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RESUMO 

 

Os modelos matemáticos de otimização e simulação hidráulica têm sido desenvolvidos com 

elevados investimentos por parte do interesse das concessionárias de água, visando à realização 

de uma operação eficiente dos seus sistemas de abastecimento. Caso o modelo apresente 

discrepâncias significativas entre os dados medidos e os modelados, a necessidade de calibração 

se torna fundamental. Técnicas de otimização juntamente a simuladores hidráulicos têm sido 

utilizadas para estimar valores de parâmetros hidráulicos desconhecidos de uma rede, dentre 

essas podem ser destacadas os Algoritmos Genéticos, baseados na teoria biológica da evolução. 

Investigou-se analisar a influência do operador cruzamento, utilizando a técnica de otimização 

do Algoritmo Genético em conjunto com o Método do Transiente Inverso, visando à calibração 

dos fatores de atritos de uma rede de distribuição de água hipotética. A pesquisa consiste em 

calcular as cargas hidráulicas permanentes e transientes dos nós da rede de distribuição de água, 

baseado no Método das Características e avaliar o desempenho das soluções ótimas das funções 

objetivos para os seguintes tipos de cruzamentos: aritmético, média, BLX-α e heurístico. O 

transiente hidráulico foi ocasionado por uma variação da demanda no nó monitorado (4) que 

teve uma duração de 30 s, em intervalos de tempo de 0,3 s. O número de gerações foi 

considerado como critério de parada do algoritmo genético empregado. Utilizou-se códigos-

fontes, baseados nos algoritmos genéticos, para calibrar os valores ótimos das cargas hidráulicas 

no nó monitorado, sendo que a eficiência da calibração é medida pelo Erro Relativo, Erro Médio 

Relativo e percentual de significância por meio da função objetivo para o menor erro relativo. 

Os resultados mostraram que os cruzamentos aritmético e média foram apontados como os mais 

eficientes na calibração dos fatores de atrito; já para a estimativa das cargas hidráulicas 

permanentes e transientes, os cruzamentos BLX-α e heurístico se destacaram como os mais 

efetivos. Portanto, verificou-se que não há uma convergência de respostas para um único tipo 

de cruzamento. Com base nas análises, concluiu-se que os indicadores ER e EMR nem sempre 

levam aos melhores resultados nas estimativas dos fatores de atrito e cargas hidráulicas, visto 

que muitas vezes o EMR pode ser consideravelmente baixo, porém há percentuais elevados de 

ERs envolvidos. Por isso, se torna necessário também verificar o percentual de significância, 

por meio da função objetivo para o menor ER, na qual se quantifica o número de gerações em 

que o ER é mínimo. 

 

Palavras-chave: Calibração. Transiente hidráulico. Fator de atrito. Algoritmo genético. 

Transiente inverso. Operador cruzamento (crossover ou recombinação).  



 

 

ABSTRACT 

 

Mathematical models for hydraulic optimization and simulation have been developed, with 

high investments from the interest of water companies, aiming at the efficient operation of their 

water supply systems. If there are significant discrepancies between measured and modeled 

data model, calibration becomes critical. Optimization techniques with hydraulic simulators 

have been used to estimate values for unknown hydraulic parameters of a network, for example 

Genetic Algorithms, based on the biological theory of evolution, can be pointed out. The 

influence of the crossover operator was investigated, using the Genetic Algorithm optimization 

technique with the Inverse Transient Method, aiming the calibration of the friction factors of a 

hypothetical water distribution network. The research consists of calculating the transient and 

permanent hydraulic heads of the water network nodes, based on the Characteristics Method 

and evaluating the performance of the optimal solutions of the objective functions for the 

following types of crossovers: arithmetic, mean, BLX-α and heuristic. The hydraulic transient 

was caused by a variation of the demand in monitored node (4), which lasted 30 seconds, in 

time intervals of 0,3 seconds. The number of generations will be considered as the stopping 

criteria of the genetic algorithm employed. Source codes, based on genetic algorithms, were 

developed to identify optimal hydraulic load values on the monitored node, and the calibration 

efficiency is measured by Error Relative, Mean Error Relative and significance percentage by 

the objective function to the lowest relative error. The results showed that the arithmetic and 

mean crossovers were pointed as the most efficient in identifying the friction factors; for the 

estimation of permanent and transient hydraulic loads, the BLX-α and heuristic crossovers 

stood out as the most effective. Therefore, it was found that there is no convergence of responses 

for a single type of crossover. Based on the analysis performed, it was concluded that the RE 

and MER indicators do not always lead to the best results in the estimation of friction factors 

and hydraulic loads, as often the MER can be considerably low, but there are high percentages 

of REs involved. Therefore, it is also necessary to verify the percentage of significance through 

of the objective function for the smallest RE, that quantifies the number of generations in which 

the RE is minimal. 

 

 

Keywords: Calibration Hydraulic transient. Friction factor. Genetic Algorithm. Inverse 

transient. Crossover operator (crossover or recombination). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Generalidades 

 

A necessidade de utilização da água para abastecimento é essencial para o 

desenvolvimento de inúmeras atividades, desde as mais simples, tais como o consumo e 

higienização pessoal até as mais complexas, como o uso em processos industriais. De acordo 

com as necessidades inerentes, bem como à medida que as civilizações evoluíam, os sistemas 

de distribuição de água tiveram que adequar-se às reais necessidades das pessoas.  

Uma rede de distribuição de água tem como finalidade conduzir e distribuir a água 

para os pontos de consumo direto, em quantidade e qualidade aceitáveis, ao consumidor. É 

constituída por um conjunto de tubulações, conexões, válvulas, bombas, registros e 

reservatórios de distribuição ou compensação, localizados nas vias públicas. Conforme a 

disposição das canalizações principais e o sentido de escoamento nas tubulações secundárias, 

as redes são classificadas em ramificada, malhada e mista. 

  Conforme as cidades iam se instalando próximas às fontes de águas naturais, as 

redes de distribuição tiveram que ser moldadas para atender ao aumento populacional e às 

utilidades do crescente setor industrial. A estes fatores citados, bem como à uma minimização 

dos custos atrelados ao dimensionamento das redes, as redes de distribuição se tornaram cada 

vez mais complexas (ARAÚJO, 2003).  

Além do mais, por anos o dimensionamento de uma rede de distribuição de água 

estava voltado apenas para o cálculo das variáveis diâmetro e vazão das tubulações; não se 

levava em consideração técnicas de engenharia às quais combatessem o desperdício no 

consumo.  

Durante um longo tempo, desconsideravam-se nos projetos os aspectos 

econômicos, agravava-se mais ainda a situação na otimização dos referidos sistemas, visto que, 

devido à alta complexidade na análise e resolução das equações matemáticas, o efeito dos 

transientes hidráulicos eram erroneamente desprezados. Em uma operação normal, as pressões 

podem chegar a valores três vezes superior ao esperado durante o efeito transitório (KARNEY 

e McINNIS, 1990). 

Segundo Venturini (2003), modelos matemáticos de otimização e simulação 

hidráulica têm sido desenvolvidos, com elevados investimentos por parte do interesse das 

concessionárias de água, visando à realização de uma operação eficiente dos seus sistemas de 

abastecimento. 
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1.2 Justificativa 

 

Os modelos de simulação hidráulica, ao longo dos anos, têm recebido melhorias e 

potencialidades diversas. Com a facilidade de acesso e disponibilidade dos microcomputadores, 

tornou-se possível aos engenheiros analisar o modo de operação dos sistemas de abastecimento 

existentes, tais como simulações de diversos cenários (ORMSBEE e LINGIREDDY, 1997). 

Todavia, é importante que o modelo usado apresente uma aceitável representação 

do mundo real e que o modelador tenha confiança nas previsões. A fim de determinar a validade 

do para modelo representar o mundo real, é usual medir diversas variáveis do sistema (por 

exemplo, pressão, vazão, níveis de armazenamento dos reservatórios e cloro residual) durante 

o estudo e então comparar os resultados com os previstos pelo modelo. Se o modelo prevê 

adequadamente as medidas observadas em campo, sob uma gama de condições por um período 

prolongado, considera-se o mesmo como calibrado. Por outro lado, se há discrepâncias 

significativas entre os dados medidos e os modelados, a necessidade de calibração se torna 

fundamental (PANGULURI, GRAYMAN e CLARK, 2005). 

Shamir e Howard (1977) apresentaram os procedimentos constituintes na análise 

de redes de distribuição de água, a seguir: calibração, operação e controle, projeto e otimização, 

design das redes. 

O conhecimento dos parâmetros componentes da rede, tais como a rugosidade, o 

diâmetro e o fator de atrito são de extrema importância para uma operação adequada de um 

sistema de abastecimento de água. Segundo Leão (2014), esses parâmetros alteram com o 

tempo e são de difíceis medições, logo se torna necessário desenvolver métodos de calibração 

de redes de distribuição de água para identificá-los. 

Entretanto, a calibração dos parâmetros hidráulicos é uma atividade complicada e 

por certo onerosa. Em virtude de sua característica dinâmica, a incerteza das demandas nodais 

e a diversidade dos pontos de consumo, a rugosidade da tubulação é o parâmetro com maior 

grau de incerteza da sua determinação.  

Além do mais, é de notório conhecimento a existência de incertezas da natureza dos 

materiais empregados nas tubulações das redes, que, ao longo do tempo, vão se desgastando e 

logo, aumentando a rugosidade, especialmente em tubulações metálicas. O fator de atrito, 

consequentemente, é afetado, ocasionando um aumento da perda de carga e uma diminuição na 

velocidade dos escoamentos (COSTA, 2014). 

 Visto que o fator de atrito é um parâmetro hidráulico que depende da rugosidade 

relativa do tubo (ε/D) e do número de Reynolds (Re), a demanda necessária na sua identificação 
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em redes de distribuição de água deve-se a existência de uma relação com a perda de carga (Δh) 

gerada nos escoamentos e determinada pela fórmula de Darcy-Weisbach. 

 Técnicas de otimização juntamente a simuladores hidráulicos têm sido utilizadas 

para estimar valores para os parâmetros hidráulicos desconhecidos de uma rede, dentre essas 

podem ser destacadas os Algoritmos Genéticos, baseados na teoria biológica da evolução. 

Araújo e Chaudhry (2002) afirmam que é bastante comum, por questões relacionadas à 

simplicidade envolvida, ajustar os fatores de atrito ao invés de se estimar a rugosidade absoluta. 

Portanto, torna-se essencial realizar estudos utilizando a técnica de otimização dos 

Algoritmos Genéticos, através do Método do Transiente Inverso, com a finalidade de calibrar 

os fatores de atrito em redes hidráulicas de distribuição, baseada em dados observados no 

regime transiente, aperfeiçoando assim como uma eficiente ferramenta de calibração. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral desta pesquisa consiste em analisar a influência do operador 

cruzamento, utilizando a técnica de otimização do Algoritmo Genético em conjunto com o 

Método do Transiente Inverso, visando à calibração dos fatores de atritos de uma rede de 

distribuição de água hipotética.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

 Calcular as cargas hidráulicas e vazões transientes e permanentes dos nós da rede 

de distribuição de água, baseado no Método das Características; 

 Calibrar os fatores de atrito das tubulações; 

 Utilizar dados do regime permanente e do transiente hidráulico para avaliar o 

processo de calibração dos fatores de atrito; 

 Avaliar o desempenho das soluções ótimas das funções objetivos para os 

diversos tipos de cruzamentos utilizados. 
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1.4 Estrutura da dissertação 

 

Esta dissertação está dividida em 5 capítulos. O capítulo inicial é uma introdução 

ao tema desenvolvido, justificativas e objetivos geral e específicos.  

O capítulo 2 apresenta uma revisão bibliográfica da literatura abordando as 

seguintes temáticas: redes de distribuição de água, modelos hidráulicos, calibração de redes 

com seus diversos métodos de otimização, análise do escoamento transitório e algoritmo 

genético. 

O capítulo 3 trata da metodologia empregada na formulação do problema inverso 

para a calibração dos fatores de atrito da rede de distribuição de água em análise.  

No capítulo 4 são apresentados os resultados das simulações utilizando diversos 

operadores de cruzamentos genéticos. As discussões dos resultados são desenvolvidas 

indicando as soluções ótimas para a calibração da rede.  

O capítulo 5 contém as conclusões deste trabalho, bem como orientações para 

futuras pesquisas.  

As referências bibliográficas e os apêndices utilizados no desenvolvimento dessa 

dissertação são apresentados ao final do trabalho. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Redes de distribuição de água 

 

Uma rede de distribuição de água tem como finalidade conduzir e distribuir a água 

para os pontos de consumo direto, em quantidade e qualidade aceitáveis, ao consumidor. É 

constituída por um conjunto de tubulações, conexões e peças especiais, localizados nas vias 

públicas.  

As redes de distribuição em geral são constituídas por canalizações principais 

(tubulações de maiores diâmetros com a finalidade de abastecer as canalizações secundárias) e 

canalizações secundárias (abastecem diretamente as ligações prediais e possuem menores 

diâmetros). 

Conforme a disposição das canalizações principais e o sentido de escoamento nas 

tubulações secundárias, as redes são classificadas em ramificada, malhada e mista. As 

ramificadas se caracterizam por apresentarem um único sentido de escoamento sendo que o 

abastecimento é realizado por uma tubulação-tronco que alimenta os trechos secundários. 

Apesar de seu custo de implantação ser mais barato do que uma rede malhada de mesmo porte, 

as redes ramificadas, caso apresentem alguma intervenção em sua rede principal, terão todos os 

trechos a sua jusante prejudicados. São empregadas geralmente em sistemas de irrigação, em 

comunidades de pequeno porte e urbanizações particulares. As redes malhadas são constituídas 

por tubulações principais em forma de anéis ou malhas, fazendo com que o sentido do 

escoamento possa mudar de acordo com a demanda dos nós. Apresentam como grande 

vantagem a possibilidade de abastecer o sistema por mais de um caminho, permitindo assim 

uma maior flexibilidade em atender a demanda e a manutenção da rede. As redes mistas 

constituem-se de uma combinação tanto das redes ramificadas quanto das malhadas (GOMES, 

2009). 

 

2.2 Tipos de escoamentos em redes de distribuição de água 

 

Os escoamentos podem ser classificados conforme suas características, podendo ser 

livre ou forçado, de acordo com o contato da lâmina d’água com a atmosfera; laminares ou 

turbulentos, segundo a maneira com que as partículas se deslocam no escoamento. O regime 

será dito permanente caso as propriedades e características hidráulicas em todo o espaço do 

escoamento sejam constantes no decorrer do tempo. Entretanto, quando as condições de fluxo 



25 

 

em um ponto variam continuamente com o tempo, o escoamento é chamado de transiente ou 

não-permanente. 

 

2.2.1 Escoamento permanente 

 

O escoamento permanente é caracterizado pela constância da quantidade de massa 

que entra e sai no sistema, logo é dotado pela conservação da massa. A invariabilidade da vazão, 

no decorrer do tempo, nos trechos das tubulações está presente no escoamento permanente em 

redes de distribuição de água. Portanto, obedecem à equação da continuidade, verificada pela 

condição de que o somatório das vazões afluentes a um nó é igual ao somatório das vazões 

efluentes desse mesmo nó.  

 

2.2.2 Escoamento transiente 

 

No escoamento transiente, as condições de fluxo em um ponto variam 

continuamente com o tempo, sendo ocasionado por mudanças na situação de fluxo não-

permanente, podendo ser provocados por variações nas condições de contorno, tais como 

abertura ou fechamento de válvulas, variações das demandas de consumo, desligamento ou 

acionamento de bombas, alterações no nível de água de um reservatório (LEÃO, 2014; 

ARAÚJO, 2003; AZEVEDO NETTO, FERNANDES, ARAÚJO e ITO, 2000). 

  

2.3 Modelos hidráulicos  

 

Um modelo é a representação idealizada de um sistema real. Por meio de modelos, 

pode-se representar, de uma forma simplificada, a alta complexidade de sistemas físicos e, então 

extrair diversas informações e utilizá-las de forma conveniente. 

Segundo Rocha (2013), deve-se ter precaução nas diversas simplificações dos 

modelos com relação ao comportamento real do sistema, visto que podem deixar de condizer 

com a realidade. Contudo, atenta-se em realizar simplificações necessárias com o objetivo de 

diminuir a complexidade do modelo.  

A definição e compreensão do sistema e de seus componentes, a formulação do 

problema, bem como as hipóteses que serão definidas, a decisão de como o modelo será 

formulado, a descrição das equações diferenciais e suas devidas soluções que regem o modelo, 
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a análise e a validação do modelo e das hipóteses consideradas são etapas necessárias que 

devem estar presentes em uma modelagem matemática (PEGOLLO, 2005). 

 

2.3.1 Formulação do equilíbrio hidráulico  

 

A lei da conservação da massa e da conservação da energia direcionam todo o 

comportamento das condições de equilíbrio de uma rede hidráulica, assim como uma relação 

entre a vazão e a perda de carga. Através equação 2.1, pode-se definir a lei da conservação de 

massa da mecânica dos fluidos:  

  0
j

ij i

j J

Q C


                                                                                                   (2.1) 

Onde: 

Jj é o conjunto de tubos conectados ao nó i; 

Ci é a demanda do nó i [L.T-3]; 

Qij é a vazão afluente no nó i, sendo essa negativa, se efluente [L.T-3]. 

De acordo com Porto (2006), a equação da conservação de energia de Bernoulli 

(equação 2.2) é utilizada em todos os trechos da tubulação em regime permanente e é descrita 

abaixo: 

2

2

v p
H z H

g 
                        (2.2) 

Onde: 

H é a energia mecânica total por unidade de peso [L]; 

z é a energia potencial por unidade de peso [L]; 

2

2

v

g
 é a energia cinética por unidade de peso [L]; 

p


 é a energia de pressão por unidade de peso [L]; 

H é a perda de carga por unidade de peso [L], energia perdida em decorrência do atrito 

entre as partículas do fluido e a parede interna da tubulação. 

Da equação 2.2, tem-se que a velocidade de escoamento é v [L.T-1], g é a aceleração 

da gravidade [L.T-2], p é a pressão do fluido [M.L-1T-2] e  o seu peso específico [M.L-2.T2]. 

O cálculo das perdas de carga distribuídas nas tubulações pressurizadas, segundo 

Rossman (2000), pode ser determinado, por exemplo, de acordo com as fórmulas de Hazen-
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Willians e Darcy-Weisbach. A fórmula de Hazen-Williams (equação 2.3) recebe grande 

destaque por ser uma das mais utilizadas, todavia sua aplicação somente recai em escoamentos 

que tem a água como fluido. Por outro lado, aplicável a qualquer tipo de líquido e em todo tipo 

de escoamento, tem-se a fórmula de Darcy-Weisbach (equação 2.4), mais aconselhável para a 

determinação de perdas ao longo dos condutos.  

1,85

4,87
10,65

L Q
H

D C

 
   

 
                     (2.3) 

2

2

L v
H f

D g
                                  (2.4) 

Onde:  

ΔH é a perda de carga distribuída [L]; 

L é o comprimento da tubulação [L]; 

D é o diâmetro interno da tubulação [L]; 

Q é a vazão [L.T-3]; 

C é o coeficiente de rugosidade de Hazen-Willians [L0,3698.T-1]; 

f é o fator de atrito, adimensional; 

v é a velocidade [L.T-1]; 

g é a aceleração da gravidade [L.T-2]. 

O fator de atrito depende do número de Reynolds (Re) e da rugosidade relativa ( ), 

e seu cálculo varia conforme o tipo de escoamento: laminar, de transição e turbulento. 

Segundo Porto (2006), o escoamento é dito laminar quando 2000eR  . Neste caso, 

o fator de atrito é calculado de acordo com a equação 2.5 e dependente apenas do número de 

Reynolds. 

64

R e

f             (2.5) 

Para o cálculo do fator de atrito no escoamento de transição (2000 < Re < 4000), 

consulta-se o diagrama de Moody (1994), visualizado na figura 2.1 abaixo. 
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Figura 2.1 – Diagrama de Moody 

 
Fonte: Porto (2016). 

 

De acordo com Bhave (1991), nos casos de escoamento turbulento, o fator de atrito 

pode ser obtido diretamente através da equação 2.6 explícita de Swamee e Jain (1976) para 

5.10³ ≤ Re ≤ 108 e 10-6 ≤ ε/D ≤ 10-2: 

2
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                                 (2.6) 

Onde: 

f é o fator de atrito, adimensional; 

ε é a rugosidade absoluta [L]; 

D é o diâmetro do conduto [L]; 

Re é o número de Reynolds (adimensional). 

Adicionalmente, para escoamentos turbulentos, a equação 2.7, dita equação de 

Swamee (1993), também pode ser utilizada para calcular o fator de atrito (PORTO, 2006). 
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Onde: 

f é o fator de atrito, adimensional; 
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ε é a rugosidade absoluta [L]; 

D é o diâmetro da tubulação [L]; 

Re é o número de Reynolds (adimensional). 

As instalações de transporte de água pressurizadas são constituídas, além de 

tubulações montadas sequencialmente, de acessórios de natureza diversa, como curvas, 

válvulas, alargamentos, estreitamentos, registros ou conexões de vários tipos e conjuntos motor-

bombas. A presença dessas peças especiais ocasiona acréscimo de turbulência que gera, 

consequentemente, perdas de cargas pontuais, denominadas perdas de carga localizadas ou 

singulares e podem ser calculadas através da equação 2.8. 

2

2
L

v
h k

g
                       (2.8) 

Onde: 

hL é a perda de carga localizada [L]; 

k é o coeficiente de perda de carga singular, adimensional; 

v é a velocidade do escoamento [L.T-1]; 

g é a aceleração da gravidade [L.T-2]. 

Alternativamente, o método dos comprimentos equivalentes também pode ser 

utilizado para calcular as perdas de cargas localizadas, o qual consiste em acrescentar 

comprimentos fictícios à extensão da tubulação, correspondentes à perda de carga igual à que 

seria ocasionada pelas singularidades existentes na tubulação (ANDRADE, 2017). 

 

2.3.2 Modelos de simulação hidráulica para o regime permanente 

 

Existem diversos modelos hidráulicos para simulação no regime permanente, os 

quais são desprezados tanto os efeitos da compressibilidade quanto os da inércia. Visando 

solucionar os problemas de redes, devem ser satisfeitas algumas condições hidráulicas, tais 

como: o somatório das vazões deverá ser constante e igual a zero em quaisquer nós da rede; 

para todos os tubos ligados a um nó, a carga hidráulica deverá ser igual; a razão de perda de 

carga e vazão deve ser satisfeita para cada elemento de rede. Ademais, as leis de conservação 

de massa e de energia são a base para a análise de modelos no regime permanente (ARAÚJO, 

2003). 
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2.3.2.1 Métodos explícitos ou diretos 

 

Segundo Rocha (2013), o modelo mais antigo, bem como o mais famoso, é o 

método de Hardy-Cross. A vazões nos trechos e as perdas de cargas nos nós são determinados 

iterativamente, com a aplicação de correções sucessivas; para que o método seja aplicado, 

estima-se inicialmente valores arbitrários de vazões ou de pressões, determinando as perdas de 

vazões ou cargas, respectivamente. 

Semelhantemente ao método de Hardy-Cross, porém, evitando um processo de 

tentativa e erro, Tong, O’Connor, Stearns e Lynch (1961) desenvolveram a técnica do 

comprimento equivalente.  

Wood e Charles (1972) propuseram o método da teoria linear, o qual utiliza a 

linearização da perda de carga na rede, assim como o ajuste simultâneo de vazões. Aprimorando 

o método da teoria linear, Collins e Johnson (1975) incrementaram os estudos dos elementos 

finitos para linearizar as equações da rede, na qual houve um amento considerativo na 

velocidade de convergência. Nesse mesmo ano, Jeppson e Tavallaee (1975) aprimoraram a 

solução de redes hidráulicas, visto que, através da teoria linear, a inclusão de reservatórios e 

bombas foi possível em uma análise de redes de distribuição de água. 

Outra técnica, que foi bastante utilizada, merece ser levada em destaque: o método 

de Newton-Raphson; muitos foram os trabalhos desenvolvidos com o objetivo de aprimorar a 

aplicação deste método, tais como Lam e Wolla (1972), Dodge, Hoellein e Tetmajer (1978), 

Goffman e Rodeh (1981). Contudo, destaca-se o modelo modificado do método de Newton-

Raphson para as equações hidráulicas do nó, proposto por Lam e Wolla (1972), o qual apresenta 

duas grandes vantagens: a possível utilização em redes complexas e a maior velocidade no 

tempo de processamento computacional em relação ao método padrão de Newton-Raphson. 

A reformulação das equações diferenciais regentes em uma rede hidráulica para 

uma forma matricial foi proposta por Nielsen (1989), o qual concluiu que o método linear deve 

ser utilizado somente como uma estimativa de primeira aproximação para, então, aplicar o 

método de Newton-Raphson. 

Adicionalmente, diversos outros métodos foram desenvolvidos, como a técnica de 

relaxação, a técnica de Gauss-Seidel, os mínimos quadrados, ajustes simultâneos das energias, 

elementos finitos e esparsidade orientado (ARAÚJO, 2003). 
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2.3.2.2 Métodos implícitos ou inversos 

 

Nos métodos implícitos ou inversos os dados de pressões e vazões da rede são 

conhecidos e a solução para o problema inverso consiste em minimizar a diferença entre os 

resultados observados e os calculados do sistema, sendo costumeiramente definida uma função 

objetivo (ANDRADE, 2017). 

Várias técnicas utilizadas nos métodos diretos foram adaptadas para a resolução de 

problemas nos métodos inversos, tais como o método de Hardy-Cross, a técnica de Newton-

Raphson e os mínimos quadrados.  

Martins e Peters (1963) utilizou o método de Newton-Raphson para realizar o 

balanceamento das redes hidráulicas, concluindo que o modelo convergia mais rapidamente 

que o método de Hardy-Cross. Uma modificação na técnica de Newton-Raphson foi 

desenvolvida no trabalho de Donachie (1974), no qual um algoritmo é responsável por realizar 

um balanceamento automático rápido que busca uma análise eficiente de uma rede hidráulica. 

O trabalho de Boulos e Wood (1990) propôs um modelo cujo a finalidade é estimar 

os parâmetros de uma rede, podendo para tal ser considerado no cálculo diversas condições de 

operação. 

Walski (1983) apresentou um modelo de calibração no qual são implementadas 

fórmulas que realizam o ajuste de vazões nos trechos e os coeficientes de resistência dos tubos. 

Anos depois, Walski (1986) descreveu quais parâmetros devem ser modificados nas equações 

do nó e concluiu que quanto melhor for a base de dados coletadas melhor será a calibração da 

rede em análise. 

A técnica dos mínimos quadrados foi empregada para a construção de um modelo 

sensível que estimasse os coeficientes de resistência das tubulações (DATTA e SHRIDHARAN, 

1994; REDDY et. al, 1996). Todavia, a relevância do trabalho de Reddy et al. deve ser 

destacada, logo que se utilizou o método dos mínimos quadrados juntamente à técnica de 

Gauss-Newton e se concluiu que há uma relação direta entre as escolhas de pesos nas 

estimativas dos parâmetros hidráulicos.  

Atualmente, existem diversos modelos hidráulicos desenvolvidos em vários países 

(por exemplo, EPANET, HidroCAD, StruMap, WaterCAD e SynerGEE), destinados à 

simulação da operação de SAAs. Dentre os modelos hidráulicos de simulação e análises já 

desenvolvidos, o EPANET tem se destacado por sua qualidade e grande aceitação dos usuários 

existentes em vários países.  
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O EPANET é um software computacional que permite executar simulações 

estáticas e dinâmicas do comportamento hidráulico e da qualidade da água em redes 

pressurizadas de distribuição de água (ROSSMAN, 2000). Foi desenvolvido pela Agência de 

Proteção Ambiental dos Estados Unidos (U.S Environmental Protection Agency – USEPA). 

De acordo com Silva (2014), o EPANET se destaca entre os simuladores hidráulicos 

disponíveis, dado que apresenta código livre aberto (domínio público) e a possibilidade de 

incorporar diversas rotinas de cálculo. Para fins de estudos hidráulicos, trata-se de um dos 

programas mais testados e confiáveis. 

 

2.3.3 Modelos de simulação hidráulica para o regime transiente 

 

O fenômeno do transitório hidráulico pode ser definido quando o fluxo passa de 

uma condição permanente para outra situação de estado permanente, visto que houve uma 

alteração nas condições de contorno da rede de distribuição, provocada por uma possível 

paralização de elementos do sistema ou até mesmo alteração do fluxo. Partida ou parada de 

bombas, mudança no padrão de consumo na rede, manobras programadas ou acidentais de 

registros e/ou válvulas são algumas das condições de contorno bastante comuns em uma análise 

transiente. 

Uma boa análise do fenômeno transiente somente será contemplada, caso haja uma 

eficaz investigação das condições de fluxo e operação e uma combinação dos dispositivos de 

proteção (KARNEY e McINNIS, 1990). 

Segundo Lopes (2015), a análise do transiente hidráulico, quer seja em projetos ou 

pesquisas, não deve ser desconsiderada, posto que as sobrepressões e subpressões ocorridas 

durante o fenômeno transiente podem causar graves problemas nos elementos da rede, podendo 

até mesmo rompê-la em trechos, comprometendo, assim, a segurança, a estrutura física e o 

funcionamento do sistema. Ademais, o desprezo de uma análise transiente pode acarretar a 

elevação dos custos de uma obra de rede de distribuição de água. 

Portanto, desde o início dos anos 90, pesquisas têm sido desenvolvidas com o 

intuito de empenhar-se no desenvolvimento de modelos que considerassem as equações do 

regime transiente. Estudos de operação de sistemas, incluindo uma eficiente programação da 

rotina de bombas, válvulas e reservatórios, e a busca do diâmetro ótimo das tubulações são 

demandas necessárias que devem ser previstas nos modelos. 
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2.3.3.1 Métodos diretos 

 

A solução da problemática do escoamento transiente pode ser resolvida através da 

utilização de métodos diretos. Araújo (2003) elaborou um levantamento bibliográfico dos 

diversos métodos diretos desenvolvidos nas últimas décadas para o cálculo de transientes, tais 

como o método de solução em série e uma adaptação do método de Newton-Raphson (Shimada 

e Okushima, 1984), o método de análise baseado na teoria da coluna rígida (Onizuka, 1986), o 

método de incidência, baseado na teoria da coluna rígida, na qual os efeitos da elasticidade da 

água e da tubulação são desprezados, para análise de transitórios lentos (Shimada, 1989), o 

Método das Características (MOC) com interpolações polinomiais (Sibetheros, Holley e 

Branski, 1991), o modelo interativo fluido-estrutura combinado com o MOC (Elansary, Silva e 

Chaudry, 1994), o modelo do consumo agregado acoplado com a técnica discreta agregada com 

consumo constante (McInnis e Karney, 1995). 

 

2.3.3.2 Métodos inversos 

 

Uma das grandes aplicações dos métodos inversos consiste na localização e 

quantificação de vazamentos, decorrentes muitas vezes de uma errônea operação e manutenção 

da rede e até mesmo devido à ocorrência de sobrepressões durante os eventos de transiente 

hidráulico (SAMPAIO, 2018). 

Chaudhry (1987) publicou em sua pesquisa uma metodologia que analisasse o 

escoamento transiente por meio do MOC, utilizando transformações de equações diferenciais 

parciais não lineares em equações ordinárias, através da linearização. A condição de 

estabilidade e convergência é resolvida por meio da inequação de Courant-Friedrich-Lewy. 

Pudar e Ligget (1992) desenvolveram o método da análise inversa, cuja 

metodologia baseia-se na comparação, em regime permanente ou transiente, entre os dados 

medidos de cargas ou vazões e os dados calculados por um software simulador hidráulico. 

Ligget e Chen (1994) construíram um modelo que permitisse, utilizando os dados transientes, 

monitorar uma rede, permitindo tanto a calibração do sistema quanto o mapeamento de 

vazamentos. 

Segundo Ligget e Chien (1994), o método de Levenberg-Marquardt realiza análises 

conjuntas com a finalidade de ajustar os dados medidos e os simulados pelo modelo, porém a 

grande desvantagem está na não garantia do ótimo global e a dependência de um ponto inicial 
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para encontrar uma solução; como alternativa ao método de Levenberg-Marquardt apresenta-

se a técnica dos AG. 

 

2.4 Calibração de sistemas de distribuição de água 

 

A calibração consiste na etapa de identificação dos parâmetros hidráulicos 

necessários a serem inseridos no simulador com o objetivo de que o modelo represente o 

comportamento do sistema o mais próximo possível da realidade. Logo, a determinação desses 

parâmetros pode ser interpretada como uma maneira de se alcançar um melhor ajuste entre as 

cargas hidráulicas observadas em campo e as calculadas. 

Vários fatores, tais como as características do fluido, a geografia do local e os 

aspectos físicos dos elementos do sistema fornecem condições para as soluções das equações 

de equilíbrio hidráulico, portanto a confiabilidade dos modelos hidráulicos está na utilização 

adequada e precisa dessa grande quantidade de variáveis possíveis (ROCHA, CASTRO e 

ARAÚJO, 2009). 

De acordo com Savic, Jonkergouw e Kapelan e (2009), a variabilidade de técnicas 

de calibração tem surgido desde a década de 70, assumindo três classificações: método iterativo 

ou tentativa e erro, método explícito ou simulação hidráulica e método implícito ou otimização. 

 

2.4.1 Método iterativo 

 

Os métodos iterativos foram as primeiras técnicas de calibração desenvolvidas e 

consistem no processo de tentativa e erro, nos quais, a partir de comparações entre pressões e 

vazões observadas e simuladas, os parâmetros são ajustados a cada iteração (SANTOS, 2010). 

Segundo Rocha (2013), deve-se definir uma margem de erro aceitável, pois a 

solução do problema somente será resolvida quando, após um número finito de iterações, esta 

margem for alcançada. 

A definição do ponto de partida (estimativa inicial do parâmetro real estudado), a 

direção da pesquisa (minimizar o número de tentativas), o espaçamento de cada alternativa 

(cálculo da função objetivo para o parâmetro que se quer identificar) e o critério de parada 

(critérios determinantes para a aceitação de uma solução como o ótimo da função objetivo) são 

algumas das características que regem os modelos de tentativa e erro (TUCCI, 1998). 

 Diversos trabalhos consagrados na literatura merecem ser levados em evidência, 

tais como a aplicação do processo iterativo de calibração visando à identificação dos parâmetros 
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rugosidades e demandas a partir de equações analíticas para redes de poucos nós e trechos 

(Walski, 1983) e a identificação do coeficiente de atrito (Rahal, Sterling e Coubelck, 1980). 

Uma modificação do trabalho de Walski (1983) foi realizada na pesquisa de Bhave (1988), na 

qual aplicou-se um fator de ajuste global na correção dos coeficientes de rugosidade das 

tubulações. 

Um outro método analítico iterativo baseado nas técnicas de calibração propostas 

por Walski (1983) e Bhave (1988) foi desenvolvido, porém, ao invés de considerar fixos os 

coeficientes calculados por estimativas iniciais do fator C de Hazen-Williams e de demandas 

dos nós, esses coeficientes variavam por meio de iterações sucessivas. Conclui-se que o método 

original de Walski (1983) não se torna muito eficiente comparado com o do estudo 

desenvolvido. Em relação ao método proposto por Bhave (1988), houve resultados 

consideravelmente diferentes dos apresentados da realidade (CHEUNG, SOARES e SOUZA, 

2000). 

 

2.4.2 Método explícito 

 

Os métodos explícitos buscam estimar os valores dos parâmetros do sistema o mais 

próximo possível dos parâmetros medidos, por meio de sucessivas iterações, ou seja, consistem 

na resolução de n equações não-lineares que caracterizam a rede em análise para obter os n 

parâmetros hidráulicos desconhecidos. (ALEXANDRE, 2005; SILVA, 2006; ROCHA, 2013). 

Ormsbee e Wood (1986) propuseram algoritmos de calibração explícitos visando 

eliminar a necessidade das cansativas exaustivas de tentativa e erro. Com esta nova técnica, a 

resolução da rede de distribuição é possível, visto que as equações da conservação de massa e 

de energia são solucionadas, ajustando, de uma forma explícita, as perdas de carga. Sob 

determinadas condições de contorno, foram determinados os coeficientes de rugosidade a partir 

dos dados observados de pressões e vazões. Certamente, os autores concluem que quanto mais 

refinadas forem as descrições das condições de operação, assim como a qualidade dos dados 

medidos, melhor será o método de calibração empregado. 

Outro trabalho bastante conhecido foi o elaborado por Boulos e Wood (1990) no 

qual se apresentou uma modificação das equações do regime permanente, com um auxílio do 

método de Newton-Raphson, para a identificação das variáveis de projeto das redes hidráulicas, 

tais como o fator de atrito, rugosidade, demanda. A abordagem estabelecida pelos autores levou 

a concluir que o algoritmo proposto se torna eficiente no atendimento das especificações limite, 

à medida que os parâmetros hidráulicos da rede são identificados. 
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O método proposto por Ormsbee e Wood (1986) se torna limitado à proporção que 

os testes de incêndio são realizados sob diversas condições de contorno, bem como em tempos 

diferentes, logo assim, Boulos e Ormsbee (1991) modificaram o método original com a 

finalidade de inúmeros testes simultaneamente. 

Como já de notório conhecimento, o método de Newton-Raphson pode ser utilizado 

para solucionar as equações não-lineares que estão por trás do processo de calibração. Ferreri, 

Napoli e Tumbiolo (1994) desenvolveram um método no qual avaliasse os coeficientes de 

rugosidade de uma rede de distribuição de água e, ao final do trabalho, estabeleceram que o 

período noturno é o mais indicado para coleta de informações de vazões e pressões. 

Os pesquisadores Cheung e Souza (2001) investigaram os métodos de calibração 

propostos por Walski (1983), Bhave (1988) e Boulos e Wood (1990) com a finalidade de 

verificar a eficiência de análise destes. Verificou-se que o método iterativo alcançou menores 

desvios no somatório das diferenças entre os dados observados e os simulados em relação ao 

método explícito proposto no trabalho, todavia há a desvantagem por não permitir considerar 

outras variáveis de decisão de calibração, projeto e operação da rede. Ademais, os autores 

sugeriram o simulador hidráulico criado por Souza (1994), assim como a aplicação do método 

de Boulos e Wood (1990) para qualquer rede de distribuição de água. 

Uma grande desvantagem dos métodos explícitos está na necessidade de que o 

número de medidas de vazão e pressão deve ser igual ao número de equações a serem 

resolvidas, bem como igual ao número de parâmetros hidráulicos a determinar. Além do mais, 

os métodos explícitos não avaliam a confiabilidade dos parâmetros calculados (SILVA, 2003). 

 

2.4.3 Método implícito 

 

Os métodos implícitos são definidos como aqueles que buscam minimizar uma 

Função Objetivo (FO) estabelecida costumeiramente como o módulo da diferença entre os 

valores de dados de pressão ou vazão observados e os calculados, onde os parâmetros 

hidráulicos ajustados são tratados como variáveis a serem determinadas pela calibração (LEÃO, 

2014). 

Além de realizar pesquisar com os métodos explícitos, Ormsbee (1989) contribuiu 

para os estudos de calibração de redes hidráulicas, o qual desenvolveu uma técnica de 

otimização não-linear implícita para diversas condições de carga em regime permanente, 

visando à identificação da rugosidade dos condutos e os consumos nos nós da rede analisada. 
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Lancey e Basnet (1991) elaboraram um estudo de calibração de rugosidades, 

abertura de válvulas e consumos nodais, através de conceitos de programação não-linear, 

incorporados em um simulador hidráulico. O erro quadrático e o erro absoluto foram 

estabelecidos como funções objetivos. 

Datta e Sridharan (1994) utilizara a técnica de minimização da soma dos quadrados 

dos desvios entre valores medidos e calculados para ajustar o coeficiente de resistência dos 

condutos, sob diversas condições de carregamento hidráulico; neste caso, uma técnica de 

sensibilidade foi adotada para analisar a incerteza dos valores estimados. 

A técnica dos AG tem sido bastante difundida em pesquisas ao longo dos últimos 

30 anos. Diversos trabalhos podem ser citados, tais como o desenvolvimento de um modelo por 

Savic e Walters (1997) que se beneficia da aplicação dos AG visando à calibração de 

rugosidades em redes complexas de distribuição de água; Reis, Porto e Chaudry (1997) 

elaboraram pesquisas para estabelecer a localização ótima de válvulas de controle de pressão 

em uma rede de água, com o objetivo de reduzir os vazamentos, utilizando como técnica 

otimizadora os AG. A calibração dos coeficientes de rugosidade de uma rede realizada com o 

auxílio de uma matriz de sensibilidade para a otimização não-linear foi proposta no trabalho de 

Greco e Del Guidice (1999). 

Walters et al (1998), Schaetzen et al (2000) e Lingireddy e Ormsbee (2002) 

aplicaram os AG para identificar as rugosidades absolutas, diâmetros e consumos nos nós de 

uma rede de distribuição de água.  

A calibração do coeficiente de Hazen-Williams de uma rede fictícia utilizando o 

simulador hidráulico EPANET foi realizada no estudo desenvolvido por Gambale (2000), o 

qual concluiu que a qualidade dos resultados obtidos é influenciada diretamente pela a 

dimensão da população de soluções geradas pelo o AG (AG) aplicado. 

Araújo e Chaudhry (2002) estudaram a calibração das rugosidades absolutas e 

fatores de atrito de tubulações de uma rede de distribuição de água durante condições 

transientes, empregando o Método do Transiente Inverso (MTI) com um AG, que resolve as 

equações para o escoamento transiente através do MOC. 

Ao final dos resultados e discussões, concluiu-se que quanto maior as informações 

conhecidas das tubulações, melhor será a qualidade da estimativa do parâmetro analisado. 

Segundo Vasconcelos (2014), a análise e o estudo de redes de distribuição de água 

podem ser abordados de duas formas: o estudo para a elaboração de projetos e o estudo para 

possíveis intervenções na rede já existente. No método direto, se conhece as características 

físicas do sistema, bem como as suas necessidades, com a finalidade de calcular as cargas 
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hidráulicas nos nós e as vazões nas tubulações, portanto é utilizado no estudo para a elaboração 

de projetos. Entretanto, o método indireto usa-se para estudos de possíveis alterações na rede 

existente, logo que não se conhece todas as características físicas do sistema, apenas quantidade 

e comprimento dos condutos, posição dos nós, em alguns casos os diâmetros e poucos dados 

disponíveis de carga hidráulicas. 

No problema inverso, deseja-se estimar os parâmetros reais da rede, tais como o 

fator de atrito, rugosidade, diâmetros, vazamentos, demandas e outros, e, portanto, verificar as 

condições reais de funcionamento do sistema após anos de operação (ARAÚJO, 2003). 

Lopes (2015) classifica os métodos inversos em diretos e indiretos, onde aqueles 

buscam resolver diretamente o sistema de equações diferenciais considerando os parâmetros 

como variáveis independentes, enquanto estes utilizam um processo iterativo em que os 

parâmetros variam conforme a simulação é repetida até encontrar a solução ótima. Devido a 

sua simplicidade nas formulações matemáticas, assim como menos sensíveis a erros na entrada 

de dados no modelo, os métodos inversos indiretos são os mais utilizados. 

Solucionar o problema inverso consiste na minimização de uma FO, dada pela 

norma do erro total, ou seja, ao somatório das diferenças entre os valores observados e 

calculados de pressões e/ou vazões, onde os parâmetros desconhecidos são tomados como 

variáveis de decisão do modelo (SAMPAIO, 2018). 

Araújo (2003) desenvolveu um método de calibração para identificar diversos 

parâmetros físicos de uma rede hidráulica hipotética, a saber: fatores de atrito, rugosidades 

absolutas, diâmetros e a localização e identificação de vazamentos. Utiliza-se a problemática 

do MTI, comparando os dados transientes observados com os simulados pelo o modelo 

matemático.  

Silva (2006) desenvolveu um programa computacional, em linguagem DELPHI 

7.0, chamado CARTAG - Calibração Automática de Tubulações por AG, o qual aplica a técnica 

dos AG para a calibração das rugosidades absolutas ou dos coeficientes de Hazen-Williams de 

redes de distribuição de água, todavia aplicado apenas para simulações em regime permanente. 

Mota (2007) elaborou um dimensionamento econômico de uma rede através de uma 

simulação hidráulica no EPANET2 e de otimização multiobjetivo por meio da técnica dos AG. 

Comparou-se os resultados através de duas funções objetivos: uma que prioriza a seção das 

tubulações da rede e a outra com enfoque na busca ótima dos custos de implantação e de 

operação da rede de abastecimento; 

Galiza (2009) desenvolveu um estudo para a calibração de rugosidades das 

tubulações de uma rede de distribuição de água utilizando o MTI aplicado ao AG. Para realizar 
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as diversas simulações, vários parâmetros foram alterados, tais como a mutação, a quantidade 

de cromossomos, o número de gerações envolvidas, a quantidade de nós, o tempo do transiente 

hidráulico e o tipo de manobra de válvula (suave e brusca). A diferença quadrática entre os 

resultados reais e os estimados para as cargas transientes nos nós monitorados foi tomada como 

a função objetivo utilizada na pesquisa. Concluiu-se que, mesmo com o aumento do tempo de 

transiente, não se obteve uma melhora considerativa nos resultados, ao contrário do aumento 

da quantidade de nós monitorados que levaram a resultados bem satisfatórios. 

O estudo elaborado na dissertação de mestrado de Alexandre (2005) tem a 

finalidade de localizar e identificar o vazamento de uma rede fictícia de distribuição de água 

sob diferentes cenários: condições de contorno iniciais conhecidas e desconhecidas do 

escoamento permanente. O autor associou a técnica do AG ao MTI, assim como empregou o 

MOC para resolver as equações do regime transiente, calculando assim as cargas transientes. 

Na análise realizada, o modelo se mostrou bastante eficiente na identificação de vazamentos na 

rede analisada. 

Rocha, Castro e Araújo (2009) apresentara um algoritmo de calibração do 

parâmetro rugosidade de Hazen-Williams em redes de abastecimento de água a partir do 

Método Iterativo de Gradiente Hidráulico Alternativo (MIGHA), técnica esta que calcula os 

parâmetros desconhecidos da rede com base nos gradientes hidráulicos dos trechos. O estudo 

concluiu que o MIGHA obteve resultados semelhantes aos do AG com relação ao erro absoluto, 

contudo notou-se que a técnica do AG apresentou maiores desvios-padrões. 

Rocha (2013) aplicou o MIGHA para avaliar sua aplicabilidade quanto à calibração 

das rugosidades absolutas das tubulações, em regime transiente, comparando os resultados 

quando o transitório hidráulico é provocado pela mudança de estado da válvula: manobras 

suave e brusca. As simulações mostraram que menores erros são apresentados quando a 

manobra for do tipo suave, portanto uma maior estabilidade. 

Costa (2014) avaliou a influência de erros de medição de carga na calibração dos 

fatores de atritos das tubulações de duas redes de distribuição de água hipotéticas, por meio do 

MTI e AG. Foram gerados erros propositais de medição de carga supostamente ocorridos na 

coleta de dados em campo, para então comparar as calibrações com e sem erros de medição. 

Ao final do trabalho, concluiu-se que a interferência nos resultados das identificações dos 

fatores de atrito é afetada pela presença de erros de medição das cargas hidráulicas, todavia não 

se tornou possível demonstrar uma relação entre os mesmos, devido à natureza aleatória do AG 

e à tarefa difícil de mensurar e identificar o fator de atrito.  
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Vasconcelos (2014) desenvolveu um estudo para calibrar o fator de atrito e a 

rugosidade para duas redes sintéticas, sob três condições: o evento transiente causado pela 

manobra suave e brusca da válvula, o monitoramento das cargas transientes em 20% do 

quantitativo dos nós da rede e empregando o elitismo e ausência deste. A pesquisa indicou, 

devido à mudança contínua dos valores dos fatores de atrito, visto que a vazão varia ao longo 

do tempo no regime transiente, a eficiência na identificação do fator de atrito a partir da 

rugosidade absoluta, ao invés de calibrar segundo o MTI junto ao AG. 

Viana (2014) realizou a identificação dos fatores de atrito de uma rede, sob 

diferentes manobras de válvulas, para o escoamento de fluxo transiente, tomando como base 

para calcular as cargas e vazões, o MOC. Diversas situações foram variadas, como o número 

de cromossomos e gerações, o cruzamento de um ponto, a mutação simples, a quantidade de 

nós medidos e manobras suave e brusca de válvulas. 

Lopes (2015) desenvolveu um modelo computacional, o qual utiliza o MTI com o 

AG visando à calibração dos diâmetros da rede de distribuição em análise. Com o intuito de 

avaliar os efeitos gerados pela identificação dos diâmetros, tomou-se do emprego do operador 

elitismo (operador que permite transferir, de gerações a gerações, os melhores cromossomos). 

A partir dos resultados observados, notou-se que o elitismo se mostrou um artifício capaz de 

buscar soluções ótimas próximas da realidade, pois os erros foram minimizados. 

Souza (2016) propôs um modelo que analisasse o efeito de manobras de válvulas 

na localização e detecção de vazamentos em três redes de distribuição de água, utilizando o 

MTI associado ao AG. Compara-se as cargas transientes observadas com as calculadas, através 

de uma FO. A identificação dos vazamentos é realizada isoladamente e simultaneamente nas 

três redes analisadas. Os resultados mostraram a eficiência da utilização do MTI junto ao AG 

para identificar vazamentos em redes tanto simples quanto complexas, atentando-se ao fato de 

que a manobra suave foi a responsável por apresentar menores erros entre os dados medidos e 

os calculados pela modelagem matemática. O autor concluiu que à medida que se aumenta o 

número de nós com vazamento, reduz-se os índices de acertos. 

Andrade (2017) estabeleceu um estudo no qual se investiga a calibração da 

rugosidade em uma rede hipotética, utilizando a técnica do AG, submetendo as tubulações a 

transientes lentos (2 minutos) e rápidos (5 segundos). Com a finalidade de observar a influência 

do elitismo na calibração da rugosidade, aplicou-se três taxas diferentes à população inicial em 

cada transiente. 

Sampaio (2018) avaliou o uso do operador elitismo na detecção de vazamentos em 

rede de distribuição de água com a aplicação do MTI e do AG. Concluiu-se que os resultados 
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mais satisfatórios ocorreram no nó mais próximo ao reservatório e nos nós adjacentes ao nó 

monitorado. 

 

2.5 Análise do escoamento transitório em tubulações 

  

2.5.1 Conceitos introdutórios 

 

O transiente hidráulico pode ser investigado considerando dois tipos de modelos: o 

modelo da coluna rígida e o modelo da coluna elástica. Os modelos rígidos aplicam-se quando 

o enfoque é descrever os fenômenos de oscilação de massa; são desconsiderados os efeitos da 

elasticidade da água e dos tubos. Em relação aos modelos elásticos, esses efeitos são inclusos 

na análise do escoamento.  

Chaudhry (1987) apresenta a dedução das equações do transitório hidráulico, 

apresentadas a seguir. As equações para o movimento transiente em um conduto forçado são 

obtidas das equações diferenciais parciais não-lineares da quantidade de movimento (equação 

2.9) e da conservação da massa (equação 2.10): 









Q

t
gA

H

x

fQ Q

DA
  

2
0                                                                                      (2.9) 

                                                                                                                              (2.10) 

Onde: 

H é a é a carga piezométrica [L]; 

t o tempo [T]; 

c é a velocidade da onda de pressão, também conhecida por celeridade [L.T-1]; 

g é a aceleração da gravidade [L.T-2]; 

A é a área da seção transversal do tubo [L2]; 

Q é a vazão volumétrica [L3.T-1]; 

x é a distância [L]; 

D é o diâmetro interno da tubulação [L]; 

f é o fator de atrito de Darcy-Weisbach (adimensional). 

Segundo Halliwell apud Chaudhry (1987), a celeridade, ou velocidade da onda, é 

representada de acordo com a seguinte equação: 

                                                                                                       (2.11) 
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Onde: 

c é a velocidade da onda de pressão, também conhecida por celeridade [L.T-1]; 

 é um parâmetro adimensional que depende das propriedades elásticas do conduto; 

E é o módulo de elasticidade de Young da parede do conduto [F.T-2]; 

K é o módulo de elasticidade volumétrica do fluido [M.T-2.L-1]; 

 é a massa específica do fluido [M.L-3]. 

As tubulações serão consideradas como elásticas de paredes finas, onde o parâmetro 

 é dado por: 

   5,01
'e

D
                                                                                                        (2.12) 

Onde: 

D é o diâmetro do conduto [L]; 

e é a espessura da parede [L]; 

 é a razão de Poisson, adimensional. 

Normalmente, não existe uma solução analítica simples que resolva as equações 2.9 

e 2.10, logo necessita-se da aplicação de um método numérico para que sejam transformadas 

em equações ordinárias e, então facilitar a resolução dos transientes. 

Vários métodos numéricos podem ser destacados, segundo Viana (2014), na análise 

da resolução dos transientes hidráulicos, tais como o Método das Diferenças Finitas, o Método 

dos Elementos Finitos, o Método Espectral, o Método dos Elementos de Contorno e o MOC. 

Segundo Chaudhry (1987), o MOC tornou-se o método mais utilizado para 

descrever a problemática dos transitórios hidráulicos, visto que as características representam 

o curso de ondas ou perturbações que se deslocam, além do mais apresentam as vantagens de 

realizar aproximações mais simples e estabelecer um critério de estabilidade bem definido. 

 

2.5.2 Equações fundamentais do Método das Características 

 

As equações da conservação da massa (equação 2.9) e da quantidade de movimento 

(equação 2.10) podem ser reescritas multiplicando os termos por gA, ficando representadas da 

seguinte forma: 
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                                                                                  (2.14) 

 

Aplicando os princípios da Álgebra Linear, pode-se realizar uma combinação linear 

das equações 2.13 e 2.14: 

0
21
 LLL                                                                                                      (2.15)                                                                                                                                              

Substituindo as equações 2.13 e 2.14 na equação 2.15, tem-se: 
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(2.16) 

Sabendo que H = H(x,t) e Q = Q(x,t) são soluções das equações, as derivadas totais 

podem ser escritas como: 

dQ Q Q dx

dt t dx dt

 
 


                                                                                            (2.17) 
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O multiplicador pode ser definido como: 

 

Matematicamente, as relações (dx/dt) = +c e (dx/dt) = -c representam duas linhas 

retas com inclinações +1/c e -1/c respectivamente. Essas linhas dividem o plano x-t (figura 2.2) 

em duas regiões, a qual pode ser dominada por dois diferentes tipos de soluções (WYLIE e 

STREETER, 1978). 

Segundo Araújo (2003), as linhas características no plano x-t representam o 

caminho da propagação das perturbações em vários pontos do sistema. 
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Figura 2.2 - Linhas características no plano x-t 

 
Fonte: Rocha (2013). 

Considerando a resolução numérica das equações 2.20 e 2.21 obtidas a partir da 

discretização do domínio e o tempo em intervalos x e t , respectivamente, observa-se na 

figura 2.3 a malha de discretização do MOC. 

 

Figura 2.3 - Linhas características no plano x-t 

 
Fonte: Araújo (2013). 

 

A malha de discretização acima permite o cálculo da vazão
pQ  e carga

pH  no tempo

0 0t t   a partir das vazões e cargas a montante PQ + PH  e jusante J JQ H , conforme as 

equações características C


e C 
. Os pontos M, J e P correspondem aos pontos de coordenadas 

(xi-1, tj), (xi+1, tj), (xi, tj+1), onde i indica um ponto na malha de discretização e t é o tempo. A 

equação 2.20 é utilizada para relacionar os valores de
pH  e 

pQ com o par de valores MQ e MH

e a equação 2.21 para relacionar PH e PQ  com JH e JQ . 
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As equações características 2.20 e 2.21 podem ser rearranjadas da seguinte forma: 

 

Segundo Souza (2016), as constantes R e B correspondem, respectivamente, ao 

termo de atrito e uma constante auxiliar. Em tubos rugosos com diâmetros pequenos, uma 

aproximação de 2ª ordem se torna necessária, visto que tornará melhor a calibração do modelo, 

bem como estabilizar o mesmo; esta situação ocorre quando o termo do atrito se torna 

consideravelmente grande.  

As equações características positiva (2.22) e negativa (2.23) podem ser integradas 

ao longo de MP e JP (figura 2.2): 

0:  


P

M

P

M

P

M

dtQQRdQBdHC                                                          (2.26) 

0:  


P

J

P

J

P

J

dtQQRdQBdHC                                                        (2.27) 

O terceiro termo das equações 2.26 e 2.27 representam as perdas de atritos, que são 

dificilmente avaliadas, posto que a variação da vazão Q com o tempo t não é conhecida 

explicitamente. Wyliee e Streeter (1978) propõe uma técnica de 1ª ordem, suficientemente 

viável e precisa, na qual as equações 2.26 e 2.27 podem ser reescritas como: 

    0   : 

MMMPMp QtQRQQBHHC                                               (2.28) 

    0 -  : 

JJJPJP
QtQRQQBHHC                                                   (2.29) 

Com a aproximação do termo do atrito numericamente igual a: 

 CtQQdtQQ
MM

P

M

MM
     para                                                                          (2.30) 

 CtQQdtQQ
JJ

P

J

JJ
     para                                                                             (2.31) 
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Segundo Sousa (2016), esta aproximação somente será válida caso o fluxo 

transiente não se distanciar muito do estado permanente por um longo período. Contudo, se o 

termo do atrito atingir valores muito altos, este método de aproximação não produzirá 

resultados satisfatórios, logo uma aproximação de segunda ordem deve ser usada para evitar 

instabilidade. 

Com a finalidade de negligenciar o termo não-linear das equações 2.28 e 2.29 da 

equação transiente, Alexandre (2005) define o número de Courant como uma condição de 

estabilidade: 

     𝐶𝑁 = 𝑐
𝛥𝑡𝑜

𝛥𝑥
                                                                                                      (2.32) 

Onde: 

CN é o número de Courant; 

c é a celeridade da onda [L.T-1]; 

x é o comprimento das seções dos tubos na qual é dividido os tubos [L]; 

Δto é o intervalo de tempo [T]. 

O MOC produzirá uma resposta estável para cada passo de tempo computacional 

Δto e seção com comprimento , caso 1NC   (ALEX ANDRE, 2005). 

Santos (2000) salienta a necessidade de utilizar o mesmo intervalo de tempo Δto em 

todos os tubos, para que se possa utilizar as condições de contorno nas junções e, logo 

determinar as variáveis em um dado instante. Consequentemente, a escolha do intervalo de 

tempo Δto deverá ser realizar conjuntamente com o número inteiro de divisões N , de modo a 

obedecer a condição de Courant. A equação é dada por: 

𝛥𝑡𝑜 =  
𝐿𝑖

𝑐𝑖
∗.𝑁𝑖

                                                                                                         (2.33) 

Onde: 

Δto é o intervalo de tempo [T]; 

i
L é o comprimento da tubulação i [L]; 

ci
* é a celeridade corrigida da onda na tubulação i [L.T-1]; 

iN é o número de trechos da tubulação i, adimensional. 

 

2.5.3 Condições de Contorno 

 

As equações características positiva (2.26) e negativa (2.27) são válidas apenas para 

as seções internas das tubulações, portanto para solucionar o problema das seções de montante 



47 

 

e jusante do tubo, deve-se utilizar outras equações que possam relacionar a vazão Q com a carga 

H, chamadas de condições de contorno ou de fronteira. Tais condições têm a importância de 

representar o escoamento nas seções durante o transiente hidráulico o mais próximo possível 

da realidade (LOPES, 2015). 

A discretização do sistema ocorre com uma divisão de cada trecho em 1N 

segmentos de comprimento x com N seções. Uma equação de contorno, bem como uma 

equação característica tornam-se necessárias tanto para o início de cada trecho (primeira seção) 

quanto para o término do trecho (última seção). Como já relatado no parágrafo anterior, para as 

seções internas, ou seja, (1 < i < N), as duas equações características, positiva e negativa, são 

utilizadas (ARAÚJO, 2003). 

Aplicando o esquema de discretização, as equações para as diversas seções de uma 

rede de distribuição de água são obtidas e podem ser visualizadas no apêndice A. 

O cálculo das condições transientes provocadas por abertura ou fechamento de uma 

válvula é condicionada por uma relação entre  e t , onde para 1   significa uma abertura total 

da válvula no qual o fluxo está em condições permanentes. Já o fechamento total da válvula 

corresponde a um 0   (GALIZA, 2009). A figura 2.4 ilustra melhor as condições de abertura 

e fechamento total de uma válvula. 

 

Figura 2.4 - Exemplo de abertura ou fechamento total de uma válvula 

 
Fonte: Costa (2014). 
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2.6 Algoritmos Genéticos 

 

Os AG são técnicas de otimização e busca baseados na teoria da evolução de 

Charles Darwin (1859), que consiste no processo de seleção natural, ou seja, quanto melhor um 

indivíduo se adaptar ao meio ambiente onde ele vive, maior sua chance de sobreviver e gerar 

descendentes. 

 Durante as décadas de 1950 e 1960, cientistas, tais como Alan Turing, John von 

Neumann, Norbert Wiener, elaborou diversos estudos utilizando a ideia do mecanismo da 

seleção natural das espécies como ferramenta de otimização nos problemas de engenharia. 

Inspirados nos conceitos da genética e a teoria da evolução, a ideia consistia em evoluir uma 

população de possíveis soluções até encontrar uma solução ótima para os problemas de difícil 

otimização. A esta técnica estocástica de otimização adotou-se o termo Computação Evolutiva 

(ANDRADE, 2017). 

A programação evolutiva, as estratégias evolutivas e os AG constituem os 

chamados algoritmos evolucionários, técnicas estocásticas de otimização baseadas na evolução 

natural. A programação evolutiva se preocupa com a competição de múltiplas populações, 

modificadas por mutação aleatória, que compartilham recursos limitados. As estratégias de 

evolução focalizam a maneira com que os indivíduos são otimizados na tentativa de explorar o 

meio ambiente (MOTA, 2007). 

Bremmerman inicialmente desenvolveu os AG em 1958, todavia a popularização 

somente foi alcançada por John Holland no final da década de 80 (HOLLAND, 1975). Holland 

publicou o seu notável trabalho “Adaptação em Sistemas Naturais e Artificiais” em 1975, no 

qual foi apresentada a seleção natural dos AG juntamente aplicada aos fundamentos da teoria 

da computação. A intenção da publicação de Holland consistia em analisar os fenômenos de 

adaptação que ocorrem na natureza, divulgando as bases teóricas dos AG como uma abstração 

da Teoria da Evolução de Charles Darwin da Biologia (VIANA, 2014). 

Os AG podem ser tratados como um método de evolução onde os mecanismos de 

seleção naturais são imitados para produzir filhos mais aptos que os da população inicial, ou 

seja, a partir de uma geração de cromossomos (cadeia de bits de 0’s e 1’s), gera-se uma nova 

população mais apta que a original. Os elementos formadores dos cromossomos são 

denominados de genes (um gene pode assumir o valor de 0 ou 1). Ademais, a seleção dos 

indivíduos mais aptos acontece por meio de operadores genéticos, como o cruzamento e a 

mutação (ARAÚJO, 2003).  
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2.6.1 Vantagens e desvantagens dos Algoritmos Genéticos 

 

De acordo como Mota (2007), uma grande variedade de vantagens dos AG podem 

ser destacados, tais como: trabalham com o código dos parâmetros e não com os parâmetros 

propriamente ditos; utilizam tanto parâmetros contínuos quanto discretos ou uma combinação 

destes; realizam buscas simultâneas em várias regiões do espaço de pesquisa, pois trabalham 

com uma população e não com um único ponto; facilidade na implementação, sem a 

necessidade de grandes conhecimentos aprofundados do problema; otimizam um grande 

número de variáveis, trabalhando com funções objetivos complexas, reduzindo a incidência de 

mínimos ou máximos locais; trabalham como dados gerados experimentalmente e são 

tolerantes a ruídos e dados incompletos; flexibilidade para trabalhar com restrições arbitrárias 

e otimizar múltiplas funções com finalidades conflitantes; possibilidade de hibridizar com 

outras técnicas heurísticas, podendo realizar naturalmente interface com softwares simuladores 

a cada iteração. 

Todavia, os AG são bastante lentos e, muitas vezes, enquanto ainda estão avaliando 

a população inicial, outros métodos de otimização, tal como o Subida de Encosta, já têm 

encontrado a solução (ANDRADE, 2017).   

 

2.6.2 Terminologia 

 

A técnica dos AG, segundo Goldberg (1989) e Lacerda e Carvalho (1999) e Silva 

(2006), apresenta inúmeros termos oriundos da Biologia, os quais podem ser destacados na 

tabela 2.1 abaixo. 
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Tabela 2.1 – Terminologia utilizada para os AG e sua relação com a Biologia 

Descrição Algoritmo Genético Genética 

Gene: unidade genética que 

determina as características 

de um indivíduo. 

Elemento de vetor que 

representa o cromossomo. 

 

Informação genética. 

Alelo: valores que o gene 

pode assumir. 

Representação binária: 0 e 1. 

Representação decimal: 0 a 9. 

Variações nas sequências de 

bases nucleicas: 

Adenosina (A), Citosina (C), 

Timina (T) e Guanina (G). 

Cromossomo: unidade onde 

são armazenadas as 

informações genéticas 

(genes). 

Possível solução para o 

problema, ou seja, um vetor no 

espaço de busca. 

Unidade fisiológica que 

contém o código genético. 

Genótipo: informação 

contida no cromossomo. 

Cromossomo codificado, ou 

seja, os parâmetros 

representados por cada vetor 

no espaço de busca. 

Constituição genética de um 

indivíduo. 

Fenótipo: objeto, estrutura 

ou organismo constituído a 

partir das informações do 

genótipo. 

Cromossomo descodificado, 

ou seja, as características de 

cada vetor no contexto do 

problema real. 

Características de um 

indivíduo determinada pelo 

genótipo e pelas condições 

ambientais. 

Indivíduo: um simples 

membro da população. 

Representado pelo 

cromossomo e sua aptidão. 

Exemplar de uma espécie. 

População: conjunto de 

indivíduos. 

Matriz formada por vetores 

contidos no espaço de busca e 

respectivas aptidões. 

Conjunto de indivíduos da 

mesma espécie, que vivem 

em uma região. 

Fonte: Adaptado por Santos, 2010. 

 

2.6.3 Estruturas dos Algoritmos Genéticos 

 

A busca por uma solução ótima para um dado problema, a partir de inúmeras 

tentativas, utilizando informações de soluções anteriores, denomina-se processo de otimização. 

As técnicas de otimização por busca normalmente apresentam um espaço de busca (universo 

no qual se encontra todas possíveis soluções) e uma função objetivo ou de aptidão (utilizada 

para avaliar as soluções obtidas). Matematicamente, otimizar significa encontrar os pontos de 

mínimo e máximo globais de uma função objetivo (GALIZA, 2009). 

Davis (1991) descreve sucintamente os passos do algoritmo proposto por Holland, 

conhecido na literatura como SGA (Simple Genetic Algorithm ou Standard Genetic Algorithm): 

1. Adotar uma população inicial de tamanho N, para a qual as soluções são geradas 

aleatoriamente; 
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2. Avaliar a função aptidão para cada solução dessa população; 

3. Selecionar os cromossomos da população para recombinação (crossover ou 

cruzamento) e mutação; 

4. Aplicar a recombinação e a mutação nos cromossomos selecionados, gerando 

soluções filhas, porém mantendo o número N de soluções; 

5. Avaliar os novos cromossomos por meio da função aptidão e, se a solução ideal 

for encontrada ou um número pré-estabelecido de gerações for desenvolvido, retornar à solução 

com a melhor aptidão. Caso contrário, voltar ao passo 3. 

Araújo (2003) afirma que os principais mecanismos dos AG’s para explorar regiões 

desconhecidas do espaço de busca são os operadores de cruzamento.  

O crossover é o principal mecanismo de busca do AG, posto que é capaz de realizar 

combinações com as boas porções dos cromossomos pais, isto é, os bons blocos de construção, 

portanto cromossomos filhos com aptidões mais elevadas que as dos pais podem ser produzidos. 

O crossover não gera novos genes, apenas realiza combinações com os já existentes. Quanto à 

mutação, essa permite que qualquer ponto do espaço de busca seja   alcançado. Além do mais, 

a seleção descarta os cromossomos com baixa aptidão e com eles muitos genes também são 

eliminados (LACERDA e CARVALHO, 1999). 

 

2.6.3.1 Representações dos parâmetros 

 

Há duas maneiras de representar um cromossomo: a representação binária e a 

representação real. Tradicionalmente, utiliza-se a representação binária, visto que é mais 

simples de analisar, bem como de fácil utilização e manipulação. Já a representação real, a que 

será utilizada neste trabalho, com ponto flutuante, gera cromossomos menores e tem a vantagem 

de ser naturalmente compreendida pelo homem. Ademais, na representação real, a criação de 

novos operadores se torna bem mais fácil. 

Pacheco (1999) esclarece que a representação real oferece melhor desempenho em 

relação à binária, sendo mais simples e fácil de manipular os cromossomos através dos 

operadores genéticos, além de facilitar a prova de alguns teoremas. 

O estudo realizado por Araújo (2003) concluiu que a calibração de rugosidade de 

uma rede hipotética se mostrou mais satisfatória para a representação real, posto que tanto o 

Erro Médio Relativo (EMR) quanto o tempo de processamento computacional foram mais 

eficientes que os resultados da representação binária. 
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Seja V um conjunto de números inteiros que consta no intervalo {0,1,..., 2 1}t  , 

então pode-se codificá-lo usando a representação binária e = 
0[ ,..., ]lb b , com l bits, onde bini 

{0,1}, de tal forma que: 

V
1

1

2
l

i

i

i

bin 



                                                                                                   (2.34) 

Se V { , 1,..., 2 1}tm m m     então pode-se codificar a variável V – m da mesma 

forma. As operações com números binários podem ser um de número decimal na base dois ou 

a conversão de um decimal em binário. 

As variáveis de decisão podem ser representadas com casas decimais e/ou inteiras 

por escalonamento ou quantificação (GAMBALE, 2000). A parte inteira e da representação 

binária é dada por: 

e = 
max min)

(2 1)

(

t

V
V V




                                                           (2.35) 

Onde V   max min, }V V . 

 

2.6.3.2 Seleção 

 

A seleção é definida como o processo que separa os indivíduos menos aptos e, 

portanto, que serão descartados dos indivíduos mais aptos que sofrerão recombinação e 

mutação, compondo assim uma nova geração de possíveis soluções. Diversos mecanismos de 

seleção podem ser destacados na literatura (tabela 2.2), tais como torneio, roda da roleta, 

aleatória, proporcional e elitismo (SOUSA, 2016). 
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Tabela 2.2 – Tipos de mecanismos de seleção para AG 

Tipos de seleção Descrição 

Torneio Indivíduos selecionados aleatoriamente competem diretamente entre si, 

baseados nos valores da função aptidão, sendo que o melhor é 

selecionado para reproduzir. O processo é repetido até uma nova geração 

de soluções seja criada. 

Roda da roleta Tradicionalmente, este método é baseado na determinação da 

probabilidade de seleção (
ip ) para cada indivíduo proporcional ao valor 

da aptidão, que é dada por: 

1

i
i N

j

j

f
p

f





                                                                                         (2.36) 

Onde: 

ip  é a probabilidade de seleção; 

if  e 
jf são valores de aptidão dos indivíduos i e j, respectivamente; 

N é a quantidade de indivíduos da população. 

Aleatória Os indivíduos são escolhidos aleatoriamente para compor a população 

intermediária. 

Proporcional A ideia da seleção proporcional se caracteriza como quanto maior a 

pontuação de aptidão, maior a probabilidade do indivíduo ser copiado, 

logo, menores valores de aptidão, maiores as chances de os indivíduos 

serem rejeitados. 

Elitismo Nesta técnica, os n melhores cromossomos de uma geração serão 

passados automaticamente para a próxima geração. Alexandre (2005) 

define a taxa de elitismo como a quantidade, dentre as melhores 

soluções, que passará para a próxima geração sem sofrer cruzamento ou 

mutação. 

Fonte: Adaptado de Sousa (2016) e Silva (2006). 

 

Neste trabalho utilizar-se-á a seleção por meio do elitismo, proposto por Dejong 

(1975), no qual, segundo Lacerda e Carvalho (1999) existe uma transferência do melhor 

cromossomo de uma geração para outra sem alterações, devido ao corte de cruzamento ou à 

ocorrência de mutação.  
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O procedimento de seleção com elitismo que visa melhor o desempenho do AG é 

descrito por Araújo (2003) de acordo com as seguintes etapas: 

1. Seja a população de NC indivíduos (a1, a2, ..., aNC); 

2. A aptidão, ( )obj iF a de cada indivíduo é calculada conforme o valor da FO; 

3. Faz-se o ordenamento crescente da aptidão (para problema de minimização); 

4. Selecionam-se os melhores indivíduos desse ordenamento de maneira a formar 

uma população de 
ep  x NC indivíduos, em que 

ep  é definido como taxa de elitismo; 

5. Forma-se o restante da população com uma escolha aleatória de indivíduos 

(dentre os melhores) que irão compor a população de pais; 

6. Finalmente vem a sucessão. A população de indivíduos para a próxima geração 

é formada de 50% dos cromossomos dos pais e 50% dos cromossomos dos filhos, dentre 

aqueles de melhor aptidão. Estabelece-se, então, uma probabilidade de sucessão: ps = 0,5. 

 

2.6.3.3 Crossover (recombinação) 

 

Segundo Silva (2006), nos AG, a geração de novos indivíduos é feita através da 

reprodução, representada pelo operador crossover, também conhecido por recombinação. São 

utilizados para simular a combinação de informações genéticas entre dois indivíduos. A 

essência do cruzamento é permitir a propagação de características para gerações posteriores. 

Segundo Sivandam e Deepa (2008), através desse operador, as soluções são 

mescladas, com potencial de gerar novas soluções com avaliação melhor que as anteriores, além 

de contribuir para a centralização em algum ponto ótimo, seja local ou global. 

De acordo com os resultados obtidos por Deb e Agrawal (1999), para problemas 

complexos, AGs baseados em cruzamento conseguiram resultados mais satisfatório que 

algoritmos baseados em mutação. 

O processo de cruzamento ou reprodução é o responsável pela troca de parte dos 

cromossomos dos pais, que irão formar os filhos, sendo tão importante para a evolução das 

espécies quanto a mutação. Nos AG, o cruzamento é representado pelo crossover ou 

recombinação (GALIZA, 2009). 

Vasconcelos (2014) esclarece que há diferentes tipos de crossovers para a 

representação real, dentre os quais os mais utilizados são: média (DAVIS, 1991), mistura BLX-

  (ELSHELMAN e SHAFFER, 1993), aritmético (MICHALEWICZ, 1994), heurístico 

(MICHALEWICZ, 1994) e simples (MICHALEWICZ, 1994). O crossover de um ponto, o de 



55 

 

dois pontos e o uniforme são utilizados para a representação binária. Nesta pesquisa, serão 

adotados quatro tipos de cruzamentos para a representação real, a saber: média, aritmético, 

BLX-α e heurístico. 

Segundo Silva (2006), na recombinação média, os cromossomos filhos são gerados 

a partir da média dos cromossomos pais, segundo as equações 2.37 (média aritmética) e 2.38 

(média geométrica) para o cálculo de cada gene. 

1 2

2

i i
i

Pai Pai
Filho


                                                                                        (2.37) 

1 2.i i iFilho Pai Pai                   (2.38) 

A desvantagem do operador média está na maneira com que ele tem a tendência de 

direcionar os genes para a metade do intervalo, perdendo, portanto, assim, a diversidade. 

No operador aritmético, conforme Mota (2007), dada uma combinação linear entre 

os cromossomos pais, não extrapolando o intervalo entre eles, ou seja, α = 0, os cromossomos 

filhos são gerados, de tal forma como nas equações 2.39 a 2.42: 

 
1 11 12 1, ,..., iPai p p p                                                                                       (2.39) 

 2 21 22 2, ,..., iPai p p p                                                                                     (2.40) 

1 1 2. (1 ).i i iFilho Pai Pai                                                                             (2.41) 

2 1 2(1 ). .i i iFilho Pai Pai                                 (2.42) 

Onde:  

ijp  ; 

1Filho  ; 

 é um número aleatório compreendido entre 0 e 1. 

A recombinação mistura (BLX-α), segundo Lacerda e Carvalho (1999) pode ser 

considerada como o operador para representação real mais utilizado em muitos trabalhos e 

produz novos cromossomos filhos, a partir de dois cromossomos pais, da seguinte forma: 

1 1 2 1.( )i i i iFilho Pai Pai Pai                              (2.43) 

2 2 1 2.( )i i i iFilho Pai Pai Pai                           (2.44) 

Onde: 

β é um número aleatório pertencente ao intervalo I (-α, 1+ α), que pode variar ou não para cada 

par de gene.  
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O controle da tendência de geração de filhos próximos ao centro do intervalo I é 

realizado por este operador α, visto que amplia o intervalo nos dois sentidos, evitando a perda 

de diversidade (SILVA, 2006). 

De acordo como Lacerda e Carvalho (1999), a recombinação heurística adota uma 

extrapolação linear entre os pais usando a informação da aptidão. Dado dois cromossomos pais 

1Pai  e 
2Pai  em que 

1Pai  é melhor do que 
2Pai  em termos de aptidão, logo um cromossomo 

filho é gerado da seguinte maneira: 

1 1 1 2.( )i i i iFilho Pai Pai Pai                                                           (2.45) 

Onde: 

β é um número aleatório compreendido entre 0 e 1. 

Entretanto, um novo cromossomo filho será gerado, caso o crossover produza um 

filho infactível, por meio da geração de um novo β aleatório. 

Gambale (2000) sugere uma taxa de cruzamento entre o intervalo de 50 a 80%. 

Obitko e Slavík (1999), com bases em estudos empíricos sugerem taxas variando de 80% a 

95%, embora valores próximos a 60% tenham-se mostrado mais convenientes. Linden (2012) 

afirma que o percentual de cruzamento utilizado geralmente varia de 60 a 95%, enquanto 

Rezende (2003) sugere um intervalo variando entre 60 e 99%. A taxa de cruzamento a ser 

utilizada nesta pesquisa é de valor igual a 60%. 

 

2.6.3.4 Mutação 

 

O operador mutação é aplicado após a operação de recombinação, com uma dada 

probabilidade, em cada bit dos dois filhos. A mutação ocorre quando alterações, geralmente 

pequenas, são feitas num dado cromossomo, no qual um ou mais genes são alterados.  

Araújo (2003), visando assegurar a diversidade, sem prejudicar as informações 

contidas nos cromossomos, recomenda utilizar uma probabilidade de mutação na ordem de 0,1 

a 5%. Rezende (2003) recomenda utilizar taxas de mutação na faixa de valores de 0,1 a 10%, 

enquanto Obitko e Slavík (1999), com bases em estudos empíricos, realizados em sua maioria 

em casos de codificação binária, sugerem probabilidades de mutação variando de 0,5% a 10%. 

Catarina e Bach (2003) indicam uma taxa de mutação entre 0,5% e 5%; acima de 5% os autores 

relatam que a busca no espaço acaba se tornando aleatória. Entretanto, apesar de vários autores, 

como relatados acusarem uma taxa de mutação de até 10%, Pinho et al. (2007) e Carvalho 

(2017) utilizaram em suas pesquisas probabilidades de até 30% e 90%, respectivamente. 
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Senaetzen (2000) sugere que a probabilidade de mutação (
mp ) poderá ser obtida 

pela equação 2.46 abaixo, em que Ngenes
 é a quantidade de elementos de cada solução dada pelo 

produto entre o número de população e o número de variáveis. 

1
m

genes

p
N

                                (2.46) 

Amanda (2018) afirma que a operação de mutação busca soluções fora dos limites 

definidos pela população inicial, garantindo a diversidade genética ao longo das gerações, 

todavia destrói as informações contidas no cromossomo, logo, a taxa de mutação deverá ser 

baixa, mas suficiente para garantir a diversidade. 

Segundo Galiza (2009), a mutação tem sido empregada como um método 

responsável pela introdução de material novo no processo, explorando, portanto, diferentes 

pontos do domínio do problema. A ideia principal do mecanismo de busca da mutação não é de 

encontrar uma solução ótima, mas sim de recuperar material perdido. 

As mutações para representação real podem ser classificadas em: uniforme, 

gaussiana, creep, limite, não-uniforme e não-uniforme múltipla. Todavia, neste trabalho, será 

descrita apenas a mutação uniforme, com taxa igual a 0,10%, visto que será utilizada no código 

do AG. 

A mutação uniforme consiste em substituir um gene por um número aleatório, isto 

é, dado um cromossomo Pai  como j-ésimo gene selecionado para mutação, é produzido um 

cromossomo Filhoda seguinte forma: 

 

i

, ,      se  

               caso contrário

i i

i

U a b i j
Filho

Pai

 
 


                                                         (2.47) 

Onde:  

ia e
ib representam os limites do intervalo permitido; 

( , )i iU a b  representa um número aleatório de uma distribuição uniforme no intervalo [ , ]i ia b . 

 

2.6.4 Função Objetivo e Aptidão 

 

A FO é definida como um artifício para proceder o ajuste entre os parâmetros 

medidos e os calculados. Matematicamente, é utilizada para avaliar a aptidão de cada 

cromossomo ou possíveis, soluções encontradas, associando a cada uma delas uma devida nota 

(LACERDA e CARVALHO, 1999). 

Viana (2014) esclarece que as medidas dos parâmetros são aglomeradas na função 
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objetivo por meio de estabelecimento de pesos que funcionam como mecanismos de indicação 

dos respetivos graus de influência da medida no processo de otimização. 

Os parâmetros de uma FO podem ser de dois tipos: contínuos ou discretos, sendo 

que na otimização com parâmetros contínuos há um número infinito de soluções possíveis, já 

na otimização com parâmetros discretos, geralmente, existe um número finito de soluções 

(ALEXANDRE, 2005). 

Neste trabalho será adotada uma técnica de calibração para uma rede de distribuição 

de água, utilizando o MTI juntamente a um AG, em que serão medidas as cargas hidráulicas 

em um nó monitorado para um determinado intervalo de tempo, com a finalidade de calibrar o 

parâmetro físico fator de atrito. A vantagem de monitorar as cargas hidráulicas se justifica 

devido à eficiência dos processos inversos ao mesmo tempo em que a função objetivo é 

simplificada. 

Muitas vezes, dependendo da complexidade do problema analisado, o 

processamento das simulações dos códigos dos AG pode chegar a dispêndio de várias horas, 

logo reduzir o tempo computacional de processamento se torna uma tarefa bastante útil e 

desejada. 

Haupt e Haupt (1998) sugerem algumas táticas para lidar com funções objetivos 

que demandam um prolongado tempo de processamento computacional, tais como: 

 Evitar a geração de cromossomos iguais aos da população inicial; 

 Verificar se o crossover ou a mutação foram aplicados nos cromossomos pais, 

caso contrário os cromossomos filhos serão idênticos aos pais; 

 Observar a possibilidade de os cromossomos filhos serem iguais aos pais. 

Contudo, essa análise gerará um custo extra ao AG, logo, dever-se-á verificar se o tempo 

economizado na avaliação da FO compensará esse custo extra; 

 Evitar a inserção de cromossomos duplicados na população; 

 Simplificar a FO; 

 Utilizar o AG visando à localização da encosta do máximo global, e 

posteriormente, substituí-lo por outro método de otimização, tal como o método de subida de 

encosta (ótimo para refinar soluções). 

Segundo Silva (2006) e Lacerda e Carvalho (1999), os valores da aptidão podem 

ser obtidos por meio da própria FO para os casos onde a solução do problema é um máximo 

global, entretanto, há situações onde não é adequada a utilização do valor da FO como valor de 

aptidão, sendo necessária a conversão por meio de métodos: ordenamento linear, ordenamento 
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exponencial, escalonamento linear, escalonamento exponencial, escalonamento com 

truncamento sigma, escalonamento logarítmico, escalonamento normalizado e seleção 

Boltzmann. 

 

2.6.5 Critérios de parada 

 

De acordo com Alexandre (2005), há diversas maneiras de identificar quando um 

AG encontrou uma solução ótima para o problema proposto, podendo citar: quando o número 

de gerações for alcançado pelo o AG; atingir o valor ótimo da FO, caso este for conhecido; 

quando não ocorrer um melhoramento significativo no cromossomo de maior aptidão por um 

dado número de gerações, ou seja, atingir a convergência. Ademais, também pode ser 

considerado como critério de parada quando de 90% a 95% dos genes convergiram, isto é, seus 

valores se tornam constantes. 

Entretanto, segundo Amanda (2018), nem sempre a melhoria relativa dos resultados 

compensaria o tempo perdido no processamento computacional, visto que quanto maior o 

número de gerações envolvidas, maior será o tempo de processamento das simulações, portanto, 

avaliações e testes são necessários, dependendo de cada tipo de problema, visando identificar 

o número ideal de gerações que busquem melhores resultados em um menor tempo possível. 

Neste estudo, em virtude do tempo computacional levado para encontrar a solução 

ótima, o número de gerações (igual a 50) será considerado como critério de parada do AG 

empregado. 

 

 

 



60 

 

3 METODOLOGIA 

 

Neste trabalho, adotar-se-á o MTI, onde a otimização será realizada através da 

técnica dos AG (AG), visando à calibração dos fatores de atritos de uma rede de distribuição de 

água hipotética, a partir de dados de cargas transientes. 

O problema inverso adotado nesta pesquisa pode ser formulado da seguinte maneira: 

dadas medidas de cargas hidráulicas transientes em um nó de uma rede hidráulica, calibrar os 

valores de parâmetros, neste caso, os fatores de atrito, de forma a encontrar um ajuste ótimo entre 

os valores observados e os calculados destas cargas. 

Segundo Viana (2014), a resolução dos problemas inversos é realizada através de 

métodos diretos e indiretos. Nos métodos inversos diretos, os parâmetros são tratados como 

variáveis dependentes na resolução direta do sistema de equações diferenciais. Quanto aos 

métodos inversos indiretos, os parâmetros são variados através de diversas simulações até 

atingir, satisfatoriamente, a resposta do sistema. O método utilizado nesta pesquisa foi o 

indireto. 

Nessa dissertação foi apresentado a influência do operador cruzamento, utilizando 

a técnica de otimização do Algoritmo Genético em conjunto com o Método do Transiente 

Inverso, visando à calibração dos fatores de atritos de uma rede de distribuição de água 

hipotética, baseada em dados observados no regime transiente, aperfeiçoando assim como uma 

eficiente ferramenta de calibração.  

 

3.1 Rede de distribuição hipotética 

 

Neste trabalho adotou-se a rede de distribuição de água hipotética definida por 

Walski (1983) e adaptada por Gambale (2000). As características físicas da rede são conhecidas 

a seguir: nível do reservatório abastecedor do sistema (em metros, m), demandas (em litros por 

segundo, L/s) e elevações topográficas dos nós (em metros, m), comprimentos (em metros, m), 

diâmetros (em metros, m), rugosidades (em milímetros, mm), e fatores de atrito (adimensional).  

A rede hipotética está representada na figura 3.1, na qual as junções são 

representadas pelos nós e a numeração desses se encontram dentro dos colchetes, já as 

tubulações são representadas pelas linhas retas e a numeração dessas está entre parênteses. As 

demandas nodais são representadas por meio de setas saindo dos nós. No total, a rede é 

composta por 8 nós e 10 tubulações. 
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Figura 3.1 – Rede de distribuição de água hipotética analisada. 

 
Fonte: Adaptado de Gambale (2000). 

 

O nível piezométrico do reservatório é dado por 60 m e a vazão total que alimenta 

o sistema é 415 L/s. A tabela 3.1 contém as características físicas da rede: comprimento, 

diâmetro e rugosidade das tubulações. O material das tubulações da rede é o ferro fundido com 

leve oxidação. 

 

Tabela 3.1 – Características físicas das tubulações 

Tubulação L (m) D (m) ε (mm) 

1 700,0 0,500 0,3000 

2 1800,0 0,250 0,3000 

3 1520,0 0,400 0,3000 

4 1220,0 0,300 0,3000 

5 600,0 0,300 0,3000 

6 1220,0 0,200 0,3000 

7 920,0 0,250 0,3000 

8 300,0 0,150 0,3000 

9 600,0 0,200 0,3000 

10 1220,0 0,100 0,3000 

Fonte: Autor (2019). 
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As demandas dos nós da rede estão representadas na tabela 3.2, sendo que foram 

adotadas cotas topográficas de nível zero para todos os nós do sistema, exceto a do reservatório, 

que apresenta uma elevação de nível igual a 60 metros. 

 

  Tabela 3.2 – Demandas nodais da rede hipotética analisada 

Nó 1 2 3 4 5 6 7 8 

Demanda (L/s) 0,00 0,00 30,00 125,00 30,00 95,00 60,00 75,00 

Fonte: Autor (2019). 

 

Visando à comparação futura com os fatores de atrito gerados pelo programa do 

AG, a tabela 3.3 apresente os valores dos fatores de atrito “reais” da rede em estudo. O termo 

“reais” encontra-se entre aspas duplas visto que não houve coleta de dados em campo, e sim, 

simulações realizadas pelo o AG. 

 

Tabela 3.3 – Fatores de atrito “reais” das tubulações da rede 

Tubulação Fator de atrito 

1 0,0179 

2 0,0217 

3 0,0190 

4 0,0202 

5 0,0207 

6 0,0240 

7 0,0213 

8 0,0254 

9 0,0229 

10 0,0309 

Fonte: Autor (2019). 

 

 

3.2 Condição de estabilidade de Courant 

 

De acordo com Chaudhry (2014) e Santos (2000), o intervalo de tempo deve ser 

igual em todos os tubos, dado que, para o mesmo passo de tempo, possa se computar as mesmas 

condições de contorno nas junções e determinar as incógnitas, portanto a condição de 

estabilidade de Courant deve ser obedecida. Conclusivamente, este intervalo de tempo, Δto, 
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deve ser determinado levando em consideração o número de divisões (N) para que a condição 

citada seja respeitada. O cálculo de Δto é realizado por meio da equação 2.33, apresentada no 

capítulo 2 da revisão bibliográfica. 

Segundo Lessa (1984), a condição proposta na equação 2.33 pode ser garantida, 

com acurácia nos resultados, em sistemas com tubulações de comprimentos diferentes, 

realizando uma simples correção na celeridade de propagação das perturbações em todos os 

trechos. Visto que não se conhece com precisão a celeridade de propagação das perturbações 

nos trechos, tais correções se tornam aceitáveis. 

Contudo, para calcular o intervalo de tempo, observa-se que esse, pela equação 

2.33, é função da celeridade corrigida da onda na tubulação, bem como do número de trechos 

da tubulação considerada. Sabe-se também que a celeridade corrigida e o número de Courant 

são funções deste mesmo intervalo de tempo, portanto, tem-se um processo interativo a analisar. 

Utilizou-se a ferramenta solver do Excel para calcular o tempo Δto, cuja solução foi igual a 0,30 

s, este definido como o intervalo de tempo do transiente provocado pela variação da demanda 

do cenário. 

Com a finalidade de negligenciar o termo não-linear das equações 2.28 e 2.29 da 

equação transiente, Alexandre (2005) define o número de Courant como uma condição de 

estabilidade, apresentada pela equação 2.2 do capítulo 2 da revisão bibliográfica. 

O MOC produzirá uma resposta estável para cada passo de tempo computacional 

Δto e seção com comprimento x , caso 1NC   (ALEXANDRE, 2005). 

O comprimento das seções dos tubos ( x ) será tomado, para simplificações de 

cálculo, como o menor comprimento linear das tubulações da rede hipotética, logo tem-se que 

o x é igual a 300 m (referente ao conduto 8). A tabela 3.4 mostra o número de subdivisões nas 

quais cada tubulação é submetida, sabendo que o comprimento de cada trecho é dado por 300 

m, observando o arredondamento para o número inteiro mais próximo. 
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Tabela 3.4 – Número de subdivisões de cada tubulação 

Tubulação Número de subdivisões 

1 2 

2 6 

3 5 

4 4 

5 2 

6 4 

7 3 

8 1 

9 2 

10 4 

Fonte: Autor (2019). 

A equação 2.32 pode ser entendida como a razão entre as celeridades inicial e 

ajustada da onda de propagação. Os valores iniciais das celeridades nos tubos são calculados 

com base nas seguintes características: espessura do tubo (e) = 10 mm, razão de Poisson () 

= 0,25, módulo de elasticidade de Young da parede do conduto (E) = 120 GPa, módulo de 

elasticidade da água (K) = 2,19 GPa, massa específica da água () = 999 kg/m3. Com todas 

essas características, calcula-se o parâmetro  dado pela equação 2.12 (capítulo 2). 

 

    Tabela 3.5 – Parâmetro . 

Tubulação Parâmetro  

1 43,75 

2 21,88 

3 35,00 

4 26,25 

5 26,25 

6 17,50 

7 21,88 

8 13,13 

9 17,50 

10 8,75 

      Fonte: Autor (2019). 
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 A tabela 3.6 apresenta as celeridades iniciais da onda em cada tubulação, calculadas 

através da equação 2.11, apresentada no capítulo 2 da revisão bibliográfica. 

 

Tabela 3.6 – Celeridades iniciais da onda 

Tubulação c (m/s) 

1 1104,1 

2 1251,7 

3 1156,6 

4 1217,4 

5 1217,4 

6 1289,0 

7 1251,7 

8 1329,9 

9 1289,0 

10 1374,9 

Fonte: Autor (2019). 

 

 Todavia, ajustes menores nas celeridades devem ser realizados (tabela 3.7), 

conforme a equação 3.1, o que é aceitável, visto que não se conhece com precisão os seus 

valores. 

𝑐∗ =  
𝐿𝑖

𝑁𝑖 .𝛥𝑡𝑜
                                                                                                                       (3.1)       

Onde: 

c* é a celeridade da onda corrigida [L.T-1]; 

i
L é o comprimento da tubulação i [L]; 

iN é o número de trechos da tubulação i, adimensional; 

Δto é o intervalo de tempo do transiente [T]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

Tabela 3.7 – Celeridades corrigidas da onda 

Tubulação c* (m/s) 

1 1166,7 

2 1000,0 

3 1013,3 

4 1016,7 

5 1000,0 

6 1016,7 

7 1022,2 

8 1000,0 

9 1000,0 

10 1016,7 

Fonte: Autor (2019). 

 

3.3 Fenômeno do transiente hidráulico 

 

O transiente hidráulico foi ocasionado por uma variação da demanda no nó 

monitorado (4) que teve uma duração de 30 s, em intervalos de tempo de 0,3 s, o que significa, 

em outras palavras 100 passos de leitura de vazões e cargas hidráulicas transientes.  

A variação da demanda no nó monitorado é regida pela equação 3.2, durante os 10 

segundos iniciais do transiente hidráulico. Após a demanda cair para a metade ao final dos 10 

s, essa se torna constante até os 30 s da duração do evento transitório. 

 𝐷𝐸𝑀∗ = 𝐷𝐸𝑀𝑖 . [1 −
𝑡𝑖+1

20
]                              (3.2)       

Onde: 

DEM* é a demanda no nó monitorado em um tempo ti durante o transiente hidráulico; 

DEMi é a demanda inicial no nó 4, igual a 125 L/s; 

ti é o tempo discreto durante o transitório hidráulico, em s. 

Analisando a variação da demanda nos nós para tempos discretos de 0,0 s, 0,3 s, 

1,0 s, 5,0 s, 10,0 s, 15,0 s, 20,0 s, 25,0 s e 30,0 s, têm-se as demandas durante o transitório 

hidráulico, mostradas na tabela 3.8 e mais bem visualizadas no gráfico 3.1.  
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Tabela 3.8 – Variação da demanda no nó 4 durante o transiente hidráulico 

Tempo (s) Demanda no nó 4 (m3/s) 

0,0 0,12500 

0,3 0,12313 

1,0 0,11875 

5,0 0,09375 

10,0 0,06250 

15,0 0,06250 

20,0 0,06250 

25,0 0,06250 

30,0 0,06250 

Fonte: Autor (2019). 

 

As demais demandas nodais, após os 10 segundos iniciais, não variam ao longo do 

efeito transitório, portanto permanecem constantes. 

 

Gráfico 3.1 – Variação da demanda no nó monitorado (4) 

 
Fonte: Autor (2019). 
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3.5 Seccionamento das tubulações da rede de distribuição analisada 

A etapa de seccionar as tubulações da rede consiste em numerar os trechos, a 

montante e jusante dos nós, posto que serão de primordial importância na etapa de indexação 

do sistema analisado. A figura 3.2 representa a rede seccionada, em que as seções dos tubos são 

mostradas entre as chaves. Neste estudo, escolheu-se o nó 4 com a respectiva seção 6, devido 

desse nó ser o mais distante do reservatório com o maior número de tubulações adjacentes. 

 

Figura 3.2 – Numeração das seções da rede de distribuição hipotética analisada 

 
Fonte: Adaptado de Ferreira (2019) e Gambale (2000). 

 

 

3.6 Indexação da rede 

 

O arquivo de indexação da rede apresenta como finalidade descrever a geometria e 

as propriedades de um sistema de tal forma que o código-fonte consiga solucionar as condições 

de contorno com eficiência (STREETER e WYLIE, 1978). 

A tabela 3.9 mostra a codificação para a indexação de todos os nós da rede 

hipotética estudada. 
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Tabela 3.9 - Possibilidades de códigos para a indexação dos nós 

Nó Quantidade de tubos Tipo 

+ + Nó comum 

+ - Nó com 

demanda 

- + Reservatório 

- - Válvula 

Fonte: Autor (2019). 

 

A descrição de cada nó da rede de distribuição pode ser realizada utilizando a 

seguinte sequência lógica: (± número do nó), (± quantidade de tubulações ligadas ao nó), (± 

número da tubulação), (± número da seção a montante da tubulação no nó), (± número da seção  

jusante da tubulação no nó seguinte) e assim, sucessivamente. 

O sinal positivo e negativo na numeração da tubulação se refere à chegada de vazão 

ao nó e à saída de vazão do nó, respectivamente. Neste estudo, todos os nós apresentam alguma 

demanda, exceto os nós 1 e 2, portanto, para esses, as demandas são nulas. Segue na figura 3.3 

o arquivo de entrada de indexação para a rede analisada. 

 

Figura 3.3 – Arquivo de indexação das tubulações da rede de distribuição estudada 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

Exemplificando, para o nó número 4 estudado neste trabalho, apresenta-se a 

seguinte sequência: 4 (número do nó positivo, pois é um nó com demanda), -3 (três tubulações 

adjacentes ao nó quatro), 3 (tubulação três com chegada de vazão ao nó quatro, por isso 

positivo), 6 (seção seis da tubulação três), 5 (seção cinco da tubulação três) , -7 (tubulação sete 

com saída de vazão do nó quatro), 13 (seção treze da tubulação sete), 14 (seção quatorze da 

tubulação sete), -8 (tubulação oito com saída de vazão do nó quatro), 10 (seção dez da tubulação 

oito), 9 (seção nove da tubulação oito). 
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3.7 Parâmetros do AG 

 

Os parâmetros comuns do AG aplicados para a calibração do fator de atrito para o 

processo de calibração são representados na tabela 3.10. O único parâmetro que será mudado 

se refere aos tipos de cruzamento (tipo 01: aritmético, tipo 02: média, tipo 03: BLX-α e tipo 04: 

heurístico), visto que o objetivo geral desta pesquisa consiste em analisar a influência deste 

operador cruzamento na calibração do fator de atrito na rede de distribuição de água hipotética 

analisada. 

 

                 Tabela 3.10 – Parâmetros do AG comuns a todas simulações 

Regime Transiente 

Cruzamento (investigar-se-á a sua influência 

no processo de calibração do fator de atrito) 

Tipo 01: aritmético 

Tipo 02: média 

Tipo 03: BLX-  

Tipo 04: heurístico 

Mutação Uniforme 

Representação Real 

Codificação Contínua 

Número de variáveis (NV) 10 

Taxa de Elitismo (FILHOS) 50% 

Taxa de cruzamento (PC) 60 % 

Taxa de mutação (PM) 0,10 % 

Intervalo de tempo transiente (Δto) 0,3 

Tempo transiente (NTEMPO) 30 

Número de gerações (NG) 50 

Número de cromossomos da população (NC) 100 

Faixas limites da variável 0,010 ≤ f ≤ 0,100 

Fonte: Autor (2019). 

 

Observa-se que a taxa de cruzamento é igual a 60%. Ademais, a taxa de mutação 

igual a 0,10% foi calculada por meio da equação 2.46, ou seja, a razão entre 1 e o produto entre 

o número de variáveis e o número da população. 
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 A variação do fator de atrito para a representação real é definida de acordo com o 

diagrama de Moody, figura 2.1, capítulo 2 da revisão bibliográfica. O diagrama de Moody 

permite determinar o fator de atrito em função da rugosidade relativa e o número de Reynolds 

para tubulações do tipo comerciais transportadoras de qualquer líquido. No eixo das abcissas, 

à esquerda, nota-se que a faixa de limites do fator de atrito varia entre 0,01 (fmínimo) e 0,10 

(fmáximo), logo, aplicando-se logaritmo na base 10 em ambos os extremos do intervalo do fator 

de atrito temos log 10−2 ≤  X ≤ log 10−1, ou seja Xmínimo = -2,0 e um Xmáximo =  -1,0. Esses 

limites são necessários visto que definem o espaço de busca no qual o AG irá buscar a solução 

ótima para o problema. 

 

3.8 Cálculo das cargas hidráulicas e vazões permanentes 

 

Dado que a rede utilizada neste estudo é fictícia, as cargas hidráulicas e vazões são 

dadas como sintéticas, obtidas através de programas computacionais baseados na linguagem 

Fortran (IBM Mathematical Formula Translation System). O software utilizado para emular os 

códigos-fontes denomina-se Fortran 90. Utilizou-se o programa desenvolvido por Araújo 

(2003), p1.f90, o qual emprega o MOC para calcular as cargas hidráulicas e vazões no regime 

permanente, discretizando a rede de distribuição e executando as interações necessárias. Este 

programa precisa dos seguintes arquivos como dados de entrada: 

- indexação1.dat (arquivo de entrada de indexação para a rede – figura 3.3); 

- dados1.dat (arquivo com todas as características físicas da rede – tabelas 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 3.7 e 3.8), onde IR é o número de subdivisões de cada tubulação, HO é a carga 

hidráulica inicial em todos os nós em m, QO é a demanda em cada nó (regida pela equação 3.2) 

em L/s ao longo dos 30,0 segundos, Z é a cota topográfica dos nós em m, L é o comprimento 

da tubulação em m, D seu respectivo diâmetro em m, c* é a celeridade corrigida em m/s e f é o 

fator de atrito “real”, adimensional. No apêndice B, pode-se visualizar os dados contidos no 

arquivo dados1.dat. 

A interface do programa p1.f90 pode ser visualizada na figura 3.4 abaixo. 
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Figura 3.4 - Interface do programa p1.f90 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

Os dados de saída do programa p1.f90 correspondem aos valores de vazão e cargas 

hidráulicas permanentes, apresentados nas tabelas 3.11 e 3.12. 

 

Tabela 3.11 – Vazões permanentes obtidas 

Tubulação Vazão (L/s) 

1 415,00 

2 56,78 

3 209,32 

4 148,90 

5 75,00 

6 13,90 

7 76,99 

8 7,33 

9 34,11 

Fonte: Autor (2019). 
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Tabela 3.12 – Cargas hidráulicas permanentes obtidas 

Nó Carga hidráulica (m.c.a) 

1 60,00 

2 54,29 

3 43,62 

4 44,07 

5 39,49 

6 34,23 

7 35,69 

8 33,31 

Fonte: Autor (2019). 

 

3.9 Cálculo das cargas hidráulicas e vazões transientes 

 

As cargas hidráulicas transientes sintéticas são resultantes de um evento transiente 

provocado pela variação da demanda localizada no nó 4 da rede de distribuição de água, obtidas 

através do programa p2.f90, desenvolvido por Araújo (2003), o qual emprega o MOC, assim 

como o p1.f90, discretizando a rede de distribuição e executando as interações necessárias.  

As cargas hidráulicas transientes em uma rede hidráulica de parâmetros “reais” 

conhecidos são geradas e consideradas como sendo observações de campo; esses parâmetros 

são considerados desconhecidos, no método inverso, sendo objeto de busca na problemática da 

calibração. Somente após o processo de calibração, os parâmetros “reais” são comparados com 

os estimados.  

Portanto, coletar medições de pressões, vazões e variação temporal das cargas 

hidráulicas e demandas nodais seria realizar o procedimento correto, utilizando esses dados 

para resolver o problema inverso, comparando as cargas hidráulicas coletadas e as estimadas 

(LOPES, 2015).  O programa p2.f90 apresenta como dados de entrada os seguintes arquivos: 

- indexação2.dat (arquivo de entrada de indexação para a rede – figura 3.3); 

- dados2.dat (arquivo com todas as características físicas da rede – tabelas 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 3.7 e 3.8), onde IR é o número de subdivisões de cada tubulação, HO é a carga 

hidráulica permanente dos nós em m, obtidas pelo programa p1.f.90, QO é a demanda em cada 

nó (regida pela equação 3.2) em m³/s ao longo dos 30,0 segundos, Z é a cota topográfica dos 

nós em m, L é o comprimento da tubulação em m, D seu respectivo diâmetro em m, c* é a 

celeridade corrigida em m/s, f é o fator de atrito “real”, adimensional e Q é a vazão permanente 
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obtidas também pelo p1.f90. No apêndice C, pode-se visualizar os dados contidos no arquivo 

dados2.dat. A interface do programa p2.f90 pode ser visualizada na figura 3.5 abaixo. 

 

Figura 3.5 – Interface do programa p2.f90 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

Os dados de saída do programa p2.f90 correspondem aos valores de vazão e cargas 

hidráulicas transientes no nó monitorado (4). 

 

3.10 Fluxograma da metodologia para a calibração do fator de atrito 

 

Visando alcançar os objetivos definidos, segue abaixo o fluxograma das etapas da 

metodologia empregada, visualizado na figura 3.6. 
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Figura 3.6 – Fluxograma da metodologia empregada para a calibração do fator de atrito 

 

Fonte: Adaptado de Ferreira (2019). 

 

As etapas 1 e 2 foram descritas nos itens 3.8 e 3.9 e correspondem, respectivamente, 

aos cálculos das cargas e vazões permanentes e transientes (no nó monitorado, 4); gerados por 

meio dos programas p1.f90 e p2.f90, desenvolvido por Araújo (2003), o qual emprega o MOC, 

através da discretização da rede de distribuição e executando as interações necessárias.  

Na etapa 3, para cada geração, uma matriz com NC (número de cromossomos da 

população) linhas e NPIPE (número total de tubulações), ou seja, 100 x 10, será gerada em 

todas as simulações para cada programa a seguir: cruz_1.f90, cruz_2.f90, cruz_3.f90 e 

cruz_4.f90, referentes aos tipos de cruzamento tipo 01 (aritmético), tipo 02 (média), tipo 03 

(BLX- ) e tipo 04 (heurístico), respectivamente. A essa matriz chamamos de população 

inicial, que será necessária para dar continuidade à criação de uma nova população para a 

geração seguinte. Esses programas foram desenvolvidos também por Araújo (2003) em 

linguagem FORTRAN, assim como p1.f90 e p2.f90. 

Os programas cruz_1.f90, cruz_2.f90, cruz_3.f90 e cruz_4.f90 apresentam como 

dados de entrada os seguintes arquivos: 

- indexação1.dat (arquivo de entrada de indexação para a rede – figura 3.3); 
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- carga.dat (arquivo com as cargas hidráulicas transientes do nó 4 monitorado, 

encontradas pelo programa p2.f90); 

- dados3.dat (arquivo com todas as características físicas da rede, exceto fatores de 

atrito), onde IR é o número de subdivisões de cada tubulação, QO é a demanda em cada nó 

(regida pela equação 3.2) em m³/s ao longo dos 30,0 segundos, Z é a cota topográfica dos nós 

em m, L é o comprimento da tubulação em m, D seu respectivo diâmetro em m, c* é a celeridade 

corrigida em m/s e DEM a demanda inicial no regime permanente. No apêndice D, pode-se 

visualizar os dados contidos no arquivo dados3.dat.  

Seguindo o fluxograma, na etapa 4, realiza-se o cálculo da FO de cada possível 

solução para a população da geração inicial, observando que existem 100 funções objetivos 

para cada geração (em um total de 50 gerações).  

A calibração dos fatores de atrito baseia-se na minimização da FO, que, neste 

trabalho, tomará como parâmetro a carga hidráulica, avaliada para verificar a calibração da rede. 

A função objetivo que será utilizada está representada na equação 3.3: 

                                                                        (3.3) 

Onde: 

𝐻𝑖𝑗
𝑟𝑒𝑎𝑙e 𝐻𝑖𝑗

𝑐𝑎𝑙𝑐 são as cargas hidráulicas “reais” e calculadas, respectivamente, no passo de tempo 

transiente j no nó i; 

M é a duração total do transitório hidráulico; 

N é a quantidade de nós monitorados. 

Em seguida, aplica-se a condição de que enquanto o número de geração não atingir 

o máximo, que é 50, os operadores elitismo, cruzamento e mutação são aplicados com a 

finalidade de gerar uma nova população. Ao chegar na geração de número 50, a simulação é 

finalizada e, portanto, são impressos os fatores de atrito. A função objetivo ótima de uma 

determinada geração será tomada como a função com o menor valor dentre as possíveis 

soluções existentes nessa mesma geração. 

As gerações seguintes serão formadas, primeiramente, aplicando o operador 

elitismo, etapa 5, no qual os filhos são compostos por um percentual de 50% dos pais. Seja a 

população de 100 cromossomos, tem-se que a geração precedente é organizada conforme ordem 

crescente de aptidão (problema de minimização); definiu-se a taxa de elitismo de valor igual a 

50%, ou seja, os 50 primeiros indivíduos (melhores) da geração precedente são selecionados, 

neste caso, denominados melhores pois apresentam as 50 menores funções objetivos.  
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A população restante é escolhida de maneira aleatória, dentre *os melhores que 

compõe a população dos pais. Portanto, a geração subsequente é formada por 50% dos 

cromossomos dos pais e 50% dos cromossomos dos filhos, dentre aqueles de melhor aptidão, 

podendo então prosseguir para as etapas seguintes de cruzamento e mutação. 

A etapa 6 consiste na aplicação do operador cruzamento com uma taxa igual a 60%. 

Posto que o objetivo geral desta pesquisa consiste em analisar a influência do operador 

cruzamento na calibração do fator de atrito na rede de distribuição de água hipotética analisada, 

utilizou-se os seguintes tipos de cruzamento (tipo 01: aritmético, tipo 02: média, tipo 03: BLX-

α e tipo 04: heurístico), citados anteriormente. Ademais, o crossover não gera novos genes, 

apenas realiza combinações com os já existentes. O funcionamento de cada tipo de cruzamento 

foi apresentado no item 2.6.3.3 da revisão bibliográfica. Como citado na etapa 3, cada operador 

cruzamento analisado tem o seu respectivo código-fonte, cruz_1.f90, cruz_2.f90, cruz_3.f90 e 

cruz_4.f90, desenvolvidos por Araújo (2003), sendo suas interfaces visualizadas nos apêndices 

E, F, G e H. 

A etapa 7 consiste no processo de mutação, em que alterações, geralmente 

pequenas, são feitas num dado cromossomo, onde um ou mais genes são alterados. A mutação 

permite que qualquer espaço de busca seja alcançado. Segundo Lacerda e Carvalho (1999), uma 

ausência de mutação significa que os genes presentes nos cromossomos descartados jamais 

serão recuperados novamente, visto que o crossover apenas combina os genes já existentes. 

A aplicação do operador mutação, no caso do tipo uniforme, consiste em substituir 

um gene por um número aleatório, conforme apresentado no item 2.6.3.4 do capítulo de revisão 

bibliográfica. A taxa de mutação é definida pela equação 2.46, definida como o inverso do 

produto entre o número de cromossomos da população e o número de variáveis, no caso, 100 x 

10, ou seja, 0,10%. Ao terminar esta etapa, uma nova geração de soluções é formada, podendo 

então, repetir-se os procedimentos de cálculo de novas funções objetivos (etapa 4), e em 

seguida, os processos de elitismo (etapa 5), crossover (etapa 6) e mutação (etapa 7), até que se 

atinja o número de gerações igual a 50, visto que o número máximo de gerações é o critério de 

parada do AG.        

Assim que o critério de parada é alcançado, temos uma matriz de 50 x 10, na qual 

consta 50 funções objetivos ótimas, bem como os respectivos fatores de atrito ótimos em cada 

geração. Logo, a melhor solução (solução ótima) será dada pelo cromossomo correspondente à 

menor função objetivo ótima da matriz, ou seja, o vetor cromossomo com a menor FO será a 

solução para a calibração dos fatores de atrito. 
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A impressão dos fatores de atrito é dada como arquivo de saída dos programas 

cruz_1.f90, cruz_2.f90, cruz_3.f90 e cruz_4.f90. 

 

3.11 Eficiência da calibração do fator de atrito 

 

Após todas as simulações, a eficiência dos resultados será avaliada pelo Erro 

Relativo (ER), Erro Médio Relativo (EMR) e o percentual de significância na eficiência da 

calibração, por meio da FO para o menor valor, que tem como objetivo realizar uma análise da 

qualidade da calibração dos fatores de atrito das tubulações, dados pelas equações 3.4 e 3.5 

abaixo: 

 

𝐸𝑅 (%) =  [
|𝑓𝑖

𝑟𝑒𝑎𝑙− 𝑓𝑖
𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜|

𝑓𝑖
𝑟𝑒𝑎𝑙 ] 𝑥 100                                                                        (3.4) 

Onde: 

fi
real é o fator de atrito “real” na tubulação i; 

fi
estimado é o fator de atrito estimado pelo AG na tubulação i; 

i é o número do tubo; 

 

𝐸𝑀𝑅 (%) =  
1

𝑛
⌊∑

|𝑓𝑖
𝑟𝑒𝑎𝑙− 𝑓𝑖

𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜|

𝑓𝑖
𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑛
𝑖=1 ⌋ 𝑥 100                                                     (3.5) 

Onde: 

fi
real é o fator de atrito “real” na tubulação i; 

fi
estimado é o fator de atrito estimado pelo AG na tubulação i; 

i é o número do tubo; 

n é o número total de tubos na rede. 

O percentual de significância na eficiência da calibração, por meio da FO para o 

menor ER, é definido como o número de vezes em que o ER é mínimo para cada nó ou 

tubulação da rede. 
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4 RESULTADOS OBTIDOS 

 

Os resultados das simulações são apresentados para a rede de distribuição hipotética 

na seguinte ordem: cruzamentos tipo 01 (aritmético), tipo 02 (média), tipo 03 (BLX-α) e tipo 

04 (heurístico), uma vez que todos os parâmetros do AG permanecem constantes, variando 

apenas o tipo de cruzamento definido. 

Os resultados de fatores de atrito são obtidos nas 50 soluções de calibração 

realizadas, utilizando diferentes tipos de cruzamento, com um total de 50 gerações, onde cada 

geração é formada por uma matriz de 100 cromossomos x 10 tubulações. De cada geração, 

toma-se a FO com o menor valor e, consequentemente, o vetor de fatores de atrito 

(cromossomo) referente a essa FO. Em seguida, tem-se uma matriz de fatores de atrito ótimos 

em cada geração, onde é tomada como FOótima aquela que apresenta o menor valor. Portanto, as 

comparações dos resultados serão realizadas com base nos resultados dos processamentos da 

menor FO calculada. As comparações dos resultados também serão realizadas com base nos 

resultados médios dos fatores de atrito médios da geração ótima. 

Compara-se o fator de atrito estimado de cada tubulação com o fator de atrito “real”, 

por meio do ER e EMR. Todo este procedimento foi realizado para os quatro tipos de 

cruzamento utilizados no AG, posto que se definiu como objetivo geral desse trabalho. 

Foram realizadas comparações entre os resultados de calibração obtidos para a 

melhor solução (solução ótima), ou seja, serão comparados os fatores de atrito resultados da 

FOótima, as cargas hidráulicas em regime permanente, as cargas hidráulicas em regime transiente 

no nó monitorado 4, os fatores de atrito médios em cada geração e os fatores de atrito médios 

da geração ótima.  

Adicionalmente, gráficos foram apresentados, tais como: fator de atrito x número 

da tubulação, erro relativo no fator de atrito x número da tubulação, cargas hidráulicas em 

regime permanente x número do nó, erro relativo nas cargas hidráulicas em regime permanente 

x número do nó, carga hidráulica transiente no nó monitorado x tempo de transiente, erro médio 

relativo nos fatores de atrito médios em cada geração x número de gerações, erro relativo nos 

fatores de atrito médios da geração ótima x número da tubulação.  

O último tópico deste capítulo será realizado uma análise final comparativa na qual 

se realiza um resumo dos resultados gerados para os diversos tipos de cruzamentos adotados 

nesta dissertação, a fim de verificar a influência desses operadores na calibração dos fatores de 

atrito das tubulações da rede de distribuição hipotética. 
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4.1 Comparação dos resultados para a solução ótima 

 

4.1.1 Fatores de atrito resultados da FOótima 

 

Os resultados simulados (solução ótima) para os fatores de atrito utilizando os 

quatro tipos de cruzamentos adotados, bem como os ERs são apresentados na tabela 4.1. 

Adicionalmente, na tabela 4.2, tem-se o valor da FOótima, o número da respectiva geração ótima, 

EMR para cada cruzamento e o tempo de processamento da simulação. 

 

Tabela 4.1 – Estimativa de fator de atrito para cada cruzamento 

Tubo Freal festimado ER (%) 

  Cruz-1 Cruz-2 Cruz-3 Cruz-4 Cruz-1 Cruz-2 Cruz-3 Cruz-4 

1 0,0179 0,0236 0,0124 0,0138 0,0145 31,77 30,77 22,95 19,04 

2 0,0217 0,0199 0,0443 0,0293 0,0643 8,15 104,48 35,24 196,80 

3 0,0190 0,0148 0,0186 0,0204 0,0168 22,01 1,99 7,50 11,47 

4 0,0202 0,0172 0,0322 0,0289 0,0216 14,90 59,32 42,99 6,87 

5 0,0207 0,0361 0,0259 0,0263 0,0890 74,52 25,21 27,14 330,26 

6 0,0240 0,0307 0,0813 0,0154 0,0852 27,97 238,89 35,81 255,15 

7 0,0213 0,0168 0,0237 0,0300 0,0135 21,20 11,17 40,72 36,68 

8 0,0254 0,0228 0,0191 0,0203 0,0241 10,28 24,84 20,11 5,16 

9 0,0229 0,0222 0,0531 0,0680 0,0137 3,26 131,39 196,32 40,30 

10 0,0309 0,0743 0,0188 0,0835 0,0156 140,23 39,22 169,97 49,56 

Fonte: Autor (2019). 

 

Tabela 4.2 – FOótima, geração ótima e EMR para cada cruzamento 

 Cruz-1 Cruz-2 Cruz-3 Cruz-4 

FOótima 0,000700 0,001400 0,001100 0,001700 

Geração ótima 50 13 49 40 

EMR (%) 35,43 66,73 59,88 95,13 

Tempo de 

processamento (s) 
25,71 24,99 24,73 24,60 

Fonte: Autor (2019). 
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Da tabela 4.2, pode-se notar que, quanto menor o valor da FO, menor será o valor 

do EMR; tomando-se em ordem crescente, temos a seguinte sequência: cruzamento 1, 

cruzamento 3, cruzamento 2 e cruzamento 4. 

Uma maneira de analisar a influência do operador cruzamento na estimativa do fator 

de atrito das tubulações está na quantificação da FO para o menor ER, onde observa-se o 

número de vezes em que o ER é mínimo para cada tubulação. Por exemplo, consultando a tabela 

4.3, tem-se que, para a tubulação 1, o ER mínimo se refere àquele representado pelo cruzamento 

tipo 4; já para a tubulação 2, o ER mínimo provém do cruzamento tipo 1; para a tubulação 3, 

cruzamento tipo 2, e assim sucessivamente. Para melhor esclarecer a influência do operador 

cruzamento na estimativa do fator de atrito, apresenta-se a tabela 4.3 abaixo, juntamente ao 

percentual de significância na eficiência da calibração. 

 

Tabela 4.3 – Percentual de significância na eficiência da calibração, por meio da FO para o 

menor ER 

 FO para o menor Erro Relativo 

Tubo Cruz-1 Cruz-2 Cruz-3 Cruz-4 

1 0 0 0 1 

2 1 0 0 0 

3 0 1 0 0 

4 0 0 0 1 

5 0 1 0 0 

6 1 0 0 0 

7 0 1 0 0 

8 0 0 0 1 

9 1 0 0 0 

10 0 1 0 0 

Σ 3 4 0 3 

% 30,00 40,00 0,00 30,00 

Fonte: Autor (2019). 

 

Ao final da quantificação, tem-se que o cruzamento tipo 2 veio a apresentar o 

melhor resultado, visto que se destaca como o tipo de cruzamento em que há predominância 

nos valores de ER mínimos para as tubulações analisadas, a saber, 3, 5, 7 e 10, equivalendo a 

um percentual de 40% de significância na eficiência da calibração. 
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Portanto, de acordo com a tabela 4.3, observa-se que o cruzamento tipo 2 (média) 

apresentou os melhores resultados, ou seja, o mais eficiente na calibração dos fatores de atrito 

das tubulações da rede hipotética de distribuição de água. Entretanto, olhando para a perspectiva 

do EMR, conforme a tabela 4.2, tem-se que o cruzamento tipo 1 (aritmético) é o mais eficiente, 

posto que apresenta o menor EMR, ou seja, neste caso, não há uma relação de causa e efeito 

entre o EMR e o percentual de significância na eficiência da calibração. Por exemplo, o 

cruzamento tipo 3 (BLX-α) apresentou o pior percentual de significância, enquanto, em relação 

ao EMR, o cruzamento tipo 4 (heurístico) foi o que mostrou o pior valor de EMR, em outras 

palavras, o menos eficiente na calibração. 

A figura 4.1 compara graficamente, para cada tipo de cruzamento, os fatores de 

atrito real e estimados. Além do mais, a representação gráfica se mostra mais vantajosa, pois a 

visualização dos resultados torna-se mais enxuta e clara. 

 

Figura 4.1 – Fatores de atrito das tubulações 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

Segundo a figura 4.1, observa-se que há uma disparidade considerativa na 

estimativa dos fatores de atrito para o cruzamento 4 (cor azul-turquesa) nas seguintes 
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tubulações: 2, 5 e 6, chegando a ERs de 196,80%, 330,26% e 255,15%, respectivamente. A 

figura 4.2 apresenta graficamente os ERs nos fatores de atrito das tubulações. 

 

Figura 4.2 – Erros relativos nos fatores de atrito das tubulações 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

 Conforme a figura 4.2, nota-se que o cruzamento tipo 2 também apresenta para a 

tubulação 5 um ER elevado, igual a 238,89%. Atenta-se que, apesar do percentual de 

significância do cruzamento tipo 2 ser o mais elevado (mais eficiente), há uma considerada 

discrepância na estimativa dos fatores de atrito em algumas tubulações (2, 6 e 9). A tubulação 

número 5 indica que o cruzamento tipo 4 (heurístico), dentre todos os cruzamentos em todas as 

tubulações, foi o pior nas estimativas do fator de atrito, visto que o ER é de valor igual a 

330,26%. 

A tubulação com melhor estimativa na calibração do fator de atrito refere-se à de 

número 3, cruzamento tipo 2, com um ER de apenas 1,99%. Já, em contrapartida, a tubulação 

6 apresenta maiores quantidades de ERs, superando a ordem de 200%, ou seja, com piores 

estimativas de fatores de atrito. Adicionalmente, as tubulações 2, 5, 9 e 10 também apresentam 

percentuais altos de ER. 
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 Apesar do cruzamento tipo 3 ter o pior percentual de significância na estimativa do 

fator de atrito, este mesmo cruzamento apresenta um ER baixo de valor igual a 7,20% na 

tubulação 3. 

 

4.1.2 Cargas hidráulicas em regime permanente 

 

Os resultados simulados (solução ótima) para as cargas hidráulicas em regime 

permanente, em metros, utilizando os quatro tipos de cruzamentos adotados, bem como os ERs 

são apresentados na tabela 4.4. Adicionalmente, na tabela 4.5, tem-se o valor do EMR para cada 

tipo de cruzamento. Observa-se que os valores do nó 1 não variam, visto que se referem à carga 

de nível constante do reservatório fixo. 

 

Tabela 4.4 – Estimativa de cargas hidráulicas em regime permanente para cada cruzamento 

Nó Hreal  Hestimada (m) ER (%) 

 Cruz-1 Cruz-2 Cruz-3 Cruz-4 Cruz-1 Cruz-2 Cruz-3 Cruz-4 

1 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 54,29 56,39 56,04 55,60 55,37 3,88 3,23 2,41 2,00 

3 43,62 41,85 41,91 43,36 39,89 4,06 3,93 0,61 8,55 

4 44,07 42,74 43,93 43,98 44,09 3,00 0,32 0,19 0,05 

5 39,49 34,80 32,52 32,49 37,60 11,88 17,65 17,72 4,78 

6 34,23 27,38 29,85 28,81 36,35 20,01 12,81 15,84 6,19 

7 35,69 41,66 30,24 29,55 37,44 16,71 15,27 17,22 4,91 

8 33,31 39,87 27,26 26,53 27,22 19,70 18,16 20,38 18,29 

Fonte: Autor (2019). 

 

Tabela 4.5 – Erro médio relativo para cada tipo de cruzamento 

 Cruz-1 Cruz-2 Cruz-3 Cruz-4 

EMR (%) 9,90 8,92 9,29 5,60 

Fonte: Autor (2019). 

 

Ao visualizar a tabela 4.4, percebe-se que a estimativa das cargas hidráulicas em 

regime permanente apresenta menores ERs, variando de 0,05 a 20,01%, se comparado aos ERs 

na estimativa dos fatores de atrito, que variaram, segundo a tabela 4.1, de 1,99 a 330,26%; isso 

pode ser percebido pelo EMR, tabela 4.5, na qual a faixa de intervalo de variação dos EMRs é 
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de 5,60 a 9,90%, bem inferior se comparado à faixa de intervalo de EMRs na estimativa dos 

fatores de atrito, 35,43 a 95,13%. 

Conforme explanado no item 4.1.1, uma maneira de analisar a influência do 

operador cruzamento na estimativa do fator de atrito das tubulações está na quantificação da 

FO para o menor ER, onde observa-se o número de vezes em que o ER é mínimo para cada nó 

da rede. Para melhor esclarecer a influência do operador cruzamento na estimativa do fator de 

atrito, apresenta-se a tabela 4.6, juntamente ao percentual de significância na eficiência da 

calibração. 

 

Tabela 4.6 – Percentual de significância na eficiência da calibração, por meio da FO para o 

menor ER 

 FO para o menor Erro Relativo 

Nó Cruz-1 Cruz-2 Cruz-3 Cruz-4 

1 - - - - 

2 0 0 0 1 

3 0 0 1 0 

4 0 0 0 1 

5 0 0 0 1 

6 0 0 0 1 

7 0 0 0 1 

8 0 1 0 0 

Σ 0 1 1 5 

% 0,00 12,50 12,50 62,50 

Fonte: Autor (2019). 

 

Ao final da quantificação, tem-se que o cruzamento tipo 4 veio a apresentar o 

melhor resultado para estimativa das cargas permanentes, visto que se destaca como o tipo de 

cruzamento em que há predominância nos valores de ER mínimos para os nós da rede 

hipotética, a saber, 2, 4, 5, 6 e 7, equivalendo a um percentual de 62,5% de significância na 

eficiência da calibração, ou seja, o mais eficiente na estimativa das cargas hidráulicas em regime 

permanente nos nós da rede hipotética de distribuição de água. Além do mais, olhando para a 

perspectiva do EMR, conforme a tabela 4.5, tem-se que o cruzamento tipo 4 é também o mais 

eficiente, posto que apresenta o menor EMR. Isto significa que, neste caso específico da 
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estimativa das cargas hidráulicas permanentes, o cruzamento heurístico foi o que obteve os 

melhores resultados em ambas as perspectivas abordadas. 

Interessante destacar que o cruzamento tipo 1 (aritmético) apresentou a pior 

estimativa das cargas hidráulicas em regime permanente tanto em relação ao percentual de 

significância (0,00%) quanto à abordagem do EMR (9,90%), portanto, o cruzamento menos 

eficiente na estimativa das cargas.  

A figura 4.3 compara graficamente, para cada tipo de cruzamento, as cargas 

hidráulicas em regime permanente “reais” e estimadas. 

 

Figura 4.3 – Cargas hidráulicas em regime permanente 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

Segundo a figura 4.3, observa-se que há uma certa divergência na estimativa das 

cargas hidráulicas em regime permanente nos nós 5, 6, 7 e 8, com destaques para o nó 8, que 

apresenta os maiores percentuais de ERs para todos os cruzamentos. O maior erro de estimativa 

de carga hidráulica refere-se ao cruzamento 3 (cor roxa) no nó 8, alcançando um percentual de 

20,38 em relação à carga hidráulica permanente real.  
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A figura 4.4 apresenta graficamente os ERs nas cargas hidráulicas em regime 

permanente nos nós. 

 

Figura 4.4 – Erros relativos nas cargas hidráulicas em regime permanente 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

Conforme a figura 4.4, nota-se que o cruzamento tipo 1 (cor azul) também apresenta 

um ER elevado, para a tubulação 8, igual a 20,01 %. Atenta-se que, apesar do percentual de 

significância do cruzamento tipo 4 (cor roxa) ser o de maior valor (mais eficiente), este 

cruzamento apresenta o maior ER para a estimativa de cargas hidráulicas no nó 3; na maioria 

dos outros nós (2, 4, 5, 6 e 7), o cruzamento 4 é o mais eficiente. No nó 4, os cruzamentos tipos 

2, 3 e 4 atingem os menores valores de ERs, a saber 0,32%, 0,19% e 0,05%, respectivamente. 

O nó com melhor estimativa na calibração de cargas hidráulicas refere-se ao de 

número 4, cruzamento tipo 4, com um ER de apenas 0,05%.  

Apesar dos cruzamento tipos 2 e 3 terem 12,50% de significância na estimativa das 

cargas hidráulicas, estes mesmo cruzamentos apresentam ERs baixos, em uma faixa de 

intervalo de 0,19 a 3,93% . 
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4.1.3 Cargas hidráulicas em regime transiente no nó monitorado 4 

 

Os resultados simulados (solução ótima) para as cargas hidráulicas em regime 

transiente no nó monitorado 4 utilizando os quatro tipos de cruzamentos adotados, bem como 

os ERs são apresentados na tabela 4.7. 

 

Tabela 4.7 – Estimativa de carga hidráulica em regime transiente no nó 4 para cada 

cruzamento 

t (s) Hreal Hestimada (m) ER (%) 

  Cruz-1 Cruz-2 Cruz-3 Cruz-4 Cruz-1 Cruz-2 Cruz-3 Cruz-4 

0,00 44,07 44,39 44,39 44,39 44,39 0,73 0,73 0,73 0,73 

0,30 45,08 47,58 42,99 43,30 42,05 5,55 4,62 3,93 6,71 

0,60 46,08 47,82 42,94 44,02 40,81 3,77 6,82 4,48 11,45 

0,90 46,98 48,47 44,12 45,16 42,10 3,17 6,08 3,86 10,39 

1,20 47,87 45,32 44,36 45,39 42,28 5,32 7,33 5,19 11,67 

1,50 48,71 46,03 45,34 46,35 43,31 5,48 6,91 4,84 11,07 

1,80 49,54 46,23 49,90 49,40 46,97 6,67 0,73 0,28 5,19 

2,10 50,45 45,71 50,52 49,87 47,77 9,40 0,13 1,16 5,31 

2,40 51,36 49,17 51,68 51,59 50,73 4,26 0,62 0,45 1,23 

2,70 52,27 50,28 52,63 52,56 51,65 3,81 0,68 0,55 1,20 

3,00 53,18 47,71 49,28 50,69 47,98 10,29 7,33 4,68 9,78 

3,30 53,78 45,74 49,70 50,82 48,98 14,95 7,59 5,50 8,92 

3,60 54,39 55,48 52,85 54,70 50,95 2,01 2,83 0,58 6,33 

3,90 55,30 57,56 53,32 55,32 51,14 4,10 3,57 0,04 7,51 

4,20 56,21 58,41 54,97 56,25 54,21 3,92 2,22 0,08 3,56 

4,50 56,40 56,96 56,13 57,31 55,57 1,00 0,48 1,60 1,48 

4,80 56,59 55,59 56,04 56,41 58,77 1,77 0,97 0,31 3,85 

5,10 57,06 55,96 55,96 56,33 58,69 1,92 1,92 1,28 2,86 

5,40 57,53 58,44 59,98 59,73 60,74 1,59 4,27 3,83 5,59 

5,70 57,95 56,93 60,10 59,64 61,25 1,77 3,71 2,92 5,70 

6,00 58,37 59,91 59,20 59,38 62,05 2,63 1,43 1,72 6,30 

6,30 58,69 59,95 59,71 59,88 62,67 2,15 1,73 2,02 6,78 

6,60 59,01 57,68 57,09 57,70 58,41 2,25 3,25 2,22 1,02 

6,90 59,17 58,89 57,70 58,41 58,84 0,48 2,49 1,29 0,57 
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(continuação) 

t (s) Hreal Hestimada ER (%) 

  Cruz-1 Cruz-2 Cruz-3 Cruz-4 Cruz-1 Cruz-2 Cruz-3 Cruz-4 

7,20 59,33 63,01 60,32 60,52 60,05 6,20 1,66 2,00 1,21 

7,50 59,31 63,57 60,73 60,97 60,36 7,18 2,41 2,80 1,77 

7,80 59,28 60,61 60,21 59,91 60,93 2,25 1,58 1,07 2,79 

8,10 58,65 57,92 60,12 59,61 61,41 1,25 2,50 1,64 4,70 

8,40 58,01 59,24 58,50 58,72 58,83 2,11 0,84 1,22 1,41 

8,70 57,76 60,64 57,87 58,34 57,81 4,98 0,19 1,01 0,09 

9,00 57,51 59,60 58,21 58,38 57,61 3,64 1,23 1,51 0,17 

9,30 57,11 61,04 58,33 58,62 57,51 6,88 2,14 2,66 0,70 

9,60 56,70 59,05 56,51 56,80 56,53 4,14 0,34 0,17 0,30 

9,90 56,55 59,30 56,03 56,28 56,07 4,86 0,91 0,48 0,85 

10,20 55,72 58,98 56,15 55,77 55,06 5,86 0,78 0,09 1,18 

10,50 54,57 58,38 55,09 54,86 53,86 6,99 0,97 0,54 1,29 

10,80 53,48 57,29 54,86 54,54 54,84 7,12 2,57 1,97 2,54 

11,10 52,34 56,30 54,00 53,72 53,83 7,56 3,16 2,63 2,85 

11,40 51,23 49,38 51,45 50,83 52,61 3,60 0,42 0,79 2,70 

11,70 50,27 48,86 50,37 49,77 51,45 2,81 0,19 1,01 2,34 

12,00 49,26 50,82 49,63 49,75 49,11 3,18 0,75 1,00 0,30 

12,30 48,72 50,42 48,37 48,49 47,67 3,50 0,71 0,47 2,15 

12,60 48,18 48,87 47,14 47,62 46,49 1,42 2,17 1,18 3,51 

12,90 47,26 47,12 46,72 47,04 46,32 0,29 1,15 0,47 1,98 

13,20 46,56 45,62 45,66 46,05 45,98 2,02 1,92 1,08 1,25 

13,50 46,35 45,90 45,05 45,53 45,10 0,98 2,81 1,79 2,70 

13,80 45,95 46,11 46,40 46,33 45,64 0,35 0,99 0,84 0,67 

14,10 45,58 46,07 45,75 45,76 44,94 1,07 0,37 0,40 1,41 

14,40 45,72 44,83 45,63 45,90 45,42 1,95 0,19 0,40 0,66 

14,70 46,21 44,68 45,77 45,97 45,77 3,29 0,94 0,52 0,95 

15,00 46,50 43,34 44,89 45,57 44,15 6,81 3,47 2,01 5,07 

15,30 46,86 43,79 44,90 45,49 44,20 6,56 4,18 2,92 5,67 

15,60 47,26 47,38 46,97 47,34 45,97 0,26 0,62 0,17 2,73 

15,90 47,63 47,56 47,35 47,73 46,28 0,15 0,58 0,22 2,83 
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(continuação) 

t (s) Hreal Hestimada ER (%) 

  Cruz-1 Cruz-2 Cruz-3 Cruz-4 Cruz-1 Cruz-2 Cruz-3 Cruz-4 

16,20 48,07 46,09 47,19 47,20 47,19 4,11 1,82 1,81 1,83 

16,50 48,04 44,26 47,55 47,49 47,93 7,87 1,02 1,15 0,23 

16,80 48,11 46,17 47,89 48,08 48,47 4,03 0,47 0,07 0,74 

17,10 48,43 46,19 47,86 48,12 48,31 4,64 1,18 0,64 0,25 

17,40 48,86 49,18 49,05 49,48 49,00 0,65 0,38 1,25 0,28 

17,70 49,00 48,96 49,63 49,96 49,69 0,08 1,30 1,96 1,42 

18,00 49,55 49,17 48,85 49,56 50,02 0,76 1,40 0,03 0,96 

18,30 50,22 49,74 49,67 50,35 50,85 0,96 1,09 0,26 1,25 

18,60 50,63 52,09 50,89 51,15 50,96 2,88 0,52 1,03 0,65 

18,90 50,97 52,34 51,14 51,42 51,20 2,69 0,32 0,87 0,44 

19,20 51,42 54,01 52,48 52,45 53,25 5,04 2,06 2,01 3,56 

19,50 51,82 54,53 53,11 53,10 53,94 5,23 2,49 2,46 4,08 

19,80 52,05 52,17 52,10 52,12 53,08 0,23 0,09 0,14 1,98 

20,10 52,09 52,28 52,26 52,31 53,36 0,37 0,34 0,42 2,46 

20,40 52,11 53,43 52,71 52,82 52,66 2,53 1,15 1,36 1,07 

20,70 52,37 54,62 52,77 53,02 52,45 4,29 0,75 1,24 0,14 

21,00 52,70 54,03 52,88 52,90 52,67 2,53 0,34 0,38 0,05 

21,30 52,79 54,06 53,32 53,23 53,32 2,40 1,01 0,82 1,00 

21,60 52,79 53,05 52,29 52,36 52,50 0,50 0,95 0,81 0,55 

21,90 52,80 53,26 52,21 52,30 52,42 0,88 1,12 0,95 0,71 

22,20 52,46 53,77 52,94 52,67 52,25 2,49 0,92 0,41 0,41 

22,50 51,87 53,70 52,55 52,44 51,70 3,53 1,30 1,10 0,33 

22,80 51,56 52,87 51,85 51,91 52,03 2,55 0,57 0,68 0,91 

23,10 51,42 52,73 51,69 51,78 51,86 2,55 0,53 0,71 0,87 

23,40 51,01 50,93 50,37 50,68 50,29 0,14 1,24 0,63 1,41 

23,70 50,67 51,63 49,90 50,24 49,64 1,88 1,53 0,86 2,04 

24,00 50,24 52,36 50,41 50,69 49,46 4,21 0,33 0,89 1,55 

24,30 49,90 52,26 49,96 50,20 48,95 4,73 0,13 0,60 1,90 

24,60 49,50 49,70 49,26 49,26 49,23 0,41 0,49 0,49 0,53 

24,90 48,95 48,73 48,89 48,81 49,03 0,45 0,12 0,27 0,16 
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                                                                                                                                         (continuação) 

t (s) Hreal Hestimada ER (%) 

  Cruz-1 Cruz-2 Cruz-3 Cruz-4 Cruz-1 Cruz-2 Cruz-3 Cruz-4 

25,20 48,30 48,09 48,34 48,36 48,53 0,43 0,09 0,12 0,48 

25,50 47,93 47,66 47,62 47,71 47,58 0,56 0,64 0,46 0,74 

25,80 47,59 47,49 47,96 47,88 47,83 0,21 0,78 0,62 0,51 

26,10 47,17 47,01 47,64 47,51 47,57 0,32 1,00 0,73 0,86 

26,40 47,10 45,68 46,78 47,08 46,82 3,00 0,68 0,04 0,59 

26,70 47,26 45,48 46,76 46,98 46,90 3,76 1,05 0,60 0,77 

27,00 47,29 46,54 46,90 47,20 46,23 1,59 0,83 0,20 2,24 

27,30 47,31 46,61 46,78 47,09 46,01 1,49 1,12 0,46 2,76 

27,60 47,58 47,65 47,68 47,86 47,38 0,14 0,20 0,59 0,42 

27,90 47,86 47,40 47,98 48,15 47,76 0,96 0,25 0,60 0,22 

28,20 48,21 46,48 47,80 47,94 47,96 3,58 0,86 0,57 0,52 

28,50 48,52 46,28 47,98 48,12 48,32 4,62 1,12 0,83 0,42 

28,80 48,79 48,14 48,75 49,02 48,50 1,33 0,09 0,47 0,59 

29,10 49,20 48,61 48,86 49,22 48,50 1,19 0,69 0,04 1,42 

29,40 49,67 49,31 49,16 49,56 48,90 0,73 1,02 0,22 1,54 

29,70 49,89 49,18 49,68 49,98 49,61 1,42 0,42 0,17 0,57 

30,00 50,19 49,30 49,49 49,85 49,92 1,77 1,39 0,67 0,54 

Fonte: Autor (2019). 

 

Adicionalmente, na tabela 4.8, tem-se o valor do EMR para cada tipo de 

cruzamento. Lembrando que o transiente hidráulico foi ocasionado por uma variação da 

demanda no nó monitorado (4) que teve uma duração de 30 s, em intervalos de tempo de 0,3 s, 

o que significa, em outras palavras 100 passos de leitura de vazões e cargas hidráulicas 

transientes. 

 

Tabela 4.8 – Erro médio relativo para cada tipo de cruzamento 

 Cruz-1 Cruz-2 Cruz-3 Cruz-4 

EMR (%) 3,08 1,59 1,21 2,40 

Fonte: Autor (2019). 
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Ao visualizar a tabela 4.7, percebe-se que a estimativa das cargas hidráulicas em 

regime transiente apresenta valores baixos de ERs, onde o mínimo é igual a 0,05% e o máximo 

igual a 14,9%. Isto pode ser percebido pelo EMR, tabela 4.8, na qual a faixa de intervalo de 

variação dos EMRs é de 1,21 a 3,08%, bem inferior se comparado à faixa de intervalo de EMRs 

na estimativa dos fatores de atrito (35,43 a 95,13%) e das cargas hidráulicas em regime 

permanente (5,60 a 9,90%). 

Conforme explanado no item 4.1.1, uma maneira de analisar a influência do 

operador cruzamento na estimativa das cargas hidráulica em regime transiente no nó 4 está na 

quantificação da FO para o menor ER, onde observa-se o número de vezes em que o ER é 

mínimo para cada nó da rede. Para melhor esclarecer a influência do operador cruzamento na 

estimativa da carga transiente, apresenta-se a tabela 4.9 com os percentuais de significância na 

eficiência da calibração.  

 

Tabela 4.9 – Percentual de significância na eficiência da calibração, por meio da FO para o 

menor ER 

 FO para o menor Erro Relativo 

 Cruz-1 Cruz-2 Cruz-3 Cruz-4 

Σ 18 21 44 21 

% 17,92 20,79 43,56 20,79 

Fonte: Autor (2019). 

 

A linha referente aos somatórios significa o número de vezes que o cruzamento dito 

atinge o menor ER; por exemplo, houveram 44 gerações em que o cruzamento tipo 3 (BLX-α) 

apresentou menores ERs do que todos os outros, tornando-se o mais eficiente na estimativa das 

cargas hidráulicas transientes, equivalendo a um percentual de 43,56% de significância na 

eficiência da calibração.  

Portanto, conforme a tabela 4.9, observa-se que o cruzamento tipo 3 apresentou os 

melhores resultados segundo o percentual de significância por meio da FO para o menor ER, 

ou seja, o mais eficiente na estimativa das cargas hidráulicas em regime transiente no nó 4 da 

rede hipotética de distribuição de água. Além do mais, olhando para a perspectiva do EMR, 

conforme a tabela 4.8, tem-se que o cruzamento tipo 3 é também o mais eficiente, posto que 

apresenta o menor EMR, ou seja, neste caso específico da estimativa das cargas hidráulicas 

transientes, o cruzamento BLX-α foi o que obteve os melhores resultados em ambas as 

perspectivas abordadas.  
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Interessante destacar que o cruzamento tipo 1 (aritmético) apresentou a pior 

estimativa das cargas hidráulicas em regime transiente tanto em relação ao percentual de 

significância (17,92%) quanto à abordagem do EMR (3,08%) portanto, o cruzamento menos 

eficiente na estimativa das cargas transientes. 

A figura 4.5 apresenta graficamente, para cada tipo de cruzamento, as cargas 

hidráulicas em regime transientes “reais” e estimadas no nó monitorado, a longo do efeito 

transitório. 

 

Figura 4.5 – Cargas hidráulicas em regime transiente no nó monitorado 4 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

 

Segundo a figura 4.5, observa-se que há uma certa divergência na estimativa das 

cargas hidráulicas em regime transiente durante os primeiros 11 segundos do fenômeno 

transitório, com destaques para os valores simulados para os cruzamentos tipo 1 (aritmético) e 

4 (heurístico), que apresenta os maiores percentuais de ERs. O maior erro de estimativa de carga 

hidráulica refere-se ao cruzamento 1 (cor azul-marinho) no passo de tempo de 3,00 a 3,30 

segundos, alcançando um percentual de aproximados 15% em relação à carga hidráulica 

transiente real. O cruzamento 4 apresenta o segundo maior ER na estimativa da carga transiente, 

no valor de 11,7% referente ao passo de tempo igual a 1,20 segundos. Com o passar do tempo, 

as curvas se aproximam cada vez mais, certamente, devido à estabilização do efeito do 

transiente hidráulico. 

4.1.4 Fatores de atrito médios em cada geração 
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Os resultados simulados (solução ótima) para os EMRs nos fatores de atrito médios 

em cada geração utilizando os quatro tipos de cruzamentos adotados são apresentados no 

apêndice I. Lembrando que, neste item 4.1.4, foram utilizados os fatores de atrito médios para 

cada geração (realizou-se a média aritmética para cada vetor de 100 cromossomos de cada 

geração).  

Ao visualizar o apêndice I, nota-se que o cruzamento tipo 2 apresenta o menor EMR 

(28,31%) na estimativa dos fatores de atrito, referente à geração de número 14. Contudo a maior 

divergência em relação ao fator de atrito “real” encontra-se nos resultados estimados pelo 

cruzamento tipo 4, geração 46, cujo valor de EMR alcança a ordem de 153% aproximadamente. 

Os EMRs nos fatores de atrito médios em cada geração podem ser melhores visualizado 

graficamente, conforme apêndice J, para cada tipo de cruzamento definido.  

Visualmente, pelo apêndice J, nota-se que o cruzamento 4 (cor roxa) apresenta 

maiores EMRs na estimativa dos fatores de atrito, alcançando o seu pior valor na geração 46, 

152,98%, como citado anteriormente. 

Observa-se que, do apêndice I, para o cruzamento 1, o intervalo no qual varia o 

EMR está entre 35,43 e 67,68%; já para o cruzamento 2, o valor mínimo do EMR foi de 28,31% 

e o máximo, 67,68%; o cruzamento 3 apresentou estimativas de fatores de atrito médio que 

levaram a EMRs variando de 35,10 a 105,83% e o cruzamento 4, EMRs em uma faixa de 

valores de 36,22 a 152,98%.  

Conforme explanado no item 4.1.1, uma maneira de analisar a influência do 

operador cruzamento na estimativa do fator de atrito das tubulações está na quantificação da 

FO para o menor EMR, onde observa-se o número de vezes em que o EMR é mínimo para cada 

nó da rede. Para melhor esclarecer a influência do operador cruzamento na estimativa do fator 

de atrito, apresenta-se a tabela 4.10, juntamente ao percentual de significância na eficiência da 

calibração. 

 

Tabela 4.10 – Percentual de significância na eficiência da calibração, por meio da FO para o 

menor EMR. 

 FO para o menor Erro Médio Relativo 

 Cruz-1 Cruz-2 Cruz-3 Cruz-4 

Σ 38 8 5 2 

% 76,00 16,00 10,00 4,00 

Fonte: Autor (2019). 
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A linha da tabela 4.10 referente aos somatórios significa o número de vezes que o 

cruzamento dito atinge o menor EMR; por exemplo, houveram 38 gerações em que o 

cruzamento tipo 1 (aritmético) apresentou menores ERs do que todas as outras, portanto, 

tornando-se o mais eficiente na estimativa dos fatores de atrito das tubulações da rede hipotética 

de distribuição de água, equivalendo a um percentual de 76% de significância na eficiência da 

calibração. No entanto, o cruzamento 4 (heurístico) apresentou o menor percentual de 

significância na eficiência da calibração, por meio da FO para o menor EMR, de valor igual a 

4,00%. 

 

4.1.5 Fatores de atrito médios da geração ótima 

 

Os resultados simulados (solução ótima) para os ERs nos fatores de atrito médios 

da geração ótima utilizando os quatro tipos de cruzamentos adotados são apresentados na tabela 

4.11. Adicionalmente, na tabela 4.12, tem-se o valor da FOótima, o número da respectiva geração 

ótima e o EMR para cada cruzamento. 

 

Tabela 4.11 – Estimativa através do fator de atrito médio para cada cruzamento 

 f real f médio ER (%) 

  Cruz-1 Cruz-2 Cruz-3 Cruz-4 Cruz-1 Cruz-2 Cruz-3 Cruz-4 

1 0,0179 0,0328 0,0311 0,0309 0,0411 83,03 73,43 72,38 129,71 

2 0,0217 0,0378 0,0360 0,0451 0,0497 74,70 66,13 108,35 129,46 

3 0,0190 0,0279 0,0287 0,0296 0,0382 47,24 51,47 56,22 101,46 

4 0,0202 0,0318 0,0308 0,0311 0,0531 57,42 52,60 54,03 162,84 

5 0,0207 0,0378 0,0404 0,0420 0,0513 82,68 95,53 103,12 147,99 

6 0,0240 0,0364 0,0366 0,0427 0,0526 51,54 52,68 78,12 119,19 

7 0,0213 0,0427 0,0413 0,0432 0,0508 100,37 93,56 102,45 138,51 

8 0,0254 0,0402 0,0414 0,0443 0,0517 58,06 62,90 74,49 103,54 

9 0,0229 0,0432 0,0400 0,0436 0,0504 88,34 74,46 90,17 119,78 

10 0,0309 0,0444 0,0386 0,0494 0,0494 43,49 24,80 59,77 59,73 

Fonte: Autor (2019). 
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Tabela 4.12 – FOótima, geração ótima e EMR para cada cruzamento 

 Cruz-1 Cruz-2 Cruz-3 Cruz-4 

FOótima 0,000700 0,001400 0,001100 0,001700 

Geração ótima 50 13 49 40 

EMR 68,69 64,76 79,91 121,22 

Fonte: Autor (2019). 

 

Ao visualizar a tabela 4.12, percebe-se que a estimativa através dos fatores de atrito 

médios da geração ótima apresenta EMRs maiores, variando de 64,76 a 121,22%, se comparado 

aos EMRs na estimativa dos fatores de atrito resultados da menor função objetivo calculada, 

que variaram, segundo a tabela 4.2, de 35,43 a 95,13%. 

Conforme explanado no item 4.1.1, uma maneira de analisar a influência do 

operador cruzamento na estimativa do fator de atrito das tubulações está na quantificação da 

FO para o menor ER, onde observa-se o número de vezes em que o ER é mínimo para cada nó 

da rede. Para melhor esclarecer a influência do operador cruzamento na estimativa do fator de 

atrito, apresenta-se a tabela 4.13, juntamente ao percentual de significância na eficiência da 

calibração. 

 

Tabela 4.13 – Percentual de significância na eficiência da calibração, por meio da FO para o 

menor ER 

 FO para o menor Erro Relativo 

Tubulação Cruz-1 Cruz-2 Cruz-3 Cruz-4 

1 0 0 1 0 

2 0 1 0 0 

3 1 0 0 0 

4 0 1 0 0 

5 1 0 0 0 

6 1 0 0 0 

7 0 1 0 0 

8 1 0 0 0 

9 0 1 0 0 

10 0 1 0 0 

Σ 4 5 1 0 

% 40,00 50,00 10,00 0,00 

Fonte: Autor (2019). 
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Ao final da quantificação, tem-se que o cruzamento tipo 2 veio a apresentar o 

melhor resultado para a estimativa dos fatores de atrito médio da geração ótima, visto que se 

destaca como o tipo de cruzamento em que há predominância nos valores de ER mínimos para 

as tubulações analisadas, a saber, 2, 4, 7, 9 e 10, equivalendo a um percentual de 50% de 

significância na eficiência da calibração. 

 Portanto, de acordo com a tabela 4.13, observa-se que o cruzamento tipo 2 

apresentou os melhores resultados segundo o percentual de significância por meio da FO para 

o menor ER, ou seja, o mais eficiente na calibração dos fatores de atrito das tubulações da rede 

hipotética de distribuição de água. Além do mais, olhando para a perspectiva do EMR, 

conforme a tabela 4.13, tem-se que o cruzamento tipo 2 é também o mais eficiente, posto que 

apresenta o menor EMR, ou seja, neste caso específico da estimativa através dos fatores de 

atrito médios da geração ótima, o cruzamento médio foi o que obteve os melhores resultados 

em ambas as perspectivas abordadas. 

Interessante destacar que o cruzamento tipo 4 (heurístico) apresentou a pior 

estimativa através dos fatores de atrito médios da geração ótima tanto em relação ao percentual 

de significância (0,00%) quanto à abordagem do EMR (121,22%).  

A figura 4.6 compara graficamente, para cada tipo de cruzamento, os ERs na 

estimativa dos fatores de atrito. Além do mais, destaca-se que a representação gráfica se mostra 

mais vantajosa, pois a visualização dos resultados torna-se mais enxuta e clara. 
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Figura 4.6  – Erros relativos nos fatores de atrito médios da geração ótima 

.  
Fonte: Autor (2019). 

 

Observa-se, de acordo com a figura 4.6, que há uma disparidade considerativa na 

estimativa dos fatores de atrito para o cruzamento 4 (cor roxa) na maioria das tubulações, 

chegando a ERs de 162,84% (tubo 4), 147,99% (tubo 5), 138,51% (tubo 7). 

A tubulação com melhor estimativa na calibração do fator de atrito refere-se à de 

número 10, cruzamento tipo 2, com um ER de apenas 24,80%. Já, em contrapartida, a tubulação 

4 apresenta os maior ER, superando a ordem de 160%, ou seja, com a pior estimativa de fator 

de atrito. Apesar do cruzamento tipo 4 ter o pior percentual de significância na estimativa do 

fator de atrito, este mesmo cruzamento apresenta um ER de valor igual a 59,73% na tubulação 

de número 10, valor esse consideravelmente baixo em relação aos demais valores de ERs de 

ordem acima de 100%. 
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4.2 Resumo dos resultados 

 

Uma análise final compara, através da tabela 4.14 e a figura 4.7, os valores do 

EMRs encontrados na calibração dos fatores de atrito das tubulações conforme as metodologias 

adotadas e os percentuais de significância na eficiência da calibração, por meio da FO para o 

menor ER, verificando, portanto, a influência do operador cruzamento.  

As metodologias que serão consideradas nesta análise final se referem aos fatores 

de atrito resultados da menor função objetivo calculada, metodologia 1, (item 4.1.1) e fatores 

de atrito médios da geração ótima, metodologia 2, (item 4.1.5), posto que são oriundas das 

mesmas gerações ótimas, isto é, a melhor geração para cada tipo de cruzamento adotado. 

Atenta-se que a metodologia na calibração dos fatores de atrito médios em cada 

geração não será utilizada na comparação final visto que se refere às gerações, individualmente, 

ou seja, às 50 gerações no total. Os valores destacados em negrito referem-se aos melhores 

resultados por metodologia empregada. 

 

Tabela 4.14 – Análise comparativa na calibração dos fatores de atrito 

 
EMR (%) 

% de significância, por meio da FO 

para menor ER 

Cruzamento Metodologia-1 Metodologia-2 Metodologia-1 Metodologia-2 

Cruz-1 35,43 68,69 30,00 40,00 

Cruz-2 66,73 64,76 40,00 50,00 

Cruz-3 59,88 79,91 0,00 10,00 

Cruz-4 95,13 121,22 30,00 0,00 

Fonte: Autor (2019). 

 

Analisando a tabela 4.14, destaca-se que o cruzamento tipo 1 (aritmético) apresenta 

os melhores resultados para a metodologia 1 – estimativa dos fatores de atrito resultados da 

menor função objetivo calculada, visto que gerou EMR com o menor valor percentual (35,43%) 

dentre todos os outros cruzamentos. Em relação ao percentual de significância, por meio da FO 

para menor ER, o cruzamento tipo 2 (média) gerou os melhores resultados, visto que apresentou 

o maior percentual (40%). 

No que concerne à metodologia 2 – estimativa dos fatores de atrito médios da 

geração ótima, os melhores resultados são apresentados pelo o cruzamento tipo 2 (média), pois 

gerou um EMR igual a 64,76%, além de que se tornou o mais eficiente, dado que apresentou o 
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maior valor de percentual de significância, por meio da FO para menor ER, de valor igual a 

50%. 

A figura 4.7 representa melhor visualmente essa análise comparativa realizada na 

calibração dos fatores de atrito 

 

Figura 4.7  – Análise comparativa na calibração dos fatores de atrito 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

Portanto, temos que o cruzamento tipo 2 (média) apresentou-se como o mais 

eficiente para a calibração dos fatores de atrito das tubulações para a rede de distribuição de 

água hipotética, dado que gerou os melhores resultados na análise comparativa realizada na 

tabela 4.15 e figura 4.7. 

Um quadro resumo dos EMRs na estimativa das cargas hidráulicas tanto 

permanentes quanto transientes é apresentado na tabela 4.15. Os valores destacados em negrito 

referem-se aos melhores resultados na estimativa das cargas hidráulicas permanentes e 

transientes. 
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Tabela 4.15 – Análise comparativa na estimativa das cargas permanentes e transientes 

 EMR (%) % de significância, por meio da 

FO para menor ER 

 Cargas hidráulicas 

Tipo de 

cruzamento 

Regime  

permanente 

Regime  

transiente  

Regime  

permanente 

Regime  

transiente  

Cruz-1 9,90 3,08 0,00 17,92 

Cruz-2 8,92 1,59 12,50 20,79 

Cruz-3 9,29 1,21 12,50 43,56 

Cruz-4 5,60 2,40 62,50 20,79 

Fonte: Autor (2019). 

 

A figura 4.8 representa melhor visualmente essa análise comparativa realizada na 

estimativa das cargas hidráulicas tanto permanentes quanto transientes, verificando, portanto, a 

influência do operador cruzamento. 

 

Figura 4.8 – Análise comparativa na estimativa das cargas permanentes e transientes 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

Analisando a tabela 4.15 e a figura 4.8, destaca-se que o cruzamento tipo 4 

(heurístico) apresentou os melhores resultados na estimativa das cargas hidráulicas em regime 

permanente, visto que gerou EMR com o menor valor percentual, 5,60%, dentre todos os outros 

tipos de cruzamentos. Em relação ao percentual de significância, por meio da FO para menor 
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ER, o cruzamento tipo 4 também gerou os melhores resultados, visto que apresentou um maior 

percentual, 62,50%. 

 No que concerne à estimativa das cargas hidráulicas em regime transiente, o 

cruzamento tipo 3 (BLX-α) gerou os melhores resultados, visto que apresentou o menor 

percentual de EMR, 1,21%. Na perspectiva do percentual de significância, por meio da FO para 

menor ER, o cruzamento tipo 3 também gerou os melhores resultados, dado que apresentou um 

maior percentual, 43,56%. 

As piores estimativas, tanto para as cargas hidráulicas quanto para as cargas 

transientes, referem-se aos resultados gerados pelo o cruzamento tipo 1 (aritmético), logo que 

possuem os maiores percentuais de EMRs (9,90% e 3,08%, respectivamente) e menores 

percentuais de significância, por meio da FO para menor ER (0,00% e 17,92%, 

respectivamente). 
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

De acordo com a análise comparativa realizada, pode-se concluir que o cruzamento 

aritmético apresentou as melhores estimativas dos fatores de atrito resultados da menor função 

objetivo calculada, visto que gerou EMR com o menor valor percentual dentre todos os outros 

cruzamentos. Em relação ao percentual de significância, por meio da FO para menor ER, o 

cruzamento média gerou os melhores resultados, visto que apresentou o maior percentual. Neste 

caso, notou-se que os resultados das simulações demonstraram que não houve igualdade de 

respostas de cruzamento. 

No que concerne à estimativa dos fatores de atrito médios da geração ótima, os 

melhores resultados são apresentados pelo cruzamento média, pois apresentou o menor valor 

de EMR (64,76%); além de que se tornou o mais eficiente, dado que apresentou o maior valor 

de percentual de significância (50,00%), por meio da FO para menor ER.  

Destaca-se que o cruzamento heurístico apresentou os melhores resultados na 

estimativa das cargas hidráulicas em regime permanente, visto que gerou EMR com o menor 

valor percentual dentre todos os outros tipos de cruzamentos. Em relação ao percentual de 

significância, por meio da FO para menor ER, o cruzamento heurístico também gerou os 

melhores resultados, visto que apresentou um maior percentual. 

 No que concerne à estimativa das cargas hidráulicas em regime transiente, o 

cruzamento BLX-α gerou os melhores resultados, visto que apresentou o menor percentual de 

EMR. Na perspectiva do percentual de significância, por meio da FO para menor ER, o 

cruzamento BLX-α também gerou os melhores resultados, dado que apresentou um maior 

percentual. 

Portanto, nota-se que, para a calibração dos fatores de atrito, os cruzamentos 

aritmético e média foram apontados como os mais eficientes; já para a estimativa das cargas 

hidráulicas permanentes e transientes, os cruzamentos BLX-α e heurístico se destacaram como 

os mais efetivos, ou seja, verificou-se que não há uma convergência de respostas para um único 

tipo de cruzamento.  

 Ao analisar os gráficos de comparação das cargas transientes “reais” e estimadas, 

percebe-se que os valores das cargas estão bem próximos em vários casos, chegando a ERs de 

valores baixos, variando de 0,05 a 14,9%. Leva-nos a concluir que, para as cargas transientes 

observadas no nó 4, o algoritmo genético busca uma combinação de resultados para os fatores 

de atritos das tubulações, que apesar de diferentes do real, geram uma variação de cargas bem 
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próximas às da realidade. Todavia, isto não é garantia que os valores encontrados para os fatores 

de atrito são os correspondentes aos valores “reais”. 

Atenta-se que a estimativa das cargas hidráulicas permanentes e transientes geraram 

menores EMRs do que na calibração dos fatores de atrito, possivelmente devido à grande 

variabilidade de alteração do parâmetro fator de atrito, visto que, em um evento transiente, ao 

longo do tempo, para cada vazão corresponde a um número de Reynolds que produz um novo 

fator de atrito. 

Os resultados obtidos permitem concluir que os indicadores ER e EMR nem sempre 

levam aos melhores resultados nas estimativas dos fatores de atrito e cargas hidráulicas, visto 

que muitas vezes, o EMR pode ser consideravelmente baixo, porém há percentuais elevados de 

ERs envolvidos. Por isso, também se torna necessário, na análise comparativa, verificar o 

percentual de significância, por meio da FO para menor ER, no qual observa-se a quantidade 

de gerações em que o ER é mínimo. 

Recomenda-se realizar este estudo de verificação da influência do operador 

cruzamento no desempenho da calibração a partir de outros provocadores do transiente 

hidráulico, tais com partida ou parada de bombas, manobras programadas ou acidentais de 

registros e/ou válvulas.  

Outro estudo que pode ser verificado é aumentar o tempo de duração do fenômeno 

do transiente hidráulico, visto que se espera uma diminuição dos erros, pois transientes mais 

longos tendem a uma maior estabilização (aproximam-se do escoamento permanente). Além 

do mais, pode-se testar a influência do operador cruzamento utilizando outras redes de 

distribuição de água, até mesmo mais complexas, e aumentar o número de gerações e 

populações para o AG. 

 Seria interessante realizar, em estudos futuros, o monitoramento de outros nós da 

rede, simultaneamente, visando encontrar uma relação do número de nós necessários para uma 

melhor calibração dos fatores de atrito. 

Sugere-se realizar estudos em que as taxas do operador cruzamento são variadas e 

verificar, assim, o impacto nas estimativas dos fatores de atrito das tubulações. Mudar os valores 

dos parâmetros dos algoritmos genéticos é uma possibilidade de estudo que possa ser 

implementada. 

Outra recomendação para trabalhos futuros está em verificar a influência do 

operador cruzamento, porém comparando o MTI com outros métodos de calibração, como por 

exemplo o MIGH (Método Inverso do Gradiente Hidráulico). 
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APÊNDICE A – EQUAÇÕES DE VAZÃO E CARGA HIDRÁULICA PARA O CÁLCULO DAS CONDIÇÕES TRANSIENTES 
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tem-se que: 

 = (CdAv)/(CdAv)o é a abertura ou fechamento relativo da válvula. 

Cd = coeficiente de descarga; 

Hoi,N = carga a montante da válvula; 
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, , 1 , , 1 , 1 , 1( 1) [ ( 1) ( )] ( ) | ( ) |i N i N i i N i N i i N i NH H k B Q k Q k R tQ k Q k         

 

(a.13)
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APÊNDICE B – ARQUIVO DE ENTRADA NO PROGRAMA p1.f90 (dados1.dat) 
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APÊNDICE C – ARQUIVO DE ENTRADA NO PROGRAMA p2.f90 (dados2.dat) 
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APÊNDICE D – ARQUIVO DE ENTRADA NOS PROGRAMAS cruz_1.f90, cruz_2.f90, cruz_3.f90 e cruz_4.f90 (dados3.dat) 
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APÊNDICE E – INTERFACE DO PROGRAMA cruz_1.f90 (CRUZAMENTO DO TIPO 01: ARITMÉTICO) 

 

 
 

 



118 

 

 

APÊNDICE F – INTERFACE DO PROGRAMA CRUZ_2.F90 (CRUZAMENTO DO TIPO 02: MÉDIA) 
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APÊNDICE G – INTERFACE DO PROGRAMA CRUZ_3.F90 (CRUZAMENTO DO TIPO 03: BLX-Α) 
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APÊNDICE H – INTERFACE DO PROGRAMA CRUZ_4.F90 (CRUZAMENTO DO TIPO 04: HEURÍSTICO) 
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APÊNDICE I – ERROS MÉDIOS RELATIVOS NOS FATORES DE ATRITO EM 

CADA GERAÇÃO 

 

NG EMR (%) 

 Cruz-1 Cruz-2 Cruz-3 Cruz-4 

1 67,68 67,68 67,68 67,68 

2 37,67 65,18 49,03 118,03 

3 37,72 60,54 35,91 118,21 

4 40,18 60,01 63,07 99,70 

5 41,04 50,76 66,58 57,99 

6 42,81 48,47 66,02 120,73 

7 42,81 48,51 63,49 107,63 

8 43,17 45,10 105,83 106,98 

9 43,26 46,84 60,83 71,05 

10 43,21 42,46 52,22 73,34 

11 43,33 43,01 36,61 78,48 

12 48,10 34,12 37,64 119,14 

13 44,40 66,73 38,95 55,13 

14 43,31 28,31 43,01 60,26 

15 41,41 38,55 43,84 80,10 

16 41,17 37,57 51,37 122,93 

17 40,66 41,54 50,02 126,55 

18 40,00 35,61 48,60 84,89 

19 38,02 36,27 93,58 46,35 

20 37,86 38,55 54,40 72,39 

21 37,80 40,98 45,20 72,64 

22 37,84 43,06 63,40 107,60 

23 37,97 44,60 46,41 89,23 

24 37,96 46,80 53,95 53,62 

25 37,96 44,35 60,01 56,98 

26 37,96 45,13 46,10 51,98 

27 37,96 46,92 60,85 84,91 

28 37,96 48,44 66,67 107,45 

29 37,96 49,42 55,01 109,12 
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                                                    (continuação) 

NG EMR (%) 

 Cruz-1 Cruz-2 Cruz-3 Cruz-4 

30 37,96 50,13 58,60 111,63 

31 37,96 50,48 57,07 80,80 

32 37,96 50,84 56,59 120,10 

33 37,96 45,18 56,86 125,09 

34 37,96 41,48 60,37 108,97 

35 37,96 43,01 44,34 107,96 

36 37,96 45,84 63,53 89,01 

37 37,96 42,13 35,10 83,34 

38 37,96 42,29 67,82 76,50 

39 37,96 45,91 72,95 36,22 

40 37,96 48,21 63,05 95,13 

41 37,96 49,77 62,50 92,09 

42 37,96 50,86 58,64 58,50 

43 37,96 51,45 55,17 59,27 

44 37,96 51,85 60,73 101,07 

45 37,96 51,98 86,25 39,54 

46 37,96 52,08 51,98 152,98 

47 37,96 51,99 50,35 127,23 

48 37,96 51,92 52,39 76,11 

49 37,96 51,87 59,88 116,71 

50 35,43 51,95 58,77 105,43 
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APÊNDICE J  – ERROS MÉDIOS RELATIVOS NOS FATORES DE ATRITO MÉDIOS EM CADA GERAÇÃO 

 

 

 


