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RESUMO

O presente trabalho se propôs a desenvolver um software gráfico para dimensionamento e simulação de redes ramificadas de distribuição de 
água genéricas, aplicável tanto para a reabilitação de sistemas já existentes como para novos projetos. As redes de distribuição são a parte do 
sistema de abastecimento formada de tubulações e acessórios, destinados a disponibilizar água potável aos consumidores, de forma contínua, 
em quantidade, qualidade e pressão adequadas. A construção e a manutenção dos sistemas de distribuição de água consomem valores muito 
elevados todos os anos, havendo, assim, a necessidade de se buscar o máximo aproveitamento do capital investido. Dessa forma, uma rede 
corretamente dimensionada proporciona uma considerável redução dos custos de implantação e de manutenção. O cálculo manual dos 
componentes de uma rede é trabalhoso e demorado, além de possuir uma chance maior de erros, ponto no qual o software vem agregar 
produtividade, confiabilidade e otimização no processo de dimensionamento. Já existem diversos outros softwares com a mesma finalidade, 
entretanto o objetivo deste, em específico, consiste em consolidar e unificar os conhecimentos adquiridos até o presente momento, além de 
utilizar o software na disciplina de Saneamento Básico e disponibilizá-lo para a Empresa Junior de Engenharia do Centro Universitário Estácio Juiz 
de Fora. O sistema foi desenvolvido utilizando-se a IDE Embarcadero Delphi (IDE - do inglês Integrated Development Environment ou Ambiente 
Integrado de Desenvolvimento, é um programa de computador que reúne características e ferramentas de apoio ao desenvolvimento de 
software com o objetivo de agilizar esse processo). Tendo sido criado para plataforma Windows Desktop, permite, através de formulários 
gráficos, que o utilizador digite os dados da rede que se deseja projetar ou simular, e efetue a parametrização da forma de cálculo que melhor o 
atenda. O sistema armazena todas as informações em um arquivo de projeto, que pode ser carregado e modificado por qualquer outra pessoa ou 
computador que tenha o software instalado. O processo de cálculo é automático e instantâneo, o sistema apresenta o resultado em forma de 
tabela e também faz um desenho com os dados da rede. Dentre os principais resultados apresentados encontram-se a pressão no ponto mais 
desfavorável em relação ao reservatório, diâmetro e vazão em cada trecho e pressão disponível em cada nó. O sistema está pronto, tendo sido 
feitos testes que, aferidos com valores de redes previamente dimensionadas, mostraram o seu bom funcionamento e a confiabilidade dos 
resultados. Dessa maneira, entende-se que a proposição inicial foi atingida, no sentido em que se alcançou o objetivo de criação do software, 
conforme exposto, além de despertar nos alunos, de forma geral, o sentimento de valorização da disciplina de Saneamento Básico e da 
possibilidade do desenvolvimento e/ou interpretação de softwares para uso em suas rotinas.
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