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Resumo: 

O racionamento de água é uma realidade para 

vários municípios brasileiros, e uma das 

soluções para este problema é a otimização das 

redes de distribuições para não haver grandes 

perdas de recursos hídricos.  

Neste trabalho, com base nos critérios da NBR 

12218, Norma Técnica Interna da SABESP e 

no livro Hidráulica Básica do Rodrigo de Melo 

Porto, com o auxílio do software EPANET 

2.0, calculando-se vazões, perdas de cargas 

pelas fórmulas de Hazen-Williams, 

verificando-se pressões e velocidade do fluido 

na rede simulada, em um município do interior 

de São Paulo, Ipaussu, nota-se que o diâmetro 

das tubulações, muitas vezes, acaba sendo um 

dos grandes vilões para a otimização e 

barateamento de um sistema de distribuição de 

água, assim, é necessário simular uma rede 

anelar em vários cenários, dimensionando 

corretamente as tubulações, a fim de se criar 

um sistema aprimorado para funcionamento 

mais próximo possível do ideal, com maior 

economia financeira. 

O sistema deve ser sustentável: capaz de suprir 

a demanda populacional, sem prejudicar 

populações futuras, atendendo as necessidades 

das tubulações utilizadas e que estas fiquem 

dentro dos parâmetros aceitáveis com a 

otimização do projeto, acarretando no melhor 

aproveitamento tanto para os usuários do 

sistema, quanto para quem o executa, 

necessitando de menos manutenções e de um 

menor custo (operação e implantação). 

Em dois cenários propostos, obteve-se o 

mesmo custo de implantação de rede para 

pouca demanda de água sob todos os critérios 

estabelecidos e para um cenário de demanda 

superior, o menor custo aferido foi a partir da 

NBR 12218.  

 

Palavras-chave: EPANET. Rede anelar. 

Hazen-Williams. Vários cenários. Otimização. 

 

 

Abstract: 

The water-use restriction is a reality for 

several Brazilian municipalities, and one of 

the solutions to this problem is the 

optimization of distribution networks to avoid 

large losses of water resources. 

In this work, based on the criteria of NBR 

12218, Internal Technical Standard of 

SABESP and in the book Basic Hydraulics of 

Rodrigo de Melo Porto, with the aid of Epanet 

2.0 software, calculating flow rates, losses of 

the Hazen- Williams’ formula, it being verified 

that the pressure and velocity of the fluid in 

the simulated net, in a city in the interior of 

São Paulo, Ipaussu, it is noticed that the 

diameter of the pipes, many times, ends up 

being one of the great villains for the 

optimization and cheapening of a water 

distribution system, therefore , it is necessary 

to simulate an annular network in various 
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scenarios, correctly dimensioning the pipes, in 

order to create an improved system for the 

closest possible operation of the ideal, with 

greater financial economy. 

The system must be sustainable: capable of 

supplying the population demand, without 

damaging future populations, taking into 

account the needs of the pipes used and that 

these are within acceptable parameters with 

the optimization of the project, leading to 

improving the use for both the users of the 

system and for those who execute it, requiring 

less maintenance and a lower cost (operation 

and deployment). 

In two proposed scenarios, the same cost of 

network implementation was obtained for low 

water demand under all established criteria 

and for a scenario of higher demand, the 

lowest cost measured was from NBR 12218. 
 

Keywords: EPANET. Ring network. Hazen-

Williams. Various Scenarios. Optimization. 

 

 

1 Introdução 

 

 Um dos temas mais abordados, 

ultimamente, tem sido a falta de água em todo 

o mundo. O Brasil tem um ponto positivo na 

questão, pois é o país mais rico em água doce 

dentre todos. Porém, este fato entra em 

contraste quando o assunto é rede de 

distribuição de água, devido ao enorme 

desperdício em grande parte delas.   

 Segundo o site do Senado Notícias, o 

Brasil desperdiça, nas próprias redes de 

distribuição, cerca de 37,5% na média nacional 

em recursos hídricos, representando uma perda 

de mais de R$ 10 bilhões por ano de acordo 

com estudo que resultou de parceria entre o 

Instituto Trata Brasil e a Universidade de São 

Paulo (USP), publicado em março de 2013. 

Boa parte disso é resultado das tubulações 

antigas e malconservadas, por onde a água 

escorre sem controle. E ainda, há roubos e 

ligações clandestinas, ausência de medição ou 

medições incorretas, com impacto 

considerável sobre o faturamento das empresas 

(SENADO, 2015). 

 O Diagnóstico dos Serviços de Água e 

Esgotos, um produto extraído do Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento 

(SNIS), da Secretaria Nacional de Saneamento 

Ambiental, elaborado desde 1995, mostra o 

índice de perdas nas redes de distribuição em 

cada estado. Em seu levantamento do ano de 

2016, dentre todos os estados brasileiros, todos 

sofrem perdas entre 30% e 40% na 

distribuição e alguns apresentam um 

desperdício acima dos 40%, principalmente no 

norte e nordeste (BRASIL, 2018). Neste 

contexto, além do uso racional dos recursos 

hídricos, a gestão do abastecimento de água e 

a qualidade do serviço de distribuição de água 

tornam-se cada vez mais importantes. 

 Para o dimensionamento das redes, 

existem quatro tipos considerados como mais 

utilizados. São eles: o Método dos 

Seccionamentos Fictícios, o Método de Hardy-

Cross de Iteração de Vazões, o Método Nodal 

com Convergência por Iteração de Pressões e 

o Método Nodal com Convergência pela 

Técnica de Newton-Raphson.   

 Em uma determinada rede projetada, são 

avaliados diversos fatores para seu 

dimensionamento. Dentre eles, estão os 

cálculos de vazão, velocidade de escoamento, 

perda de carga e de pressões (estática e 

dinâmica). Os cálculos são realizados através 

das fórmulas de Hazen-Williams e de fórmulas 

obtidas através da mesma, buscando diminuir 

os custos da rede através da escolha ideal do 

diâmetro da tubulação. 

 

 𝑱 =
𝟏𝟎,𝟔𝟒𝟑 𝒙 𝑸𝟏,𝟖𝟓𝟐

𝑪𝟏.𝟖𝟓𝟐 × 𝑫𝟒,𝟖𝟕
     (1) 

 

 As perdas de carga são perdas de energia 

devidas, principalmente, ao atrito da água com 

as paredes internas das tubulações. Essa perda 

de energia provoca queda de pressão nas redes 

prejudicando o processo de distribuição da 

água. As perdas de carga são calculadas e 

consideradas no dimensionamento da rede. 

Alguns fatores podem aumentar essa perda de 

energia com o passar do tempo. 

 As pressões se dividem em duas: a 

pressão estática, quando a água está parada, 

dada pela altura da coluna d’água, medida em 

metros, que existe sobre o reservatório 

considerado no projeto subtraído da cota de 

cada nó do projeto. A pressão dinâmica é 
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sempre menor que a pressão estática, pois ela é 

obtida subtraindo da pressão estática as perdas 

de carga do sistema. A pressão estática 

máxima que pode existir nas tubulações da 

rede de distribuição que alimentam os ramais 

prediais é de 40 mca, podendo chegar a 50 

mca em regiões topográficas acidentadas. Já a 

pressão dinâmica mínima é de 10 mca 

referenciada pelo terreno. No entanto, as 

pressões devem estar entre 25 e 30 mca com 

objetivo de diminuir perdas reais (ABNT, 

2017).  

 Buscando a garantia de um desempenho 

adequado em uma rede de distribuição de 

água, é necessária a análise do sistema em 

cenários diferentes de operação sendo feitos os 

cálculos convencionais e estudos necessários 

para seu dimensionamento, considerando, 

também, parâmetros de normas ou estudos já 

realizados. 

 Uma rede de distribuição de água, 

localizada na cidade de Ipaussu, no estado de 

São Paulo, modelada de seis formas diferentes 

no presente estudo para obtenção dos 

resultados com uma análise detalhada da 

adutora e verificação da melhor opção com o 

menor custo para atender toda a demanda de 

consumo de água da população que residirá no 

local. 

 

 

2 Materiais e métodos 

 

 No Brasil usualmente utiliza-se o 

Método de Seccionamento Fictício para 

dimensionamento de redes de distribuição de 

água de pequeno e médio porte e, também, o 

Método de Hardy-Cross nas redes de grande 

porte. De maneira geral, os sistemas no Brasil 

são de pequeno e médio porte, sendo utilizado, 

na maioria dos casos, o Método de 

Seccionamento Fictício. 

 A modelagem hidráulica desenvolvida 

neste estudo será efetuada através do Método 

de Hardy-Cross de Iteração de Vazões, o qual 

será eficiente para simular os seis cenários de 

rede presentes nesta pesquisa, encontrando 

uma solução que atenda aos aspectos 

necessários com o menor custo possível.  

 Esta pesquisa bibliográfica contará com 

os cálculos das pressões estáticas e dinâmicas 

nos nós da rede de água, além da velocidade 

de escoamento e a perda de carga nos trechos, 

atendendo aos parâmetros da NBR 12218, da 

Norma Técnica Interna da SABESP 

(Companhia de Saneamento Básico do Estado 

de São Paulo) – NTS 024 – e do livro 

Hidráulica Básica do estudioso Rodrigo de 

Melo Porto, respeitando os respectivos limites 

de valores estabelecidos. 

 A NBR 12218/1994 – Projeto de Rede 

de Distribuição de Água para Abastecimento 

Público – atualizada em maio de 2017, impõe 

que o estudo de concepção do sistema de 

abastecimento seja elaborado conforme a NBR 

12211, além disso, restringe para uma perda de 

carga máxima nos trechos de 10 mca. Essa 

NBR ainda ressalva que a pressão estática 

deverá ser menor que 40 mca e a pressão 

dinâmica da rede maior que 10 mca e descreve 

que devem ser evitadas velocidades mínimas 

inferiores a 0,40 metros por segundo, 

aceitando exceções desde que tecnicamente 

justificadas. No cálculo de consumo de água 

da rede, a vazão de consumo deverá ser 

calculada admitindo um coeficiente de vazão 

máxima diária (k1) de 1,25 e um coeficiente 

de vazão máxima horária (k2) de 1,5 (ABNT, 

1994; ABNT, 2017). 

 Diferentemente da NBR 12218, a Norma 

Técnica Interna da Sabesp e a bibliografia do 

Melo Porto impõem limites de vazão e 

velocidade para os tipos de tubos (SABESP, 

1999; PORTO, 2003). As tabelas de limites 

estão a seguir: 

  

Tabela 1 – Velocidades de escoamento e 

vazões máximas em redes de abastecimento da 

bibliografia do Melo Porto 
D (mm) Vmáx (m/s) Qmáx (l/s) 

50 0,68 1,34 

60 0,69 1,95 

75 0,71 3,14 

100 0,75 5,89 

125 0,79 9,69 

150 0,83 14,67 

200 0,90 28,27 

250 0,98 47,86 

300 1,05 74,22 

350 1,13 108,72 

400 1,20 150,80 

500 1,35 265,10 
Fonte: Porto (2003, p. 173) 
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Tabela 2 – Limites máximos de velocidade de 

escoamento da Norma Técnica Interna da 

SABESP 

Fonte: SABESP (1999, p. 1). 

 

 O consumo de água per capita dos 

habitantes deverá ser estimado em 200 litros 

por habitante ao dia a fim de atender todas as 

necessidades da população. 

 A realização do cálculo de consumo de 

água estimado do bairro presente neste 

trabalho, irá considerar dois cenários: um será 

com 5 pessoas por lote e outro com 20 pessoas 

por lote, este encenando um bairro de 

pequenos edifícios e condomínios e aquele um 

bairro residencial de casas. 

 Posteriormente, com o auxílio do 

programa AutoCAD, que possui uma interface 

fácil e rápida, realizar-se-á o projeto da rede 

complexa de tubulações, nós, reservatórios, 

bombas, etc. 

 Para proceder ao modelo de avaliação de 

desempenho hidráulico da rede de 

abastecimento de água da cidade de Ipaussu, a 

versão mais recente do software de simulação 

EPANET 2.0, versão na língua portuguesa do 

Brasil, será utilizada. Este programa é um dos 

simuladores mais utilizados para a aplicação 

de modelos e foi desenvolvido pela U.S. 

Environmental Protection Agency (USEPA), 

dos Estados Unidos da América (VIEIRA, 

2013).       

 Este programa possui uma interação 

prática com o AutoCAD que permite a 

importação do projeto da adutora, assim como 

os dados de comprimentos dos trechos das 

tubagens. 

 Para execução da simulação no 

programa há necessidade de inserção de alguns 

dados para o mesmo efetuar os devidos 

cálculos como: o diâmetro mínimo pré-

definido inicial e comprimento de cada trecho 

de tubulação, coeficiente de rugosidade da 

tubulação e cota de altura de cada nó na rede. 

O diâmetro mínimo utilizado preliminarmente 

será de 50 milímetros, que posteriormente 

serão alterados para adequação da velocidade 

de escoamento e perda de carga dos trechos 

nos parâmetros das normas. Os comprimentos 

dos trechos e a cota de cada nó serão obtidos 

através do projeto planialtimétrico e de 

urbanismo do bairro de estudo da pesquisa. O 

projeto que servirá de base de dados para a 

rede apresenta-se a seguir: 

 

Figura 1 – Projeto de urbanismo e 

planialtimétrico de um bairro em Ipaussu-SP 

Fonte: Pereira (2016) 

  

 O coeficiente de rugosidade das 

tubulações definido para tubos de PVC, 

material utilizado para transportar a água até 

os locais necessários, será igual a 100. 

 Este projeto utilizará adução por 

gravidade em conduto forçado, sendo a 

pressão interna permanentemente superior à 

pressão atmosférica, dessa forma, a água se 

moverá, quer em sentido descendente ou em 

sentido ascendente. 

 Depois de estabelecidos os parâmetros 

de projeto da rede, verificado as especificações 

das normas e inserido os dados da rede no 

programa de simulação de modelagem 
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hidráulica, otimizará a adutora em todos os 

cenários. Os menores tamanhos de tubagens 

serão utilizados para baratear os custos da 

rede, cumprindo todos os limites que constam 

nas normas. 

 Com a finalidade de comparar os 

diferentes cenários e os modelos de simulação 

de cada norma, uma planilha de custos da 

adutora será efetuada, com base na tabela 

SINAPI de preços de insumos não 

desonerados, para estabelecer qual das opções 

é a mais econômica, devido aos parâmetros 

diferentes contidos em cada uma das normas. 

O orçamento contará com tubagens do tipo 

PVC PBA JEI, CLASSE 12 (até 60 mca) para 

rede de água para os tubos de até 100 

milímetros de diâmetro, os tubos de 150 

milímetros e 200 milímetros serão utilizados 

do tipo PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA para rede 

de água. A seguir, apresentam-se os valores 

por metro em reais dos materiais utilizados na 

adutora: 

 

 

Tabela 3 – Preço referência não desonerado de tubos PVC por metro em São Paulo

Fonte: FEDERAL (2018, p. 134). 

 

 

3 Resultados e discussão 

 

 Neste capítulo apresenta-se a 

interpretação dos dados medidos e das 

simulações efetuadas no programa EPANET 

2.0. 

 A rede de água projetada será 

sustentável. Não necessitará da utilização de 

bombas para o bombeamento da água, sendo 

assim, não haverá gastos com energia elétrica 

para mover a água até os pontos mais altos da 

adutora. Também não será necessária a 

instalação de válvulas redutoras de pressão, 

pois as pressões atenderam aos parâmetros 

quando relacionadas à altura do nível de água 

do reservatório da rede, evitando gastos com 

este tipo de instrumento. 

 Os gráficos resultantes dos cálculos de 

pressões foram satisfatórios, visto que se 

adequaram nos limites impostos. A seguir, 

estão os gráficos resultantes do primeiro 

cenário, representando um bairro residencial, 

com cinco pessoas por lote, com seus 

respectivos modelos de execução: 

 

Figura 2 – Gráfico Isolinhas de Pressão do 

primeiro cenário: parâmetros da NBR 12218

 
Fonte: Software EPANET 2.0 
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Figura 3 – Gráfico Isolinhas de Pressão do 

primeiro cenário: parâmetros da SABESP

 
Fonte: Software EPANET 2.0 
 

Figura 4 – Gráfico Isolinhas de Pressão do 

primeiro cenário: parâmetros da bibliografia 

do Melo Porto

 
Fonte: Software EPANET 2.0 

 

 Os gráficos resultantes dos cálculos de 

velocidade de escoamento também foram 

satisfatórios e atenderam as especificações das 

respectivas normas, pode-se verificar nas 

imagens a seguir: 

 

Figura 5 – Gráfico de Velocidades de 

Escoamento nos trechos da rede do primeiro 

cenário: parâmetros da NBR 12218

 
Fonte: Software EPANET 2.0 

 

Figura 6 – Gráfico de Velocidades de 

Escoamento nos trechos da rede do primeiro 

cenário: parâmetros da SABESP

 
Fonte: Software EPANET 2.0 
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Figura 7 – Gráfico de Velocidades de 

Escoamento nos trechos da rede do primeiro 

cenário: parâmetros da bibliografia do Melo 

Porto

 
Fonte: Software EPANET 2.0 
 

 A atualização da NBR 12218, no ano de 

2017, padronizou os projetos de modelagem 

hidráulica de redes de distribuição de água, 

visto que todos os projetos não poderão conter 

trechos com perdas de carga maiores de 10 

mca. Deve-se lembrar que esta especificação 

vale para todas as simulações. 

 

Figura 8 - Gráfico da perda de carga na rede 

do primeiro cenário: parâmetros da NBR 

12218 

 
Fonte: Software EPANET 2.0 

Figura 9 – Gráfico da Perda de Carga na rede 

do primeiro cenário: parâmetros da SABESP

 
Fonte: Software EPANET 2.0 

 

Figura 10 – Gráfico da Perda de Carga na rede 

do primeiro cenário: parâmetros da 

bibliografia do Melo Porto

 
Fonte: Software EPANET 2.0 
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 Através destes cálculos, a otimização 

dos diâmetros das tubagens da adutora sob os 

três diferentes parâmetros de simulação do 

primeiro cenário estão a seguir: 

 

Figura 11 – Gráfico dos diâmetros das 

tubagens na rede do primeiro cenário: 

parâmetros da NBR 12218

 
Fonte: Software EPANET 2.0 

 

Figura 12 – Gráfico dos diâmetros das 

tubagens da rede do primeiro cenário: 

parâmetros da SABESP

 
Fonte: Software EPANET 2.0 

 

Figura 13 – Gráfico dos diâmetros das 

tubagens na rede do primeiro cenário: 

parâmetros da bibliografia do Melo Porto

 
Fonte: Software EPANET 2.0 

 

 Os gráficos dos diâmetros mostram que 

um cenário de pouca demanda de consumo de 

água, como um bairro residencial, os 

diâmetros das tubulações da rede, modelados 

sob os três parâmetros distintos, apresentam 

um mesmo resultado. Sendo assim, o custo das 

tubulações destas três simulações de 

modelagem hidráulica será o mesmo, como 

representado na tabela abaixo: 

 

Tabela 4 – Orçamento da rede de água do 

primeiro cenário

 
Fonte: Elaborada pelos autores 
 

 A seguir são apresentados os gráficos 

das modelagens do segundo cenário, 

simulando uma população local de quatro mil 

habitantes, que representa condomínios e 

edifícios pequenos, admitindo vinte pessoas 

por lote, sob os seus respectivos parâmetros. 

 As pressões no segundo cenário foram 

adequadas através da modificação da altura do 
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nível de água do reservatório, evitando o uso 

de válvulas para controle das pressões nos 

pontos críticos. 

 

Figura 14 – Gráfico Isolinhas de Pressão do 

segundo cenário: parâmetros da NBR 12218 

 
Fonte: Software EPANET 2.0 

 

Figura 15 - Gráfico Isolinhas de Pressão do 

segundo cenário: parâmetros da SABESP

 
Fonte: Software EPANET 2.0 

 

 

 

Figura 16 - Gráfico Isolinhas de Pressão do 

segundo cenário: parâmetros da bibliografia do 

Melo Porto

 
Fonte: Software EPANET 2.0 

 

 As velocidades dos trechos do segundo 

cenário também foram modeladas de forma 

que respeitem os limites das suas respectivas 

especificações. 

 

Figura 17 – Gráfico de Velocidades de 

Escoamento nos trechos da rede do segundo 

cenário: parâmetros da NBR 12218

 
Fonte: Software EPANET 2.0 
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Figura 18 – Gráfico de Velocidades de 

Escoamento nos trechos da rede do segundo 

cenário: parâmetros da SABESP

 
Fonte: Software EPANET 2.0 

 

Figura 19 – Gráfico de Velocidades de 

Escoamento nos trechos da rede do segundo 

cenário: parâmetros da bibliografia do Melo 

Porto

 
Fonte: Software EPANET 2.0 

 

 As perdas de carga da simulação do 

segundo cenário foram adequadas através da 

modificação dos diâmetros dos trechos que 

continham uma perda de carga maior que 10 

mca, entretanto, tratando-se de perda de carga, 

um trecho depende do outro, em que 

modificando um, altera-se, também, outros.  

 

Figura 20 – Gráfico da Perda de Carga na rede 

do segundo cenário: NBR 12218

 
Fonte: Software EPANET 2.0 

 

Figura 21 – Gráfico da Perda de Carga na rede 

do segundo cenário: parâmetros da SABESP 

 
Fonte: Software EPANET 2.0 
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Figura 22 – Gráfico da Perda de Carga na rede 

do segundo cenário: parâmetros da bibliografia 

do Melo Porto

 
Fonte: Software EPANET 2.0 

 

 Observa-se que o gráfico de perda de 

carga da SABESP contém um trecho que está 

no limite da norma, possuindo uma perda de 

carga de 10 mca, entretanto, não ultrapassando 

este valor, ainda atende à norma. 

 As simulações do segundo cenário 

mostram que os diâmetros das adutoras 

apresentaram resultados distintos entre si 

perante os parâmetros em que foram 

modeladas.  

 A simulação com base na NBR 12218 se 

destaca por ser uma rede com tubulações 

menores que atendem toda a sua especificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Gráfico dos diâmetros das 

tubagens na rede do segundo cenário: 

parâmetros da NBR 12218

 
Fonte: Software EPANET 2.0 

 

Figura 24 – Gráfico dos diâmetros das 

tubagens na rede do segundo cenário: 

parâmetros da SABESP

 
Fonte: Software EPANET 2.0 
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Figura 25 – Gráfico dos diâmetros das 

tubagens na rede do segundo cenário: 

parâmetros da bibliografia do Melo Porto

 
Fonte: Software EPANET 2.0 

 

 A fins comparativos, os custos dessas 

redes foram orçados e uma das simulações 

apresenta-se como a de menor custo e melhor 

otimização, devido a utilização de menos 

tubos e atendendo todos os parâmetros 

necessários que impõe sua respectiva norma. 

Os orçamentos dos custos das redes de água do 

segundo cenário podem ser analisados a 

seguir: 

 

Tabela 5 – Orçamento da rede de água do 

segundo cenário: parâmetros da NBR 12218

 
Fonte: Elaborada pelos autores 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6 – Orçamento da rede de água do 

segundo cenário sob os parâmetros da 

SABESP

 
Fonte: Elaborada pelos autores 
 

Tabela 7 – Orçamento da rede de água do 

segundo cenário: parâmetros da bibliografia do 

Melo Porto

 
Fonte: Elaborada pelos autores 
 

 Analisando os resultados dos orçamentos 

das três simulações, a modelagem hidráulica 

simulada sob as especificações da NBR 12218 

estabelece um custo de aproximadamente 

4,5% a menos do que a modelagem projetada 

sob as especificações da bibliografia do Melo 

Porto e, também, 3,35% a menos do que 

projetada sob os parâmetros da SABESP. 

 

 

4 Conclusão 

 

 Com base no trabalho desenvolvido, 

resultados satisfatórios foram constatados no 

desempenho hidráulico da rede de distribuição 

de água do bairro estudado na cidade de 

Ipaussu, no que se refere aos parâmetros de 

pressão, velocidade de escoamento e perda de 

carga.  

 Mediante às respostas obtidas neste 

estudo, verificou-se que ocorrem diferenças 

nos resultados finais das simulações efetuadas.  

A partir da execução das simulações, notou-se 

que os três modos de modelagem de rede, 

pelos parâmetros da NBR, da Norma Técnica 

Interna da SABESP e da bibliografia de Melo 
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Porto são válidos, pois apresentaram eficiência 

e atenderam seus respectivos parâmetros 

estabelecidos. 

 As referências utilizadas de base para 

esta pesquisa, as quais possuem seus próprios 

critérios e diferentes modos de modelagem 

hidráulica, apresentaram um custo de rede 

idêntico sob um cenário de pouca demanda de 

consumo de água. Entretanto, quando se trata 

de uma demanda maior, simulado através do 

segundo cenário, apresentaram algumas 

distinções nos seus custos finais de rede. 

 Dessa forma, é possível entender que a 

bibliografia do Melo Porto exige uma rede de 

distribuição com dimensionamento maior de 

suas tubulações para atender suas 

especificações. Os parâmetros da SABESP 

apresentam um dimensionamento 

intermediário em relação aos presentes neste 

estudo. A NBR 12218/1994 apresenta um 

dimensionamento mais econômico, por não 

conter parâmetros de limites máximos de 

velocidade de escoamento nos trechos. A 

atualização desta em 2017, buscando 

padronizar as redes de distribuição do Brasil, 

realmente conseguiu trazer um padrão para as 

adutoras, sendo diretamente influenciável a 

perda de carga no dimensionamento das 

tubulações das redes de distribuição. 

 A utilização do modelo de simulação 

EPANET 2.0 demonstrou ser muito prática, 

uma vez que permitiu avaliar teoricamente a 

rede de distribuição na vertente hidráulica, 

além de ser um método economicamente 

rentável. 
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