaça 

 8 PRV 180,00 28,29 
 17 PRV 80,00 28,29 

Altimétrica 3 PRV 80,00 2,55 

 

 
Tabela 50 - Valores Bombas - Palhaça 

Recinto Observação ID do Objeto Caudal Bombeado [m3/h] Altura de elevação [m] ID da Curva 

Palhaça EE Palhaça 9 30,00 30,00 1 
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G. Modelo Bustos (COS) 

 

Tabela 51 - Valores RNF - Bustos 

Recinto Observação ID do Objeto Carga Total [m] ID do Padrão Temporal 

Bustos 
PE Bustos 1 92,76 1 

Furo Cabeço Bustos 2 -34,24 - 

 

 

Tabela 52 - Valores Tubos - Bustos 

Recinto Observação ID do Objeto Diâmetro [mm] Comprimento [m] 

Bustos 

 1 80,00 3,00 
 2 80,00 3,00 
 10 250,00 8,00 
 11 250,00 8,00 
 12 150,00 5,00 
 13 150,00 0,50 
 16 80,00 8,00 
 21 200,00 2114,30 
 22 80,00 0,50 
 4 125,00 2022,90 
 14 80,00 10,00 
 15 80,00 5,00 
 20 80,00 5,00 

 

 

Tabela 53 - Valores RNV - Bustos 

Recinto Observação ID do Objeto Volume [m3] Diâmetro [m] Nível Inicial [m] Nível Máximo [m] Elevação [m] 

Bustos 

Apoiado 12 350,00 11,28 3,15 3,50 62,01 

Apoiado 13 350,00 11,28 3,15 3,50 62,01 

Elevado 18 175,00 6,68 4,50 5,00 83,74 
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Tabela 54 - Valores Junções - Bustos 

Recinto Observação ID do Objeto Consumo [m3/h] Elevação [m] ID do Padrão Temporal 

Bustos 

 3 0,00 62,00 - 
 4 0,00 62,00 - 
 5 0,00 62,00 - 
 9 0,00 62,00 - 
 14 0,00 62,00 - 
 15 0,00 62,00 - 
 16 0,00 62,00 - 
 17 0,00 88,99 - 
 19 0,00 88,99 - 

Bustos 20 25,05 59,00 2 
 6 0,00 62,00 - 
 7 0,00 62,00 - 
 8 0,00 62,00  

 

Tabela 55 - Valores Válvulas - Bustos 

Recinto Observação ID do Objeto Tipo Diâmetro [mm] Definição 

Bustos 

 8 PRV 130,00 26,99 
 17 PRV 80,00 26,99 
 3 PRV 80,00 3,51 
 6 FCV 80,00 40,00 

 

 

 

Tabela 56 - Valores Bombas - Bustos 

Recinto Observação ID do Objeto Caudal Bombeado [m3/h] Altura de elevação [m] ID da Curva 

Bustos 
EE Bustos 5 40,00 30,00 1 

Furo Cabeço 19 18,00 100,00 2 
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H. Modelo Mamarrosa (COS) 

 

Tabela 57 - Valores RNF - Mamarrosa 

Recinto Observação ID do Objeto Carga Total [m] ID do Padrão Temporal 

Mamarrosa PE Mamarrosa 1 85,92 1 
 

 

Tabela 58 - Valores Tubos - Mamarrosa 

Recinto Observação ID do Objeto Diâmetro [mm] Comprimento [m] 

Mamarrosa 

 1 80,00 5,00 
 2 80,00 12,00 
 6 200,00 0,50 
 7 200,00 912,41 
 8 200,00 5,00 
 12 200,00 1580,00 
 10 200,00 7,00 
 4 80,00 3,00 
 5 200,00 5,00 

 

 

 

Tabela 59 - Valores Válvulas - Mamarrosa 

Recinto Observação ID do Objeto Tipo Diâmetro [mm] Definição 

Mamarrosa 
 3 PRV 80,00 3,00 
 9 PRV 180,00 24,64 
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Tabela 60 - Valores Junções - Mamarrosa 

Recinto Observação ID do Objeto Consumo [m3/h] Elevação [m] ID do Padrão Temporal 

Mamarrosa 

 2 0,00 45,00 - 
 3 0,00 45,00 - 
 4 0,00 45,00 - 
 5 0,00 94,64 - 
 7 0,00 45,00 - 
 8 0,00 45,00 - 
 9 0,00 70,00 - 
 11 0,00 45,00 - 

Mamarrosa 13 13,80 70,00 2 

 
 

Tabela 61 - Valores Bombas - Mamarrosa 

Recinto Observação ID do Objeto Caudal Bombeado [m3/h] Altura de elevação [m] ID da Curva 

Mamarrosa EE Mamarrosa 13 34,92 60,00 1 

 

 

 

Tabela 62 - Valores RNV - Mamarrosa 

Recinto Observação ID do Objeto Volume [m3] Diâmetro [m] Nível Inicial [m] Nível Máximo [m] Elevação [m] 

Mamarrosa 
Apoiado 6 350,00 12,20 2,70 3,00 45,00 

Elevado 10 190,00 7,78 3,60 4,00 90,39 
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I. Modelo Z. I. Oiã 

 

Tabela 63 - Valores RNF - Z. I. Oiã 

Recinto Observação ID do Objeto Carga Total [m] ID do Padrão Temporal 

Z. I. Oiã PE Z. I. Oiã 1 89,99 1 
 

 

Tabela 64 - Valores Tubos - Z. I. Oiã 

Recinto Observação ID do Objeto Diâmetro [mm] Comprimento [m] 

Z. I. Oiã 

 1 90,00 5,00 
 3 90,00 5,00 
 6 90,00 2,00 
 7 90,00 2,00 
 8 200,00 15,00 
 9 200,00 15,00 
 10 200,00 1236,44 
 4 90,00 2,00 
 5 90,00 2,00 

 

 

Tabela 65 - Valores Junções - Z. I. Oiã 

Recinto Observação ID do Objeto Consumo [m3/h] Elevação [m] ID do Padrão Temporal 

Z. I. Oiã 

 4 0,00 34,00 - 
 5 0,00 34,00 - 
 7 0,00 34,00 - 
 8 0,00 34,00 - 

Z. I. Oiã 9 3,32 25,00 2 
 10 0,00 34,00 - 
 11 0,00 34,00 - 
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Tabela 66 - Valores Válvulas - Z. I. Oiã 

Recinto Observação ID do Objeto Tipo Diâmetro [mm] Definição 

Z. I. Oiã Altimétrica 2 PRV 80,00 6,27 

 
 

Tabela 67 - Valores RNV - Z. I. Oiã 

Recinto Observação ID do Objeto Volume [m3] Diâmetro [m] Nível Inicial [m] Nível Máximo [m] Elevação [m] 

Z. I. Oiã 
Apoiado 2 500,00 10,19 5,52 6,13 34,14 

Apoiado 3 500,00 10,19 5,52 6,13 34,14 
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J. Modelo Fermentelos (COS) 

 

 

Tabela 68 - Valores RNF - Fermentelos 

Recinto Observação ID do Objeto Carga Total [m] ID do Padrão Temporal 

Fermentelos PE Fermentelos 1 106,99 1 

 

 

Tabela 69 - Valores Tubos - Fermentelos 

Recinto Observação ID do Objeto Diâmetro [mm] Comprimento [m] 

Fermentelos 

 1 200,00 5,00 
 2 200,00 3,00 
 4 200,00 3,00 
 5 150,00 9,00 
 6 150,00 12,00 
 7 315,00 10,00 
 8 315,00 10,00 
 9 200,00 1118,40 
 11 80,00 1082,90 

 

 

 

Tabela 70 - Valores Válvulas - Fermentelos 

Recinto Observação ID do Objeto Tipo Diâmetro [mm] Definição 

Fermentelos 
 3 PRV 180,00 3,85 
 10 PRV 60,00 25,00 
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Tabela 71 - Valores Junções - Fermentelos 

Recinto Observação ID do Objeto Consumo [m3/h] Elevação [m] ID do Padrão Temporal 

Fermentelos 

 2 0,00 51,00 - 
 3 0,00 51,00 - 
 4 0,00 51,00 - 
 5 0,00 51,00 - 
 8 0,00 51,00 - 

Zona Baixa 9 21,22 22,00 2 
 10 0,00 51,00 - 

Zona Alta 11 5,79 45,00 3 

 
 

Tabela 72 - Valores RNV - Fermentelos 

Recinto Observação ID do Objeto Volume [m3] Diâmetro [m] Nivel Inicial Nível Máximo [m] Elevação [m] 

Fermentelos 
Apoiado 6 500,00 13,00 3,34 3,71 51,14 

Apoiado 7 700,00 15,50 3,34 3,71 51,14 
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K. Modelo R1.R2 (COS) 

 

Tabela 73 - Valores RNF - R1.R2 

Recinto Observação ID do Objeto Carga Total [m] ID do Padrão Temporal 

R1 PE R1 1 111,12 1 
 

 

Tabela 74 - Valores Tubos - R1.R2 

Recinto Observação ID do Objeto Diâmetro [mm] Comprimento [m] 

R1.R2 

 1 150,00 6,50 
 3 150,00 5,00 
 4 150,00 5,00 

CV 7 160,00 5,00 
 9 200,00 20,00 
 11 200,00 0,50 
 12 250,00 2419,80 
 13 300,00 1424,60 
 15 315,00 7,00 
 16 315,00 7,00 
 17 160,00 5,00 
 5 150,00 10,00 
 6 150,00 5,00 
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Tabela 75 - Valores Junções - R1.R2 

Recinto Observação ID do Objeto Consumo [m3/h] Elevação [m] ID do Padrão Temporal 

R1.R2 

 2 0,00 85,00 - 
 3 0,00 85,00 - 
 6 0,00 85,00 - 
 7 0,00 85,00 - 
 8 0,00 85,00 - 
 9 0,00 85,00 - 
 11 0,00 110,56 - 

Zona Baixa 12 17,04 60,00 2 

Zona Alta 13 82,63 69,00 3 
 14 0,00 85,00 - 
 15 0,00 85,00 - 

 

Tabela 76 - Valores Válvulas - R1.R2 

Recinto Observação ID do Objeto Tipo Diâmetro [mm] Definição 

R1  2 PRV 150,00 4,22 

R2  10 PRV 180,00 25,56 

 

 

Tabela 77 - Valores Bombas - R1.R2 

Recinto Observação ID do Objeto Caudal Bombeado [m3/h] Altura de elevação [m] ID da Curva 

R1 EE R1-R2 8 150,00 30,00 1 

 

 

Tabela 78 - Valores RNV - R1.R2 

Recinto Observação ID do Objeto Volume [m3] Diâmetro [m] Nível Inicial [m] Nível Máximo [m] Elevação [m] 

R1 
Apoiado 4 1500,00 21,00 4,10 4,30 84,92 

Apoiado 5 1500,00 21,00 4,10 4,30 84,92 

R2 Elevado 10 150,00 5,55 5,58 6,20 104,11 
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L. Modelo R0 (COS) 

 

Tabela 79 - Valores RNF - R0 

Recinto Observação ID do Objeto Carga Total [m] ID do Padrão Temporal 

R0 PE R0 1 108,08 1 
 

Tabela 80 - Valores Tubos - R0 

Recinto Observação ID do Objeto Diâmetro [mm] Comprimento [m] 

R0 

 1 125,00 7,00 
 2 125,00 5,00 
 3 125,00 5,00 
 4 315,00 4,00 
 5 315,00 4,00 
 6 315,00 1473,90 

 

Tabela 81 - Valores Junções - R0 

Recinto Observação ID do Objeto Consumo [m3/h] Elevação [m] ID do Padrão Temporal 

R0 

 2 0,00 67,00 - 
 3 0,00 67,00 - 
 6 0,00 67,00 - 

Águeda 7 54,03 36,00 2 

 

Tabela 82 - Valores Válvulas - R0 

Recinto Observação ID do Objeto Tipo Diâmetro [mm] Definição 

R0  7 PRV 125,00 4,97 

 

Tabela 83 - Valores RNV - R0 

Recinto Observação ID do Objeto Volume [m3] Diâmetro [m] Nível Inicial [m] Nível Máximo [m] Elevação [m] 

R0 
Apoiado 4 900,00 16,14 4,20 4,40 67,57 

Apoiado 5 900,00 16,14 4,20 4,40 67,57 
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M. Modelo Recardães (COS) 

 

Tabela 84 - Valores RNF - Recardães 

Recinto Observação ID do Objeto Carga Total [m] ID do Padrão Temporal 

Recardães PE Recardães 1 110,72 1 
 

 

Tabela 85 - Valores Tubos - Recardães 

Recinto Observação ID do Objeto Diâmetro [mm] Comprimento [m] 

Recardães 

 2 125,00 6,00 
 4 125,00 5,00 
 5 150,00 5,00 
 6 500,00 10,00 
 7 200,00 283,00 
 9 200,00 0,50 
 10 300,00 17,05 
 11 200,00 1826,20 
 12 125,00 2127,50 
 14 160,00 6,00 
 15 200,00 6,00 
 13 125,00 5,00 
 16 125,00 280,00 
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Tabela 86 - Valores Junções - Recardães 

Recinto Observação ID do Objeto Consumo [m3/h] Elevação [m] ID do Padrão Temporal 

Recardães 

 2 0,00 89,00 - 
 3 0,00 89,00 - 
 4 0,00 89,00 - 
 6 0,00 89,00 - 
 7 0,00 88,00 - 
 8 0,00 88,00 - 
 9 0,00 110,00 - 
 11 0,00 88,00 - 

Recardães 12 27,61 79,00 2 

Barrô 13 16,03 84,00 3 
 14 0,00 88,00 - 
 15 0,00 88,00 - 
 16 0,00 89,00 - 

 

Tabela 87 - Valores Válvulas - Recardães 

Recinto Observação ID do Objeto Tipo Diâmetro [mm] Definição 

Recardães 
Altimétrica 3 PRV 125,00 3,50 

 8 PRV 180,00 22,00 

 

Tabela 88 - Valores Bombas - Recardães 

Recinto Observação ID do Objeto Caudal Bombeado [m3/h] Altura de elevação [m] ID da Curva 

Recardães EE Recardães 1 54,00 35,00 1 
 

Tabela 89 - Valores RNV - Recardães 

Recinto Observação ID do Objeto Volume [m3] Diâmetro [m] Nível Inicial [m] Nível Máximo [m] Elevação [m] 

Recardães 
 5 800,00 17,06 3,15 3,50 89,00 
 10 150,00 6,37 4,23 4,70 105,05 



 

157 
 

N. Modelo R4 (COS) 

 

Tabela 90 - Valores RNF - R4 

Recinto Observação ID do Objeto Carga Total [m] ID do Padrão Temporal 

R4 PE R4 1 103,72 1 
 

 

Tabela 91 - Valores Tubos - R4 

Recinto Observação ID do Objeto Diâmetro [mm] Comprimento [m] 

R4 

 1 125,00 5,00 
 3 125,00 6,00 
 4 125,00 15,00 
 5 125,00 14,00 
 6 400,00 15,00 
 7 250,00 3954,40 
 8 400,00 15,00 
 9 300,00 15,00 
 10 300,00 15,00 
 12 100,00 10,00 
 14 125,00 1485,80 
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Tabela 92 - Valores Junções - R4 

Recinto Observação ID do Objeto Consumo [m3/h] Elevação [m] ID do Padrão Temporal 

R4 

 2 0,00 82,00 - 
 3 0,00 82,00 - 
 4 0,00 82,00 - 
 8 0,00 82,00 - 
 9 0,00 82,00 - 

Zona Baixa 10 31,77 40,00 2 
 11 0,00 82,00 - 
 12 0,00 82,00 - 

Zona Alta 13 20,98 72,00 3 

 
 

Tabela 93 - Valores Válvulas - R4 

Recinto Observação ID do Objeto Tipo Diâmetro [mm] Definição 

R4 Altimétrica 11 PRV 125,00 5,23 
 

 

Tabela 94 - Valores Bombas - R4 

Recinto Observação ID do Objeto Caudal Bombeado [m3/h] Altura de elevação [m] ID da Curva 

R4 Hidropressora ZA 13 60,00 25,00 1 

 

 

Tabela 95 - Valores RNV - R4 

Recinto Observação ID do Objeto Volume [m3] Diâmetro [m] Nível Inicial [m] Nível Máximo [m] Elevação [m] 

R4 
Apoiado 6 1500,00 19,17 5,00 5,20 82,03 

Apoiado 7 1500,00 19,17 5,00 5,20 82,03 
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APÊNDICE II – Folha de Controlos 

 

A. Modelo Moitinhos (COC) 

 

• Cenário Base 

 
RULE 1 

IF SYSTEM CLOCKTIME >= 00:00 

AND SYSTEM CLOCKTIME <= 24:00 
THEN PIPE 21 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 2 

IF TANK 14 LEVEL ABOVE 3.39 

THEN PIPE 18 STATUS IS CLOSED 

AND PUMP 3 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 3 

IF TANK 14 LEVEL BELOW 2.55 

THEN PIPE 18 STATUS IS OPEN 

AND PUMP 3 STATUS IS OPEN 
 

• Cenário 1 

 

RULE 1 

IF SYSTEM CLOCKTIME >= 00:00 

AND SYSTEM CLOCKTIME <= 24:00 

THEN PIPE 5 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 4 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 15 STATUS IS CLOSED 

AND PUMP 3 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 18 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 2 

IF TANK 14 LEVEL ABOVE 3.39 
THEN PIPE 21 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 3 

IF TANK 14 LEVEL BELOW 2.55 

THEN PIPE 21 STATUS IS OPEN 

 

• Cenário 2 

 

RULE 1 

IF SYSTEM CLOCKTIME >= 00:00 

AND SYSTEM CLOCKTIME <= 24:00 

THEN PIPE 5 STATUS IS CLOSED 
AND PIPE 15 STATUS IS CLOSED 

AND PUMP 3 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 18 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 19 STATUS IS CLOSED 

 

 

B. Modelo Lagoa-Gafanha da Nazaré-Barra (COC) 

 

• Cenário Base 

 

RULE 1 

IF SYSTEM CLOCKTIME >= 00:00 

AND SYSTEM CLOCKTIME <= 24:00 

THEN PIPE 12 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 39 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 68 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 2 

IF TANK 4 LEVEL ABOVE 2.99 

THEN PIPE 3 STATUS IS CLOSED 

 
RULE 3 

IF TANK 5 LEVEL ABOVE 2.99 

THEN PIPE 61 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 4 

IF TANK 4 LEVEL BELOW 2.70 

THEN PIPE 3 STATUS IS OPEN 

 

RULE 5 

IF TANK 5 LEVEL BELOW 2.70 

THEN PIPE 61 STATUS IS OPEN 
 

RULE 6 

IF TANK 10 LEVEL ABOVE 3.51 

THEN PIPE 10 STATUS IS CLOSED 

AND PUMP 7 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 11 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 7 

IF TANK 10 LEVEL BELOW 2.64 

THEN PIPE 10 STATUS IS OPEN 

AND PUMP 7 STATUS IS OPEN 
AND PIPE 11 STATUS IS OPEN 

 

RULE 8 

IF TANK 21 LEVEL ABOVE 3.99 

THEN PIPE 63 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 9 

IF TANK 21 LEVEL BELOW 3.7 

THEN PIPE 63 STAUS IS OPEN 
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RULE 10 

IF TANK 22 LEVEL ABOVE 3.99 

THEN PIPE 64 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 11 

IF TANK 22 LEVEL BELOW 3.7 

THEN PIPE 64 STAUS IS OPEN 

 

RULE 12 
IF TANK 30 LEVEL ABOVE 3.73 

THEN PIPE 31 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 13 

IF TANK 31 LEVEL ABOVE 3.73 

THEN PIPE 32 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 14 

IF TANK 31 LEVEL ABOVE 3.73 

AND TANK 30 LEVEL ABOVE 3.73 

THEN PUMP 23 STATUS IS CLOSED 
AND PIPE 29 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 26 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 15 

IF TANK 30 LEVEL BELOW 2.805 

THEN PIPE 31 STATUS IS OPEN 

AND PIPE 29 STATUS IS OPEN 

AND PUMP 23 STATUS IS OPEN 

AND PIPE 26 STATUS IS OPEN 

 

RULE 16 
IF TANK 31 LEVEL BELOW 2.805 

THEN PIPE 32 STATUS IS OPEN 

AND PIPE 29 STATUS IS OPEN 

AND PUMP 23 STATUS IS OPEN 

AND PIPE 26 STATUS IS OPEN 

 

RULE 17 

IF TANK 36 LEVEL ABOVE 5.71 

THEN PIPE 38 STATUS IS CLOSED 

AND PUMP 43 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 18 
IF TANK 36 LEVEL BELOW 4.29 

THEN PIPE 38 STATUS IS OPEN 

AND PUMP 43 STATUS IS OPEN 

 

RULE 19 

IF TANK 49 LEVEL ABOVE 4.49 

THEN PIPE 51 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 20 

IF TANK 48 LEVEL ABOVE 4.49 

THEN PIPE 52 STATUS IS CLOSED 
 

RULE 21 

IF TANK 49 LEVEL ABOVE 4.49 

AND TANK 48 LEVEL ABOVE 4.49 

THEN PUMP 45 STATUS IS CLOSED 

AND PUMP 67 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 22 

IF TANK 49 LEVEL BELOW 3.375 

THEN PIPE 51 STATUS IS OPEN 

AND PUMP 45 STATUS IS OPEN 

AND PUMP 67 STATUS IS OPEN 

 
RULE 23 

IF TANK 48 LEVEL BELOW 3.375 

THEN PIPE 52 STATUS IS OPEN 

AND PUMP 45 STATUS IS OPEN 

AND PUMP 67 STATUS IS OPEN 

 

RULE 24 

IF TANK 54 LEVEL ABOVE 4.64 

THEN PIPE 58 STATUS IS CLOSED 

AND PUMP 55 STATUS IS CLOSED 

 
RULE 25 

IF TANK 54 LEVEL BELOW 3.4875 

THEN PIPE 58 STATUS IS OPEN 

AND PUMP 55 STATUS IS OPEN 

 

• Cenário 1 

RULE 1 

IF SYSTEM CLOCKTIME >= 00:00 

AND SYSTEM CLOCKTIME <= 24:00 

THEN PUMP 7 STATUS IS CLOSED 

AND VALVE 2 STATUS IS CLOSED 
AND PIPE 39 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 2 

IF TANK 10 LEVEL ABOVE 3.52 

THEN VALVE 15 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 12 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 10 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 11 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 3 

IF TANK 10 LEVEL BELOW 2.64 

THEN VALVE 15 STATUS IS 18.55 
AND PIPE 12 STATUS IS OPEN 

AND PIPE 10 STATUS IS OPEN 

AND PIPE 11 STATUS IS OPEN 

 

RULE 8 

IF TANK 21 LEVEL ABOVE 3.99 

THEN PIPE 63 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 9 

IF TANK 21 LEVEL BELOW 3.7 

THEN PIPE 63 STAUS IS OPEN 
 

RULE 10 

IF TANK 22 LEVEL ABOVE 3.99 
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THEN PIPE 64 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 11 

IF TANK 22 LEVEL BELOW 3.7 

THEN PIPE 64 STAUS IS OPEN 

 

RULE 12 

IF TANK 30 LEVEL ABOVE 3.73 

THEN PIPE 31 STATUS IS CLOSED 

 
RULE 13 

IF TANK 31 LEVEL ABOVE 3.73 

THEN PIPE 32 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 14 

IF TANK 31 LEVEL ABOVE 3.73 

AND TANK 30 LEVEL ABOVE 3.73 

THEN PUMP 23 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 29 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 26 STATUS IS CLOSED 

 
RULE 15 

IF TANK 30 LEVEL BELOW 2.805 

THEN PIPE 31 STATUS IS OPEN 

AND PIPE 29 STATUS IS OPEN 

AND PUMP 23 STATUS IS OPEN 

AND PIPE 26 STATUS IS OPEN 

 

RULE 16 

IF TANK 31 LEVEL BELOW 2.805 

THEN PIPE 32 STATUS IS OPEN 

AND PIPE 29 STATUS IS OPEN 
AND PUMP 23 STATUS IS OPEN 

AND PIPE 26 STATUS IS OPEN 

 

RULE 17 

IF TANK 36 LEVEL ABOVE 5.71 

THEN PIPE 38 STATUS IS CLOSED 

AND PUMP 43 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 18 

IF TANK 36 LEVEL BELOW 4.29 

THEN PIPE 38 STATUS IS OPEN 

AND PUMP 43 STATUS IS OPEN 
 

RULE 19 

IF TANK 49 LEVEL ABOVE 4.49 

THEN PIPE 51 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 20 

IF TANK 48 LEVEL ABOVE 4.49 

THEN PIPE 52 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 21 

IF TANK 49 LEVEL ABOVE 4.49 
AND TANK 48 LEVEL ABOVE 4.49 

THEN PUMP 45 STATUS IS CLOSED 

AND PUMP 67 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 22 

IF TANK 49 LEVEL BELOW 3.375 

THEN PIPE 51 STATUS IS OPEN 

AND PUMP 45 STATUS IS OPEN 

AND PUMP 67 STATUS IS OPEN 

 

RULE 23 

IF TANK 48 LEVEL BELOW 3.375 

THEN PIPE 52 STATUS IS OPEN 
AND PUMP 45 STATUS IS OPEN 

AND PUMP 67 STATUS IS OPEN 

 

RULE 24 

IF TANK 54 LEVEL ABOVE 4.64 

THEN PIPE 58 STATUS IS CLOSED 

AND PUMP 55 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 25 

IF TANK 54 LEVEL BELOW 3.4875 

THEN PIPE 58 STATUS IS OPEN 
AND PUMP 55 STATUS IS OPEN 

 

• Cenário 2 

 

RULE 1 

IF SYSTEM CLOCKTIME >= 00:00 

AND SYSTEM CLOCKTIME <= 24:00 

THEN PIPE 38 STATUS IS CLOSED 

AND PUMP 35 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 36 STATUS IS CLOSED 

 
RULE 2 

IF TANK 36 LEVEL ABOVE 5.72 

THEN PIPE 39 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 18 

IF TANK 36 LEVEL BELOW 4.29 

THEN PIPE 39 STATUS IS OPEN 

 

• Cenário 3 

 

RULE 1 

IF SYSTEM CLOCKTIME >= 00:00 
AND SYSTEM CLOCKTIME <= 24:00 

THEN PUMP 45 STATUS IS CLOSED 

AND PUMP 55 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 24 

IF TANK 54 LEVEL ABOVE 4.64 

THEN PIPE 58 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 69 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 25 

IF TANK 54 LEVEL BELOW 3.4875 
THEN PIPE 58 STATUS IS OPEN 

AND PIPE 69 STATUS IS OPEN 
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C. Modelo Lavandeira (COC) 

 

• Cenário Base 

 

RULE 1 
IF SYSTEM CLOCKTIME >= 00:00 

AND SYSTEM CLOCKTIME <= 24:00 

THEN PIPE 1 STATUS IS CLOSED 
AND VALVE 2 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 2 

IF TANK 8 LEVEL ABOVE 4.0 
THEN PIPE 10 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 3 
IF TANK 9 LEVEL ABOVE 4.0 

THEN PIPE 9 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 4 
IF TANK 8 LEVEL ABOVE 4.0 

AND TANK 9 LEVEL ABOVE 4.0 

THEN PUMP 3 STATUS IS CLOSED 
 

RULE 5 

IF TANK 8 LEVEL BELOW 3.075 
THEN PIPE 10 STATUS IS OPEN  

AND PUMP 3 STATUS IS OPEN 

 

RULE 6 
IF TANK 8 LEVEL BELOW 3.075 

THEN PIPE 9 STATUS IS OPEN 

AND PUMP 3 STATUS IS OPEN 

 

RULE 7 
IF TANK 14 LEVEL ABOVE 4.0 

THEN PIPE 15 STATUS IS CLOSED 

AND PUMP 13 STATUS IS CLOSED 

 
RULE 8 

IF TANK 14 LEVEL BELOW 3.075 

THEN PIPE 15 STATUS IS OPEN 
AND PUMP 13 STATUS IS OPEN 

 

 

• Cenário 1 
 

RULE 1 

IF SYSTEM CLOCKTIME >= 00:00 

AND SYSTEM CLOCKTIME <= 24:00 
THEN PUMP 3 STATUS IS CLOSED 

AND PUMP 13 STATUS IS CLOSED 

 
RULE 2 

IF TANK 14 LEVEL ABOVE 4.1 

THEN PIPE 17 STATUS IS CLOSED 
 

RULE 3 

IF TANK 14 LEVEL BELOW 3.075 

THEN PIPE 17 STATUS IS OPEN 
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D. Modelo Cabeço das Pedras-Vagos-Floresta (COC) 

 

• Cenário Base 

 

RULE 1 

IF SYSTEM CLOCKTIME >= 00:00 

AND SYSTEM CLOCKTIME <= 24:00 

THEN PIPE 15 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 19 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 16 STATUS IS CLOSED 
 

RULE 2 

IF TANK 7 LEVEL ABOVE 4.64 

THEN PIPE 6 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 3 

IF TANK 8 LEVEL ABOVE 4.64 

THEN PIPE 5 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 4 

IF TANK 7 LEVEL BELOW 3.4875 

THEN PIPE 6 STATUS IS OPEN 
 

RULE 5 

IF TANK 8 LEVEL BELOW 3.4875 

THEN PIPE 5 STATUS IS OPEN 

 

RULE 6 

IF TANK 13 LEVEL ABOVE 3.91 

THEN PIPE 10 STATUS IS CLOSED 

AND PUMP 9 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 7 
IF TANK 13 LEVEL BELOW 2.94 

THEN PIPE 10 STATUS IS OPEN 

AND PUMP 9 STATUS IS OPEN 

 

RULE 8 

IF TANK 21 LEVEL ABOVE 2.06 

THEN PIPE 20 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 46 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 45 STATUS IS CLOSED 

AND PUMP 44 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 9 
IF TANK 21 LEVEL BELOW 1.5525 

THEN PIPE 20 STATUS IS OPEN 

AND PIPE 46 STATUS IS OPEN 

AND PIPE 45 STATUS IS OPEN 

AND PUMP 44 STATUS IS OPEN 

 

RULE 10 

IF TANK 34 LEVEL ABOVE 3.0 

THEN PIPE 34 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 11 
IF TANK 35 LEVEL ABOVE 3.0 

THEN PIPE 35 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 12 

IF TANK 35 LEVEL ABOVE 3.0 

AND TANK 34 LEVEL ABOVE 3.0 

THEN PIPE 31 STATUS IS CLOSED 

AND PUMP 26 STATUS IS CLOSED 

AND PUMP 25 STATUS IS CLOSED 
 

RULE 13 

IF TANK 34 LEVEL BELOW 2.325 

THEN PIPE 34 STATUS IS OPEN 

AND PIPE 31 STATUS IS OPEN 

AND PUMP 26 STATUS IS OPEN 

AND PUMP 25 STATUS IS OPEN 

 

RULE 14 

IF TANK 34 LEVEL BELOW 2.325 

THEN PIPE 35 STATUS IS OPEN 

AND PIPE 31 STATUS IS OPEN 
AND PUMP 26 STATUS IS OPEN 

AND PUMP 25 STATUS IS OPEN 

 

RULE 15 

IF TANK 42 LEVEL ABOVE 1.3 

THEN PIPE 39 STATUS IS CLOSED 

AND PUMP 38 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 16 

IF TANK 42 LEVEL BELOW 1.05 

THEN PIPE 39 STATUS IS OPEN 
AND PUMP 38 STATUS IS OPEN 

 

 

• Cenário 1 

 

RULE 1 

IF SYSTEM CLOCKTIME >= 00:00 

AND SYSTEM CLOCKTIME <= 24:00 

THEN PIPE 2 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 19 STATUS IS CLOSED 

AND PUMP 9 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 10 STATUS IS CLOSED 
AND PIPE 12 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 46 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 20 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 45 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 2 

IF TANK 13 LEVEL ABOVE 3.91 

THEN PIPE 1 STATUS IS CLOSED  

 

RULE 3 

IF TANK 13 LEVEL BELOW 2.94 
THEN PIPE 1 STATUS IS OPEN 
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• Cenário 2 

 

RULE 1 

IF SYSTEM CLOCKTIME >= 00:00 

AND SYSTEM CLOCKTIME <= 24:00 

THEN PIPE 2 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 16 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 46 STATUS IS CLOSED 
AND PUMP 44 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 2 

IF TANK 21 LEVEL ABOVE 2.06 

THEN PIPE 20 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 19 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 15 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 3 

IF TANK 21 LEVEL BELOW 1.5525 

THEN PIPE 20 STATUS IS OPEN 

AND PIPE 19 STATUS IS OPEN 
AND PIPE 15 STATUS IS OPEN 
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E. Modelo Ervedal-Carvalhais-Covão do Lobo (COC) 

 

• Cenário Base 

 

RULE 1 

IF SYSTEM CLOCKTIME >= 00:00 

AND SYSTEM CLOCKTIME <= 24:00 

THEN VALVE 14 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 19 STATUS IS CLOSED 

 
RULE 2 

IF TANK 9 LEVEL ABOVE 3.89 

THEN PIPE 8 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 3 

IF TANK 8 LEVEL ABOVE 3.89 

THEN PIPE 7 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 4 

IF TANK 9 LEVEL ABOVE 3.89 

AND TANK 8 LEVEL ABOVE 3.89 

THEN PUMP 21 STATUS IS CLOSED 
AND PIPE 18 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 3 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 5 

IF TANK 9 LEVEL BELOW 2.925 

THEN PIPE 8 STATUS IS OPEN 

AND PIPE 3 STATUS IS OPEN 

AND PIPE 18 STAUS IS OPEN 

AND PUMP 21 STATUS IS OPEN 

 

RULE 6 
IF TANK 8 LEVEL BELOW 2.925 

THEN PIPE 7 STATUS IS OPEN 

AND PIPE 3 STATUS IS OPEN 

AND PIPE 18 STAUS IS OPEN 

AND PUMP 21 STATUS IS OPEN 

 

RULE 7 

IF TANK 14 LEVEL ABOVE 4.29 

THEN PUMP 11 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 12 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 8 
IF TANK 14 LEVEL BELOW 3.225 

THEN PUMP 11 STATUS IS OPEN 

AND PIPE 12 STATUS IS OPEN 

 

RULE 9 

IF TANK 21 LEVEL ABOVE 3.99 

THEN PUMP 20 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 10 

IF TANK 21 LEVEL BELOW 3 

THEN PUMP 20 STATUS IS OPEN 
 

RULE 11 

IF TANK 30 LEVEL ABOVE 4.39 

THEN valve 30 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 12 

IF TANK 31 LEVEL ABOVE 4.39 

THEN valve 31 STATUS IS CLOSED 

 
RULE 13  

IF TANK 31 LEVEL ABOVE 4.39 

AND TANK 30 LEVEL ABOVE 4.39 

THEN PIPE 29 STATUS IS CLOSED 

AND PUMP 22 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 14 

IF TANK 30 LEVEL BELOW 3.3 

THEN valve 30 STATUS IS 4.58 

AND PIPE 29 STATUS IS OPEN 

AND PUMP 22 STATUS IS OPEN 

 
RULE 15 

IF TANK 31 LEVEL BELOW 3.3 

THEN valve 31 STATUS IS 4.58 

AND PIPE 29 STATUS IS OPEN 

AND PUMP 22 STATUS IS OPEN 

 

RULE 16 

IF TANK 36 LEVEL ABOVE 3.79 

THEN PIPE 37 STATUS IS CLOSED 

AND PUMP 36 STATUS IS CLOSED 

 
RULE 17  

IF TANK 36 LEVEL BELOW 2.85 

THEN PIPE 37 STATUS IS OPEN 

AND PUMP 36 STATUS IS OPEN 

 

• Cenário 1 

 

RULE 1 

IF TANK 14 LEVEL ABOVE 4.29 

THEN PIPE 15 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 2 
IF TANK 14 LEVEL BELOW 3.23 

THEN PIPE 15 STATUS IS OPEN 

 

• Cenário 2 

 

RULE 1 

IF SYSTEM CLOCKTIME >= 00:00 

AND SYSTEM CLOCKTIME <= 24:00 

THEN VALVE 14 STATUS IS CLOSED 

AND VALVE 6 STATUS IS CLOSED 

AND VALVE 5 STATUS IS CLOSED 
AND PUMP 21 STATUS IS CLOSED 
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AND PUMP 22 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 27 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 28 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 2 

IF TANK 31 LEVEL ABOVE 4.39 

THEN VALVE 31 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 9 

IF TANK 30 LEVEL ABOVE 4.39 
THEN VALVE 30 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 10 

IF TANK 31 LEVEL ABOVE 4.39 

AND TANK 30 LEVEL ABOVE 4.39 

THEN PIPE 18 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 19 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 29 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 11 

IF TANK 31 LEVEL BELOW 3.3 

THEN VALVE 31 STATUS IS 4.58 

AND PIPE 29 STATUS IS OPEN 

AND PIPE 19 STATUS IS OPEN 

AND PIPE 18 STATUS IS OPEN 

 

RULE 12 

IF TANK 30 LEVEL BELOW 3.3 

THEN VALVE 30 STATUS IS 4.58 

AND PIPE 29 STATUS IS OPEN 

AND PIPE 19 STATUS IS OPEN 
AND PIPE 18 STATUS IS OPEN 

 

RULE 13 

IF TANK 36 LEVEL ABOVE 3.8 

THEN PIPE 37 STATUS IS CLOSED 

AND PUMP 36 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 14 

IF TANK 36 LEVEL BELOW 2.85 

THEN PIPE 37 STATUS IS OPEN 

AND PUMP 36 STATUS IS OPEN 
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F. Modelo Palhaça (COS) 

 

• Cenário Base 

 

RULE 1 

IF SYSTEM CLOCKTIME >= 00:00 

AND SYSTEM CLOCKTIME <= 24:00 

THEN PIPE 16 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 2 
IF TANK 13 LEVEL ABOVE 2.9 

THEN VALVE 3 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 5 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 3 

IF TANK 13 LEVEL BELOW 2.7 

THEN VALVE 3 STATUS IS 2.55 

AND PIPE 5 STATUS IS OPEN 

 

RULE 4 

IF TANK 18 LEVEL ABOVE 3.9 

THEN PUMP 9 STATUS IS CLOSED 
AND PIPE 12 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 4 

IF TANK 18 LEVEL BELOW 3 

THEN PUMP 9 STATUS IS OPEN 

AND PIPE 12 STATUS IS OPEN 

 

 

• Cenário 1 

 
RULE 1 

IF SYSTEM CLOCKTIME >= 00:00 

AND SYSTEM CLOCKTIME <= 24:00 

THEN PIPE 5 STATUS IS CLOSED 

AND PUMP 9 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 12 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 2 

IF TANK 18 LEVEL ABOVE 3.9 

THEN PIPE 16 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 3 
IF TANK 18 LEVEL BELOW 3 

THEN PIPE 16 STATUS IS OPEN 
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G. Modelo Bustos (COS) 

 
• Cenário Base 

 

RULE 1 

IF SYSTEM CLOCKTIME >= 00:00 

AND SYSTEM CLOCKTIME <= 24:00 

THEN PIPE 16 STATUS OS CLOSED 

 

RULE 2 
IF TANK 12 LEVEL ABOVE 3.4 

THEN PIPE 20 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 3 

IF TANK 13 LEVEL ABOVE 3.4 

THEN PIPE 15 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 4 

IF TANK 12 LEVEL ABOVE 3.4 

AND TANK 13 LEVEL ABOVE 3.4 

THEN PUMP 19 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 1 STATUS IS CLOSED 
 

RULE 5 

IF TANK 12 LEVEL BELOW 3.2 

THEN PIPE 20 STATUS IS OPEN 

AND PUMP 19 STATUS IS OPEN 

AND PIPE 1 STATUS IS OPEN 

 

RULE 6 

IF TANK 13 LEVEL BELOW 3.2 

THEN PIPE 15 STATUS IS OPEN 

AND PUMP 19 STATUS IS OPEN 
AND PIPE 1 STATUS IS OPEN 

 

RULE 7 

IF TANK 18 LEVEL ABOVE 5 

THEN PUMP 5 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 6 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 8 

IF TANK 18 LEVEL BELOW 3.75 

THEN PUMP 5 STATUS IS OPEN 
AND PIPE 6 STATUS IS OPEN 

 

 

• Cenário 1 

 

RULE 1 

IF SYSTEM CLOCKTIME >= 00:00 

AND SYSTEM CLOCKTIME <= 24:00 

THEN PUMP 19 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 4 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 14 STATUS IS CLOSED 

AND VALVE 3 STATUS IS CLOSED 
AND PIPE 20 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 15 STATUS IS CLOSED 

AND PUMP 5 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 6 STATUS IS CLOSED 

AND VALVE 8 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 2 

IF TANK 18 LEVEL ABOVE 5 

THEN PIPE 16 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 3 
IF TANK 18 LEVEL BELOW 3.75 

THEN PIPE 16 STATUS IS OPEN 
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H. Modelo Mamarrosa (COS) 

 

• Cenário Base 

 

RULE 1 

IF SYSTEM CLOCKTIME >= 00:00 

AND SYSTEM CLOCKTIME <= 24:00 

THEN PIPE 8 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 2 
IF TANK 6 LEVEL ABOVE 3 

THEN PIPE 2 STATUS IS CLOSED 

AND VALVE 3 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 3 

IF TANK 6 LEVEL BELOW 2.7 

THEN PIPE 2 STATUS IS OPEN 

AND VALVE 3 STATUS IS 3 

 

RULE 4 

IF TANK 10 LEVEL ABOVE 4 

THEN PIPE 5 STATUS IS CLOSED 
AND PUMP 13 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 5 

IF TANK 10 LEVEL BELOW 3 

THEN PIPE 5 STATUS IS OPEN 

AND PUMP 13 STATUS IS OPEN 

 

• Cenário 1 

 

RULE 1 

IF SYSTEM CLOCKTIME > 11:10 
AND TANK 10 LEVEL BELOW 3 

THEN PUMP 13 STATUS IS OPEN 

 

RULE 2 

IF SYSTEM CLOCKTIME < 02:00 

AND TANK 10 LEVEL BELOW 3 

THEN PUMP 13 STATUS IS OPEN 

 

RULE 3 

IF SYSTEM CLOCKTIME >= 02:00 
AND SYSTEM CLOCKTIME <= 11:10 

AND TANK 10 LEVEL BELOW 3 

THEN PIPE 8 STATUS IS OPEN 

AND PIPE 7 STATUS IS OPEN 

 

RULE 4 

IF TANK 10 LEVEL ABOVE 3.99 

THEN PIPE 8 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 7 STATUS IS CLOSED 

AND PUMP 13 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 5 
IF TANK 6 LEVEL ABOVE 3 

THEN PIPE 2 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 6 

IF TANK 6 LEVEL BELOW 2.7 

THEN PIPE 2 STATUS IS OPEN 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

I. Modelo Z. I. Oiã 

 
RULE 1 

IF TANK 2 LEVEL BELOW 5.83 

THEN PIPE 4 STATUS IS OPEN 

 

RULE 2 

IF TANK 3 LEVEL BELOW 5.83 

THEN PIPE 5 STATUS IS OPEN 

 

RULE 3 

IF TANK 2 LEVEL BELOW 5.83 
AND TANK 3 LEVEL BELOW 5.83 

THEN PIPE 1 STATUS IS OPEN 

AND PIPE 3 STATUS IS OPEN 

 

RULE 4 

IF TANK 2 LEVEL ABOVE 6.10 

THEN PIPE 4 STATUS IS OPEN 

AND PIPE 1 STATUS IS OPEN 

AND PIPE 3 STATUS IS OPEN 

 

RULE 5 

IF TANK 3 LEVEL ABOVE 6.10 

THEN PIPE 4 STATUS IS CLOSED 
AND PIPE 1 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 3 STATUS IS CLOSED 
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J. Modelo Fermentelos (COS) 

 
RULE 1 

IF TANK 6 LEVEL ABOVE 3.70 

THEN PIPE 5 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 2 

IF TANK 7 LEVEL ABOVE 3.70 

THEN PIPE 6 STATUS IS CLOSED 

 
RULE 3 

IF TANK 6 LEVEL ABOVE 3.70 

AND TANK 7 LEVEL ABOVE 3.70 

THEN PIPE 2 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 4 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 4 

IF TANK 6 LEVEL BELOW 3.41 

THEN PIPE 5 STATUS IS OPEN 

AND PIPE 2 STATUS IS OPEN 

AND PIPE 4 STATUS IS OPEN 

 

RULE 5 
IF TANK 7 LEVEL BELOW 3.41 

THEN PIPE 6 STATUS IS OPEN 

AND PIPE 2 STATUS IS OPEN 

AND PIPE 4 STATUS IS OPEN 

 

 

K. Modelo R1.R2 (COS) 

 

• Cenário Base 

 

RULE 1 

IF SYSTEM CLOCKTIME >= 00:00 

AND SYSTEM CLOCKTIME <= 24:00 

THEN PIPE 5 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 2 

IF TANK 4 LEVEL BELOW 4 

THEN PIPE 3 STATUS IS OPEN 
AND PIPE 1 STATUS IS OPEN 

 

RULE 3 

IF TANK 5 LEVEL BELOW 4 

THEN PIPE 4 STATUS IS OPEN 

AND PIPE 1 STATUS IS OPEN 

 

RULE 4 

IF TANK 4 LEVEL ABOVE 4.29 

THEN PIPE 3 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 5 
IF TANK 5 LEVEL ABOVE 4.29 

THEN PIPE 4 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 6 

IF TANK 4 LEVEL ABOVE 4.29 

AND TANK 5 LEVEL ABOVE 4.29 

THEN PIPE 1 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 7 

IF TANK 10 LEVEL BELOW 4.65 

THEN PUMP 8 STATUS IS OPEN 
AND PIPE 9 STATUS IS OPEN 

 

RULE 8 

IF TANK 10 LEVEL ABOVE 6.19 

THEN PUMP 8 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 9 STATUS IS CLOSED 

 

• Cenário 1 

 

RULE 1 

IF SYSTEM CLOCKTIME >= 00:00 

AND SYSTEM CLOCKTIME <= 24:00 

THEN PUMP 8 STATUS IS CLOSED 

 
RULE 2 

IF TANK 4 LEVEL BELOW 4 

THEN PIPE 3 STATUS IS OPEN 

AND PIPE 1 STATUS IS OPEN 

 

RULE 3 

IF TANK 5 LEVEL BELOW 4 

THEN PIPE 4 STATUS IS OPEN 

AND PIPE 1 STATUS IS OPEN 

 

RULE 4 

IF TANK 4 LEVEL ABOVE 4.29 
THEN PIPE 3 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 5 

IF TANK 5 LEVEL ABOVE 4.29 

THEN PIPE 4 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 6 

IF TANK 10 LEVEL BELOW 4.65 

THEN PIPE 5 STATUS IS OPEN 

AND PIPE 9 STATUS IS OPEN 

 
RULE 7 

IF TANK 10 LEVEL ABOVE 6.19 

THEN PIPE 5 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 9 STATUS IS CLOSED 
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L. Modelo R0 (COS) 

 
RULE 1 

IF TANK 4 LEVEL ABOVE 4.4 

THEN PIPE 2 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 2 

IF TANK 5 LEVEL ABOVE 4.4 

THEN PIPE 3 STATUS IS CLOSED 

 
RULE 3 

IF TANK 4 LEVEL ABOVE 4.4 

AND TANK 5 LEVEL ABOVE 4.4 

THEN PIPE 1 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 4 

IF TANK 4 LEVEL BELOW 4.1 

THEN PIPE 2 STATUS IS OPEN 

AND PIPE 1 STATUS IS OPEN 

 

RULE 5 
IF TANK 5 LEVEL BELOW 4.1 

THEN PIPE 3 STATUS IS OPEN 

AND PIPE 1 STATUS IS OPEN 

 

 

 

M. Modelo Recardães (COS) 

 

• Cenário Base 

 

RULE 1 

IF SYSTEM CLOCKTIME >= 00:00 

AND SYSTEM CLOCKTIME <= 24:00 

THEN PIPE 13 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 2 

IF TANK 5 LEVEL BELOW 3.2 

THEN PIPE 4 STATUS IS OPEN 

 
RULE 3 

IF TANK 5 LEVEL ABOVE 3.45 

THEN PIPE 4 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 4 

IF TANK 10 LEVEL BELOW 3.525 

THEN PIPE 15 STATUS IS OPEN 

AND PUMP 1 STATUS IS OPEN 

 

RULE 5 

IF TANK 10 LEVEL ABOVE 4.65 

THEN PIPE 15 STATUS IS CLOSED 

AND PUMP 1 STATUS IS CLOSED 

 

• Cenário 1 

 

RULE 1 

IF SYSTEM CLOCKTIME >= 00:00 

AND SYSTEM CLOCKTIME <= 24:00 

THEN VALVE 3 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 4 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 7 STATUS IS CLOSED 
AND PUMP 1 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 2 

IF TANK 10 LEVEL BELOW 3.525 

THEN PIPE 15 STATUS IS OPEN 

AND PIPE 13 STATUS IS OPEN 

 

RULE 3 

IF TANK 10 LEVEL ABOVE 4.65 

THEN PIPE 15 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 13 STATUS IS CLOSE
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N. Modelo R4 (COS) 

 
RULE 1 

IF TANK 6 LEVEL BELOW 4.9 

THEN PIPE 4 STATUS IS OPEN 

AND PIPE 3 STATUS IS OPEN 

 

RULE 2 

IF TANK 7 LEVEL BELOW 4.9 

THEN PIPE 5 STATUS IS OPEN 
AND PIPE 3 STATUS IS OPEN 

 

RULE 3 

IF TANK 6 LEVEL ABOVE 5.19 

THEN PIPE 4 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 4 

IF TANK 7 LEVEL ABOVE 5.19 

THEN PIPE 5 STATUS IS CLOSED 

 

RULE 5 

IF TANK 6 LEVEL ABOVE 5.19 

AND TANK 7 LEVEL ABOVE 5.19 

THEN PIPE 3 STATUS IS CLOSED 
 

RULE 6 

IF NODE 13 PRESSURE BELOW 10 

THEN PUMP 13 STATUS IS OPEN 
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APÊNDICE III – Consumo nas redes de distribuição AdRA 

 

 

 

Figura 158 - Consumo na junção Ervosas NE – Recinto Moitinhos 

 

 

Figura 159 - Consumo na junção Moitinhos – Recinto Moitinhos 
 

 

Figura 160 - Consumo na junção Lagoa 

 

 

Figura 161 - Consumo na junção Gafanha da Nazaré 
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Figura 162 - Consumo na junção Barra 
 

 

Figura 163 - Consumo na junção Costa Nova 
 

 

Figura 164 - Consumo na junção Salgueiro – Recinto Lavandeira 

 

 

Figura 165 - Consumo na junção Cabeço das Pedras 1 
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Figura 166 - Consumo na junção Cabeço das Pedras 2 

 

 

Figura 167 - Consumo na junção Vagos 1 

 

 

Figura 168 - Consumo na junção Vagos 2 
 

 

Figura 169 - Consumo na junção Gafanha da Boa Hora 
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Figura 170 - Consumo na junção Ervedal 

 

 

Figura 171 - Consumo na junção Covão do Lobo 

 

 

 

Figura 172 - Consumo na junção Lavandeira 

 

 

Figura 173 - Consumo na junção Z.I. Vagos 
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Figura 174 - Consumo na junção Z.I. Oiã 

 

Figura 175 - Consumo na junção Palhaça 

 

Figura 176 - Consumo na junção Bustos 

 

 

Figura 177 - Consumo na junção Mamarrosa 
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Figura 178 - Consumo na junção Zona Baixa-Fermentelos 

 

Figura 179 - Consumo na junção Zona Alta-Fermentelos 

 

 

Figura 180 - Consumo na junção Recardães 

 

 

Figura 181 - Consumo na junção Barrô 
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Figura 182 - Consumo na junção Águeda 

 

 

Figura 183 - Consumo na junção Zona Baixa-R1.R2 

 

 

Figura 184 - Consumo na junção Zona Alta-R1.R2 

 

 

Figura 185 - Consumo na junção R4-Zona Baixa 

 

Figura 186 - Consumo na junção R4-Zona Alta 
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APÊNDICE IV – Pressões nos pontos de entrega SRC 

 

 

Figura 187 - Pressão de entrega no PE Lagoa 

 

 

Figura 188 - Pressão de entrega no PE Gafanha da Nazaré 

 

 

Figura 189 - Pressão no PE Lavandeira 

 

 

Figura 190 - Pressão no PE Cabeço das Pedras 
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Figura 191 - Pressão no PE Ervedal 

 

 

Figura 192 - Pressão no PE Bustos 

 

 

Figura 193 - Pressão no PE Mamarrosa 

 

 

Figura 194 - Pressão no PE Z.I. Oiã 
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Figura 195 - Pressão no PE Silveiro 

 

 

Figura 196 - Pressão de entrega no PE R0 

 

 

Figura 197 - Pressão de entrega no PE R1 

 

 

Figura 198 - Pressão de entrega no PE R4 
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