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 INTRODUÇÃO: 

Em sistemas de abastecimento de água são 

utilizadas simulações desde a concepção do 

projeto, elaboração, até a supervisão e 

monitoramento das redes construídas 

(GONÇALVES, 2017; SIMÕES; SCHULZ; PORTO, 

2017). A grande quantidade de parâmetros que 

influenciam os sistemas reais faz com quem seja 

necessária a calibração dos modelos, para que se 

ajustem esses parâmetros e garantam a validade 

dos valores nele obtidos.  

Os parâmetros de calibração precisam estar 

diretamente relacionados ao tipo de modelo, 

sendo comumente utilizados em redes de 

distribuição de água em regime permanente as 

rugosidades de tubulação e, em modelo de 

calibração mais complexos as fugas do sistema ou 

demandas nodais, sendo utilizados valores 

conhecidos de pressão e vazão para a verificação 

(WALSKI, 2003). O monitoramento da rede é 

bastante custoso devido ao preço dos 

equipamentos utilizados e sua manutenção, 

reduzindo a quantidade de pontos de 

monitoramento e os dados para verificação. 

As redes neurais artificiais (RNA) são rotinas 

computacionais programadas a aprender de uma 

grande base de dados à solucionar problemas 

(NIELSEN, 2015). Ao se utilizar RNA’s é possível 

prever o comportamento de toda a rede a parti de 

poucos pontos de monitoramento dessa forma 

fornecendo mais dados para o algoritmo de 

calibração realizar a verificação a acurácia dos 

parâmetros ajustados e minimizando as 

incertezas. 

Os meta-modelos (M-M) são uma alternativa 

amplamente utilizada em problemas de 

otimização, em que se processa os dados de 

entrada e de saído de um modelo base. Ao se 

utilizar o M-M desenvolvido no LHC-DRH-FECFAU-

Unicamp, Lima et. al. (2018), é possível obter os 

valores de todo o sistema analisado de forma 

rápida, devido ao seu baio custo de 

processamento. Enquanto o sistema produzido 

por Freitas (2020), junto ao LHC, mostrou ganhos 

significativos aos processos de calibração usuais. 

Assim, os M-M citados proporcionaram melhoras 

nos processos de calibração, possibilitando uma 

melhor representação dos modelos de 

distribuição de água. No entanto, não existe um 

aplicativo em uma linguagem única, com uma 

interface intuitiva e amigável para o usuário não 

familiarizado com a ferramenta de programação. 

Portanto, nesse trabalho, buscou criar um 

aplicativo integrativo dos modelos “bio-

inspirados” para calibração de redes de 

distribuição de águia desenvolvidos. 

METODOLOGIA: 

A seguir estão especificados os principais pontos 

da aplicação. 
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Figura 1- Fluxograma do aplicativo- fonte: elaboração 
própria 

Previsão de faixa de rugosidade:   

 Para o processo de calibração necessário 

delimitar faixas de rugosidade como função do 

material e idade de cada tubulação. Para os 

materiais; PVC, PEAD e fibrocimento ocorrem 

pouca alteração da rugosidade com o tempo e 

neste caso os limites extremos foram obtidos de 

Porto (2006).  Para o ferro fundido foi previsto seu 

envelhecimento utilizando as equações 

apresentadas em Walski (1988) em que o autor 

estima a rugosidade de uma tubulação a partir do 

pH da água. 

A partir dessas equações foi considerado um pH 

de 6,5 comum para a água tratada, considerado 

como valor inicial um valor intermediário de 

rugosidade de uma tubulação nova de 0,375 mm 

(rugosidade de Darrcy-Weisbach) para a predição 

utilizando como limites máximo e mínimo uma 

faixa de ± 50%. 

 

Agrupamento das tubulações:  

Nesta etapa buscou agrupar tubulações de 

características hidráulicas similares, dessa forma 

reduzindo o número de variável que o algoritmo 

de calibração processa, buscando a solução para o 

grupo, reduzindo o tempo de processamento e a 

qualidade dos resultados. Para isso, foi utilizado o 

algoritmo k-means de agrupamento. 

Primeiramente foram escolhida relação entre a 

rugosidade e o diâmetro das tubulações como as 

características que serão utilizadas para agrupar 

os elementos, por interferirem diretamente na 

característica hidráulica e de perda de carga no 

sistema, foram também definidos número de 

grupos a serem criado utilizando o critério de 

inicialização de Davies-Boldin. São então 

posicionados os centroides dos grupos e são 

atribuídos a eles as tubulações de valores mais 

próximas. Os centroides são reposicionados 

buscando o centro do grupo que ele representa, 

em que o processo e repete e o grupo são 

reatribuídos. Esse processo se repete até que o 

movimento seja menor que o mínimo definido. 

 

Estimativa das pressões e vazões utilizando redes 

neurais artificiais: 

As RNA’s utilizadas são do tipo Multi-layer-

perceptron (MLP) ou perceptrons de múltiplas 

camadas, são redes neurais compostas por 

camadas de neurônios, que são unidades de 

processamento, interligadas com os neurônios das 

camadas antecessoras e sucessoras. (Ver figura 2) 

A primeira camada é composta pelos dados de 

entrada, enquanto a última é composta pelos 

dados processados de saída. As camadas 

intermediárias podem ser combinadas de acordo 

com o problema a ser resolvido, podendo alterar 

a quantidade de camada e a quantidade de 

neurônio nelas. A rotina de cálculos irá trabalhar 

de forma não supervisionada.  

Nesse processo são treinadas duas RNA‘s , sendo 

uma para realizar a previsão de pressões e outra 

Figura 2- Perceptron de múltiplas camadas - fonte: elaboração 
própria 
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para a previsão de vazões utilizando os 

parâmetros medidos na rede, assim sendo 

possível estimar esses parâmetros para os demais 

componentes da rede.  

Para o treinamento das RNA’s foram realizadas 

50000 simulações da rede alterando 

aleatoriamente seus valores de rugosidades 

(dentro dos limites máximo e mínimo) e os valores 

de demanda realizando multiplicações com 

valores entre 0,4 e 1,6 simulando a sua variação ao 

longo do dia. Então, 70% dos dados disponíveis 

foram separados para o treinamento e 30% para 

validação e teste. 

Ranqueamento das tubulações: 

O ranqueamento de tubulações consiste em 

definir as tubulações mais importantes para a 

rede, dessa forma auxiliar o processo de 

calibração para que se priorizem os valores de 

verificação com os valores monitorados nesses 

pontos da rede. Com a perda de carga simulada 

em cada uma das tubulações, foram utilizados o 

maior e menor valor e criou-se uma escala 

variando de 0 à 1, com isso se multiplica a 

diferença da vazão calculada com a monitorada 

por essa escala. Dessa forma, trechos mais 

significativos contribuirão com uma diferença 

maior no processo de calibração. 

Calibração: 

A implementação do módulo de calibração foi 

feita a partir da interação entre o simulador 

hidráulico do WNTR e o algoritmo PSO de 

otimização, em que o algoritmo do otimizador 

fornece valores de rugosidades de cada uma das 

tubulações da rede estudada que passa esses 

valores para o simulador hidráulico que retorna ao 

otimizador variáveis de estado de interesse., O 

otimizador então busca o minimizar a soma da 

diferença quadrada das pressões e vazões 

medidas em campo e as calculadas pelo 

simulador. Dessa forma, são encontrados os 

valores de rugosidade que tornam o modelo mais 

próximo da rede real. 

Foi escolhida como equação de solução para o 

simulador a equação de Darcy-Weisbach (D-W), 

devido a possibilidade de aplicação para 

escoamento com faixas de número de Reynolds 

variadas (PORTO, 2006). Como é usual o uso da 

equação de Hazen-Williams (H-W) no cotidiano de 

projetos de abastecimento de água, foi incluída 

uma conversão de D-W para H-W para que melhor 

se adequem ao usuário. 

Durante a fase de testes foi pensado em uma 

mudança no plano inicial, em que foi tomada a 

iniciativa de testar a possibilidade de substituir o 

algoritmo de otimização PSO no macromodel por 

uma terceira RNA. Essa nova RNA foi arquitetada 

para receber como entrada os valores de pressão 

e vazão obtida pelas outras RNA’s para estimar os 

valores de rugosidade nas tubulações da rede. 

Estado da interface: 

A disposição da interface de usuário está sendo 

desenhada com o intuito de facilitar a utilização 

em um uso comercial, por isso buscou-se uma 

abordagem simples que fosse de mais fácil 

entendimento.  

Na tela inicial (Ver figura 3) há o menu de 

ferramentas com a opção de abrir um arquivo de 

rede hidráulica, quando escolhida a rede a ser 

trabalhada irão abrir duas tabelas de informações, 

aparecerá um botão para calibração da rede 

apenas pelo algoritmo de PSO, um para a 

calibração utilizando o Macromodel, uma caixa de 

seleção com a opção de importar os dados de 

Figura 4- Tela da aplicação - fonte: elaboração própria 

Figura 3- Tela inicial do aplicativo - fonte: elaboração própria 
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treino para as RNA’s, além da opção no menu de 

ferramentas de importar dados para as tabelas. 

Ao importar a RDA são exibidas duas planilhas com 

informações sobre a rede (Ver figura 4). A planilha 

posicionada do lado esquerdo representa as 

tubulações da rede e contém as informações de 

rugosidade antiga, rugosidade atual, idade da 

tubulação material, o grupo que ela pertence pelo 

K-means, a vazão monitorada e vazão calculada. 

Enquanto a planilha no lado direito representa os 

nós da rede e contém informações de pressão 

monitorada e pressão calculada.  

Há também botões para habilitar a importação de 

modelos de RNA já treinados para realizar a 

calibração apenas pelo método de PSO, que não 

utiliza previsão com RNA’s, e pelo método de 

macromodel que utiliza as RNA’s. 

Ao finalizar o processo de calibração são gerados 

gráficos interativos de rugosidade, vazão nas 

tubulações e pressões nos nós (Ver figura 5). 

Assim, é possível analisar a informações da rede 

de forma fácil e intuitiva. 

RESULTADOS: 

A aplicação da metodologia proposta para a 

realização de testes foi realizada em uma rede 

adaptada da literatura, chamada Modena 

(BRAGALLI, 2012). Baseada na rede de 

abastecimento da cidade italiana homônima, esta 

rede é uma versão reduzida da original, sendo 

composta por 317 tubulações, 272 nós e 4 

reservatórios. A rede foi modificada como 

apresentado em Freitas (2020) definindo-se zonas 

de diferentes idades simulando o crescimento 

radial da cidade (Ver figura 5), sendo considerado 

o centro como mais antigo de tubulação de ferro 

fundido, uma zona intermediária de ferro fundido 

mais novo e uma região periférica de PVC. 

O valor de rugosidade das tubulações nessas zonas 

foram definidas atribuindo de forma aleatória um 

valor dentro da faixa de rugosidades calculada 

anteriormente. 

Os resultados das calibrações estão apresentados 

a seguir nos seguintes formatos: em comparação 

entre o valo de rugosidade alcançado com a média 

esperada para aquela tubulação; também em 

diferença percentual entre a média esperada e o 

valor calculado. 

Calibração sem previsão de vazões e pressões: 

 

Figura 7- Gráfico da diferença percentual pelo método de 
calibração PSO- fonte: elaboração própria 

Figura 6- Rede Modena setorizada - fonte: Freitas (2020) 

Figura 5- Gráfico de rugosidade - fonte: elaboração própria 
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Figura 8- Gráfico da rugosidade pelo método de calibração 
PSO- fonte: elaboração própria 

Calibração com previsão de vazões e pressões: 

 

Figura 9- Gráfico da diferença percentual pelo método de 
calibração Macromodel - fonte: elaboração própria 

 

Figura 10- Gráfico da rugosidade pelo método de calibração 
Macromodel- fonte: elaboração própria 
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