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1. OBJETIVO 

 

Este documento tem como objetivo definir critérios para elaboração de 

Simulação Hidráulica para Sistemas de Abastecimento de Água: 

 Simulação e Calibração do Sistema Existente; 

 Simulação do Sistema Proposto. 

 

1.1. Normas 
 
 
Segue abaixo relação das normas utilizadas a serem utilizadas em sua última 

versão. 

DOCUMENTO TÍTULO 

NBR 8196 Desenho técnico – Emprego de escalas 

NBR 12211 Estudo de concepção de sistemas públicos de abastecimento de água 

NBR 12212 Projeto de poço para captação de água subterrânea 

NBR 12213 Projeto de captação de água de superfície para abastecimento público 

NBR 12214 Projeto de sistema de bombeamento e água para abastecimento público 

NBR 12215 Projeto de adutora de água para abastecimento público 

NBR 12216 Projeto de estação de tratamento de água para abastecimento público 

NBR 12217 Projeto de reservatório de distribuição de água para abastecimento público 

NBR 12218 Projeto de rede de distribuição de água para abastecimento público 

NBR 12266 
Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, 
esgoto ou drenagem urbana 

NBR 12586 Cadastro de sistema de abastecimento de água 

Lei Federal 11445 

Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis 
nºs 6.766 de 19 de dezembro de 1979, 8.036 de 11 de maio de 1990, 8.666 
de 21 de junho de 1993, 8.987 de 13 de fevereiro de 1995, revoga a Lei nº 
6.528 de 11 de maio de 1978 e dá outras providências 

Resolução CONAMA 
nº 357 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais 
para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões 
de lançamento de efluentes e dá outras providências 

Resolução CONFEA nº 
361 

Dispões sobre a conceituação de Projeto Básico em Consultoria de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

Resolução CONAMA 
nº 397 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais 
para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões 
de lançamento de efluentes 

Resolução CONAMA 
nº 430 

Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, 
complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente 

Resolução SEMA nº 
021 

Dispõe sobre licenciamento ambiental, estabelece condições e padrões 
ambientais e dá outras providências, para empreendimentos de 
saneamento. 

Portaria 2914 
Ministério da Saúde 

Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da 
água para consumo humano e seu padrão de potabilidade 
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2. DIRETRIZES GERAIS 

 
As seguintes etapas deverão ser consideradas para elaboração da simulação 

hidráulica: 

 Definição do número mínimo de trechos; 

 Locação de Nós indispensáveis; 

 Cálculo da vazão dos Nós; 

 Vazão máxima dos Nós; 

 Tipos de simulação; 

 Pressões da rede de distribuição; 

 Setorização da rede (setores de medição e manobra); 

 Calibração da rede existente; 

 Avaliação do modelo; 

 Apresentação da simulação. 

 

 

2.1. Definição do número mínimo de trechos 

 

A rede deverá ser montada considerando todas as tubulações presentes no 

cadastro técnico de água – CTA fornecido pela SANEPAR independente do 

diâmetro. 

A pedido do analista do projeto poderá ser solicitado que sejam realizadas 

simulações por setor de abastecimento, a ser definido no inicio da montagem da 

simulação hidráulica. 

 

 

2.2. Locação de Nós indispensáveis 

 

Os Nós deverão ser locados, obrigatoriamente: 

 Um nó a cada ocorrência de consumo máximo mensal no último ano, 

igual ou superior a 1.800 m3/mês. Nota: deverão ser desconsiderados os 
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meses de consumo com anormalidades de demanda, como por exemplo, 

um vazamento interno eventual; 

 No mínimo um nó nas cotas de terreno mais elevadas de cada zona de 

pressão. Nota: caso exista reservatório nesta zona de pressão, o mesmo 

deverá ser considerado com nível mínimo no cenário de demanda 

máxima; 

 No mínimo um nó nas cotas de terreno mais baixas de cada zona de 

pressão. Nota: caso exista reservatório nesta zona de pressão, o mesmo 

deverá ser considerado no nível máximo no cenário de demanda mínima; 

 Obviamente nas mudanças de diâmetro das tubulações de todos os 

trechos definidos, mesmo que a vazão do nó seja zero; 

 A montante, junto ao eixo das bombas hidráulicas; 

 A jusante, junto ao eixo das bombas hidráulicas; 

 A montante, junto as válvulas de controle (de vazão ou pressão) ou 

Válvulas Redutoras de Pressão; 

 A jusante, junto as válvulas de controle (de vazão ou pressão) ou válvulas 

redutoras de pressão; 

 Na geratriz superior da tubulação, nas saídas dos reservatórios; 

 Em todos os hidrantes; 

 Em trechos de rede virgens com cotas de terreno intermediárias 

superiores às cotas de terreno dos seus extremos. 

 

 

2.3. Cálculo da Vazão do Nó 
 

Para o carregamento de demandas no modelo hidráulico deverão ser 

utilizadas as ligações georreferenciadas disponíveis corporativamente na Sanepar, 

por meio do acesso ao portal SANEGIS. A utilização das ligações georreferenciadas 

permite uma maior precisão na distribuição das demandas nos nós, bem como uma 

maior agilidade no carregamento. 

A empresa contratada deverá solicitar ao engenheiro fiscal do projeto da 

Sanepar a planilha com as ligações georreferenciadas da área a ser estudada. Esta 
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solicitação poderá ser por meio de um polígono delimitando esta área (DWG ou 

DXF) ou a totalidade do município a ser estudado. 

O engenheiro fiscal do projeto fornecerá uma planilha com as seguintes 

informações: 

 matricula da ligação; 

 consumo dos últimos 12 meses de cada ligação; 

 código do tipo de ligação; 

 coordenada X e Y de cada ligação. 

 

A empresa contratada deverá conferir, consistir e tratar a planilha fornecida a 

fim de gerar informações de vazão a ser carregada para cada ligação. 

Observações importantes quanto à planilha consistida: 

 A consistencialização da planilha deverá ser realizada pelo profissional 

responsável pelo projeto da empresa contratada;  

 Deverá ser verificado o formato das colunas que possuem as 

coordenadas, que deverá ser do tipo numérico; 

 A planilha que será utilizada para a geração do arquivo a ser carregado 

no programa de simulação hidráulica não poderá conter nenhuma 

fórmula, filtro, somas ou caracteres especiais.  

 

A partir de um software de geoprocessamento esta planilha será convertida 

em um arquivo gráfico (*.shp) com as ligações georreferenciadas, agora com a 

informação de vazão para cada ligação, onde será possível realizar o carregamento 

do modelo hidráulico. 

Após o carregamento do modelo deverá ser verificado se alguma junção com 

exceção dos grandes consumidores excedeu a demanda média de 0,72l/s. Caso 

ocorra, deverá ser criada uma nova junção próxima às ligações de maior demanda 

visando reduzir este valor. Após a criação desta nova junção, efetuar o 

carregamento novamente. 

No caso de grandes consumidores em que exista mais de uma rede de 

distribuição defronte ao nó, a demanda deste grande consumidor deverá ser 
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carregada manualmente na rede definida de acordo com a consulta no cadastro 

técnico. 

 

 
2.3.1 Parâmetros gerais para o calculo das demandas dos nós e para a geração de 

cenários 
 

O consumo de água das economias das áreas de expansão será igual ao 

consumo das economias de um grupo de padrão de consumo similar. 

Todas as economias existentes deverão ter suas demandas acrescidas das perdas 

de água da respectiva “Área de Medição”, para simulação do SAA existente ou para 

o SAA quando da falta de Área de Medição. 

Para a simulação do SAA projetado, o índice de perdas deverá atender as 

metas informadas, formalmente, pelo Gerente da Área Operacional responsável pelo 

SAA. 

O coeficiente de variabilidade máxima diária do fluxo k1 deverá ser avaliado e 

definido através do relatório QCPD ou SIS.Web dos últimos 12 meses, sendo que 

deverão ser expurgados os valores com anormalidades, como por exemplo, 

distorções em função de falta de energia elétrica. 

O coeficiente de variabilidade máxima horária do fluxo k2 deverá ser calculado 

para cada Área de Medição, com registros no horário de maior consumo, ou para o 

SAA quando da falta de Área de Medição, sempre que haja registro dos dados 

históricos. 

O coeficiente de variabilidade mínima do fluxo k3 deverá ser calculado para 

cada Área de Medição, ou para o SAA quando da falta de Área de Medição, sempre 

que haja registro dos dados históricos. 

Quando da inexistência de histórico para os coeficientes k1, k2 e k3, poderão 

ser adotados os valores 1,2, 1,5 e 0,5 ou outro desde que justificado tecnicamente. 

 
 
2.4. Vazões Máximas dos Nós 
 

A vazão máxima horária dos Nós deve estar limitada a 1,3 l/s (um vírgula três 

litros por segundo) para redes DN50, com exceção dos nós referentes às ligações 
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de Grandes Consumidores. Nota: para os demais diâmetros, deverá ser calculada a 

vazão necessária a fim de resultar numa perda de carga máxima de 7,5 m/km. 

Os Grandes consumidores (vazão máxima horária maior que 1,3l/s ou vazão 

média anual maior que 0,72l/s) deverão ser identificados por um nó individual e 

verificados junto ao setor de cadastro técnico da unidade regional em qual rede este 

ramal está interligado. 

 
 
2.5. Tipos de Simulação 
 

Deverão ser executadas simulações estáticas para, no mínimo: 

 Vazão máxima horária; 

 Vazão mínima. 

 

Conforme orientação do engenheiro fiscal do projeto poderá ser solicitada as 

simulações dos demais períodos: vazão média e vazão máxima diária.  

Poderá ainda ser solicitada a simulação em período estendido de 1 dia para 

fins de calibração do modelo, desde que se tenha medições simultâneas de campo 

de vazão, pressão e níveis de reservatórios para a realização desta calibração. 

Nota: Nas ampliações do sistema distribuidor, as simulações das tubulações e 

equipamentos deverão ser em etapas de 10 anos ou conforme definido no Projeto 

Básico de acordo com as Prescrições do MPS. 

 

 

2.6. Pressões na Rede de Distribuição 
 
As pressões admitidas na rede de distribuição, em cada zona de pressão, são: 

 Pressão mínima dinâmica de 10 mca; 

 Pressão máxima estática de 40 mca. 

 

Casos específicos, de pressões próximas aos limites (inferior ou superior) 

deverão ser avaliados com o engenheiro gestor do contrato. 
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2.7. Setorização da Rede (Setores de Medição e de Manobra) 
 

Devem ser definidas áreas de medição com no máximo 5.000 ligações. Para 

os casos em que houver atendimento por booster’s ou válvulas redutoras de pressão 

(a depender do porte da área de atendimento), cada um desses acessórios definirá 

uma área de medição (que nesse caso será coincidente com a zona de pressão). As 

áreas de medição propostas devem ser apresentadas a Sanepar e serão 

confirmadas pela área operacional. 

Durante o desenvolvimento da simulação hidráulica, deverá ser definido em 

conjunto pela Área Operacional e pela Unidade de Projetos qual o nível de 

automação pretendida para o sistema distribuidor, o que também será critério de 

definição do tamanho do setor de medição. 

Para a definição dos tamanhos de setores de manobra, deve ser respeitada a 

norma NBR 12.218 e consultada a área operacional.  

 

 

2.8. Calibração da Rede Existente 
 

Após a conclusão da elaboração das Simulações Hidráulicas do Sistema 

Existente e antes de iniciar qualquer simulação do Sistema Proposto, conforme 

Termo de Referência, deverá ser executada a Calibração da respectiva Simulação, 

ou seja: 

 Levantar simultaneamente (no mesmo minuto) as vazões e pressões dos 

medidores já instalados no SAA e as vazões e pressões de Medidores 

portáteis instalados temporariamente em pontos estratégicos visando a 

calibração do modelo simulado e conhecimento do Sistema. A definição 

de demais pontos complementares de medição é de responsabilidade da 

empresa projetista, com a aprovação especifica do Analista do Projeto; 

 Os levantamentos dos dados de campo deverão ser implementados nos 

dias e horas de maior consumo. Nota: definir conforme a característica de 

cada rede de distribuição. Em geral, nas segundas, sextas e sábados, 

com sol e calor; ou no dia seguinte após o encerramento de chuvas 

longas, no período das 10:00 às 12:00 horas; 
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 Na sequência o modelo matemático deverá ser rodado com as vazões 

levantadas; e após comparar as pressões obtidas no modelo, com as 

levantadas em campo; 

 Na etapa seguinte deverá ser executado o ajuste do modelo matemático; 

 A implementação dos levantamentos dos dados de campo, com os 

respectivos equipamentos de medição, são de responsabilidade da Área 

de Operação, no prazo máximo definido conforme Cronograma do 

Projeto. O Engenheiro Analista do Projeto em pauta participará e aprovará 

os resultados dos levantamentos. 

 

 

2.9. Avaliação do Modelo 
 

Comparar os resultados do modelo com os dados de campo. A avaliação 

poderá ser feita conforme o critério para pressão de Walski (2001): 

 85% das medições de campo devem estar entre ± 0,5 m ou ± 5% da 

máxima perda de carga do sistema, a que for maior; 

 95% das medições de campo devem estar entre ± 0,75 m ou ± 7,5% da 

máxima perda de carga do sistema, a que for maior; 

 100% das medições de campo devem estar entre ± 2 m ou ± 15% da 

máxima perda de carga do sistema, a que for maior; 

 Se forem satisfeitas as condições acima, o modelo está calibrado. 

 
 
2.10. Apresentação da Simulação 
 

A simulação hidráulica deverá ser entregue em meio digital com todos os 

arquivos gerados pelo programa, incluindo os arquivos de resultados. 

O arquivo ainda deverá possuir codificações por cor e tamanho para junções 

e tubulações a fim de padronizar a análise da rede simulada. As codificações 

deverão seguir os seguintes parâmetros (tomando como base o software WaterCAD 

utilizado na Sanepar): 
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Entidade Parâmetro Tipo Valores 

Tubulações Diameter Size 
<= 50mm – Size 1 
100mm – Size 3 
Above – Size 10 

Tubulações Diameter Color 
<= 40mm – cyan (0;255;255) 
<= 50mm – verde (0;255;0)  
Above – magenta (255; 0; 255) 

Tubulações 
Headloss 
Gradient 

Color 

<= 5 m/km – verde (0;255;0) 
7,5m/km – cyan (0;255;255) 
15 m/km – azul (0;0;255) 
Above: vermelho (255;0;0) 

Tubulações Velocity Color 

<= 0,5 m/s – verde (0;255;0) 
1,0 m/s – cyan (0;255;255) 
1,5 m/s – azul (0;0;255) 
Above: vermelho (255;0;0) 

Junções Pressure 
Color and 

Size 

<= 10 mH2O – vermelho (255;0;0) – Size 20 
40 mH2O – verde (0;255;0) – Size 1 
50 mH2O – azul (0;0;255) – Size 10 
Above: azul (0;0;255) – Size 20 

 
Tubulações 

- Parâmetro: Diameter 

-Tipo: Size 

- Valores: <= 50mm – Size 1 

                     100mm – Size 3 

                      Above – Size 10 
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Tubulações 

 

- Parâmetro: Headloss Gradient 

- Tipo: Color 

- Valores: <= 5 m/km – verde (0;255;0) 

8 m/km – cyan (0;255;255) 

15 m/km – azul (0;0;255) 

Above: vermelho (255;0;0) 
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Tubulações 

- Parâmetro: Velocity 

- Tipo: Color 

- Valores: <= 0,5 m/s – verde (0;255;0) 

1,0 m/s – cyan (0;255;255) 

1,5 m/s – azul (0;0;255) 

Above: vermelho (255;0;0) 
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Junções 

- Parâmetro: Pressure 

- Tipo: Color and Size 

- Valores: <= 10 mH2O – vermelho (255;0;0)– Size 20 

       40 mH2O – verde (0;255;0) – Size 1 

      50 mH2O – azul (0;0;255)– Size 10 

       Above: azul (0;0;255) – Size 20 
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Deverão ser entregues junto com os arquivos de simulação hidráulica também 

os arquivos utilizados como fundo (background) em extensão *.DXF e/ou *.SHP para 

a visualização do modelo sendo: 

 MUB ou arquivo que contem o arruamento do município; 

 CTA ou cadastro da rede de água; 

 Arquivos utilizados para a altimetria (curvas de nível e/ou pontos cotados); 

 Demais arquivos utilizados como background. 

 

A critério do Engenheiro Fiscal do projeto pode ser solicitado que as 

simulações sejam impressas em formato A1 com as codificações por cores 

apresentadas anteriormente para facilitar a análise do modelo. 

Na página seguinte pode-se visualizar como ficará a tela de um modelo 

matemático de simulação hidráulica da rede padronizada conforme os parâmetros 

descritos anteriormente. 
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