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RESU~IO 

RESUMO 

CALIMAN, R.O. (2002). Determinação dos parâmetros do modelo pressão x vazamento 

para sub-setores da rede de distribuição de água de São Carlos - S'P. São Carlos , 2002. 

110 p. Dissertação- Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo 

As redes de distribuição constituem importantes infra-estmturas, por serem 

responsáveis pelo abastecimento de água à população. Dessa maneira , tanto o projeto, como 

a operação e a manutenção dessas infra-estruturas devem ser eficientes, visando manter a 

sustentabilidade do recurso natural distribuído através das mesmas. 

Devido à idade das redes, pressões excessivas nos condutos e outros fatores, as perdas 

por vazamento representam, nos dias de hoje, grande parte de toda água bombeada e tratada 

quimicamente para o consumo populacional. Com o objetivo de minimizar essas perdas, este 

trabaU10 visa a determinação dos parâmetros do modelo hidráuli co pressão x vazamento 

proposto posteriormente. A determinação de tais parâmetros foi realizada através da 

aplicação do modelo hidráulico para sub-setores da cidade de São Carlos, onde as perdas por 

vazamentos mostram-se expressivas. Os referidos parâmetros foram determinados através do 

modelo inverso de minimi zação dos desvios entre dados de campo observados e va lores 

simulados por modelo hidráulico, usando Algoritmos Genéticos (AGs). O estudo constitui 

parte integrante do projeto intitulado "Controle Operacional em Subsistema Urbano de 

Distribuição de Água", apoiado pelo FINEP, em andamento. 

Palavras-chave: Redes de distribuição; Águas para Abastecimento; Pressão; Perdas por 

Vazamento; Algoritmo Genéticos 
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ABSTRACT 

CALIMAN, R. O. (2002). Determination ~(lhe parameters of lhe pressure x /eakage model 

.fàr sub-sectors ~(Selo Carlos city. São Carlos , 2002. 11 O p. Master's Dissertation , Carlos 

School of Engineering, University of São Paulo, SP, Brasil 

The water supply networks are ve1y imp01tant structures for human consumption. This way, 

the project as well as the operation and maintenance of such systems must be efficient, 

focusing on keeping the sustainability of this natural resource. Due to the age of the 

networks, excessive pressure inside the pipes and other factors, leakage nowadays rep resents 

a considerable loss ofthe total pumped and chemicall y treated water which is to be supplied 

to the population. Trying to minimize these tosses, this study sets out to determine the 

parameters for the pressure x leakage model, applying it to sub-sectors of São Ca rlos city 

nehvork, SP, where leakage rep resents a considerable amount. The referred parameters 

determination is reali zed through the ÍJ1verse minimization model of differences between 

data observed in field and those simulated values by a hydraulic model, using genetic 

algorithms (GAs) . 

Keywords : \Valer Supply Nelworks; \Valer Supply; Prcssure; Leakagc; Genelic Algorilhms. 
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CAP. I INTRODUÇÃO E OBJETI VOS 

l-INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

Os sistemas de abastecimento de água são responsáveis pela distribuição de um bem 

indispensável, que é a água de qualidade para o consumo humano, principalmente se 

analisarmos o problema sob a ótica da sustentabilidade de tal recurso. A água a ser 

distribuída nos locais de consumo não é só função da sua disponibilidade em termos de 

quantidade e qualidade, mas depende também do funcionamento hidráulico do seu sistema 

de distribuição. Atualmente, a crescente demanda por água se contrapõe à sua crescente 

escassez , tomando-se inevitável a necessidade de estudos que visem a redução de perdas por 

vazamento de águas já bombeadas e quimicamente tratadas. Embora não existam s istemas de 

abastecimento totalmente estanques, devido às perdas de água, é inadmissíve l o volume de 

água bombeada e quimicamente tratada destinada ao abastecimento urbano que as cidades 

brasileiras perdem devido à ocorrência de va zamentos em suas redes de di stribuição. 

As perdas por vazamento são enquadradas em dois grupos: físicas, que são 

decorrentes de vazameutos em redes e rama1s prediais e as não físicas, relativas aos 

consumos de água efetivamente entregues e utilizados pela população, porém não registrados 

pelos hidrômetros. Geralmente as perdas físicas, resultantes de vazamentos nas redes e em 

ramais prediais, correspondem à maior porcentagem dos índices de perdas observados. 

Os vazamentos podem ocorrer através de furos ou aberturas nas paredes dos 

condutos da rede e nas junções que promovem as ligações entre os tubos. No primeiro 

caso, os vazamentos podem ser detectados por equipamentos acústicos (stick e geofone), 

podendo em seguida ser reparadas as tubulações que contenham furos ou abe1turas. Já no 

caso de ocorrência de vazamentos nas junções, a detecção é dificultada, já que os 
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vazamentos espalham-se por grandes áreas de rede, sob a denominação de vazamentos não 

visíveis. Po1tanto, devem ser adotadas sistemáticas altemativas de controle para esse tipo de 

vazamento. Sabendo-se que tais vazamentos são função das pressões atuantes no interior das 

tubulações da rede, uma maneira de rea lizar um controle efetivo sobre essas perdas é a 

localização estratégica de válvulas de controle de pressão na rede. Tais válvulas permitem 

flexibilidade de operação da rede de abastecimento urbano, pois ajustam as pressões de 

acordo com a demanda requerida pela população ao longo do dia, possibilitando um elevado 

grau de eficiência do sistema de distribuição com a redução de vazamentos. Dessa maneira 

pode-se promover um bom funcionamento das redes de distribuição de água, gerando 

quantidade de água suficiente para o consumo da população, com pressão adequada e nível 

de perdas aceitável. 

A bibliografia apresenta diversos trabalhos (GERMANOPOULOS e JO\VITI 

(1989); JO\VITT e XU (1990); PEZZINGA (1994); REIS et ai. (1997); PEZZlNGA e 

GUELI (1 998); VAIRA V AMOORTHY e LUMBERS (1998) sobre o uso de válvulas de 

controle de pressão, visando min imizar as perdas de água por vazamentos, com auxílio ele 

modelos do tipo pressão x vazamento na forma : 

L=Cl·I·PN' (1) 

onde: L= vazamento em Lls, I= comprimento do trecho de rede em m , P= ca rga de 

pressão média no trecho considerado em mH20 , CJ e N I = parâmetros da relação 

vazamento x pressão. 

A maioria dos trabalhos publicados pressupõe o conhecimento das relações entre 

pressão média e vazamento através dos parâmetros C 1 e N I . Essas relações, embora já 

bastantes estudadas em outros países como Reino Unido e Arábia Saudita, devem ser 

aplicadas com ca utela no caso do Brasil, pois as condições das redes de abastecimento são 

diferentes no que diz respeito aos materia is empregados, idade das tubulações, tipo de solo, 

profundidade da rede, montagem, manutenção e outros parâmetros. 
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Alguns autores ( KHADAM et ai. (1991), LAMBERT (2000) ) reporta m a 

determ inação de parâmetros globais para os modelos do tipo pressão x vazamento com base 

em dados simultâneos de vazão de alimentação e pressões em pontos chave de setores 

isolados de rede. 

TUCCIARELLI et ai. ( 1999) realizam recentemente a determinação dos mesmos 

através de simulação hidráulica da respectiva rede. 

O reconhecimento da importância da si mulação na previsão de comportamento das 

redes, quando submetidas às mais diversas condições operacionais, destaca essa Ílltima 

altemativa como sendo mais robusta . 

O presente trabalho tem como objetivo a elaboração de um módulo computacional 

com propósitos de avaliação das perdas inerentes utilizando-se dados de testes de campo 

realizados durante a madrugada, para a determinação dos referidos parâmetros do modelo 

pressão x vazamento aplicados a sub-setores da rede de distribuição de águas pa ra 

abastecimento da cidade de São Carlos, S.P., utilizando como ferramenta o método de 

otimização de Algoritmos Genéticos. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA PERTINENTE 

O controle das perdas por vazamento em redes de distribuição de água , teve grande 

evolução a partir de estudos realizados por GERMANOPOULOS e JOWIIT (1 989) e 

JOWITI e .XU (1990), uma vez que o modelo sugerido por esses autores possibilitaram que 

as perdas por vazamento fossem incluídas explicitamente nos modelos hidráuli cos das redes 

de abastecimento dedicados à determinação da operação otimizada das válvulas redutoras de 

pressão. 

GERMANOPOULOS e JOWIIT ( 1989), a pa1t ir da relação conhecida entre 

vaza mento e pressão de servtço nos condutos de uma rede (eq. (1 )), propuseram uma 

metodolog ia para a determinação das aberturas ótimas das vá lvu las de controle de pressão, a 

partir de uma localização pré-estabelecida para essas vá lvulas. Ta l metodologia tem o 

objetivo de minim izar o excesso de pressão em uma rede de abastecimento e 

consequentemente reduzir as perdas por vazamento. Essa minimização é realizada, levando

se em consideração as características hidráulicas da rede, expressas por equações de 

equilíbrio nos nós, energia e restrições operacionais da rede de abastecimento. 

O modelo consiste na determinação do conjunto V das aberturas V(k) ótimas das 

válvu las de controle de pressão, através da minimi zaçào do somatório das diferenças entre as 

cargas hidráulicas ca lculadas(HJ e as cargas hidráulicas requeridas(!() necessá rias para 

atender a demanda. O problema resolvido por ta is autores foi expresso como: 
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/vfillvk L (H; - H;• ) (2) 
i E /c/ 

sujeito a: 

1- Equilíbrio nos nós: 

i = 1,2, ... N (3) 

2- Carga hidráulica mínima aceitável para os nós: 

(4) 

3- Abertura máxima e mínima das válvulas: 

V(k)'uin::; V(k) :=::; V(k)"u\ k -J.2, ... NV (5) 

onde: Qu representa a vazão do trecho U, Q.S~, o vaza mento, R, os nós conectados ao 

nó i , C, a demanda de consumo do nó i , N é o número de nós com carga hidráulica 

desconhecida , NV o número de vá lvulas na rede de distribuição de água e H; o valor de 

ca rga hidráulica do nó i . 

No modelo citado a equação de IIazen-Will iams, que relaciona vazão, perda de 

carga e características do conduto, apesar de ser vá lida apenas para escoamento turbulento, 

foi utilizada, devido à aplicabilidade prática: 

(6) 
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onde : Q!i representa a vazão(L/s); DiJ diâmetro do conduto(m); LiJ comprimento do 

conduto (m); em-vi} coeficiente de Hazen-Willians para o conduto que liga o nó i ao nój; a, 

constante que depende das unidades utilizadas no problema e Sign(.\) representa o sinal de .r. 

No caso de válvulas localizadas entre os nós i e j, a relação vazão-perda de carga, 

pode ser expressa por: 

(7) 

onde : V(k) é um parâmetro que representa a abertura da válvula correspondente, 

sendo que V(k) = 1 representa a válvula totalmente aberta , e V(k) = O representa a válvula 

totalmente fechada e RiJ incorpora os termos independentes da equação de Hazen-Williams. 

A relação não linear entre vazamento e a pressão de serviço foi aproximada pela seguinte 

função, obtida através de dados experimentais: 

(8) 

onde : QSiJ representa a vazão de va za mento no conduto; Cl ,u é o coeficiente qu e 

relata vazamento por unidade de comprimento do conduto de acordo com a pressão de 

serviço e depende das características do sistema (como idade do conduto e propriedades do 

solo); RS;j é o parâmetro que representa o produto de CLiJ e LiJ; e P" é a pressão média de 

serviço, que pode ser calculada por: 

(9) 

onde : G; representa a cota topográfica do nó i . 
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Os referidos autores utilizaram o método da teoria linear para resolver o problema, 

pela sua simplicidade e facilidade de programação. De acordo com essa formulação as 

variáveis desconhecidas são as cargas hidráulicas H; e as aberturas das válvulas 

incOJvoradas a rede V(k), enquanto que os dados que devem ser inicialmente conhecidos 

são: as cargas hidráulicas nos nós ligados aos reservatórios, as aberturas máximas e mínimas 

das válvulas e a posição das mesmas na rede, as demandas e cotas relativas aos nós, as 

características hidráulicas dos condutos da rede de distribuição (comprimento, diâmetro e 

coeficientes de atrito), a carga hidráulica ideal requerida para atender a demanda nos nós, e 

os parâmetros do modelo vazamento/pressão. 

JO\VIIT e XU (1990), propuseram um refinamento para o modelo de 

GERMANOPOULOS e JOWITI (1989), sendo que a sistemática é baseada na minimização 

dos vazamentos de forma direta, e não na minimização das pressões do sistema de 

distribuição. Assim, o problema de otimização para esse novo modelo é descrito a partir de 

uma minimização direta das perdas por vazamento, através da alteração da função objetivo 

como é mostrado a seguir: 

tvtin" os.
1
. , 

l'( k)~- ! 
; c /11 

i= I ,2, .. .N (lO) 

Na resolução do modelo proposto por JO\VITI e XU (1 990) também utili zou a 

técnica de linearizações sucessivas, apoiada na teoria linear . A sistemática de linearização 

adotada mostrou ser mais apropriada do que a empregada em GERMANOPOULOS e 

JOWlTI ( 1989), já que resultou em solução mais eficiente para o problema. 

Os modelos citados, apesar de promoverem sistemáticas para o controle de perdas 

por vazamento em uma rede de abastecimento, não enquadraram questões importantes como: 

a localização otimizada das válvulas na rede e o número de válvulas a adotar. Tais assuntos 
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vem sendo muito explorados na bibliografia. Dentre autores de trabalhos que tratam de tais 

aspectos, pode-se citar REIS et ai. ( 1997) e PEZZfNGA e G UELI(l999). 

REIS et ai. (1997), com base no modelo de JOWITI e XU (1 990), apresentaram 

uma metodologia para a determinação da localização ótima de válvulas controladoras de 

pressão, utilizando algoritmos genéticos como ferramentas de otimização. Partindo de um 

número máximo estabelecido de válvulas de controle , o algoritmo genético determina a 

local ização dessas válvulas de maneira que a redução de vazamentos seja maximizada, tendo 

como parâmetros conhecidos os va lores de demanda nos nós e os níveis dos reservatórios. O 

modelo de JOWJTT e XU (1990) é usado para avaliação hidráulica da rede e determinação 

das aberturas otimizadas para as válvulas. 

A metodologia proposta por REIS et ai. ( 1997), baseada na determinação das 

loca lizações das válvulas de controle, via algoritmos genéticos, difere das propostas 

anteriores, pois rea liza a determinação simultânea elas aberturas e localizações ótimas das 

válvulas na rede de distribuição. O vazamento é minimizado para obter as aber1uras das 

válvulas, para uma determinada localização das válvulas, e a redução de va zamento é 

maximizada pelos algoritmos genéticos para a determinação da localização das vá lvulas. 

Outros trabaUws presentes na literatura tratam especificamente do problema da 

dificuldade de convergência que a sistemática nos moldes sugeridos por 

GERMANOPOULOS e JO\VlTT ( 1989) e JOWITI e XU (1990) gera . São exemplos de 

solução desses problemas os trabalhos elaborados por VAIRAVAivlOORTHY e LU?vlBERS 

(1995) e GUELI e PEZZINGA (1998). 

VArRA VAMOORTHY e LUMBERS (1995), também tratam da otimização das 

aber1uras das válvulas, devido à dimensão do problema e da não-l inearidade do modelo 

empregado. Esses autores propuseram uma metodologia para a otimização das aber1uras de 

vá lvulas de controle, baseada em uma técnica de solução que envolve a resolução sucessiva 

de subproblemas quadráticos, como sendo uma aproximação do problema original. Tal 
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metodolog ia foi proposta pa ra contomar as dificuldades inerentes à aplicação da teoria linear 

conforme sugeridas por GE RMANOPOULOS e JOWITT ( 1989) e JOWITT e X U (1 990). 

O modelo matemático proposto emprega dua s funções objetivo, sendo que ambas 

avaliam as pressões nos nós da rede de abastecimento. A primeira minimiza o total de 

va zamentos: 

NP 

Min z =L wA 
k= I 

( li) 

onde: NP é número de condutos existente na rede; Wk a taxa de vazamento que 

ocorre no conduto de número k, que liga o nó i ao nój, podendo ser estimada por: 

(12) 

onde: Cü é coefic iente que relaciona o vaza mento por unidade de comprimento, 

sendo função da pressão média de serviço; Lü o comprimento do conduto que liga o nó i ao 

nój; H; a ca rga hidráulica no nó i e hj a cota do nój. 

A segunda minimiza a soma dos quadrados dos desvios entre a pressão nos nós e a 

pressão de serviço requerida para esses nós. 

NPN( )2 
Min . = "'"""' H - H'· l ~ I 1 

( 13) 
, - ] 

onde: H 
1
L é a min i ma carga hidrá ulica aceitável e NPN o núm ero de nós com va lores 

de carga hidráulica desconhecidos. 
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A técnica de resolução de VAIRA VAMOORTHY e LUMBERS (1995) mostrou-se 

mais robusta e eficiente computacionalmente do que técnicas propostas anteriormente. 

Também foram obtidas outras vantagens, devido a utilização da seqüência de programação 

quadrática, como o fato de o problema possuir poucos graus de liberdade e apresentar 

melhor convergênc ia em relação aos métodos aplicados em estudos anteriores, tais como 

propostos por GERMANOPOULOS e JOWlTT (1989) e JOWITT e XU (1990). 

GUELI e PEZZINGA (1998) propuseram o emprego de AGs para a determinação 

das aberturas otimizadas das válvulas redutoras de pressão em substituição à técnica de 

programação não-linea r, que segundo eles, apresenta a mesma dificuldade de convergência 

da programação linear. 

PEZZINGA(l994) p ropôs a inda o uso da lógica nebulosa (juzzy logic) para a 

determinação da operação otimizada das válvulas redutoras de pressão, considerando 

demandas incertas. 

Nota-se, contudo, que os referidos estudos fora m desenvolvidos com base em 

relações pré-estabelecidas para a relação pressão x vazamento. Os trabalhos de KHADAM et 

al.(J 99 1) e TUCCI ARE LLI et ai. ( 1999) apresentam metodologias para a determinação de 

tais relações. 

KHADAM et ai. (199 1) realizaram estudos sobre as perdas por vazamento geradas 

na rede de abastecimento da cidade de Ar-R iyacU1, loca lizada na Arábia Saudita, visando 

obter informações sobre a relação vaza mento x pressão. Para rea li zação do estudo, foram 

feita s medições e inspeções em seis áreas da cidade, com 25 hectares cada, selecionadas por 

possuírem diferentes característ icas. 

As taxas de vaza mentos foram calculadas com base nas pressões de serviço médias 

de cada área, e as relações vazamento x pressão obt idas não mostraram seguir uma relação 

exponencial específica . De acordo com os autores, essa não uniformidade da relação 

vazamento x pressão, aparentemente, resu ltou de fatores relacionados às variações das 

pressões de serviço, à fadiga devido a mudanças de temperatura nos condutos e à má 
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instalação , que resultam em vazamentos nas juntas da rede de distribuição. Esses estudos 

evidenciaram o caráter local dos valores encontrados para os parâmetros do modelo pressão 

x vazamento. 

Recentemente, TUCCfARELLI et al.(1999) propuseram a estimativa da perda de 

água em redes de distribuição por meio de um processo iterativo realizado em duas etapas. A 

primeira etapa consiste na estimativa dos parâmetros do modelo de simulação da rede. Essa 

estimativa é realizada através da minimizaçào do somatório dos quadrados das diferenças 

entre os valores observados e calculados da carga hidráulica e vazão, tendo como dados 

conhecidos o número de nós e condutos da rede em questão. Dentre os parâmetros estimados 

estão a constante e o expoente de perda, que correspondem à perda por vazamento por 

unidade de comprimento relati va a cada área da rede (zona). 

A segunda etapa c01·responde à rea lização da otimização das abe11uras das válvulas 

incluídas na rede, respeitando as pressões mínimas nos nós e restrições de balanço hídrico. 

O modelo empregado assume que os vazamentos ocorram nas regiões vizinhas aos 

nós, admitindo que as perdas de água sejam proporcionais às dimensões dos vazamentos e 

aos va lores das pressões de serviço elevados a um expoente CJ. 

O modelo de simulação empregado na ca li braçào promove a relação numérica entre 

os parâmetros da rede e as variáveis de estado (vazão e cargas hidráulicas). Esse modelo 

assume condições de escoamento permanente e combina as equações de balanço hídrico nas 

seguintes equações algébricas: 

i== I ,2, ... N ( 14) 

onde: N é o número de nós; M; o número de condutos ligados ao nó i ; H; a carga 

hidráulica no nó i ; Q; o vazamento no nó; O, é igual a J ou zero se a carga tota l no nó i é 

ROC EESC-USP 2002 



CAP. 2 REVISÃO DA LITERATURA PERTl i\'ENTE 12 

maior ou menor que a elevação topográfica; 1' a demanda total do sistema; e S; o fator de 

distribuição espacial da demanda relativa ao nó i . Q; é o termo ca lculado, assumindo que os 

condutos em cada zona possuem valores constantes de vazamento por área de superfície de 

tubo, resultante da expressão: 

(15) 

onde: a é expoente de perda; L;; comprimento do tubo que liga o nó i ao nó j; DiJ o 

diâmetro do conduto; Z; a cota topográfica no nó i e {},_; vazamento por unidade de superfície 

do tubo que liga o nó i ao nó j , z; cota topográfica . O fator de distribuição espacial S; é 

assumido igual a: 

Si = S;o para Hi - Z; > 17° 

S = S 0 sen z 1 1 (H -z J 
I I 2110 para 17° ~ H - z > O 

I I 

S; = 0 para O ~ H; - z; (1 6) 

onde: S,0 é o fator de dist ribuição espacial do nó i (sendo a soma desses fatores igual 

a I); !la pressão mínima requerida para atender a demanda; RiJ é o coeficiente de resistência 

do conduto que liga o nó i ao nó j de acordo com a fórmula de Prandt-Nikuradse, e foi 

avaliada pelos autores como: 

( 17) 
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sendo: ;t = 4( toj cij ))

2 

i_J, 17·Dij 

13 

(18) 

onde: R0(V;_J é a resistência local correspondente de uma possível vá lvu la, no 

conduto que liga o nó i ao nój e sÍJ a mgosidade absoluta do ij. 

Avaliando a perda ele água através da solução do problema inverso, o valor de Q; 

pode ser calculado através dos valores estimados J>, {},_;e Bij . A estimativa dos parâmetros 

pode ser realizada através de medidas das cargas totais (H*) e vazões (F*) de um conjunto 

de n, nós e n/ condutos. As medidas são usadas para a solução do problema inverso: 

(19) 

onde: OF, representa a função objetivo, F os valores de vazão computados e H as 

medidas de ca rga hidráulica para os primeiros " " nós e n/ condutos, respectivamente; e 11111 e 

~~~· são pesos atribuídos a g mpo de medidas de pressão e vazão respectivamente . O quadrado 

das diferenças é dividido pela soma dos valores de cada conjunto de medidas elevada ao 

quadrado, assim a função objetivo não depende das unidades do sistema. 

As variáveis de decisão do problema de otimização da eq. (19) são os parâmetros da 

rede: a tota l demanda P, o expoente de perda tt , o coefic iente de perda de perda {),_; ; e a 

rugosidade sü . O fator de di stribuição espacial pode ser estimado com certo g rau de 

confiança, a partir do conhecimento ela distribuição populacional. 

Para conseguir um problema determinado e estável, é necessário reduzir o nível ele 

parametrização, assumindo que os valores de mgosiclade absoluta e de perda sejam 
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homogêneos para áreas específicas (zonas). fsso leva ao uso de um número menor de 

variáveis de decisão. As eqs. (14) e ( 15), podem ser expressas como: 

(20) 

(2 1) 

onde: I é um vetor, com cada va lor correspondendo a um ún ico valor de perda e 

rugosidade absoluta. O problema de otimização ( 19), pode ser escrito na forma : 

Min20~ 

(22) 

onde: Zé o vetor das va riáveis de decisão; e no e 11" são os números de zonas com 

fatores de perda e rugosidade homogêneos, respectivamente. 

De acordo com os autores, a solução elo problema (J 9) pode diferir dos va lores reais 

de demanda tota l, expoente de perda , fatores de rugos idade, e fatores de perda, devido a 3 

tipos de erro. O primeiro erro diz respeito à simp lificação da realidade através ela utilização 

de um modelo em que são adotadas condições de escoamento permanente, homogeneidade 

das perdas e dos fatores de rugosidade. O segundo, consiste na diferença entre os va lores 

observados e os valores verdadeiros das variáveis de estado, ou seja, erros de med ida, e o 

terceiro, devido à forma não convexa da ftmção objetivo OF1. 

Para melhorar a forma da fu nção objet ivo são usados os logaritmos dos fatores de 

rugosidade, como va riáveis de decisão . 
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Se o número de variáveis desconhecidas é igual ao número de equações, o problema 

inverso da eq. ( 19), tem infinitas soluções, pois os mesmos valores para vazão e pressão 

podem ser obtidos por diferentes combinações de fator de perda e demanda . De acordo com 

os autores, para se obter uma t'mica solução é possível fechar parcialmente as válvu las para a 

medição de diferentes valores de vazão e pressão, mudando o problema (19) para a forma: 

n, ., (11 · - /( .\1 "t (F. F " \1 
MinzOI) = L '·' ,,,) +L .. ,-.. , J 

/~1 . 111'!, [ ,;. ).2 . I ll'j ("/ )' 
- J - "H. F L; r;:, 

L.; '· ' 1*1 

i=l 

(23) 

onde: n, é o número de conjuntos de medidas correspondentes a diferentes 

resistências das vá lvulas (dois conjuntos no caso) . A diferença entre os dois conjuntos 

aumenta, para mesmo va lor de abertura , juntamente com a relação perda de água x ca rga 

hidráulica, porque a carga hidráulica não depende da pressão até um valor mínimo ser 

encontrado. 

Através da avaliação de P, a, ()e s com a otimização elas abertu ras das válvulas, o 

problema (23) é descrito por: 

(24) 

. 't H - > I 0 
· = 1 2 N suJei o a : ,~ .f z,~ _ 1 , .1 , , .. . , (25) 
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onde: Ro é vetor das resistências das válvulas, que são as variáveis de decisão do 

problema de otimização eA1in,() é o valor mínimo para qualquer inteiro I entre 1 e (n, - 1) . 

A metodologia descrita foi testada com sucesso em alguns experimentos numéricos, 

usando medidas de vazão e pressão. 

MARTINEZ et. ai (1999) também propuseram um modelo para um sistema de 

distribuição de água. Esse modelo foi criado para o sistema de abastecimento da cidade de 

Valência responsável pelo fomecimento de água para 1.500.000 pessoas, ao longo de 1500 

km de rede. Tal rede é abastecida por duas estações de tratamento e é regulada por um 

número de válvulas, sendo esses fatores levados em consideração para a construção e 

calibração do mode lo dinâmico da rede em questão. 

O modelo de calibração dinâmico foi explorado para diferentes objetivos: 

simulações sob diferentes condições de operação, estabelecimento da idade da água (tempo 

de permanência da água na rede). No modelo foram considerados vazamentos de acordo com 

as expressões (26) e (27) e demandas dependentes da pressão: 

(26) 

onde: q1 representa o vazamento; c1 é um coeficiente único para o setor, p a pressão 

média ao longo do tubo; L e D comprimento e diâ metro do tubo; a o coeficiente dependente 

do material do tubo; e a espessura do tubo; d o expoente ajustado de acordo com testes de 

campo; r a idade do tudo e fJ o expoente de vazamento, tendo valores entre I, I e I ,2. 

Também foram incorporados ao modelo os vazamentos com ocorrênc ia em conexões 

e furos ao longo dos condutos através da formulação que segue: 

(27) 

ROC EESC-USP 2002 



CAP. 2 REVISÃO DA LITERATURA PERTINENTE 17 

onde : q2 representa o vazamento, c2 um coeficiente único para o setor, determinado 

anteriormente, admitindo como sendo esse tipo de vazamento o total de vazamento do 

sistema e Qc.r a porcentagem do vaza mento com relação ao va lor de demanda total. 

O modelo proposto por MARTINEZ et. ai (I 999) apresentou progressos na medida 

em que mcorporou vazamentos distribuídos ao longo dos condutos e loca li zados nos 

encaixes entre eles. 

Pode-se dizer que a revisão bibliográfica realizada indicou uma variedade de 

trabalhos que se apoiam em relações pré-estabelecidas entre vazamentos e pressões. 

Entretanto, poucos trabaUtos tratam do problema da determ inação de tais parâmetros, que 

constitui o alvo das investigações aqui reportadas. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Materiais 

A presente pesquisa, aplicada aos sub-setores da cidade de São Carlos, cujas redes 

apresentam-se esquematizadas nas FIGURAS 3.6 e 3.8, foi desenvolvida com base em 

ensaios computacionais e de campo. Para tanto utilizou os recursos abaixo relacionados: 

Laboratórios: A pesquisa utilizou o laboratório de simulação computacional do 

SHS-EESC-USP devidamente instnunentado com computadores, impressora, sojlwares 

como Fortran, Biblioteca da NAG (Numerical Algoritlun Group) e planiU1as eletrônicas. No 

laboratório de Hidráulica do SHS-EESC-USP foram aferidos os instmmentos de medidas de 

pressão, utilizando-se manômetro de peso morto Haenni e medidores de vazão ultrassônico 

através de balança (FIGURA 3.1) e linhas pressurizadas de circuito fechado (FIGURA 3.2) . 

FIGURA 3.1- Ensaio da Balança 
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FIGURA 3.2- Linhas pressurizadas de circuito fechado 

Equipamentos para medidas de campo: A detenninação dos parâmetros do modelo 

pressão x vazamento foi realizada após a etapa de detecção e reparo de vazamentos visíveis 

relativos a cada sub-setor de rede isolável estudado, utilizando para esse propósito específico 

os equipamentos abaixo relacionados: 

ROC 

Geofone eletrônico e haste de escuta (FIGURA 3.3), instmmento de 

comunicação (via rádio) em campo, acessórios para a segurança pessoal da 

equ1pe. 
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FIGURA 3.3- Geofone eletrônico e haste de escuta 

Os dados requeridos para a determi.nação dos parâmetros do modelo incluem leituras 

si multâneas de pressão e vazão. Assim, foram utilizados os segui.ntes instrumentos para 

medidas de pressão e vaz.1o: 

ROC 

Pressão · Foram disponibilizados para o traball10 oito medidores 

armazenadores de dados tipo Metrolog NA da Technolog (FIGURA 3.4), 

utilizados para medir e ammzenar dados de pressão simultaneamente no sistema 

de distribuição, sendo a equipe de pesquisadores t reinada para o seu uso. 
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ROC 

FIGURA 3.4- Armazenadores de dados tipoMetrolog NA da Technolog 

Vazão : Para esse fim, contou-se com dois medidores de vazão ultra-sônicos 

não intrusivos, modelo Porta Flow 300 da Micronics (FIGURA 3.4), utilizados 

no trabaUw de campo , cujo treinamento também foi realizado. 

FIGURA 3.5- Medidores de vazão ultra-sônico 
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3.2 Métodos 

3.2.1 Definição dos sub-setores a serem analisados 

Através de análise conjunta com diretores e gerentes do SAAE - São Carlos e da 

equipe de traballio do Departamento de Hidráulica da USP, foram determinados os sub

setores da rede de distribuição de água da cidade de São Carlos alvos do estudo, tendo sido 

escolliidos os sub-setores Jardim Monte Carlo e São Carlos 3. Tais setores caracterizam-se 

por apresentar elevado índice de ocorrência de vazamentos, além de serem facilmente 

isoláveis para efeito da realização do balanço hídrico. 

3.2.2 Setor Monte Carlo 

3.2.2.1 Caraterização do Setor Monte Carlo 

O Jardim Monte Carlo fa z parte do sistema de distribuição de águas para 

abastecimento da cidade de São Carlos (SP). Abastece uma população em torno de 5.072 

habitantes (ano 2000), ao longo dos seus 9. 173 metros de extensão, com tubulações de ferro 

fimdido e PVC. 

Trata-se de um setor isolado, uma vez que a adutora que reforçava o 

abastecimento da área teve seu registro fechado, de maneira a manter um único ponto 

de abastecimento de vazão à sub-rede em estudo. 
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3.2.2.2 Sistematização de dados para o Setor Jardim Monte Carlo 

Testes do modelo computacional elaborado foram realizados utilizando medidas de 

vazão e pressão obtidas durante um teste noturno de vazamentos no setor da rede de São 

Carlos, responsável pelo abastecimento do Bairro Monte Carlo. Essas medidas foram obtidas 

pela equipe formada pelos seguintes engenheiros: Adilson dos Santos, Urandi Gratão e 

Fernando das Graças Braga da Silva, no âmbito do projeto FINEP, do qual este trabaUto é 

integrante. 

Tais medjdas de pressão foram realizadas em diferentes nós da rede do setor Monte 

Carlo, como é mostrado pela FIGURA 3.6, considerando pontos médios (cotas 

intermediárias), pontos críticos (cotas topográficas mais elevadas) e pontos extremos (cotas 

topográficas mais baixas), conforme indicação na TABELA 3. 1. Com relação às medidas de 

vazão, foram realizadas medições na entrada do setor, mediante manobras de fechamento 

gradua l da VRP (válvula redutora de pressão) existente, durante período noturno (4 

manobras baseadas no número de voltas: registro totalmente aberto = manobra I; 75% 

aberto = manobra 2; 50% aberto = manobra 3 e 25% aberto = manobra 4), com a fmalidade 

de obter quatro patamares para os valores de pressão e seus respectivos valores de vazão. 

Todo procedimento para a geração do arquivo de dados, assim como atividades relacionadas 

ao trabalho de campo desenvolvido nesse setor, são detalhados por Santos (2000) . 
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FIGURA 3.6- Nós em estudo do Sub-setor Jardim Monte Carla 
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TABELA 3.1 - Pontos utilizados para monitoriamento de pressão e vazão 

nó tipo de medida cota(m) natureza 
56 a _pressão 855,0 entrada do setor 
56b pressão/vazão 855,0 entrada do setor 

57 _Qressão 834,0 médio 
=r _2_ressão 853,7 crítico 
19 pressão 857,3 crítico 
26 pressão 837,6 médio 
38 pressão 836,5 médio 
51 pressão 816,4 extremo 

*a e b- antes e depois da VRP (nó 56) 

3.2.3 Setor São Carlos lU 

3.2.3.1 Caraterização do Setor São Carlos 111 

O Setor São Carlos m, esquematizado na FIGURA 3.7 (melhor visualização -

APÊNDICE ), que também fa z parte do sistema de distribuição de águas para abastecimento 

da cidade de São Carlos (SP), é responsável pelo abastecimento de uma população em tomo 

de 10.000 habitantes (ano 2001), ao longo dos seus 23.060 metros de extensão, com 

tubulações de PVC e fibro-c imento. 

Trata-se de um setor isolado, uma vez que a interligação com o setor responsável 

pe lo abastecimento do bairro Santa Felícia, que reforçava o abastecimento, teve o seu 

registro fechado durante os expe1imentos, de maneira a evitar qualquer fuga hídrica do setor 

em estudo. 
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3.2.3.2 Determinação de nós para o cálculo das demandas 

Os nós para o Setor São Carlos III foram estabelecidos considerando as junções da 

rede, os consumidores especiais (com consumo maior ou igual a 200m3
) e pontos 

estratégicos do setor. Para tanto foram utilizados cadastros do SAAE referentes ao consumo 

do mês de Dezembro de 200 l em que são registrados os consumos das quadras do Setor São 

Carlos III. A FIGURA 3.7 mostra o mapa do setor São Carlos 111 com os respectivos nós de 

demanda, assim como as quadras. 

O cálculo da demanda de cada nó foi realizado estabelecendo-se as respectivas áreas 

de influência . Dividiu-se o consumo mensal das quadras pelo número de nós pertencentes 

às mesmas, sendo assim, a demanda atribuída a cada nó i proporcionalmente ao consumo das 

quadras que o abastecem. Tais demandas foram utilizadas para aná lise do setor, podendo 

ser visualizadas no ANEXO A. 
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FIGURA 3.7- Sub-setor São Carlos III com nós de demanda e quadras de consumo 
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3.2.3.3 Levantamento histórico da incidência de vazamentos do setor 

Com a finalidade de verificar a ocorrência de vazamentos no setor São Carlos III e 

localizar as áreas de maior incidência, foram obtidos jtmto ao SAAE os registros de reparos 

de vazamentos realizados no período de 06/2000 a 12/2000. Tais informações foram de suma 

importância no traballio em questão, na medida em que funcionaram como ferramenta na 

subdivisão do setor em diferentes zonas, de maneira a mellior representar hidraulicamente o 

Setor São Carlos Ill. Também foi realizado o rastreamento com ajuda de haste de escuta 

(FIGURA 3.8) e geofone eletrônico (FIGURA 3.9). Essa atividade visou localizar 

vazamentos localizados passíveis de serem detectados para posterior reparo pelo SAAE, já 

que o modelo hidráulico utilizado não incorpora tais vazamentos explicitamente. A 

FIGURA 3. 10 mostra a localização dos vazamentos reparados pelo SAAE no citado período, 

assim como os localizados pelo rastreamento. 
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FIGURA 3.8- O rastreamento com ajuda de haste de escuta 

FIGURA 3.9- O rastreamento com ajuda de geofone eletrônico 
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3.2.3.4 Testes de Vazamentos Noturnos 

Os testes de vazamentos noturnos no setor São Carlos II1 foram realizados no 

período das 00:00 às 4:00 horas do dia 06/12/00, durante o qual o consumo pode ser 

considerado irrelevante para aquele setor e, portanto, adequado para experimentos. 

Levando-se em consideração a topografia do terreno e a disposição espacial da rede, 

foram selecionados nós para a instalação de medidores de pressão e vazão (FIGURA 3.10). 

Nós representativos de naturezas diversas: entrada no setor, críticos (altitude elevada), 

médios (altitude média) e extremos (altitude baixa), foram escolhidos para a análise de 

comportamento da rede em estudo, conforme lista a TABELA 3 .1. 

TABELA 3.2- Nós de medidas do Setor São Carlos IIl 

Nós TIPO DE MEDIDA COTA (m) NATUREZA 

65 Pressão 868,80 Critico 

142 Pressão Nazão 872,90 Ofu> 

.lt:Tie-Rc&Eb:xb 

Jj1mubsJa 

87 Pressão 872,70 Crítico 

76 Pressão 865,50 Médio 

124 Pressão 862,40 Médio 

48 Pressão 858,30 Médio 

16 Pressão 846,70 Extremo 

20 Pressão 853,70 Extremo 
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O experimento foi realizado variando-se pressões e vazões na rede como resultado 

de manobras sucessivas de fechamento do registro a jusante do reservatório elevado (nó 142) 

responsável pelo abastecimento do setor. Foram instalados oito medidores continuos de 

pressão em cavaletes residenciais próximos aos nós da TABELA 3.2 e medidores de vazão e 

pressão na entrada do setor, conforme as ilustrações das FIGURAS 3.11 e 3.12. Dessa 

maneira, foram registradas medidas simultâneas de vazão e pressões no setor . 

FIGURA 3. 11- Exemplo de ponto de medida de pressão 

FIGURA 3.12- Ponto de medida de vazão na entrada do setor. 
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3.2.4 Modelo de otimização 

O problema inverso de determinação dos parâmetros do modelo de vazamentos a 

partir de observações de campo pode ser expresso através da minimização dos desvios entre 

os valores calculados pelo modelo de avaliação hidráulica (fUCCIARELLI et. ai. (1999)) e 

os correspondentes observados em campo, como: 

(28) 

onde: PIJsl.lf e P;joos representam os valores de pressão simulada e observada, 

respectivamente, para o nó j e padrão de observação i; Q;kSJM e Q;wos representam os valores 

de vazão simulada e observada, respectivamente, para o conduto k e padrão de observação i ; 

n, representa o conjunto de nós de monitoramento dos valores de pressão; nc representa o 

conjunto de condutos de monitoramento dos valores de vazão; PoBS é a média dos valores 

de pressão observados; Q0 JJS é a média dos valores de vazão observados, llpo níunero de 

padrões de observação; CJ e N 1 as variáveis de decisão do problema, que correspondem aos 

parâmetros do modelo pressão x vazamento (eq. (l)) e w1r e wq são pesos atribuídos à 

importância relativa de minirni zação dos desvios entre os valores calculados e observados de 

carga hidráulica e vazão respectivamente. 

Os dados de campo utilizados para o cálculo dos desvios foram obtidos com base 

nos testes noturnos realizados, mantendo fixa a pressão na entrada do setor em estudo em 

diversos níveis, através de manobras de registro ex.istente, conforme reportado por SANTOS 

(2000). A partir do registro totalmente aberto, foram realizadas manobras sucessivas de 
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fechamento, registrando simultaneamente as medidas de vazão e pressão na entrada do 

setor, e pressões em pontos pré-estabelecidos. 

3.2.5-Modelo Hidráulico 

Em conformidade com o modelo inverso de otimização representado pela eq. (28), 

são requeridas avaliações hidráulicas do setor. Para tanto, foi elaborado um código 

computacional, tomando-se como ponto de partida a rotina computacional utilizada por 

REIS et ai. (1997), baseada no modelo de JOWITI e XU (1990), que pressupõe: 

l-Equilíbrio nos nós: 

LQii+0.5LQSii+C;=O; i = / ,2, .. . N (3) 
} E/11 j E/11 

2- Carga hidráulica mínima aceitável para os nós : 

H;~:; i=I,2, ... N (4) 

onde: QSiJ representa o vazamento no conduto que liga os nós i e j , Qu· representa a 

vazão (Lis), C; a demanda de consumo do nó i, H; a carga hidráulica no nó i, H/ a carga 

hidráulica mínima aceitável no nó i e N é o número de nós com carga hidráulica 

desconhecida. 

Neste modelo a FómlUla Universal foi incorporada, em substitujção à Fórmula de 

Hazen-Williams, por representar uma fomlUlação mais geral, válida para diferentes tipos de 

escoamento. 
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Ml = O 0827 JQ
1 

L , Dj (29) 

onde :&1 representa perda de carga (m); Q representa a vazão (m3/s); D diâmetro do 

conduto (m); L comprimento do conduto (m); f fator de atrito. 

O fator de atrito j; foi expresso através da expressão proposta por SW AMEE (1993), 

válida para os escoamentos, laminar, turbulento liso, de transição e turbulento rugoso: 

/ = {(~J8 +9,5[m(-6 + 5,74 J-(25QQJ6]-I
6

}0,IU 
Rey 3,7D Rey0

•
9 Rey 

(30) 

A revisão da literatura mostrou basicamente três possibilidades de enquadramento 

dos vazamentos através de modelos de simulação. Dentre eles, o método proposto por 

MARTINEZ et. ai ( 1999) apresenta dificuldades relativas a sua complexidade, 

principalmente no que se refere ao número de parâmetros necessá rios, cuja avaliação não é 

clara. Já os modelos GERMANOPOULOS e JO\VTTI (1989); JOWITI e XU (1 990) e 

TUCCIARELLJ et ai. ( 1999) diferem pelo emprego de constante de vazamentos por wlidade 

de comprimento e área dos condutos, respectivamente. Optou-se pelo primeiro, pela 

simplic idade e seu uso difundido nos trabaU10s de controle de vazamentos. Assim, a relação 

não linear entre vazamento e pressão de serviço foi incorporada pela seguinte função: 

(31) 

onde : QSij representa o vazamento através do conduto ij; Cl e NJ são os parâmetros 

da relação vazamento x pressão, LiJ o comprimento do conduto ij e Pij a pressão média no 

interior do conduto ij, calculada como: 
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(32) 

onde : G; representa a cota topográfica do nó i . 

G; representa a cota topográfica do nó j. 

O modelo hidráulico empregado é melhor visualizado pelo fluxograma apresentado 

pelo ANEXO B. 

3.2.6 Método de Otimização utilizado- Algoritmos Genéticos (AGs) 

Face às características do problema de minimização expresso matematicamente pela 

eq. (28), uma técnica de otimização por busca direta mostra-se adequada à sua resolução. A 

técnica de busca a ser empregada deve evitar o uso de informações tais como derivações da 

função. Assim, apesar do número reduzido de variáveis de decisão do problema, os AGs 

foram então escolhidos devido a características próprias bem conhecidas tais como robustez 

associada à solução de problemas de natureza combinatória complexa, evitando que o ótimo 

seja aprisionado em pontos de mínimo ou máximo local. 

Os AGs são tipos de prog ramação evolucionária por Holland ( 1975) nos Estados 

Unidos. Baseiam-se nos processos de seleção e genética naturais, de acordo com 

mecanismos de sobrevivência e reprodução preferenciais dos indivíduos mais aptos da 

população, na herança de informação genética dos pais e na mutação casual dos genes. A 

evolução natural ocorre nos cromossomos, que são elementos microscópicos das células 

nucleares, responsáveis pelas características hereditárias através dos genes. 

Matematicamente, cada cromossomo, referido corno string, deve representar 

completamente uma possível solução para o problema em estudo, sendo que uma população 
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de cromossomos representa wn conjunto de possíveis soluções para o mesmo. A 

implementação dos AGs geralmente compreende a escoU1a do código de representação das 

possíveis soluções ( binário, real ), a geração da população inicial de soluções, bem como a 

sistemática de implementação dos três operadores genéticos: reprodução, recombinação e 

mutação, os quais são aplicados repetidamente em busca de soluções eficientes para o 

problema em questão. A reprodução é o mecanismo através do qual os strings são copiados 

na próxima geração, em analogia aos processos biológicos de sobrevivência dos indivíduos 

mais aptos, ou seja, que resultem em valores mais promissores para a função objetivo ou de 

aptidão. Geralmente, a reprodução utiliza o método da roleta, de maneira a ponderar o 

número de cópias proporcionalmente aos valores da função de aptidão. Sistemáticas elitistas 

de reprodução podem ser adotadas com o objetivo de garantir que as meUwres soluções 

sejam mantidas ao longo das gerações; assim, são realizadas cópias das melhores soluções 

ao longo das gerações posteriores, não ocorrendo perda de material genético dos melhores 

cromossomos. A recombinação promove a troca parcial de segmentos correspondentes entre 

dois strings pais, gerando dois slrings filhos (FIGURA 3.13). Já a mutação, ilustrada na 

FIGURA 3. 14, é uma degeneração casual dos va lores, permitindo a introdução de novas 

características às populações. 

Indivíduo I 

Indivíduo 2 

Stlings Pais 

lO lO 101011lcnllamcnto com < 
o 111 111001 o'>robabil idadc -x ... 

ponto de corte 

novos inui\ íduos 

10101110010 

01111010111 

FIGURA 3.13- Mecan ismo de cruzamento de soluções codificadas em biJ1ário 
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1010 1111101 

mulaç<lo 
com 

probabilidade y 

10100111101 

FIGURA 3.14- Mecanismo de mutação de soluções codificadas em binário 

38 

No código computacional de AGs implementado foram empregados os mecanismos 

de representação binária das soluções, geração aleatória da população inicial, reprodução 

elitista, cruzamento entre as soluções geradas, mutação das soluções resultantes do 

cruzamento. 

ROC EESC-USP 2002 



CAP. 4 ELABORAÇÃO E H ... IPLEivlENTAÇÃO DO CÓDIGO COMPlJfACIONAL DE AGs !'ARA O PROBLEMA 39 

4 ElABORAÇÃO EIMPUMENTAÇÃO DO CÚDIGOa>MPUfACIONALDEAGsPARAO PROBLEMA 

O presente capítulo descreve a maneira como os AGs foram implementados para a 

resolução do problema inverso de detenninação dos parâmetros do modelo pressão x 

vazamento, através da minimização dos desvios entre os dados observados e simulados (eq. 

28), indicando as sistemáticas adotadas para a representação das soluções alternativas do 

problema, geração da população inicial, seleção, cmzamento e mutação, além dos 

parâmetros adotados e fluxograma relativo ao código computacional utilizado. 

4.1 Representação das soluções 

Dentre as possibilidades de representação das soluções oferecidos pela literatura 

especializada, optou-se pela representação das soluções alternativas utilizando-se o cód igo 

binário, que compreende um vetor ou cadeia de bits (string), vislumbrando-se que a 

representação binária possa produzir resultados mais precisos do que a representação real. 

Como exemplo, o número 698 é codificado em binário através do string de 

comprimento/ = 10 : 1010111010. 

Para decodificar esse string é feita a operação: 

b = 1º bit da cadeia x i -1 + 2Q bit da cadeia x i + ... + último bit x 2° (33) 

A representação binária propiCia precisão ma10r às soluções à medida que o 

comprimento do I do string for maior. Uma vez escolhido esse comprimento e conhecida a 
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faixa de valores que a variável pode assumir [mín; máx], um número b qualquer dentro da 

referida faixa deve ser reavaliado, como x, para posterior codificação segundo: 

. ( . ) b x = nun+ max- nun -
1 

-
2 - 1 

(34) 

sendo: I o tamanho da cadeia de bits (comprimento do string), min e max. os valores 

mínimo e máximo que a variável b pode atingir, respectivamente, referente à decodificação 

da cadeia de bits (representada pelo valor 698, 1)0 exemplo citado) . 

4.1.1 Representação das soluções para o Setor Monte Carlo 

Para a representação das soluções do modelo pressão x vazamento (eq. (31)), foram 

adotadas faixas de [I O a 1 ]x 10·5 (L/s.m) pa ra os valores de CJ e 0,5 a 2,5 para os valores 

de NJ, conforme indicações de LAMBERT (2000). 

Inicialmente vislumbrou-se parâmetros únicos para o modelo pressão x vazamento, 

como sendo representativos da área em estudo. Para tanto foi adotado um string de 

comprimento igual a 20, sendo os lO primeiros dígitos representantes da cadeia binária 

referente à constante de vazamento CJ e os I O restantes ao expoente de vazamento NJ da 

eq. (31 ). 

Numa segunda etapa, seguindo TUCCIARELLI et a l.(l999), a rede foi subdividida 

em duas zonas (FIGURA 4.1), norteando critérios como homogeneidade de material das 

tubulações da rede, cotas topográficas e incidência de vazamentos registrados, para a 

detenn inação de parâmetros diferenciados. Para a detenninação de tais parâmetros foi 

adotado um comprimento de string igual a 40, sendo os 20 primeiros dígitos referentes aos 

valores de CJ e NJ para área I e os restantes referentes aos valores de CJ e NJ para área 2. 
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Visando identificar ainda possíveis trechos de rede com vazamentos localizados e, 

portanto, com valores mais elevados para o parâmetro Cl, internamente às áreas de 

características homogêneas preestabelecidas, foram induzidas algwnas modificações no 

modelo computacional, de maneira a admitir valores distintos para o parâmetro CJ. A 

seleção do trecho é feita via AGs. Assim, o valor do parâmetro CJ referente à zona a que 

este pertence é substituído por um outro valor gerado pelo algoritmo, ao longo das sucessivas 

gerações. O valor do parâmetro Nl é mantido constante, igual ao calculado para a zona a que 

o trecho pertence. Testes computacionais foram realizados para a determinação de valores de 

C 1 diferenciados para um e dois trechos. Para tanto, foi adotado um string de comprimento 

igual a 60 para um trecho, sendo os 40 primeiros dígitos referentes aos valores de CJ e Nl 

para as áreas I e 2, e os 20 restantes referentes ao trecho selecionado e para o seu valor de 

Cl correspondente. Para dois trechos adotou-se string de 80, sendo os 40 primeiros dígitos 

correspondentes aos valores de C/ e Nl das áreas I e 2 e os outros 40 aos trechos e CJ 

correspondentes. 
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\UUJITA 
~!:Q.Mt,..( r-=-=-~-· 

FIGURA 4.1 - Zoneamento do Setor Monte Carlo 

4.1.2 Representação das soluções para o Setor São Carlos lll 

'"" CCM,OÇ.I.O 

Tanto as faixas adotadas para os parâmetros g lobais do setor, como a sistemática de 

representação das soluções para o setor São Carlos lll foram adotadas as mesmas 

considerações do Setor Monte Carlo. 

Na Segunda etapa, seguindo TUCClARELLI et al.(l999), a rede foi subdividida em 

três zonas(FIGURA 4.2) , também norteando critérios como homogeneidade de material das 

tubulações da rede, cotas topográficas e incidência de vazamentos registrados, para a 

detenninação de parâmetros diferenciados. Para a detenni.nação de tais parâmetros foi 

adotado um comprimento de string igual a 60, sendo os 20 primeiros dígitos referentes aos 
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valores de Cl e Nl para área I e os 40 restantes referentes aos valores de CJ e Nl para área 2 

e 3. 
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FIGURA 4 .2 - Zoneamento do Setor São Carlos Ill 
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4.2 Geração da população inicial 

A geração da população inicial de soluções alternativas foi realizada na forma 

binária e de maneira aleatória através de roleta (50% de probabilidade para O ou 1 para a 

formação da cadeia de bits do string), utilizando uma população inicial de 30 elementos 

(NPOP=30), cujo número foi mantido constante ao longo das gerações 

4.3 Cruzamento e Mutação 

Com relação ao mecanismo de cruzamento, foi admitida a probabilidade de 

ocorrência igual a I 00%, produzindo 30 novas soluções que são introduzidas ou não na 

próxima geração de acordo com o critério de seleção adotado para composição da nova 

geração. 

São escoll1idos para cada cru zamento dois indivíduos "pais" da geração anterior de 

forma aleatória. Escolltidos os indivíduos pais é feita a detemlinação dos pontos de troca de 

material genético, e, a partir daí, a permuta de características correspondentes para a 

formação de novos indivíduos "fi lhos" . 

A mutação foi implementada com probabilidade de ocorrência de 5% para cada 

solução resultante do cruzamento, com possível alteração de apenas um díg ito da cadeia de 

string de cada variável do problema. 

Para a determinação de parâmetros únicos referentes à área em estudo foram 

util izados 2 pontos simultaneamente de corte para a obtenção de cada cruzamento. A 

determinação dos pontos de troca entre as soluções "pais", foi feita de maneira a leatória , 

sendo que cada um desses pontos de troca deve ocorrer obrigatoriamente em .cada variável, 

no caso, um na cadeia representativa da constante CJ e outro na cadeia representativa do 

expoente N 1. 
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4.4 Forma de seleção 

Optou-se pela sistemática elitista de reprodução, que mantêm as melhores soluções 

ao longo das gerações. Assim, impõe-se a cópia das 5 melhores soluções (MPOP=5) 

avaliadas para a geração seguinte. Tais cópias são arrastadas para gerações futuras, não 

havendo, portanto, perda de material genético das meU\Ores soluções produzidas ao longo 

das gerações. 

4.5 Parâmetros para operação dos AGs 

Na FIGURA 4.3 são apresentados os parâmetros utilizados pelos mecanismos dos 

AGs no modelo computacional, assim como o fluxograma dos AGs empregados para a 

resolução do modelo de otimização expresso pela eq. (28). 

Pa r~met ro Rspccifícação 

NPOP Número de elementos da população utiUzada 

pelo algoritmo genético durante sua evolução 

(30) 

IPOP Número de elementos resultantes do 

cmzamento para cada geração (25) 

MPOP Níunero de melltores soluções da geração 

anterior para a prática do etitismo (5) 

NVAR Número de variáveis do problema 

ISTRG Comprimento dos STRINGS das variáveis 

NCRU Níunero de cmzamentos a serem efetuados 

para cada geração (30) 

NGERA Número de gerações a serem desenvolvidas 

FIGURA 4.3 - Parâmetros utilizados pelo modelo de AG implementado 
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4.6 Fluxograma dos AGs implementados 

A FIGURA 4.4 apresenta o fluxograma de operação dos AGs aplicados ao problema 

de detemlinação dos parâmetros do modelo pressão x vazamento . 

Avaliação das altemativas e seleçao 
das l'viPOP melhores soluções-Elitismo 

Geração da população inicial de 
soluções na forma binária 

I 
Decodificação de 
Binário am real 

, 
população decodificada 
de binário para real 

,r 
Decodificação de real 
oara binário 

Cruzamento e mutação: 
Geração de NCRU indivíduos 

Decodificação de binário para 
real das NCRU solucões 

Avaliação das altemativas e seleção 
das IPOP melhores soluções 

l Formação de nova populaç.'ío (IPOP+MPOP)=l'viPOP 

Até o número de ~cracõcs 
pre-estabelecido 

FIGURA 4.4- Fluxograma de operação do código genético implementado 
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Observa-se que a avaliação das alternativas, quanto a ''.fitness", confonne a eq. (28). 

requer a simulação hidráulica da rede para as diversas manobras a que ela foi submetida, 

durante o teste noturno de vazamentos (no caso 4, manobras). Tais cálculos são gerenciados 

pela subrotina EFE, que chama o módulo de ava liação hidráulica. 

O módulo de avaliação hidráulica, por sua vez, consiste basicamente da rotina 

computacional empregada por REIS et. ai. (1997), na qual a Fónnula Universal ( eq. (31)) 

foi empregada em substituição à Equação de Hazen Willians. 

Como dados para o programa computaciona l, foram utilizados os arqUlvos de 

SANTOS (2000) para o setor Monte Carlo, e resultante do levantamento efetuado em campo 

para o setor São Carlos III. Tratam-se de 2 arquivos para cada setor, sendo o primeiro 

responsável pelo fornecimento de infom1ações básicas da rede em questão: comprimentos 

das tubulações (m), diâmetros (m), cargas hidráulicas, rugosidades dos condutos, cotas 

topográficas (m) e demandas nodais . O segundo consiste das infonnações co letadas em 

campo durante os testes noturnos de vazamentos. 

Mais especificamente, o segundo arquivo de dados foi confeccionado com 

infonnações de pressão (mH20) e vazão (L/s) obtidas através do ensaio de vazamento 

noturno . Visando identificar ainda possíveis trechos de rede com vazamentos localizados 

foram realizados aprimoramentos no modelo computacional. 
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5 RESULTADOS 

O presente capítulo foi dividido de maneua a descrever os testes noturnos de 

vazamento para o setor São Carlos Ill , bem como as simulações realizadas para obtenção 

dos parâmetros do modelo pressão x vazamento para os dois subsetores estudados (Monte 

Carlo e São Carlos 111). 

5.1 Resultados dos ensaios noturnos para obtenção de medidas de pressão e vazão no 
setor São Carlos 111 

Os ensaios noturnos propriamente ditos compreenderam a reali zação de medidas de 

vazão e pressão de maneira simultânea durante o período da madrugada do dia 06/1 2/2000. 

Para a realização dessas medidas foram instalados oito medidores contínuos de pressão e 

dois medidores de vazão ultra-sônicos. Os pontos de medida de pressão indicados na 

FIGURA 4.2, foram escolhidos levando-se em consideração a topografia do terreno (ponto 

crítico - ponto de cota alta ; ponto médio - ponto de cota média ; ponto extremo - ponto de 

cota baixa), a fi m de enquadrar várias faixas de valores de pressão, sendo estes distribuídos 

de maneira a abranger os vários bairros pertencentes ao setor São Carlos III. As med idas de 

vazão foram realizadas em dois pontos : um na saída do reservatório elevado (FIGURA 5.2), 

responsável pelo abastecimento do setor, e o outro em um ponto intennediário da rede de 

distribuição (FIGURA 5.3), com a finalidade de monitorar a vazão de entrada no setor e de 

conhecer um valor de vazão intermediário ao setor. Vale salientar o apoio do SAAE - São 

Carlos, no sentido de viabilizar as obras necessárias à construção de caixas de inspeção 

(FIGURA 5.4) para a realização de tais medidas . 
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FIGURA 5.1- Exemplo de ponto de medida de pressão 

FIGURA 5.2- Ponto de medida de vazão na saída do reservatório elevado 
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FIGURA 5.3- Ponto de medida de vazão em ponto intenuediário da rede 

FIGURA 5.4- Caixa construída pelo SAAE - ponto intem1ediário da rede 
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Os testes notumos foram realizados através de manobras de fechamento gradativo 

do registro do tipo gaveta de saída do reservatório elevado, utilizando intervalos de trinta 

minutos para cada manobra, partindo-se do registro totalmente aberto, como ilustrado na 

F[GURA 5.5. Tais manobras visaram a fonnação de patamares nas medidas simultâneas de 

vazão e pressão, de maneira a possibilitar a obtenção de dados médios reais da rede. As 

FIGURAS 5.6 a 5.15 mostram os registros de vazão e pressão obtidos durante o ensaio 

notumo. 

FIGURA 5.5- Manobra notuma do registro 
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FIGURA 5.7- Registro de pressão àjusante do reservatório (nó 142- ponto crítico) 
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FIGURA 5.9- Registro de pressão (nó 76- ponto médio) 
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FIGURA 5.12- Registro de pressão (nó 16 - ponto extremo) 
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5.2 Resultados obtidos para o Setor Monte Carlo 

Para a obtenção dos resultados do modelo computacional elaborado para o Setor 

Monte Carlo foram utilizadas medidas de vazão e pressão obtidas durante teste noturno de 

vazamentos no setor da rede de São Carlos responsável pelo abastecimento do Bairro Monte 

Carlo (FIGURA 3.6). 

Tais medidas de pressão foram realizadas em diferentes nós da rede do setor Monte 

Carlo, levando em consideração pontos médios(cota intermediária), pontos críticos (alta cota 

topográfica) e pontos extremos (baixa cota topográfica). Com relação às medidas de vazão, 

foram realizadas medições na entrada do setor, mediante manobras de fechamento gradual da 

VRP existente, durante período noturno (4 manobras: registro totalmente aberto = manobra 

l ; 75% aberto = manobra 2; 50% aberto = manobra 3 e 25% aberto = manobra 4), com a 

fmalidade de obter quatro patamares para os valores de pressão e seus respectivos valores de 

va zão, conforme indicados na segunda coluna da TABELA 5. 1. 

Os testes computacionais aqui reportados admitiram ,na eq. (28), o valor I para wh e 

wq, dando a mesma importância aos desvios de pressão e vazão durante as simulações. 

5.2.1 Parâmetros globais obtidos por otimização 

O modelo computacional e laborado, que tem por finalidade a determinação dos valores 

de constante de vazamento e expoente de vazamento (ver eq . (31)), foi testado, admitindo 

esses valores como sendo constantes para todo o setor. 

As TABELAS 5.1 e 5.2 possibilitam a análise comparativa entre os valores simulados e 

observados de pressão e vazão, respectivamente. 
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TABELA 5.1 - Valores de pressão medidos e calculados pelo modelo hidráulico para C l e 

N 1 constantes para o setor 

Manobra I 

Nó Pressão Medida(mH20} Pressão Calculada(nú/20} Desvio fÁJ) 

57 44,39 45,34 2,15 

7 23,79 25,76 8,28 

19 23,82 23,61 0,88 

26 38,88 42,21 8,56 

38 37,35 41,25 10,44 

51 56,65 61 ,84 9,16 

Manobra 2 

Nó Pressão Medida(mH20J Pressão Calculada(nú/20} De.sliofÁJ) 

57 34,44 35,27 2,71 

7 13,58 15,57 14,65 

19 13,38 13,19 1,42 

26 29,80 32,23 8,15 

38 28,37 31,18 9,90 

51 47,85 51,88 8,42 

Mwwhra 3 

Nó Pressão Medida(núi20) Pressrio Ca/culada(nú/20) De.sl·io fÁJ) 

57 27,48 28,24 2,77 

7 6,46 8,46 30,96 

19 6,18 5,92 4,20 

26 23,26 25,25 8,56 

38 21,90 24,15 10,27 

51 41,66 44,93 7,85 

/vlanobra ./ 

Nó Pressão Medida(nú120) Pressão Ca/culada(mH10) De.\liofÁJ) 

57 20,91 21,78 4,16 

7 -2,00 1,92 196,00 

19 -0,50 -0,76 52,00 

26 17,11 18,84 10,11 

38 15,79 17,69 12,03 

51 35,65 38,53 8,08 
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TABELA 5.2 - Resultados obtidos para CJ e Nl constantes para o setor 

Valor do Vtrzão Vazão De.vvio 

Função Cl(lVS) N/ Manobra ~fedida C a/cu latia (%) 

Objetivo (U.v) (U s) 

1 7,61 7,55 0,79 

0,2398 9,7889 0,5411 2 6,16 6,43 4,38 

3 5,28 5,52 4,55 

4 4,32 4,50 4,17 

5.2.2 Parâmetros específicos para as áreas de características diferentes 

Com o objetivo de produzir parâmetros mais realísticos, baseados na minimização 

das diferenças entre os valores de pressão e vazão calculados pelo modelo hidráulico e 

medidos em campo, fo i rea lizada a divisão do setor em duas zonas. O zoneamento foi 

realizado levando-se em consideração as cotas topográficas do setor, mapa de incidência de 

vazamentos no setor e material empregado na rede(PVC ou fe rro fimdido), nos moldes 

sugeridos por TUCCIARELLI et al.(l999). 

A rede dividida em duas zonas é mostrada na FIGURA 4.1, onde a zona 1 

caracteriza-se por apresentar PVC na maioria dos condutos e elevada cota topográfica e a 

zona 2 por apresentar ferro fundido na maioria dos condutos e baixa cota topográfica. 

As TABELAS 5.3 e 5.4 mostram a análise comparativa entre os va lores simulados 

e observados de pressão e vazão, respectivamente, para o zoneamento. Também é mostrada a 

evolução dos AGs implementados com relação ao valor da fimção objetivo ao longo das 

gerações (FIGURA 5.16). 
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ROC 

TABELA 5.3- Valores de pressão medidos e calculados pelo modelo hidráulico 

para o setor dividido em duas zonas 
~ Manobra l 

Nó Pressão Medida(mH20) Pressão Ca/culada(mll20) Desvio(%) 

57 44,39 45,61 2,75 

7 23,79 26,05 9,50 

19 23,82 23,67 0,63 

26 38,88 41,85 7,64 

38 37,35 40,03 7,18 

51 56,65 58,37 3,04 

Manohra2 

Nó Pressão Medida(mH20) Pressão Ca/culada(mll20) Desvio(%) 

57 34,44 35,53 3,16 

7 13,58 15,80 16,36 

19 13,38 13,24 1,05 

26 29,80 32,09 7,68 

38 28,37 30,43 7,26 

51 47,85 49,62 3,70 

Manobra 3 

Nó Pressão Medida(mllzO) Pressão Calcu/ada(mll20) Desvio(%) 

57 27,48 28,46 3,57 

7 6,46 8,63 33,59 

19 6,18 5,95 3,72 

26 23,26 25,2 1 8,38 

38 21,90 23,65 8,00 

51 41,66 43,34 4,03 

Jlrlanohrtl 4 

Nó Pressão Medida(mH20) Pressfio Ca/culada(mH20) Desvio(%) 

57 20,91 2 1,93 4,88 

7 -2,00 2,03 201,50 

19 -0,50 -0,74 48,00 

26 17,11 18,84 10,11 

38 15,79 17,35 9,88 

51 35,65 37,44 .5,02 
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TABELA 5.4- Resultado obtidos para Cl e Nl diferenciados 

Valor CJ N/ CJ NJ Vazão VazliO Des.io 

dtl Área 1 
. 

Area 1 Área2 Área2 Manobra Me~lida Calculatla (0..6) 

FfmçiúJ (l(Js) rurJ (Us) (Us) 
.. .§-: 

Objetivo 

1 7,61 7,87 3,41 

2 6,16 6,54 6,17 

0,1605 7,5455 1,1061 0,9912 0,5547 3 5,28 5,59 5,87 

4 4,32 4,69 8,56 

Os resultados apresentados pelas TABELAS 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 mostram que houve 

sensível melhora no valor da fimção objetivo, em decorrência da redução dos valores dos 

desvios entre os valores medidos e simulados, mostrando o zoneamento como uma melhor 

representação das características reais do setor em estudo. 
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5.2.3 Implementação de faixa de busca reduzida para os valores de NI para o Setor 
Monte Carlo 

Com base em trabaU10s já publicados, onde se admitiu o valor de 1.18 para NJ 

(expoente de vazamento) para a detenninação da constante de vazamento C1 foram 

realizadas simulações computacionais reduzindo-se a faixa de busca para a detenninação dos 

valores de N 1 do modelo computacional. Para tanto, foram adotadas para a representação das 

soluções do modelo pressão x vazamento (eq. (31)), fuixas de [10 a l]x 10·l (Lis.m) para os 

valores de C1 e 1,1 a 1,2 para os valores de NJ. 

Os resultados obtidos são mostrados a seguir nas TABELAS 5.5 e 5.6, onde são 

relatados os valores de vazão e pressão simulados, assim como os valores de função 

objetivo, C 1 e N 1 correspondentes. 
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ROC 

TABELA 5.5- Valores de pressão medidos e calculados pelo modelo hidráulico 

para faixa reduzida para os valores de NJ 

Manobra I 

Nó Pressão Metlidn(mH20) Pressão Calculadn(mH20) Desvio(%) 

57 44,39 44,87 0,05 

7 23,79 25,55 7,40 

19 23,82 23,59 0,97 

26 38,88 41,16 5,86 

38 37,35 40,09 7,34 

51 56,65 59,50 5,03 
,., 

Manobra 2 

Nó Pressão Medidn(m/120) Pressão Cnlcu/ada(m/120) Desvio(%) 

57 34,44 35,18 2,15 

7 13,58 15,58 14,73 

19 13,38 13,21 1,27 

26 29,80 31,8 1 6,75 

38 28,37 30,63 8,12 

51 47,85 50,59 5,72 

Mmwhra .1 

Nó Pressão Meditln(mH20) Pressão Ca/culada(mH20) Desvio(%) 

57 27,48 28,31 3,02 

7 6,46 8,54 32,19 

19 6,18 5,94 3,88 

26 23,26 25, 13 8,04 

38 2 1,90 23,90 9,13 

51 41,66 44,18 6,05 

J'l'fauobra ../ 

Nó Pressão Medida(m/120) Presscio Calculnda(mH20) Desvio(%) 

57 20,91 21,91 4,78 

7 -2,00 2,01 201,50 

19 -0,50 -0,74 48,00 

26 17,11 18,88 10,35 

38 15,79 17,61 L 1,53 

51 35,65 38,14 . 6,98 
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TABELA 5.6- Resultado obtidos para faixa reduzida para os valores de Nl 

Valor tia CJ Nl C/ Nl Vazno Vazão Deilio 

FliiiÇãO Áreal Area l Área 2 Área2 Manobra Medida Calculada (%) 

Objetivo (lffs) 
.~ 

(ltr) (l/s) (l/.v) 

1 7,61 8,81 15,77 

2 6,16 6,88 0,12 

0,2100 4,0968 1,1293 0,9208 1,1025 3 5,28 5,53 4,74 

4 4,32 4,31 0,23 

Como visualizado, o valor da função objetivo aumentou devido ao atunento dos 

desvios entre os valores medidos e simulados de pressão e vazão , chegando-se à conclusão 

que os valores obtidos para wna faixa maior de busca para os valores de NJ apresentaram 

resultados mais condizentes para o Setor Monte Carlo. 

ROC EESC-USP 2002 



CAP.SRESULTADOS 65 ------------------------------------------------------------

5.2.4 Testes realizados com a tentativa de determinação de vazamentos localizados 

Visando identificar ainda possíveis trechos de rede com vazamentos localizados, e, 

portanto, com valores mais elevados para o parâmetro CJ, internamente às áreas de 

características homogêneas preestabelecidas, foram induzidas algumas modificações no 

modelo computacional, de maneira a admitir valores distintos para o parâmetro CJ, cuja 

seleção é feita via AGs. Assim o valor do parâmetro CJ referente à zona a que este pertence 

é substituído por um outro valor gerado pelo algoritmo ao longo das sucessivas gerações. O 

valor do parâmetro NJ é mantido constante, igual ao calculado para a zona a que o trecho 

pertence. Os resultados apresentados pelas TABELAS 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 foram realizados 

para um e dois trechos, sendo que para ambos foram utilizadas 4000 gerações. 
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ROC 

TABELA 5.7 - Valores de pressão medidos e calculados pelo modelo hidráulico 

para um trecho 

·- 'c ~ ,, Mu11ohra 1 
. ~ 

Nó Pressão Medida(mHzO) Pressão Ca/cu/ada(mJ/20) Desvio(%) 

57 44,39 45,62 2,77 

7 23,79 26,06 9,54 

19 23,82 23,67 0,63 

26 38,88 41,85 7,64 

38 37,35 40,01 7,12 

51 56,65 58,31 2,93 

~Ma11obra 2 ~ 

Nó Pressão Medida(mHzO) Pressão Ca/cu/ada(mJ/20) Desvio(%) 

57 34,44 35,57 3,28 

7 13,58 15,83 16,57 

19 13,38 13,24 1,06 

26 29,80 32,14 7,85 

38 28,37 30,49 7,47 

51 47,85 49,70 3,87 

Manobra 3 

Nó Pressrio Medida(mll20) Pressão Ca/culada(mllzO) Desvio(%) 

57 27,48 28,50 3,71 

7 6,46 8,66 34,06 

19 6,18 5,96 3,56 

26 23,26 25,28 8,68 

38 21,90 23,73 8,36 

51 41,66 43,48 4,37 

Manobra./ 

Nó Pressão Medida(mll20) Pressão Ca/cu/ada(mHzO) Desvio(%) 

57 20,91 21,97 5,10 

7 -2,00 2,05 202,50 

19 -0,50 -0,74 48,00 

26 17,11 18,91 10,52 

38 15,79 17,44 10,45 

51 35,65 37,60 .5,47 
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TABELA 5.8 - Valores de pressão medidos e calculados pelo modelo hidráulico 

para dois trechos 

- Manobra I 

Nó Pressão Medida(mH20) Pressão Calculada(mH20) Desvio(%) 

57 44,39 45,58 2,68 

7 23,79 26,03 9,42 

19 23,82 23,66 0,67 

26 38,88 41,79 7,48 

38 37,35 40,03 7,18 

51 56,65 58,18 2,70 

Ma11obro2 

Nó Pressão Medida(mH20) Pressão Calcu/ada(mH20) Desvio(%) 

57 34,44 35,53 3,16 

7 13,58 15,80 16,35 

19 13,38 13,24 1,05 

26 29,80 32,09 7,68 

38 28,37 30,43 7,26 

51 47,85 49,59 3,64 

tUatwhra 3 

Nó Pressão Medida(mH20) Pressão Calculada(mHzO) Desvio(%) 

57 27,48 28,48 3,64 

7 6,46 8,65 33,90 

19 6,18 5,96 3,56 

26 23,26 25,24 8,5 1 

38 2 1,90 23,68 8, 13 

51 41,66 43,39 4,15 

~~lanobra 4 

Nó Pressão Medida(mH20) Pressão Ca/cu/ada(mH20) Desvio(%) 

57 20,91 21,95 4,97 

7 -2,00 2,04 202,00 

19 -0,50 -0,75 50,00 

26 17,11 18,87 10,29 

38 15,79 17,39 10,13 

51 35,65 37,51 5,22 
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TABELA 5.9- Resultado obtido para CJ e NJ diferenciados para wn trecho 

Valor da CI Nl C/ Nl Vazão Vaulo »mio 
- I · ~ -~Medida_ Função Área/ Árul Ár.u2 f:Arettl Manobra Calculada r-·f%J 

"; : 

':' Objeti11o (Jffs) (Jtr; :.: -:. (l/s) . r- (Lis) i·'· -

1 7,61 7,88 3,54 

2 6,16 6,45 4,71 

0,1600 4,6686 1,7805 0,9736 0,5215 3 5,28 5,44 3,03 

4 4,32 4,49 3,94 

i '' CJ(l'rccho -I/) (lU') 1,7302 

TABELA 5. 10- Resultado obtido para CJ e NJ diferenciados para dois trechos 

Valor da CJ Nl CJ NJ Vazão Vazdo .lJe.D.io 

Função Áreul Área I .Área2 Área2 Manobra Medida CtliCIÚildu fJ') 

Objdwo ou-') (lU') (1./:f} (f./s) 

1 7,61 8,01 5,26 

2 6,16 6,59 6,98 

0,1602 4,9329 l ,2 181 1,1192 0,5088 3 5,28 5,57 5,49 

4 4,32 4,62 6,94 

C/(1'reL·ho 1) (1(1-'j 1,8182 Cl (frecho 58) (/(J') 2,5132 

Os resu ltados das TABELAS 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10 comparados com os das TABELAS 

5.3 e 5.4 mostraram que os valores de pressão e vazão simulados apresentaram pouca 

variação, o mesmo se podendo dizer dos valores da função objetivo. Os valores de vazões 

obtidos continuaram muito próximos, o mesmo não ocorrendo para as pressões. 
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5.2.5 Implementação de faixa logarítmica de busca para o Setor Monte Carlo 

Visando melhorar a resolução do problema de minimização dos desvios entre os 

valores de pressão e vazão calculados pelo modelo hidráulico e aqueles obtidos em campo, 

foi implementada a faixa logarítmica de busca para os valores das variáveis de decisão no 

modelo de otimização baseado na técnica de Algoritmo Genéticos (AGs). Tal mecanismo 

tem o objetivo de estreitar a faixa de busca de soluções, na medida em que se traballta com o 

logaritmo dos parâmetros a serem detenninados. O processo evolucionário toma por base os 

logaritmos dos parâmetros , sendo esses vàlores transfonnados para a realização da 

respectiva simulação hidráulica e avaliação da função de aptidão, para cada geração do 

modelo computacional, e assim sucessivamente. Tal função de aptidão, que se caracteriza na 

minimização dos desvios entre os valores calculados pelo modelo hidráulico e os 

correspondentes observados em campo é expressada pela eq. (28). 

Os resultados obtidos referentes ao setor Monte Carlo, considerando duas zonas 

homogêneas em tennos do comportamento dos vazamentos e 4000 gerações de AGs, são 

apresentados pelas TABELAS 5. 11 ,5. 12 ,5. 13 e 5.14, assim como os resultados 

comparáveis sobre a evolução do genético ao longo das gerações em relação aos resultados 

obtidos anterionnente, pelas FIGURAS 5.16 e 5. 17. 
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ROC 

TABELA 5.11- Valores de pressão medidos e calculados pelo modelo hidráulico para 

o setor dividido em duas zonas utilizando faixa logarítmica 

/ttfanobra 1 .. 

Nó Pressão Medida(mHzO) Pressão Ca/cu/ada(mH20) Desvio(%) 

57 44,39 45,58 2,68 

7 23,79 26,03 9,42 

19 23,82 23,66 0,63 

26 38,88 41,79 6,72 

38 37,35 40,03 7,18 

51 56,65 58,18 2,70 

Mmwhra 2 

Nó Pressão Medida(mHzO) Pressão Calcu/ada(mHzO) Desvio(%) 

57 34,44 35,53 3,16 

7 13,58 15,80 16,35 

19 13,38 l3,24 1,05 

26 29,80 32,09 7,68 

38 28,37 30,43 7,26 

51 47,85 49,59 3,64 

Manohra3 

Nó Pressão Medida(m/120) Pressão Calcu/ada(mH20) Desvio(%) 

57 27,48 28,48 3,64 

7 6,46 8,65 33,90 

19 6,18 5,96 3,56 

26 23,26 25,24 8,51 

38 21,90 23,68 8,12 

51 41,66 43,39 4, 15 

Mallohra 4 

Nó Pressão Medida(mH20) Pressão Calcu/ada(mHzO) Desvio(%) 

57 20,91 21,96 5,02 

7 -2,00 2,04 202,00 

19 -0,50 -0,74 48,00 

26 17,11 18,88 10,35 

38 15,79 17,40 10,20 

51 35,65 37,53 5,27 
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ROC 

TABELA 5.12- Valores de pressão medidos e calculados pelo modelo hidráulico 

para o setor dividido em duas zonas sem faixa logarítmica 

Manobra I 

Nó Pressão Medida(mllzO) Pressão Calculada(mll20) Desvio(%) 

57 44,39 45,59 2,70 

7 23,79 26,04 9,46 

19 23,82 23,67 0,63 

26 38,88 41 ,78 7,46 

38 37,35 39,90 6,83 

51 56,65 58,08 2,52 

Manohra2 

Nó Pressão Medida(mHzO) Pressão Calculada(mHzO) Desvio(%) 

57 34,44 35,56 3,25 

7 13,58 15,82 16,49 

19 13,38 13,24 1,06 

26 29,80 32,12 7,78 

38 28,37 30,45 6,83 

51 47,85 49,61 3,68 

J\-fanohra 3 

Nó Pressão Medida(mll20) Pressão Calculada(mll20) Desvio(%) 

57 27,48 28,50 3,71 

7 6,46 8,66 34,00 

19 6,18 5,96 3,69 

26 23,26 25,28 8,68 

38 2 1,90 23,72 8,31 

51 41,66 43,45 4,30 

Manobra 4 

Nó Pressão Medida(mHzO) Pressão Ca/culada(mH20) Desvio(%) 

57 20,91 21,98 5, 11 

7 -2,00 2,06 203,00 

19 -0,50 -0,74 48,00 

26 17,11 18,92 10,58 

38 15,79 17,45 10,51 

51 35,65 37,62 5,53 
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TABELA 5.13- Resultado obtido para Cl e Nl diferenciados utilizando faixa 

logarítmica 

Valor da 

Função 

Objetivo 

0,1602 

Valor da 

Função 

Objetivo 

0,1602 

CJ NJ CI Nl Vadio Vamo 

Área/ Área 1- Ára2-
. 

.ÂI't!ll2 Manobra 
1
,Medida Calculada': 

(lllj) (ltr) W.v (1./s) 

1 7,61 7,99 

2 6,16 6,56 

4,9329 1,2 181 1,1192 0,5088 3 5,28 5,54 

4 4,32 4,59 

TABELA 5.14- Resultado obtido para CJ e Nl diferenciados sem faixa 

logarítmica 

C/ Nl CJ N/ Vazão V~qão . 
Áre~~l Área 2 Áreu2 Manobro Medida Calculada Area I 

(Jffj) (lfP) (J_/s) (Us) 

1 7,61 8,00 

2 6,16 6,5 1 

3,6745 1,2957 0,9912 0,5000 3 5,28 5,45 

4 4,32 4,47 

~-

:: 

])enio 

f:: !%) 

5,00 

6,49 

4,92 

6,25 

&lio 

(%) 

5,13 

5,68 

3,21 

3,47 

Os resultados das TABELAS 5.13 e 5.14 mostraram-se muito próximos. Com 

relação ao tempo computacional disponibilizado, a utilização de faixa logaritrnica para a 

realização da busca reduziu o número de gerações necessárias para a convergência, se 

confrontada com o uso dos parâmetros propriamente ditos, como demonstrado nas 

FIGURAS 5.16 e 5.17. 
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FIGURA 5.17- Evolução ao longo das gerações sem faixa logarítmica 
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5.2.6 Considerações sobre os resultados obtidos para o Setor Monte Carlo 

Os resultados obtidos via modelo inverso de otimização para o setor Monte Carlo 

mostraram erros percentuais consideráveis entre as pressões calculadas e observadas de até 

196% , os desvios percentuais entre as vazões de abastecimento do setor observadas e 

calculadas não excederam 4,55%. 

Observa-se que os máximos desvios ocorreram para valores baixos de pressão 

medida, que é justamente para os quais a confiabilidade é reduzida. 

Os parâmetros globais obtidos para o setor foram muito próximos aos alcançados por 

SANTOS (2000), o qual utilizou o Método de Busca Direta Univariada como ferramenta de 

otimização, podendo ser visualizado pela TABELA 5.15. Tais resultados sugeriram Nl 

muito próximo do expoente usado para cálculo de descarga para atmosfera de orificio (0,50). 

TABELA 5.15- Resultados comparativos para parâmetros globais 

Método de Otimização CJ x w·s N/ 

Algoritmos Genéticos 9,79 0,54 

Busca Direta (SA .. wos (2000)) 10,08 0,54 

Já os resu ltados da otimização realizada para o setor Monte Carlo subdividido em 2 

sub-áreas homogêneas quanto ao material e idade dos condutos e pressões atuantes, 

implicaran1 em desvios percentuais de pressão e vazão da mesma ordem de grandeza dos 

anteriores. Entretanto, os parâmetros do modelo pressão x vazamento tiveram os valores do 

expoente Nl mais coerentes com a natureza dos condutos das respectivas áreas (0,50 para 

condutos em ferro fimdido e I ,30 para condutos em PVC), em conformidade com 

LAMBERT (2000) 

Resultados semelhantes foram alcançados trabalhando-se com os parâmetros em 

escala logaritrn ica . 
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Com relação aos testes realizados para a detenninação de vazamentos localizados, os 

resultados das TABELAS 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10, comparados com os das TABELAS 5.3 e 5.4, 

mostraram que os valores de pressão e vazão simulados apresentaram pouca variação, o 

mesmo se podendo dizer dos valores da função objetivo. Os valores de vazões obtidos 

continuaram muito próximos, o mesmo não ocorrendo para as pressões. Também se observa 

que os grandes erros percentuais de pressão para os nós 57 e 7 foram mantidos. 

Comparando-se as TABELAS 5. 9 e 5 .1 O, pode-se constatar que não foram relacionados os 

mesmos trechos de rede, o que não leva a se ter total convicção de que os segmentos de rede 

selecionados possuem elevado indice de vazamento localizado. Com relação aos parâmetros 

obtidos para as zonas pré-estabelecidas, incorporando a identificação de possíveis trechos de 

rede com vazamentos localizados, os valores de C 1 e N 1 referentes a Área I sofreram maior 

alteração em relação aos valores da Área 2. 
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5.3 Resultados obtidos para o Setor São Carlos 111 

Para a obtenção dos resultados do modelo computacional para o Setor São Carlos m 

foram utilizadas medidas de vazão e pressão obtidas duraiite teste noturno de vazamentos no 

setor da rede de São Carlos. 

Tais medidas de pressão foram realizadas em diferentes nós da rede do setor São 

Carlos lll, levando em consideração pontos médios (cota intermediária), pontos críticos (alta 

cota topográfica) e pontos extremos (baixa cota topográfica), como pode ser visualizado na 

FIGURA 4.2. Com relação às medidas de vazão foram realizadas medições na entrada do 

setor, mediante manobras de fechamento gradual do registro existente, durante período 

noturno (4 manobras). Os registros de medidas apresentadas nas FIGURAS 5.6 a 5.15 

podem ser melhor visualizadas pela TABELA 5.16. 

TABELA 5.16 - Medidas de Vazão c Pressão do Setor São Carlos III 

Vazão Pressão (mca) 

Manobra (L/s) Nó 16 Nó 20 Nó 48 Nó 124 Nó 76 Nó65 Nó 87 Nó 142 

1 10,09 42,04 35,55 29,23 25,93 22,08 19,39 16,32 15,60 

2 7,09 32,04 25,55 19,.23 16,1 2 11,93 9,23 6,66 5,43 

3 5,46 27,87 2 1,05 14,51 11,67 7,55 4,54 2,66 1,03 

4 2,18 26,21 19,30 13,12 9,63 5,99 3,14 1,32 0,57 

As medidas de vazão e pressão obtidas para o quarta manobra mostraram-se não 

compatíveis com as apresentadas pelos patamares I, 2 e 3, podendo ser visuali zado pela 

FIGURA 5.18. 
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FIGURA 5.18 - Gráfico das medidas de pressão para 4 manobras 
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Tal fato pode ser explicado pela presença de ar nas tubulações da rede de 

distribuição, em decorrência da pequena vazão resultante da manobra 4, acarretando redução 

de precisão dos aparelhos medidores de vazão e pressão. Esse fato é melhor ilustrado pelos 

testes iniciais realizados para o setor São Carlos liJ, elucidados a seguir. 
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5.3.1 Testes iniciais para o Setor São Carlos ill 

Para a realização de testes computacionais iniciais para o Setor São Carlos m foram 

utilizadas medidas de vazão e pressão obtidas durante teste noturno de vazamentos, 

conforme elucidado no item anterior. Esses testes foram realizados considerando valores de 

CJ (constante de vazamento) e Nl (expoente de vazamento) como sendo parâmetros 

constantes para todo o setor e como parâmetros específicos para as áreas de características 

diferentes. Para parâmetros específicos foram realizados testes para o setor dividido em 2 e 3 

zonas, sendo esse zoneamento apresentado nas FIGURAS 5.19 e 5.20. Os resultados 

realizados obtidos sugerindo tais considerações é visualizado nas TABELAS 5.17, 5.18, 

5.19, 5.20, 5.21, 5.22 e 5.23. 
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TABELA 5.17 - Resultados iniciais obtidos para parâmetros constantes para todo o setor 

Mmwbra I 

Nó Pressão Medida(mH20) Pressão Calculada(mH20} Desvio (1.16) 

16 42,04 41 ,59 1,07 

20 35,55 34,68 2,45 

48 29,23 29,16 0,24 

124 25,93 26,12 0,73 

76 22,08 22,97 4,03 

65 19,39 19,68 1,50 

87 16,32 15,88 2,77 

Mo11obrt1 2 l 

Nó Pressão Medida(núf20} Pressão Calcu/ada(mH20) Desviof,-6) 

16 32,04 31,57 1,47 

20 25,55 24,62 3,64 

48 19,23 20,08 4,42 

124 16,12 16,00 0,74 

76 11,93 12,89 8,05 

65 9,23 9,60 4,00 

87 6,66 5,72 14,11 

Munobra 3 

Nó Pressão Medida(mHzO) Pressão Calcu/ada(mH20) Desvio (1_.6) 

16 27,87 27,22 2,33 

20 21,05 20,26 3,75 

48 14,51 15,71 8,27 

124 11 ,67 11 ,61 0,51 

76 7,55 8,5 1 12,72 

65 4,54 5,22 14,98 

87 2,66 1,33 50,00 

Mallohra I 

Ntí Pressão Medida(mH20} Pressão Calculada(mH20) Desvio(%) 

16 26,21 26,77 2,14 

20 19,30 19,81 2,64 

48 13,12 15,25 16,23 

124 9,63 11,16 15,89 

76 5,99 8,05 34,39 

65 3,14 4,76 51,59 

87 1,32 0,87 3·4,09 
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TABELA 5.18 - Resultados iniciais obtidos de pressão para 2 zonas 

!tlmwbra L 

Nó Pressão Medida(mH20) Pressão Calculada(mH20) Desvio ("h ) 

16 42,04 41,82 0,52 

20 35,55 34,83 2,02 

48 29,23 29,9 1 2,33 

124 25,93 25,98 0, 19 

76 22,08 22,74 2,99 

65 19,39 19,46 0,36 

87 16,32 15,86 2,82 

Mt1110hra 2 

Nó Pressão Medida(mH20) Pressão Calculada(mH20) Desvio ("h) 

16 32,04 3 1,69 1,09 

20 25,55 24,69 3,37 

48 19,23 20,01 4,06 

124 16,12 15,96 8,15 

76 11,93 12,82 1,00 

65 9,23 9,55 3,47 

87 6,66 5,72 14,11 

Mmmhra 3 

Nó Pressão Medida(mH20) Pressão Calculada(mH20) Desvio ("h) 

16 27,87 27,3 1 2,00 

20 21,05 20,31 3,52 

48 14,5 1 15,68 8,06 

124 11 ,67 11 ,60 0,60 

76 7,55 8,48 12,32 

65 4,54 5,20 14,54 

87 2,66 1,32 50,37 

,Mmi(Jhrtt ./ 

Nó Pressrio Medida(mH20) Pressão Calculada(mH20) Desvio ("h ) 

16 26,2 1 26,85 2,44 

20 19,30 19,85 2,85 

48 13 ,12 15,22 15,77 

124 9,63 11 ,14 15,68 

76 5,99 8,03 34,06 

65 3, 14 4,74 50,96 

87 1,32 0,87 34,09 
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TABELA 5.19 - Resultados iniciais obtidos de pressão para 3 zonas 

M(lltohril I 

Nó Pressão Medida(mH20) Pressão Ca/cu/arla(mH20) Desvio fA) 

16 42,04 41 ,85 0,45 

20 35,55 34,86 1,98 

48 29,23 30,04 2,77 

124 25,93 26,11 0,69 

76 22,08 22,85 3,49 

65 19,39 18,98 2, li 

87 16,32 15,84 2,94 

Mat~obra 2 

Nó Pressão Medida(mH20) Pressfio Ca/culada(mHzO) Desvio fA) 

16 32,04 31,71 1,03 

20 25,55 24,71 3,29 

48 19,23 20,05 4,26 

124 16,12 16,00 0,75 

76 11,93 12,85 7,71 

65 9,23 9,44 2,28 

87 6,66 5,72 14, 11 

Mmwhril 3 

Nó Pressão Medida(mH20) Pressão Ca/culada(mHzO) Desvio fA) 

16 27,87 27,32 1,97 

20 21,05 20,32 3,47 

48 14,51 15,69 8,13 

124 11,67 11,61 0,51 

76 7,55 8,50 12,58 

65 4,54 5,16 13,66 

87 2,66 1,33 50,00 

,'J.fmwhrtl ./ 

Nó Pressão Medida(mH20) Pressão Calculada(mH20) Desvio fA) 

16 26,2 1 26,86 2,48 

20 19,30 19,86 2,90 

48 13,12 15,24 16,16 

124 9,63 11,16 15,89 

76 5,99 8,04 34,22 

65 3,14 4,71 50,00 

87 1,32 0,87 34,09 
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TABELA 5.20- Resultado obtidos para CJ e NJ globais para todo o setor 

Valor da Vazão Vazão De.rwio 

FunçãtJ CJ(lfl') Nl 1llanohra Medida (à leu la da (%) 

Objetivo (V.\") (LI.f) 

1 10,09 7,84 22,29 

0,6997 0,9120 1,1041 
2 7,09 4,64 34,56 

3 5,46 3,32 39,19 

4 2,18 3,18 45,87 

TABELA 5.2 1- Resultado obtidos para CJ e NJ diferenciados para 2 zonas 

Vulor C! Nl C/ N/ Vazão Vazão ./Je!.vio 

da Áren I Área I Área2 Área2 Manobra Medida Calculada (%) 

Função (lffJ) (lfíJ) (Lis) (U!1) 

Objetivo 

1 10,09 9,88 2,08 

2 7,09 5,02 29,20 

0,5667 1,0000 0,6232 0,9120 1,29 18 3 5,46 3,21 41 ,21 

4 2, 18 3,03 38,99 

TABELA 5.22- Resultado obtidos para CJ e NJ diferenciados para 3 zonas 

Valor ela j Vuzão Vuzão l Orn•io 

1-UIIÇQO Cf(IU) I Nl Jl-!UIIU/11 U J'-leJiJa Calculada 1 (%) 

ObjetiwJ (1./s) (1./s) 

1 10,09 9,74 3,47 

0,5525 

Zona 1 1,2727 0,5626 2 7,09 4,75 33,00 

Zona 2 1,4399 1,3074 3 5,46 2,90 46,89 

Zona 3 2,4516 0,6955 4 2,18 2,73 25,23 
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Os resultados dos testes iniciais não se mostraram satisfatórios na medida em que os 

valores medidos e simulados de pressão aproximam-se para os 3 primeiros patamares, o 

mesmo não ocorrendo para o último patamar, mostrando incoerência nos resultados obtidos 

para o quarto patamar em relação aos demais. Também foi observado que os valores de 

pressão simulados e observados se mostraram muito próximos, o mesmo não ocorrendo com 

valores de vazão. Tal incoerência se deve ao fato de o último patamar ser realizado para um 

vazão muito baixa (e consequentemente para uma velocidade muito baixa), o que fez com 

que a resposta nos pontos de medida não fosse sentida devido ao pequeno tempo 

disponibilizado para a estabilização do último patamar. Deve-se salientar que tal resultado é 

explicado pelo fato de estimarem mgosidades em confonnidade com o material empregado 

nas tubulações da rede, sem sequer introduzir singularidades como registros, ou seja, para 

uma rede não calibrada. 

Também pode ser visualizado que houve uma melliora no valor da função objetivo 

do resultante do zoneamento realizado do setor em 3 zonas específicas, justificando assim o 

zoneamento para os testes computaciona is finais realizados para o Setor São Carlos liJ, 

mostrados a seguir. 
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5.3.2 Resultados obtidos considerando os 3 primeiros patamares 

Levando-se em conta as conclusões obtidas pelos resultados iniciais, foram 

realizadas simulações considerando apenas os 3 primeiros patamares obtidos pelo ensaio de 

teste de vazamento noturno. Tais simulações foram realizadas para parâmetros globais para 

todo o setor e para 3 zonas específicas (FIGURA 5.20), sendo tal zoneamento responsável 

pelo melhor valor da função objetivo apresentado pelos testes iniciais. 
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TABELA 5.23 - Resultados obtidos para 3 patamares para parâmetros globais 

Mmwhrlll 

Nó Pressrio Medida(mH20) Pressão Ca/cu/ada(mH20) Desvio f/tJ) 

16 42,04 41 ,49 1,3 1 

20 35,55 34,61 2,64 

48 29,23 30,07 2,87 

124 25,93 26,08 0,58 

76 22,08 22,89 3,67 

65 19,39 19,59 1,03 

tJ7 16,32 15,87 2,76 

Mmwhrtt 2 

Nó Pressão Medida(mH20) Pressão Calculada(mH20) De~·vio (%) 

16 32,04 31,47 1,78 

20 25,55 24,55 3,9 1 

48 19,23 20,02 4,11 

124 16,12 15,97 0,93 

76 11 ,93 12,83 7,55 

65 9,23 9,54 3,36 

87 6,66 5,72 14,11 

,"tfcmohm 3 

Nó Pressão Medida(mH20) Pressão Calculada(mH20) Desvio(%) 

16 27,87 27,13 2,66 

20 21,05 20,20 4,04 

48 14,5 1 15,66 7,93 

124 11 ,67 11,59 0,69 

76 7,55 8,47 12,19 

65 4,54 5, 18 14,10 

87 2,66 1,32 50,38 
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TABELA 5.24- Resultado obtidos para CJ e NJ globais para todo o setor 

Valor Vauio Vazfw Desvio 

ela CJ(JIJ5
) NJ • MtUWbra lrledida Calculmla f'ÁI) 

Função 
~ 

(Us) (Vs) 

Objetivo 
,, .. 

1 10,09 10, li 0,20 

0,0507 4,0440 0,7370 2 7,09 7,03 0,85 

3 5,46 5,49 0,55 

TABELA 5.25 - Resultados obtidos para 3 patamares para 3 zonas 

i'Yfmwhra I 

Nó Pressrio Medida(mH20) Pressrio Ca/culada(mH20) Desvio f.4J) 

16 42,04 41,87 0,41 

20 35,55 34,87 1,91 

48 29,23 29,61 1,30 

124 25,93 25,71 0,85 

76 22,08 22,51 1,95 

65 19,39 19,59 1,03 

87 16,32 15,86 2,82 

Mmwbru 2 

Nó Pres:uio Meditla(mH20) Presst7o Ca/culru/a(mH20) Desvio f.4J) 

16 32,04 31 ,71 1,03 

20 25,55 24,71 3,29 

4H 19,23 19,79 2,91 

124 16,12 15,80 1,99 

76 11,93 12,64 5,95 

65 9,23 9,53 3,25 

87 6,66 5,71 14,26 

.Hmwbm ~ 

Nâ Pressrio Medida(mH20) Pressão Ca/cu/ada(mH20) Desvio f.4J) 

16 27,87 27,32 1,97 

20 21,05 20,32 3,47 

48 14,51 15,62 7,65 

124 11,67 11,49 1,54 

76 7,55 8,34 10,46 

65 4,54 5,17 13,88 

87 2,66 1,32 50,40 
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TABELA 5.26- Resultado obtidos para CJ e NJ para 3 patamares para 3 zonas 

Valor Vazão Vazão Desvio 

da C1(Jfl5) Nl Manobra Medida Cal aliada (%) 

Funçt1o (L/s) 
f-· 

(Lis) 
[ 

Objetivo 

0,0400 1 10,09 10,35 2,58 

Zona l 1,2551 0,4922 2 7,09 7,06 0,42 

Zona 2 5,7771 0,6036 3 5,46 5,39 1,28 

Zona 3 7,5367 0,8030 

Os resultados mostrados pelas TABELAS 5.23 e 5 .25 mostram que os valores 

simulados e medidos de pressão ficaram bem próximos, sendo meU10res os resultados 

apresentados para o zoneamento de 3 áreas. Também pode ser vista nas TABELAS 5.24 e 

5.26 grande melhora para o valor da função objetivo e valores de vazão simulados e medidos 

bastante próximos. Tais resultados mostram de maneira muito clara a eficiência da simulação 

computacional considerando apenas os 3 primeiros patamares do testes notumo. 
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5.3.3 Redução da Faixa de Busca do Valor de Nl 

Com base em trabalhos já publicados, onde se admitiu o valor de 1.18 para Nl 

(expoente de vazamento) para a detenninação da constante de vazamento CJ, foram 

realizadas simulações computacionais reduzindo-se a faixa de busca para a detenninação dos 

valores de NJ do modelo computacional. Para tanto foram adotadas, para a representação das 

soluções do modelo pressão x vazamento (eq. (31)), faixas de [10 a 1] x 10"5 (L/s.m) para os 

valores de C1 e 1,1 a 1,2 para os valores de N1. 

Os resultados obtidos são mostrados a seguir pelas TABELAS 5.27 e 5.28, onde são 

relatados os valores de pressão vazão e pressão simulados, assim como os valores de função 

objetivo, C 1 e N 1 correspondentes. 
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TABELA 5.27- Resultados obtidos para faixa reduzida de NJ 

i'tfmwb r a J 

Nó Pressão Medidn(mH20) Presstlo Cnlculada(mH20) Desvio(%) 

16 42,04 40,78 3,00 

20 35,55 34,15 3,93 

48 29,23 30,11 3,01 

124 25,93 26,10 0,66 

76 22,08 22,93 3,85 

65 19,39 19,67 1,44 

87 16,32 15,87 2,76 

Ma11obru 2 

Nó Pressrio Medidn(mH20) Pres.wio Cnlculada(mH20) Desvio (ldJ) 

16 32,04 31,18 2,68 

20 25,55 24,38 4,00 

48 19,23 20,06 4,32 

124 16, 12 15,99 0,80 

76 11 ,93 12,87 7,88 

65 9,23 9,59 3,90 

87 6,66 5,72 14,11 

Mauohra 3 

Nó Pressrio Medida(mH20) Pressão Calculnda(mH20) Desvio(%) 

16 27,87 26,96 3,27 

20 21 ,05 20,10 4,51 

48 14,5 1 15,69 8,13 

124 11 ,67 11,61 0,5 1 

76 7,55 8,50 12,58 

65 4,54 5,21 14,76 

87 2,66 1,32 50,38 
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TABELA 5.28- Resultado obtidos para C i e NJ tàixa reduzida de Nl 

Valor 1/azllO Vttzcio De.•wio 

da C!(LIJ5
) NJ Arlmwhra Medida Calcufatla f%) 

imçiio (/./.~ (T.Is) 

?hjetii'(J 

0,0800 L L0,09 11,3 L 10,79 

Zona L 1,4663 1,170L 2 7,09 6,93 2,26 

Zona 2 0,9208 L, L Ll3 3 5,46 5, 12 6,23 

Zona 3 L,0440 L,0991 

Como pode ser visto, apesar do valor da função objetivo aumentar devido ao 

aumento dos desvios apresentados, os valores obtidos de CJ e N/ mostraram-se ser mais 

coerentes com relação ao Setor São Carlos 111, já que a Zona 1 apresentou valores maiores 

de C I e NJ elo que os obtidos para as Zonas 2 e 3. Tal resultado era esperado, já que a Zona 

I representa a área de maior ocorrência de vazamentos, por representar os maiores valores de 

pressão do setor. 
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5.3.4 Considerações sobre os resultados obtidos para o Setor São Carlos In 

Os resultados obtidos mostraram-se satisfatórios na medida em que houve sensível 

melhora no valor da função objetivo com o zoneamento apresentado pela FIGURA 5.19. 

Também se observa sensível melhora no valor da função objetivo utilizando-se dos 3 

primeiros patamares, mostrando incoerência dos dados obtidos por esses patamares ao serem 

confrontados com os dados do último (quarto patamar) . 

Com relação aos valores obtidos para os coeficientes do modelo pressão x 

vazamento (CJ e Nl), os resultados não se mostraram satisfatórios, na medida em que os 

valores apresentados pela área I se mostraram menores do que os apresentados pelas áreas 2 

e 3, já que aquela área apresentou maiores valores de pressão e, como conseqüência, maiores 

índices de vazamento. Esse resultado pode ser exp licado pelo fato de estimarem rugosidades 

em confom1 idade com o material empregado nas tubulações da rede, sem sequer introduzir 

singularidades, como registros, ou seja, para urna rede não calibrada, podendo provocar 

resultados não esperados para o Setor em questão. 
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6 CONCLUSÕES 

O presente trabalho visou verificar o estado de funcionamento de sub-setores da rede 

de distribuição de água para abastecimento da cidade de São Carlos (SP). A análise 

concentrou-se principalmente no estudo dos vazamentos. Para tanto, foram eleitos dois sub

setores considerados como tendo perdas por vazamentos expressivas : Monte Carlo e São 

Carlos 111 . 

Com vistas à detenni.nação de grandezas realísticas para tais setores, foi realizado 

trabaU10 de levantamento de infonnações de campo. IJlicialmente a equipe realizou o 

geofonamento das áreas visando a identificação de vazamentos detectáveis para posterior 

reparo. Em seguida, foram rea li zados testes noturnos de vazamentos durante os quais 

pressões e vazões foram monitoradas. 

As iJ1 fonnações obtidas em campo foram então uti lizadas para alimentar um 

programa de computado r, codificado em NJRTRA N. com o objetivo de detenninação dos 

parâmetros do modelo de vazamentos em fitn ção da pressão. Essa detenn inação foi 

realizada através do modelo inverso de miJ1imização dos desvios ent re valores observados e 

simulados de pressão e vazão, usando a tecnologia de algo ritmos genéticos (AG). 

Apesar do número reduzido de parâmet ros a serem detenn inados. os AGs fo ram 

esco lhidos corno ferramenta de otimização do problema em questão por considera r 

características tais como robustez . 

Os dados de campo pemlitiram que se concluísse que, ao contrá rio do que se tinha 

como certo, os dois setores analisados apresentaram características distiJJtas no que se refere 

aos vazamentos. Primeiramente, poucos vazamentos detectáveis foram identificados na área 
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correspondente ao setor São Carlos Ill , em comparação com o setor Monte Carlo. No 

pnmetro caso, foi registrada uma vazão notuma máxima de I 0,09 Lls para uma rede de 

extensão aproximada de 23.000 m (0,44 L/s.Km) , ao passo que no setor Monte Carlo foi 

constada vazão notuma máx.ima de 7,61 L/s para 9.173 m de rede (0,83 L!s.Km). A análise 

dos dados coletados em campo mostrou , inclusive, que as pressões observadas no setor São 

Carlos 111 praticamente correspondem às pressões estáticas (máxima diferença de I mH20) , 

sendo que no caso do setor Monte Carlo as pressões observadas distanciaram-se 

consideravelmente (em tomo de 20 mH10) das respectivas pressões estáticas. 

ROC 

Os testes computacionais realizados para o setor Monte Carlo revelaram que: 

Os va lores dos paràmetros globais detenninados para esse setor coincidiram com 

aqueles obtidos anteriormente por SANTOS (2000), o que nos dá confiança 

quaHto ao desempenho do módulo computacional produzido. 

Os resultados obtidos com base na subdivisão elo setor em áreas homogêneas do 

ponto de vista dos vazamentos mostraram-se mais adequados às ca racterísticas 

reais do setor em estudo. Em confo nnidade com LAMBERT (2000), valores 

proxunos de 0.50 fora m obtidos para areas CUJOS condutos eram 

predom i11antemente de ferro fundido e superiores a I ,0, mais especificamente 

I ,30, para condutos de PVC. representando vazamentos através de áreas fixas e 

variáveis respectivamente. 

A lgtuls testes foram realizados ainda com o objetivo de detectar vazamentos 

localizados. Ideali zando-se um único segmento de rede com vazamento 

loca li zado, obteve-se um trecho da área de maior incidência de vazamentos. O 

mesmo comportamento foi observado para dois trechos . Porém, pouca confiança 

pode ser atribuída a tais resultados, haja visto que elas implicam na ampliação do 

grau de parametrização do problema. 

Do ponto de vista da implementação dos algoritmos genéticos, a implantação da 

fai xa logarítmica para representação dos valores das variáveis possibilitou 
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economia no tempo de processamento computacional, por reduzir o número de 

iterações necessárias à convergencia. 

Con1 relação ao setor São Carlos 111, os resultados pennitiram as seguintes 

conclusões: 

Dos quatro conjuntos de observações monitoradas, para as diferentes manobras 

de fechamento do registro localizado na entrada do setor, aquele correspondente 

à abertura mínima mostrou-se ineficiente em guiar a busca dos desvios mínimos. 

Tal fato pode ser atribuído principalmente à imprecisão das medidas de vazão 

realizadas. 

Com relação aos resultados obtidos para o zoneamento do setor em duas e três 

áreas características de vazamentos, o valor da fimçào objetivo obteve sensível 

meU10ra em confronto com os va lores obtidos para a simulação de parâmetros 

globais para todo o setor. mostrando o zoneamento ser meU10r representativo das 

características reais da rede do setor São Carlos 111 . 

Apesar do reconhecimento de que os paràmetros buscados devem se r obtidos v1a 

calibração, os resultados das simulações mostraram que , como era esperado, eles estão 

fortemente ligados aos paràmetros da rede propriamente dita (mgosidades, diàmetros. etc.). 

Assim, o módulo computaciona l desenvolvido deve ser integrado a um mode lo de ca libração 

em termos das características da rede. 

Apesar da eficiência dos AGs em "varrer" o espaço de busca, o tempo computacional 

empenhado mostrou-se excessivo. Tal fato se deveu , em parte, à necessidade de simulações 

hidráulicas repetidas para ava liação da fimçào de aptidão. No caso, as simulações foram 

reali zadas através de rotina computacional elabo rada e codificada para esse propósito. porém 

não otim izada . 

Sugere-se, como aprimoramento desse trabaU10, a utilização do módulo 

computacional desenvolvido integrado ao modelo de calibração em tennos das 

características da rede, para que conclusões possam ser obtidas com maior clareza. 
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Recomenda-se, também, a utilização de simulador hidráulico otimizado e de 

desempenho comprovado, da mesma fonna que uma biblioteca de algoritmos genéticos 

otimizada seria de grande valia para fazer face ao tempo computacional dispendioso que 

caracteriza esse método de busca . 
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ANEXO A 

Cotas Topográficas e Demandas dos nós do Setor São Carlos 111 

nó cota(m) Demanda(m~/h) nó cota(m) Demanda(m~/h) 

1 836,5 0,03 74 865,8 0,36 

2 837,8 0,09 75 863,5 0,51 
3 842,2 0,14 76 865,5 0,36 
4 846,5 0,08 77 869,6 0,64 

5 846,4 0,07 78 868,3 0,43 
6 848,6 0,17 79 871,1 0,64 
7 857,3 0,17 80 871,6 0,42 
8 850,7 0,15 81 871,6 0,44 
9 851,1 0,15 82 869,2 0,36 
10 850,9 0,14 83 862 0,34 
11 850,2 0,13 84 870,1 0,34 
12 848,8 0,09 85 870,1 0,41 
13 845,4 0,03 86 863 0,41 
14 858,9 0,09 87 872,7 0,42 
15 844,2 0,03 88 871,7 0,41 
16 846,7 0,06 89 868,8 0,33 

17 852,1 0,07 90 863,9 0,39 
18 857,7 0,10 91 870,2 0,13 
19 853,6 0,07 92 872,3 0,36 
20 853,7 0,08 93 872,9 0,30 
21 853,8 0,08 94 872,9 0,00 
22 852,8 0,07 95 872,9 0,28 
23 851,3 0,06 96 871,6 0,59 
24 852,5 O, 11 97 859,1 0,20 
25 854,9 0,03 98 863,1 0,32 
26 858,8 O, 11 99 862,9 0,46 
27 852,3 0,05 100 862,6 0,48 
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nó cota(m) Demanda(m.,/h) nó cota(m) Demanda(m3/h) 

28 854,6 0,03 101 862,9 0,53 

29 858,7 0,05 102 863,5 0,49 

30 852,3 0,15 103 863,7 0,31 

31 859 0,15 104 872,1 0,17 

32 850,4 0,09 105 872,4 0,22 

33 853 0,14 106 872,7 0,24 
34 855 0,08 107 871,4 0,56 

35 856,1 0,07 108 870,7 0,37 
36 857,4 0,17 109 865,8 0,37 

37 858,3 0,1 7 110 864,4 0,50 

38 858,9 0,15 111 865,2 0,54 

39 859,2 0,1 5 112 868,3 0,38 
40 859 0,14 113 867,7 0,19 

41 858,4 0,13 114 869,1 0,32 

42 857,6 0,06 115 869,6 0,58 

43 856,8 0,09 116 870,1 0,26 
44 854,4 0,03 117 870,8 0,31 
45 851,4 0,16 118 870,9 0,64 

46 859,2 0,30 119 869,4 0,44 

47 859,7 0,27 120 864,4 0,44 
48 858,3 0,30 121 863,5 0,30 
49 859, 1 0,20 122 860,6 0,51 

50 858,6 0,13 123 862,7 0,48 
51 852,7 0, 17 124 862,4 0,34 
52 863,4 0,30 125 863,5 0,48 

53 864,2 0,30 126 864,3 0,53 
54 864,6 0,27 127 866,9 0,47 
55 864,4 0,31 128 867 0,1 2 
56 864,2 0,30 129 867,1 0,09 

57 863 0,29 130 868,9 0,21 
58 861 0,73 131 869,3 0,26 

59 857,8 0,60 132 862,7 0,03 
60 860,1 0,44 133 862,7 0,03 

61 856,7 0,16 134 864,8 0,03 

62 864 0,22 135 864 0,06 
63 860,8 0,38 136 864,3 0,00 
64 859,4 0,24 137 863 0,04 

65 868,8 0,38 138 863,5 0,06 

66 868,2 0,34 139 860,5 0,02 

67 869,6 0,67 140 854,5 0,00 
68 870,3 0,85 141 873 0,33 
69 864,5 0,36 142 873 38,30 
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nó cota(m) Demanda(m3/h) nó cota(m) Demanda(m;)/h) 

70 870,7 0,59 143 865 0,27 

71 869 0,00 144 865 0,46 
72 867,6 0,26 145 866,2 0,39 
73 867,8 0,47 146 869,8 0,26 
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ANEXO B 

Fluxograma do Modelo Hidráulico 
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Parâmetros Gerados (AGs) 
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