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UMA IMPLEMENTAÇÃO EM SIG PARA SUPORTE AO 
DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO EM SISTEMAS DE 

FORNECIMENTO DE ÁGUA 

Eulimar Cunha Tibúrcio1 & Marco Aurélio Holanda de Castro2

RESUMO --- Este trabalho mostra o resultado do desenvolvimento de uma interface em SIG, 
chamada UFCnet. Tendo em vista os avanços em tecnologia de software de SIG, esta pesquisa 
pretende mostrar a viabilidade do uso de Sistema de Informação Geográfica aplicado ao 
dimensionamento hidráulico de sistemas de abastecimento de água sob pressão através da aplicação 
de uma interface que trabalha incorporada a um SIG reconhecido internacionalmente pela 
comunidade científica que trabalha com dados espaciais (ArcMap) que utiliza rotinas do simulador 
hidráulico EPANET, permitindo, assim, a comunicação entre estas duas tecnologias. Esta interface 
tem como importância o fato de ter sido construída com ArcObjects (mesma plataforma de 
desenvolvimento da família de aplicativos ArcGIS Desktop do Environmental Systems Research 
Institute – ESRI); tem como característica uma fácil interação para diversas tarefas relacionadas ao 
dimensionamento de um sistema de fornecimento de água.  

ABSTRACT --- UFCnet is an interface that works connected in ArcMap software and intends to 
show the viability of the use of Geographic Information System (GIS) applied to the hydraulical 
sizing of systems of water supply under pressure that uses routines of hydraulical simulator 
EPANET, allowing, thus, the communication between these two technologies. This interface has as 
importance the fact to have been constructed with ArcObjects (same platform of development of the 
applicatory family of ArcGIS Desktop of the Environmental Systems Research Institute - ESRI); it 
has as characteristic an easy interaction for tasks related to the sizing of a system of water supply. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Sistemas de abastecimento de água são sistemas hidráulicos sob pressão formados por 

tubulações, reservatórios de nível fixo, reservatórios de nível variável, boosters, válvulas, estações 

de bombeamento, mananciais e outros elementos hidráulicos, os quais são responsáveis pelo 

abastecimento de pontos de consumo, tais como indústrias, comércios, residências, escolas, 

hospitais, dentre outros, tendo a finalidade de atender, dentro de condições sanitárias e hidráulicas, a 

cada um desses pontos de consumo de uma localidade ou setor de abastecimento. 

A utilização de Sistema de Informação Geográfica (SIG) vem se tornando necessária no 

domínio de conhecimento das diversas áreas de engenharia. Esta necessidade ocorre em virtude da 

economia de tempo obtida com a automatização de tarefas rotineiras de manipulação de dados 

espaciais. 

SIG oferece um vasto potencial para análise de dados espaciais e vêm se tornando mais e mais 

utilizado, não somente para atender demandas de mercado, mas também no meio acadêmico. 

Entretanto, há uma opinião generalizada de que SIG é o remédio para a solução de todos os 

problemas que envolvem dados espaciais. Muito além de se limitar somente às possibilidades 

oferecidas por esse software, o bom profissional deve procurar, à medida do possível, aproveitar as 

potencialidades de SIG para desenvolver suas próprias interfaces para aplicações específicas. 

Os modelos constituem os instrumentos computacionais mais consagrados no campo de 

projeto e dimensionamento hidráulico de sistemas de abastecimento de água. No entanto, uma das 

tarefas que mais consomem tempo e esforço ao se tentar simular computacionalmente uma rede real 

de distribuição de água, consiste em compor um arquivo com os dados de entrada da rede. O motivo 

de tal dificuldade é que a quantidade de dados necessários à simulação é muito grande. Além de 

consumir tempo, quanto maior for a rede, maior é a probabilidade de se cometer erros na formação 

do referido arquivo de entrada.  

A interface UFCnet é um software de pré-processamento que tem como principal objetivo a 

criação de um arquivo de entrada de dados para o simulador hidráulico EPANET. Esta interface faz 

a comunicação dinâmica (via DLL) entre o sistema ArcMap e o simulador EPANET, utilizando-se 

de duas plataformas de desenvolvimento: ArcObjects e Microsoft Visual Basic (Burke,2003). Esta 

interface foi desenvolvida para dar suporte ao dimensionamento hidráulico de sistemas de 

abastecimento de água.  

O componente EPANET desta interface foi desenvolvido pela divisão de pesquisa de água 

para consumo do Laboratório Nacional de Pesquisa de Gerenciamento de Risco da Agência de 

Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Este componente realiza a simulação de período 

estendido, tanto do comportamento hidráulico, quanto do comportamento da qualidade da água 
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dentro de redes de tubulações sob pressão. A título de informação, EPANET é um software de 

domínio público que pode ser livremente copiado e distribuído (EPA, 2007), que permite fazer 

simulações de comportamento hidráulico e de qualidade da água em redes pressurizadas, 

verificando, desta forma, o seu comportamento. 

O componente ArcMap foi desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa de Sistemas Ambientais 

dos Estados Unidos (ESRI,2007). Este é um poderoso SIG reconhecido internacionalmente pela 

comunidade científica que opera com dados espaciais. Este componente representa um conjunto de 

ferramentas poderosas para mapeamento, relatórios e análise baseada em mapa. Após instalação, a 

interface fica embutida nesta aplicação SIG. Estando na área de trabalho do ArcMap, clicando no 

menu View da aplicação ArcMap, depois em ToolBars e, em seguida, na opção UFCnet, a interface 

UFCnet (Figura 1.1) será habilitada. 

 

Figura 1.1 – Habilitando a interface UFCnet 
 

As ferramentas de digitalização dos componentes hidráulicos da rede de abastecimento de 

água estão situadas na extremidade esquerda da barra de ferramentas UFCnet, conforme mostra a 

Figura 1.1.  

 Um diagrama de fluxo de processo apresentando a integração ArcMap-EPANET é mostrado 

na Figura 1.2. A integração é realizada usando EPANET Toolkit, interfaces gráficas do usuário 

elaboradas em Microsoft Visual Basic Professional 6.0 e a plataforma de desenvolvimento 

ArcObjects.  

 

Figura 1.2 – Diagrama de fluxo de processo mostrando a 
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2 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

2.1 Sistema de Informação Geográfica 

 

2.2.1 Por que Sistema de Informação Geográfica? 

Segundo DeMers (2003), Sistema de Informação Geográfica (SIG) está mudando a maneira 

como os mapas são tratados, como as informações geográficas são pensadas, até mesmo a maneira 

em que os dados geográficos são coletados e compilados, tornando comuns tarefas que eram 

impossíveis com mapas tradicionais. 

A manipulação de dados espaciais tem sido objeto da atividade humana desde a mais remota 

antigüidade, quando navegadores, geógrafos, pesquisadores e geocientistas observavam 

informações espaciais e as descreviam de forma gráfica. Os primeiros esboços de SIG podem ser 

observados nas pinturas rupestres, que refletem o registro das interações do homem para com o 

meio em que viviam, onde as áreas de caça e pesca, local aprazível para acampamentos eram e são 

ainda hoje, objetos constantes de registro. Segundo Matos (2001), o mais antigo vestígio de um 

mapa data de 3800 a. C.; uma placa de argila mesopotâmica representando montanhas, cursos de 

água e outros objetos passíveis de representação cartográfica, mas a idéia será seguramente mais 

antiga. 

As capacidades emergentes para apresentação gráfica mostraram uma regra importante neste 

desenvolvimento. SIG é um dos produtos significantes deste período de rápida mudança 

tecnológica. O impacto gerado por SIG foi amplamente percebido em todos os campos que usam 

informações geográficas como, por exemplo, recursos naturais, agricultura, publicidade, arquitetura, 

espaço aéreo, mapeamento automatizado, negócios, mapas cadastrais, desenvolvimento 

comunitário, construção, análise de crime, estudo demográfico, educação, serviços emergenciais, 

energia, engenharia, gerenciamento ambiental, estudo de epidemia, serviços financeiros, 

gerenciamento de frota, saúde, serviços humanos, gerenciamento de terra, seguro, inteligência, 

marketing, defesa militar, minas, gasoduto, planejamento, gerenciamento de propriedade, saúde 

pública, informação pública, segurança pública, trânsito público, planejamento de rota, serviços 

sociais, telecomunicações, turismo, transporte, viagem, universidades, serviços de utilidade pública 

(água, luz, telefone), recursos hídricos, dentre outros. 

 

2.2.2 Motivos ou razões para a utilização do SIG 

A finalidade principal de um SIG é fornecer suporte às tomadas de decisões baseadas em 

dados espaciais. Por exemplo, um gerenciador de recursos hídricos pode usar o SIG para reunir 

dados na forma de um mapa de potencial hídrico de uma bacia hidrográfica para decidir prioridades 
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para exploração futura. Naturalmente, o SIG é uma ferramenta valiosa em gerenciamento de bancos 

de dados georeferenciados para coletar, manter e usar dados espaciais, bem como para gerar 

produtos cartográficos padronizados e personalizados. Segundo Bonham-Carter (1994), a aplicação 

de SIG alcança maiores metas através de uma ou mais das seguintes atividades com dados 

espaciais: organização, visualização, questionamento, combinação, análise e predição. 

A finalidade principal de um SIG é fornecer suporte às tomadas de decisões baseadas em 

dados espaciais. Por exemplo, um gerenciador de recursos hídricos pode usar o SIG para reunir 

dados na forma de um mapa de potencial hídrico de uma bacia hidrográfica para decidir prioridades 

para exploração futura. Naturalmente, o SIG é uma ferramenta valiosa em gerenciamento de bancos 

de dados georeferenciados para coletar, manter e usar dados espaciais, bem como para gerar 

produtos cartográficos padronizados e personalizados. Segundo Bonham-Carter (1994), a aplicação 

de SIG alcança maiores metas através de uma ou mais das seguintes atividades com dados 

espaciais: organização, visualização, questionamento, combinação, análise e predição. 

• Organização 

Qualquer pesquisador que tem colecionado uma ampla massa de dados para um propósito 

particular sabe da importância da organização dos dados. Dados podem ser arranjados em várias 

maneiras diferentes, e a menos que o esquema de organização seja apropriado para a aplicação 

disponível, informação útil pode não ser facilmente extraída. Esquemas para organizar dados são às 

vezes chamados modelos de dados. A principal característica para organizar dados em SIG é a 

localização espacial. Uma simples listagem em tabelas de poços de água pode ser interessante para 

análise da qualidade da água nesses poços, mas sem o conhecimento da localização das amostras de 

água de cada poço, a interpretação de padrões espaciais e relacionamentos com outros dados 

espaciais, tais como epidemia de cólera por ingestão de água contaminada, não poderiam ser 

estabelecidos. Os dados em SIG podem também ser organizados segundo características não 

espaciais. Modelos de dados devem, portanto, organizar observações espaciais e atributos não 

espaciais. A eficiência e tipo de organização de dados afetam todas as outras cinco atividades e é, 

portanto, de fundamental importância. 

• Visualização 

As capacidades gráficas de computadores são exploradas por SIG para visualização. Seres 

humanos têm uma habilidade extraordinária para compreender visualmente relacionamentos 

espaciais complexos, ao passo que a mesma informação pode ser ligeiramente ininteligível quando 

apresentada como uma tabela de números. Por exemplo, fornecida uma tabela com os atributos não 

espaciais dos pontos de consumo numa rede de Abastecimento de Água, um especialista em 

abastecimento urbano é normalmente incapaz de reconhecer a distribuição espacial de zonas de alta 

e de baixa pressão no dado tabular, mas quando essa mesma tabela é convertida para uma 
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apresentação de mapa efetivo, padrões espaciais são imediatamente revelados.  

• Questionamento Espacial 

Visualização revela padrão espacial entre coleções de itens de dados organizados. Contudo, 

visualização não é tão útil para responder questões especiais nos dados, tais como o valor de itens 

de dados particulares. Questionamento espacial é uma atividade complementar à visualização de 

dados. Pode-se realizar uma variedade de questionamentos em SIG, como apontar em 

características sobre um mapa para identificá-las (obter seus atributos), encontrar características 

com atributos particulares, encontrar características próximas a outras características, encontrar 

características que estejam parcialmente ou totalmente dentro de determinadas áreas, encontrar 

características que interceptam outras características, trabalhar com características que foram 

selecionadas, agregar seus dados, dentre outros.  

Sistema de Informação Geográfica permite ao usuário gerar uma tabela resumo de 

características selecionadas relativas a um local específico. O local é freqüentemente identificado 

interativamente com o cursor, e a tabela é instantaneamente atualizada quando o cursor é movido 

para cada nova localização. Obviamente isto requer que os dados sejam eficientemente organizados 

por localização espacial para permitir rápida recuperação. 

• Combinação 

A habilidade para unir conjuntos de dados espaciais de fontes bastante diferentes e mostrar e 

manipular combinações pode freqüentemente levar a uma compreensão e interpretação de 

fenômenos espaciais que não são simplesmente aparentes quando tipos de dados espaciais 

individuais são considerados isoladamente. Por exemplo, sobrepondo um mapa digitalizado de uso 

de solo em uma imagem de satélite, pode tornar claro que um uso particular de solo tem uma 

textura distinta sobre a imagem. O processo de combinar layers de dados espaciais é, às vezes, 

chamado de integração de dados (Bonham-Carter, 1994). Modelos de integração são modelos 

matematicamente simbólicos, que utilizam operações lógicas e aritméticas para combinar layers de 

dados juntos. Essas operações são conhecidas como álgebra de mapa, específicas para SIG. Uma 

das características realmente poderosas de SIG é a habilidade para ligar várias expressões de 

álgebra de mapa juntas para formar algoritmos mais complexos. Vários mapas e dados de tabelas de 

atributos podem ser combinados em um único passo de processamento. O processo de combinar 

mapas juntos é freqüentemente chamado de modelagem cartográfica ou de mapa. 

• Análise 

Análise é o processo de inferir significado dos dados. Análise é freqüentemente conduzida 

visualmente em SIG, como já indicado. Análise em SIG pode também ser conduzida por medidas, 

cálculos estatísticos, modelos apropriados para valores de dados e outras operações. Análise é 

conduzida ou sobre dados organizados em mapas, ou em dados organizados em tabelas. Análise 
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espacial em SIG significa simplesmente a análise de dados espaciais. Na literatura estatística, 

contudo, análise espacial freqüentemente implica análise especificamente envolvendo localização 

espacial. Por exemplo, análise de superfície de tendência é um método de ajuste de uma superfície 

matemática para observar valores de dados, e explicitamente usar as coordenadas espaciais nos 

cálculos. 

• Predição 

A finalidade maior de um estudo envolvendo SIG é freqüentemente para predição. Predição 

em SIG envolve o uso de mapeamento algébrico para modelos simbólicos que incorporam as regras 

para combinar layers de dados juntos. Predição é às vezes um exercício de pesquisa para explorar o 

resultado da formação de um conjunto particular de presunções, freqüentemente com o propósito de 

examinar o desempenho de um modelo. As ferramentas de modelagem de SIG fornecem o meio 

para usar dados espaciais na resolução do problema, além de simplesmente a recuperação e 

apresentação de informação (Bonham-Carter, 1994). 

 

2.2.3 Definição de um SIG 

É difícil definir Sistema de Informação Geográfica e representar a integração de muitas 

áreas relacionadas, assim como o campo da geografia. Esta falta de definição compreensível tem 

resultado em muitas concepções erradas sobre o que é um SIG, quais são suas capacidades e para 

um SIG pode ser utilizado. 

Segundo Bonham-Carter (1994), a palavra informação implica que os dados em SIG são 

organizados para produzir conhecimentos úteis, freqüentemente com mapas e imagens coloridos, 

mas também como gráficos estatísticos, tabelas, e várias respostas sobre tela para questionamentos 

interativos. A palavra sistema implica em vários componentes ligados e inter-relacionados com 

diferentes funções para captura de dados, entrada, manipulação, transformação, visualização, 

combinação, questionamento, análise, modelagem e saída. 

Segundo Matos (2001), SIG é um sistema de informação aplicado à modelagem geográfica 

de fenômenos. 

Michael N. DeMers escolheu usar a definição que mais se assemelha ao modo como o SIG 

opera como uma série de subsistemas dentro de um sistema maior (DeMers, 2003). SIG, de acordo 

com esta definição, têm os seguintes subsistemas: 

Um subsistema de entrada de dados que coleta e prepara dados espaciais de várias fontes. 

Este subsistema é também largamente responsável pela transformação de diferentes tipos de dados 

espaciais (isto é, de símbolos isolinhas sobre um mapa topográfico para pontos de elevações dentro 

de SIG). 
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Um subsistema de armazenamento e edição de dados que organiza os dados espaciais em 

uma maneira que permite recuperação, atualização, e edição. 

Um subsistema de manipulação e análise de dados que realiza tarefas sobre os dados, agrega 

e desagrega, estima parâmetros e constantes assim como realiza funções de modelagem. 

Um subsistema de relatório que mostra toda ou parte da base de dados em forma tabular, 

gráfica ou de mapa. 

 

3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Processamento dos dados 

Um layer de arruamentos usado como mapa-base ou de informação de contexto e um layer 

de curvas de nível usado para determinação de cotas de todos os elementos hidráulicos que fazem 

parte de um sistema de abastecimento são necessários como entrada. 

 Os layers utilizados no exemplo de aplicação desta interface representam arruamentos 

(Figura 3.1) e curvas de nível (Figura 3.2) de conjunto habitacional no Eusébio-CE (sistema de 

teste). Carregando estes layers na janela de mapa do SIG ArcMap através de comandos da interface 

UFCnet, obtém-se o cenário (Figura 3.3), a partir do qual serão inseridos os componentes 

hidráulicos deste sistema de teste.  
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Figura 3.1 – Arruamentos de conjunto habitacional no Eusébio-CE 
Fonte: Tibúrcio (2006). 

Figura 3.2 – Cotas de conjunto habitacional no Eusébio-CE 
Fonte: Tibúrcio (2006). 
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Figura 3.3 – Arruamentos e curvas de nível de conjunto habitacional no Eusébio-CE 
Fonte: Tibúrcio (2006). 
 

3.2 Geração e exportação do arquivo de dados da rede 

 O passo seguinte consiste em gerar e exportar a descrição-base do sistema de teste e 

inicializar o simulador EPANET com este sistema carregado em sua janela de mapa. 

 Existem três opções de arquivo de exportação para esta interface: Simulação da rede e das 

adutoras, Projeto/Dimensionamento da rede e Projeto/Dimensionamento das adutoras, conforme 

mostra a Figura 3.4. 

 

Figura 3.4 – Ambiente de inicialização do simulador EPANET – tipo de operação 
Fonte: Tibúrcio (2006). 
 

Considerando a opção Simulação da rede e das adutoras, é necessário o fornecimento de 

informações sobre a fórmula de perda de carga e sobre a opção de cálculo para as vazões nodais 

para o software UFCnet. 
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Neste software incorporado no SIG ArcMap, a fórmula de perda de carga é indicada no 

ambiente de seleção de opções de simulação hidráulica do sistema, conforme Figura 3.5. 

 

Figura 3.5 – Ambiente de edição – opções de simulação 
Fonte: Tibúrcio (2006). 
 

Considerando a fórmula de Darcy Weisbach e as vazões baseadas no número médio de 

ligações a cada 100 m e confirmando essas informações, o simulador EPANET será inicializado 

com o sistema de teste em sua área de trabalho, conforme Figura 3.6. 

 

Figura 3.6 – Sistema de teste – simulação da rede e das adutoras 
Fonte: Tibúrcio (2006). 
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Considerando a opção Projeto/Dimensionamento da rede, são necessárias, igualmente, 

informações iniciais, conforme Figura 3.4. Com esta opção selecionada e as informações iniciais 

consideradas, este software envia para o simulador EPANET apenas a rede em si, excluindo-se as 

adutoras e substituindo os reservatórios de nível variável por reservatórios de nível fixo, conforme a 

Figura 3.7. 

 

Figura 3.7 – Sistema de teste – projeto/dimensionamento da rede 
Fonte: Tibúrcio (2006). 
 

Se for selecionada a opção Projeto/Dimensionamento das adutoras, um diálogo para seleção 

da adutora será liberado, conforme a Figura 3.8 e este software passará para o EPANET apenas a 

adutora em si, excluindo-se a rede de distribuição e substituindo os reservatórios de nível variável 

por reservatórios de nível fixo, conforme Figura 3.9. 
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Figura 3.8 – Ambiente de inicialização do simulador EPANET – adutora 
Fonte: Tibúrcio (2006). 
 

Figura 3.9 – Sistema de teste – projeto/dimensionamento das adutoras 
Fonte: Tibúrcio (2006). 
 

Dentre os vários recursos que este software oferece ao projetista de sistemas de 

abastecimento de água, estão as rotinas para gerar um relatório da simulação sem a necessidade de 

carregar o arquivo de descrição-base da rede na janela de mapa do EPANET. Neste ambiente de 

relatório da simulação, o usuário poderá alterar a duração da simulação, alterar diâmetros da 

tubulação do sistema, desfazer edição de diâmetros, gerar um novo relatório, mostrar e imprimir 

gráfico de demanda nas junções do sistema. 
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4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Esta interface foi elaborada com base em ArcObjects (plataforma de desenvolvimento para 

as aplicações ArcGIS Desktop) para dar suporte à aplicação de projeto e dimensionamento de 

sistemas de abastecimento de água. 

 

Prevendo um cenário real de um sistema de distribuição, esta interface permite a 

digitalização dos componentes hidráulicos via coordenadas, aproximando, dessa forma, o modelo 

em análise de um sistema real. 

 Desde que os dados entrados no modelo reflitam a realidade de um sistema atual, há de se 

constatar a viabilidade da aplicação desta interface. 

Esforços estão sendo feitos para implementar numa versão futura desta interface um módulo 

de otimização de um sistema de abastecimento de água. 

O foco atual em modelos de projeto ótimo está em melhorar a eficiência e realismo das 

técnicas de otimização, com pouca atenção dada às exigências de banco de dados espaciais e 

interfaces de diálogo para melhorar uso prático. Uma ampla variedade de técnicas tem sido proposta 

sendo o método gradiente de programação linear e suas extensões um dos mais estudados 

(Alperovits & Shamir, 1977; Eiger et al., 1994). Contudo, Bhave & Sonak (1992) afirmam que este 

método é insuficiente comparado com outros métodos no tocante aos tamanhos das tubulações, que 

são tratados como variáveis discretas e não contínuas. 

Algumas abordagens tentam a empregar métodos combinatórios eficientes para o problema 

de projeto ótimo. Gessler (1982) vinculou um modelo de simulação hidráulico de rede a uma sub-

rotina de filtragem para enumerar eficientemente todas as soluções viáveis em projetos de rede de 

tubulação. Este modelo seleciona tanto o projeto ótimo, quanto as várias soluções próximas da 

ótima para análise de viabilidade e é talvez o modelo de otimização amplamente usado. Outros 

autores têm formulado o problema de projeto ótimo como um problema de programação não linear 

com os tamanhos discretos de tubulação tratados como variáveis contínuas. Chiplunkar et al. (1986) 

empregaram o método Davidon-Fletcher-Powell para projetar uma distribuição de água sob um 

cenário de consumo único. Lansey & Mays (1989) incorporaram o algoritmo gradiente reduzido 

generalizado com um modelo de simulação de distribuição de água para dimensionamento ótimo de 

rede de tubulações, estações de bombeamento e tanques. A principal desvantagem destes métodos 

de programação não linear é o arredondamento de variáveis ótimas contínuas de decisão para 

tamanhos disponíveis comercialmente, que podem provocar inviabilidades da rede e levantar 

questionamentos sobre a otimalidade da solução ajustada. 

Métodos baseados no uso de programação linear têm sido desenvolvidos os quais são 
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capazes de manter as restrições sobre tamanhos discretos de tubulações sem a necessidade de 

arredondar soluções. Morgan & Goulter (1985) modificaram o procedimento de Kally (1972) para 

vincular um resolvedor de rede Hardy-Cross com modelo de programação linear. O modelo é 

designado para otimizar projeto de novos sistemas e expansão de sistemas existentes. Este é um 

método altamente eficiente, tendo como principal desvantagem o fato de que algumas seções de 

tubulações requererem dois tamanhos de tubulações. Isto certamente reduz custos do sistema, mas 

pode não ser atrativo para engenheiros de projeto. 

Literatura mais recente salienta questões de viabilidade em projeto de sistema de 

distribuição de água considerando as probabilidades de satisfazer exigências de pressão e vazão do 

sistema. Lansey et al. (1989) empregou um modelo de chances restritas para considerar incertezas 

em consumos, carga de pressão e rugosidade da tubulação. Bao & Mays (1990) aplicaram o método 

de simulação Monte Carlo para medir confiabilidade do sistema. Embora confiabilidade baseada em 

modelos de sistema de distribuição seja útil para análise do problema, estes modelos podem ser 

impraticáveis para projeto de sistemas de grande escala. O uso de cenário de demanda múltipla 

pode ser uma maneira de incluir indiretamente questões de confiabilidade de sistema em mais 

custos de computação prática. 

Estudos recentes têm tentado aplicar uma variedade de métodos de programação heurístico 

para projeto ótimo de sistemas de distribuição de água. Estes incluem a aplicação de algoritmos 

genéticos (Savic & Walters, 1997). As vantagens destes métodos é que eles permitem consideração 

total de não linearidade de sistema e mantêm variáveis de projeto discretas. As desvantagens 

incluem: 

• Não podem garantir geração de soluções ótimas locais iguais, particularmente para 

sistemas de grande escala (aplicações que envolvem pequenas áreas de estudo); 

• Exigem extensos parâmetros de ajuste, que são altamente dependentes do problema 

individual; 

• Pode exigir muito tempo de processamento; 

• Aplicações atuais não têm incluído o uso de demandas múltiplas por causa das 

dificuldades computacionais. 

O otimizador Labadie & Taher (1996) melhora o método de Morgan & Goulter (1985) 

devido: 

• Ao emprego de uma técnica eficiente de programação não linear com o resolvedor de 

rede hidráulica que oferece vantagens distintas sobre métodos tradicionais tais como Hardy-Cross, 

Newton-Raphson e resolvedores de teoria de sistema linear; 

• Ao fato de permitir inclusão simultânea de cenários de demanda múltipla na otimização; 

• Ao fato de incluir localização ótima e dimensionamento de estações de bombeamento; 
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• Ao fato de está incorporado ao ArcView 3.1 GIS para exigências de banco de dados 

espaciais e não espaciais. 

Bahadur et al. (2002) desenvolveram um sistema para integrar EPANET e ArcView 

chamado PipelineNET para auxiliar administradores de emergência a avaliar os riscos para 

fornecimentos públicos de água. O conjunto de funções reutilizáveis do toolkit EPANET permitiu 

ArcView utilizar os recursos de simulação de qualidade da água do EPANET para rastrear um 

contaminante através do sistema por um longo período de simulação. Os resultados da simulação 

são visualizados dentro do ArcView juntamente com coberturas adicionais representando população 

e infra-estrutura. O sistema foi testado usando o banco de dados de Salt Lake City composto de 

aproximadamente 31.000 ligações e 52 zonas de pressão. Este sistema e uma ferramenta de 

software baseada em SIG com capacidade de banco de dados integrados que podem ser usados para 

modelar o fluxo e concentração de contaminante numa infra-estrutura de tubulação de água para 

consumo de uma cidade. 

Bartolin & Martinez (2003) desenvolveram uma extensão chamada GISRed para o software 

ArcView GIS da ESRI que integra o software de modelagem hidráulica mundialmente usado 

(EPANET) e um módulo de calibração baseado em algoritmo genético, juntamente com as funções 

originais de SIG. Esta aplicação built-in foi originalmente concebida para construir modelos de rede 

de distribuição de água e, além disso, ser usada para realizar tarefas complexas tais como importar 

rede parcialmente ou totalmente de uma fonte externa, criar um modelo de rede hidráulica e calibrá-

la automaticamente. Esta extensão é essencialmente uma ferramenta para ajudar os engenheiros 

hidráulicos na tarefa de modelagem de redes de distribuição de água e dar suporte a questões de 

tomada de decisão com base no modelo, tudo isto feito dentro do ambiente do SIG.. 

Costa & Castro (2006) desenvolveram uma interface de pré-processamento para o EPANET 

incorporada no AutoCAD chamada UFC2 que tem como uma de suas funções a geração do arquivo 

de descrição geométrica da rede de distribuição em um formato de leitura do EPANET. 

 

5 – CONCLUSÕES 

Em face da utilização do geoprocessamento através do ArcMap 9.0, sua ferramenta 

computacional adotada nesta pesquisa, e dos resultados obtidos, conclui-se portanto, que  a 

aplicação de SIG em estudos hidráulicos é viável.  

As vantagens da utilização do SIG ArcMap 9.0 através desta interface foram várias: 

digitalizar componentes hidráulicos por coordenadas, permitindo, assim, uma aproximação de um 

modelo em análise de uma situação real,  dimensionar componentes do sistema, fornecer 

informação relacionada à operação do sistema, selecionar opções de simulação hidráulica, carregar 

o layout do sistema na área de trabalho do EPANET, visualizar a descrição-base do sistema, 
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mostrar o relatório da última simulação, alterar duração da simulação, alterar diâmetros de 

tubulação, desfazer edição de diâmetros, gerar novo relatório, visualizar os dados hidráulicos dos 

componentes após cada simulação, alterar componentes hidráulicos, mover componentes para 

coordenadas apropriadas, entre outras; tem, enfim, a possibilidade de ser continuamente melhorada 

para atender às novas exigências do projetista de redes de abastecimento de água.  

 Aliando essas vantagens ao suporte técnico do Instituto de Pesquisa de Sistemas Ambientais 

(Environmental Systems Research Institute – ESRI), Instituto que mantém o desenvolvimento do 

SIG ArcMap, e ao fato de que a tecnologia de geoprocessamento está sempre se inovando, resta 

acreditar que um caminho que leva a horizonte de pesquisa mais confiável, tratando-se de estudos 

hidráulicos, está sendo trilhado. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 
ALPEROVITS, E. & U. SHAMIR. (1977). Design of optimal water distribution systems, Water 
Resources Research. 13(6), 885-900. 
 
BAO, Y. & L. MAYS. (1990). Model for water distribution system reliability, Journal of Hydraulic. 
American Society of Civil Engineers (ASCE). 116(9), 1119-1137. 
 
BAHADUR et al. A (2002). GIS-based Water Distribution Model for Salt Lake City, UT. Science 
Applications International Corporation (SAIC). 
 
BARTOLIN, H., & MATINEZ, F. (2003). Obtencion de modelos hidraulicos de redes e suministro 
de agua desde SIG. Conexion ArcView-EPANET 2, XXIII Jornadas de la AEAS. Salamanca 
(Espana). 
 
BONHAM-CARTER, G. F. (1994). Geographic information systems for geoscientists: modeling 
with GIS. Delta Printing Ltd. Ontario. 398 p. 
 
BHAVE, P. & V. SONAK, (1992).A critical study of the linear programming gradient method for 
optimal design of water supply networks, Water Resources Research. 28(6), 1577-1584. 
 
BURKE, ROBERT (2003). Getting to know ArcObjects - Programming ArcGIS with VBA. ESRI 
Press. Redlands, California. 422 p. 
 
CHIPLUNKAR, A. et al. (1986). Looped water distribution system optimization for single loading,
Journal of Environmental Engineering - ASCE. 112(2), 264-279. 
 
COSTA, Magno Gonçalves da ; CASTRO, M. A. H. (2006). Uma Interface de Pré-Processamento 
para o EPANET Usando o AutoCAD: O Programa UFC2. In: VI SEREA (Seminário 
IberoAmericano Sobre Sistemas de Abastecimento Urbano de Água, João Pessoa. Anais do VI 
SEREA, 2006. v. 1. p. 1-9. 
 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 18

DEMERS, M. N. (2003). Fundamentals of Geographic Information Systems. Jonh Wiley & Sons. 
Second Edition. 636 p. 
 
EIGER, g. , E. et al. (1994). Optimal design of water distribution networks, Water Resources 
Research. 30(9), 2637-2646. 
 
EPA. U. S. Environmental Protection Agency. Disponível em: <http://www.epa.gov> Acesso em: 
março de 2007. 
 
ESRI. ArcGIS Developer Online. Disponível em: <http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.0/> Acesso 
em: março de 2007. 
 
GESSLER, L. (1982). Optimization of pipe networks. Symposium on Urban Hydrology, Hydraulics 
and Sediment Control, University of Kentucky. Lexington. 
 
LANSEY, K. & L. MAYS. (1989). Optimization model for water distribution system  design,
Journal of Hydraulic. American Society of Civil Engineers (ASCE). 115(10), 1401-1418. 
 
MATOS, João Luís de. (2001). Fundamentos de Informação Geográfica. Lidel – edições técnicas. 
2. ed. Lisboa. 326 p. 

MORGAN, D. & I. GOULTER. (1985). Optimal urban water distribution design, Water Resources 
Research. 21(5), 642-652. 
 
SAVIC, D. & G. WALTERS. (1997). Genetic algorithms for least-cost design of water distribution 
networks, Journal or Water Resources Planning and Management (ASCE) 123(2), 67-77. 
 
TAHER, S. & J. LABADIE. (1996). Optimal design of water distribution network, Journal or 
Water Resources Planning and Management (ASCE) 122(4), 301-311. 

 
TIBÚRCIO, E. C. (2006). Desenvolvimento de uma interface em SIG para suporte ao  
dimensionamento hidráulico de sistemas de abastecimento de água. Tese de Doutorado. UFC. 208 
f. 

http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.0/
http://www.epa.gov/

	3.1 Processamento dos dados
	3.2 Geração e exportação do arquivo de dados da rede
	BIBLIOGRAFIA


