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EPANET: Importação/exportação de modelos 

de/para AutoCAD 

Proposta de Projeto 

 

Orientador: João Muranho 
 

1 Enquadramento e Objetivos 
1.1 Enquadramento 

Com a análise do funcionamento dos Sistemas de Distribuição de Água (DAS) 

pretende-se saber quais são os caudais e as pressões presentes na rede, 

supondo conhecidas as entradas e as saídas de água. O estudo em 

computador deste modo de funcionamento faz-se com recurso a modelos e à 

simulação. 

 

O EPANET é um software de simulação de Sistemas de Distribuição de Água 

usado à escala mundial por empresas e profissionais da indústria da água. O 

software EPANET é composto por duas componentes: i) interface com o 

utilizador (EPANET GUI – Graphical User Interface, codificado em linguagem 

Borland Delphi), na qual o utilizador pode definir/alterar os elementos do 

modelo, servindo também para apresentar os resultados da simulação, e ii) 

módulo de cálculo (EPANET Solver, codificado em linguagem C), no qual são 

efetivamente produzidos os resultados da simulação. O “motor de cálculo” 

do EPANET está na base de vários programas comerciais. 

 

1.2 Objetivos 

O objetivo principal deste projeto é (desenvolver e) incorporar no EPANET a 

capacidade de importar/exportar modelos sistemas de abastecimento de 

águas de/para o AutoCAD.  

 

2 Tarefas a Realizar 

T1 – Conhecer o EPANET: a) estudo do manual e outros elementos técnicos; 

b) elaboração de um fluxograma e de outros diagramas; c) programação em 

Delphi. 

T2 – Conhecer formato DXF (e dwg): a) estudo do formato (vetorial) de 

armazenamento DXF; leitura/escrita no formato DXF. 

T3 – Protocolo leitura/escrita: propor (e implementar) um protocolo para 

converter um modelo EPANET em DXF (e vice-versa), incluindo diferentes 
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layers, propor diferentes critérios para a ligação de elementos gráficos 

(p.e., para unir e/ou distinguir dois segmentos de reta “adjacentes”) e 

estabelecer critérios para reconhecer texto na proximidade dos elementos 

gráficos do CAD (p.e., diâmetros das condutas). 

T4 – Produção do software. 

T5 - Escrita do relatório de projeto. 

 

3  Cronograma 

T1 + T2 – 1,5 mês  

T3 + T4 – 1,5 mês  

T5 - 1 mês  

 

4 Requisitos Técnicos/Académicos 

Bons conhecimentos de programação.  
 

5 Resultados esperados 

 Versão do EPANET com a capacidade de importar/exportar modelos de 

sistemas de abastecimento de água de/para AutoCAD.  

 1 relatório de projeto. 

 

Capacidades desenvolvidas/reforçadas com a execução do projecto: 

- Programação em ambiente Windows (Delphi, C/C++); 

- Contacto com um formato de armazenamento vectorial; 

- Contacto com um software “real” com aplicação a nível mundial. 

 

6 Bibliografia 
 

Rossman L.A. (2000). EPANET Users Manual. Risk Management Research Lab., 
U.S. Environmental Protection Agency, Cincinnati, Ohio. 
 
 

7 Contactos 

João Muranho (muranho[at]di.ubi.pt) 

 


