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ANÁLISE COMPARATIVA DE SINAIS DE CARGA DE PRESSÃO 

ADQUIRIDOS EM TUBULAÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E EM 

RAMAIS RESIDENCIAIS 

Pedro Henrique Alves Braga¹, Maria Mercedes Gamboa-Medina² 

RESUMO – O monitoramento contínuo de pressões constitui um insumo fundamental para as 

principais ferramentas de controle e manutenção das redes de abastecimento de água. Entretanto, 

esse monitoramento é realizado, idealmente, nas tubulações da rede através de poços de visita (PV). 

Porém, os custos e transtornos operacionais pela construção dessas estruturas podem acabar 

inviabilizando a realização de, por exemplo, estudos exploratórios ou de curto período. Nosso 

trabalho busca verificar a alternativa de monitoramento constante de carga de pressão em cavaletes 

de residências ao invés de PVs, analisando suas características e também comparando os sinais 

adquiridos. Para isso, cinco sensores de carga de pressão foram instalados em residências e três em 

PVs próximos a essas residências em um setor da rede de abastecimento de Araquarara-SP, 

adquirindo dados por um período de 40 dias. Várias avaliações estatísticas foram realizadas para 

caracterizar as séries e também para comparar os sinais de diferentes localidades. Dentre as análises 

de caracterização foi observada uma periodicidade diária e semanal e também que o desvio padrão é 

diferente em diferentes momentos do dia e da semana, devido às mudanças no consumo. Em 

relação à comparação dos dados, foi observado que os sinais adquiridos em residências possuem 

uma correlação de até 0.998 com dados adquiridos em PVs próximos. Os resultados indicaram que 

o uso de sensores instalados em residências pode ser uma alternativa válida e com grandes 

vantagens práticas, principalmente quando se necessita realizar estudos temporários no setor. 

 

ABSTRACT –  Continuous monitoring of pressures is an essential input for the main tools of 

management and maintenance of water supply networks. However, this monitoring is, ideally, 

carried out in the network pipelines through inspection chambers (IC). However, the costs and 

operational disruptions caused by the construction of these structures might make impossible to do, 

for instance, exploratory or short-term studies. Our work seeks to verify an alternative for constant 

monitoring of pressure load in trestles of residences instead of ICs, analyzing their characteristics 

and also comparing the acquired signals. For this, five pressure load sensors were installed in the 

residences and three in ICs near these residences, in one of Araquarara-SP's network supply sector, 

acquiring data for a period of 40 days. Several statistical evaluations were performed to characterize 

the series and also to compare the signals from different locations. Among the characterization 

analysis, a daily and weekly frequency was observed. It was also found that the standard deviation 

is different at different times of the day and week, due to changes in consumption. Regarding the 

data comparison, it was observed that the signals acquired in residences have a correlation of up to 

0.998 with data in the ICs. The results indicated that the use of sensors installed in residences can be 

a valid alternative and with great practical advantages, especially when it is necessary to carry out 

temporary studies in the sector. 
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INTRODUÇÃO 

 

Sinais de carga de pressão representam uma fonte valiosa de informações para companhias de 

abastecimento de água. Seu uso está presente em diversas análises, e sem seu conhecimento é muito 

difícil projetar modificações eficientes, conseguir um adequado controle de pressões, ou fazer 

análises do sistema em tempo real, e isso pode trazer diversos transtornos à rede e à população 

atendida. 

O sucesso dessas diversas análises está estritamente relacionado à localização e a 

caracterização dos sinais de carga de pressão e/ou vazão. Sensores de carga de pressão são 

comumente instalados nas saídas dos reservatórios das redes de distribuição, porém apenas com 

esses sensores o processo de controle ou monitoramento da carga de pressão pode não ser eficaz. 

Com isso sensores adicionais espalhados pelo setor se fazem necessários, mas sua implantação fica 

limitada pelos custos e transtornos relativos à construção de poços de visita para a instalação dos 

sensores diretamente nas tubulações da rede. Essas limitações seriam contornadas ao instalar os 

sensores em cavaletes residenciais, mas não tem sido comprovada a representatividade dos sinais 

assim adquiridos. O objetivo desse trabalho é a caracterização e a comparação de sinais de carga de 

pressão adquiridos em diferentes pontos da rede principal do sistema de distribuição e também 

adquiridos nos cavaletes de residências próximas a eles.  

 

METODOLOGIA 

 

Para realizar a caracterização e comparação dos sinais de carga de pressão foram instalados 8 

sensores/armazenadores de carga de pressão em diferentes pontos de um setor da rede de 

distribuição de Araraquara. Os sensores PV-1, PV-2 e PV-3 foram instalados em Poços de Visita 

(PVs) enquanto os sensores Ri-1, Rii-1, Ri-2, Rii-2 e Ri-3 foram instalados em residências 

próximas a esses PVs (Figura 1). A menor distância observada foi do par de sensores PV-1xRi-1 

(7.88m) e a maior foi observada no par PV-1xRii-2 (1426.09m). 



                                                            

XXIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos (ISSN 2318-0358) 3 

 

Figura 1 - Esquema do modelo EPANET do setor sob estudo.  

 

Os registradores de carga de pressão utilizados foram fabricados pela TECHNOLOG, modelo 

METROLOG-P, com faixa de medição até 100 mca. A cada 10 segundos valores instantâneos de 

carga de pressão eram adquiridos em cada ponto, com resolução de 0,1 m, salvando um único valor 

médio a cada 2 minutos, de forma que a memória do registrador se esgotava a cada 9 dias, 

aproximadamente. 

A base de dados obtida corresponde a 8 séries de valores de carga de pressão em metros com 

resolução temporal de 1 valor a cada 2 minutos, adquiridos durante 40 dias. Assim, o número total 

de elementos em cada série é de até 28800, visto que, o total de informações disponíveis foi afetado 

por problemas que se apresentaram durante o monitoramento, representados pela presença de 

valores atípicos (outliers) e também por trechos sem medições. 

 

Caracterização das séries de carga de pressão 

 

Os dados de carga de pressão foram analisados sem modificações e também após serem 

suavizados, aplicando uma média móvel (MORETTIN; TOLOI, 2018). Para realizar a média móvel 

a cada passo era calculada a média dos dados com um subconjunto de 10 pontos. Em ambos os 

casos foram aplicadas as seguintes análises: 
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 Média: 

A média das pressões para a série completa foi calculada utilizando a Equação 1: 

𝜇 =
1

𝑁
∑ 𝑥𝑖

𝑁
𝑖=1                                                                                                 (1) 

Onde: N = número de observações (pressões); xi  = carga de pressão (observada) no 

instante i ; µ é a média na série completa. 

   Desvio padrão: 

O desvio padrão (S) foi calculado utilizando a Equação 2. 

𝑆 =  √
1

𝑁−1
∑ |𝑥𝑖

𝑁
𝑖=1 − 𝜇|²                                                                             (2) 

 Autocorrelação: 

Foi utilizado a autocorrelação de Person (Rauto), ou seja, a correlação de uma série 

com ela mesma adicionando um atraso entre os sinais (BUSSAB; MORETTIN, 

2014). 

 

𝑅𝑎𝑢𝑡𝑜 =
∑ (𝑥𝑖−𝜇𝑥)(𝑥𝑖+𝑘−𝜇𝑥𝑖+𝑘

)𝑖

√∑ (𝑥𝑖−𝜇𝑥)2
𝑖 −∑ (𝑥𝑖+𝑘−𝜇𝑥𝑖+𝑘

)2
𝑖

                                        (3) 

Onde: xi = observação do sensor x; 𝜇𝑥 = média das observações sensor x; 𝑥𝑖+𝑘 = 

observação do sensor x com um atraso k; 𝜇𝑥𝑖+𝑘
= média das observações sensor x com um 

atraso k;  

Histograma: 

O histograma é um gráfico de barras que agrupa no mesmo bloco a quantidade de 

dados similares dentro de um intervalo pré-definido, nesse estudo o intervalo 

definido foi de 20cm. 

 

Comparação das séries de carga de pressão 

 

Os dados de carga de pressão foram comparados sem modificações e também após serem 

suavizados, aplicando uma média móvel. Foram aplicadas as seguintes métricas comparativas: 

 Correlação: 

Foi utilizado o coeficiente de correlação de Pearson (R) entre os sinais de dois 

sensores, x e y, definido pela Equação 4:  

𝑅 =
∑ (𝑥𝑖−𝜇𝑥)(𝑦𝑖−𝜇𝑦)𝑖

√∑ (𝑥𝑖−𝜇𝑥)2
𝑖 −∑ (𝑦𝑖−𝜇𝑦)2

𝑖

                                                                            (4) 
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Onde: xi = observação do sensor x; 𝜇𝑥 = média das observações sensor x; yi = 

observação do sensor y; 𝜇𝑦= média das observações sensor y;  

Esse coeficiente varia de -1 a 1 e quantifica a força de associação entre duas 

variáveis, dessa forma quanto mais próximo o módulo de 1 melhor será a correlação, 

caso esteja mais próximo de 0 pior será a associação entre as séries. 

  Distância ponto a ponto: 

Para o cálculo da distância ponto a ponto, inicialmente os dados de um dos sensores 

em comparação foi corrigido para eliminar a diferença de carga de pressão devida à 

diferença de cota dos pontos de medição, para isso foi utilizado o coeficiente dado 

pela Equação 5. 

𝑦2𝑖 = |
𝜇𝑥

𝜇𝑦
| . 𝑦𝑖                                                                                                (5) 

Onde: y2i = novo conjunto de observações para o sensor y; 𝜇𝑥 = média das 

observações sensor x; 𝜇𝑦 = média das observações sensor y; 𝑦𝑖 = observação do 

sensor y. 

Como os dados de um dos sensores corrigidos foi calculado a distância aritmética 

(D) entre os dados pela Equação 6. 

𝐷 = |𝑥𝑖 − 𝑦2𝑖|                                                                                              (6) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Caracterização das séries de carga de pressão 

A partir dos dados contidos no Quadro 1 observa-se que o desvio padrão é maior nas séries 

obtidas nas residências (Sensores Ri-1, Rii-1, Ri-2, Rii-2 e Ri-3) e também é possível observar que 

o desvio padrão tende a reduzir cerca de 2% quando aplicado à série suavizada pelo uso da média 

móvel. 

Quadro 1 – Média e desvio padrão das séries com e sem transformações 

Dados sem 

transformação 
PV-1 Ri-1 Rii-1 PV-2 Ri-2 Rii-2 PV-3 Ri-3 

Média (mca) +− 20.43 19.72 19.79 43.00 44.83 44.31 30.42 30.36 

Desvio padrão (mca) +
− 3.07 +

− 3.15 +
− 3.10 +

− 2.05 +
− 1.94 +

− 2.09 +
− 3.85 +

− 3.93 

         
Dados transformados 

– média móvel 
PV-1 Ri-1 Rii-1 PV-2 Ri-2 Rii-3 PV-3 Ri-3 

Média (mca) +− 20.42 19.72 19.79 42.99 44.82 44.28 30.42 30.35 

Desvio padrão (mca) +
− 3.07 +

− 3.14 +
− 3.08 +

− 1.93 +
− 1.88 +

− 2.15 +
− 3.84 +

− 3.89 
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A partir da função autocorrelação da série completa, apresentada na figura 2 com os dados do 

sensor PV-1, a maneira de exemplo, foi possível observar que todos os dados de carga de pressão 

possuíam uma periodicidade diária e também semanal, representados pelos períodos na figura 2 e 

não alteraram seu comportamento durante o período analisado. Também é possível observar que a 

cada 7 dias os valores de desvio padrão aumentam (Figura 3), isso se deve ao consumo mais 

heterogêneo de água durante o fim de semana. 

 

 

Figura 2 - Autocorrelação dados de carga de pressão sensor PV-1. 

 

Figura 3 - Média e desvio padrão calculados diariamente para o sensor PV-1. 

 

Os histogramas das séries de carga de pressão demonstraram dois picos bem pronunciados. O 

maior, da ordem de 25 mca, se deve ao período de mínimo consumo durante a madrugada, visto 

que, nesse período o reservatório está praticamente cheio e o consumo é pequeno, o que ocasiona 

em uma grande quantidade de dados de alta carga de pressão, com pequena dispersão. O pico 

menor, da ordem de 19 mca, se deve aos valores de carga de pressão associados aos consumos mais 

comuns. Como esses consumos ocorrem em muitos períodos do dia e como o reservatório está 

alterando seu nível com muita frequência ocorre uma maior dispersão desses dados, os valores 

apresentam frequência menor e maior dispersão em relação os do pico maior. Esse comportamento 

pode ser exemplificado com os dados do sensor PV-1. (Figura 4) 



                                                            

XXIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos (ISSN 2318-0358) 7 

 
Figura 4 - Histograma sensor PV-1. 

 

Comparação das séries de carga de pressão 

 

No Quadro 2 e no Quadro 3 estão dispostos os valores de correlações entre os sinais 

completos de todos os pares de sensores, sendo que os dados do Quadro 3 estão suavizados pela 

média móvel. É possível observar que o valor de correlação é proporcional à distância entre os 

sensores (Figura 1), ou seja, pares de sensor PV x Residência próximos, possuem alta correlação. 

Esse resultado é indicador de que os sinais adquiridos nas residências são semelhantes aos 

adquiridos nos PVs, muito além da semelhança entre sinais em diferentes pontos do mesmo setor de 

abastecimento. Ao aplicar à média móvel as correlações aumentaram em torno de 6% (+
− 5%). 

Quadro 2 - Correlação entre pares de sensores sem aplicar média móvel. 

PV-1 Ri-1 Rii-1 PV-2 Ri-2 Rii-2 PV-3 Ri-3 Sensor 

1.000 0.994 0.988 0.781 0.807 0.763 0.985 0.979 PV-1 

 1.000 0.985 0.778 0.804 0.762 0.982 0.976 Ri-1 

  1.000 0.772 0.800 0.753 0.981 0.971 Rii-1 

   1.000 0.807 0.886 0.767 0.762 PV-2 

    1.000 0.817 0.795 0.790 Ri-2 

     1.000 0.752 0.747 Rii-2 

      1.000 0.983 PV-3 

       1.000 Ri-3 
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Quadro 3 - Correlação entre pares de sensores aplicando média móvel. 

PV-1 Ri-1 Rii-1 PV-2 Ri-2 Rii-2 PV-3 Ri-3 Sensor 

1.000 0.998 0.997 0.873 0.881 0.824 0.994 0.993 PV-1 

 1.000 0.996 0.869 0.877 0.820 0.994 0.992 Ri-1 

  1.000 0.868 0.876 0.815 0.993 0.992 Rii-1 

   1.000 0.969 0.976 0.870 0.868 PV-2 

    1.000 0.979 0.880 0.879 Ri-2 

     1.000 0.831 0.829 Rii-2 

      1.000 0.998 PV-3 

       1.000 Ri-3 

 

Distância ponto a ponto 

Nos Quadros 5 e 6 é possível observar que as diferenças de distância ponto a ponto são 

inferiores em sensores próximos, caso dos pares PV x Residência próximos, enquanto essa distância 

é muito maior para pontos diferentes da rede. Também é possível observar que ao aplicar à média 

móvel as diferenças de distância ponto a ponto reduziram 8% (+
− 3%). 

Quadro 5 - Distância entre pares de sensores em metros sem aplicar média móvel. 

PV-1 Ri-1 Rii-1 PV-2 Ri-2 Rii-2 PV-3 Ri-3 Sensor 

0.00 +−0.00 0.25 +−0.29 0.29 +−0.40 2.00 +−1.31 2.02 +−1.33 2.03 +−1.34 0.56 +−0.40 0.56 +−0.45 PV-1 

 
0.00 +−0.00 0.31 +−0.45 2.09 +−1.36 2.11 +−1.38 2.12 +−1.39 0.68 +−0.50 0.68 +−0.53 Ri-1 

  0.00 +−0.00 2.05 +−1.35 2.07 +−1.36 2.08 +−1.36 0.63 +−0.52 0.66 +−0.57 Rii-1 

   0.00 +−0.00 0.75 +−0.97 0.48 +−0.87 2.42 +−1.58 2.48 +−1.65 PV-2 

    0.00 +−0.00 0.76 +−0.98 2.44 +−1.60 2.50 +−1.66 Ri-2 

     0.00 +−0.00 2.46 +−1.62 2.51 +−1.68 Rii-2 

      0.00 +−0.00 0.43 +−0.57 PV-3 

       0.00 +−0.00 Ri-3 

 

Quadro 6 - Distância entre pares de sensores em metros aplicando média móvel. 

PV-1 Ri-1 Rii-1 PV-2 Ri-2 Rii-2 PV-3 Ri-3 Sensor  

0.00+
−0.00 0.18+

−0.17 0.16+
−0.20 1.94+

−1.25 1.98+
−1.28 1.98+

−1.28 0.47+
−0.33 0.45+

−0.32 PV-1  

 
0.00+

−0.00 0.17+
−0.23 2.03+

−1.29 2.06+
−1.32 2.07+

−1.33 0.59+
−0.41 0.58+

−0.40 Ri-1  

  0.00+
−0.00 1.99+

−1.26 2.02+
−1.28 2.02+

−1.27 0.56+
−0.39 0.55+

−0.38 Rii-1  

   0.00+
−0.00 0.30+

−0.38 0.23+
−0.40 2.31+

−1.47 2.36+
−1.50 PV-2  

    0.00+
−0.00 0.29+

−0.34 2.35+
−1.50 2.40+

−1.53 Ri-2  

     0.00+
−0.00 2.36+

−1.50 2.40+
−1.53 Rii-2  

      0.00+
−0.00 0.18+

−0.20 PV-3  

       0.00+
−0.00 Ri-3  

 

CONCLUSÃO 

Para a descrição das séries foi analisada a média, o desvio padrão, a autocorrelação e o 

histograma que produziram resultados condizentes para afirmar que: 

 Todas as séries possuem uma periodicidade diária e semanal; 



                                                            

XXIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos (ISSN 2318-0358) 9 

 O desvio padrão também apresenta alterações periódicas diárias e semanais; 

 Os histogramas apresentam dois picos, um coincidindo com o período de mínimo 

consumo e outro com os períodos de consumo médio. 

 Ao aplicar à média móvel as afirmações acima se mantêm verdadeiras, porém o 

desvio padrão reduz (até 7%, sensor 5) e a autocorrelação aumenta. 

Para as comparações entre as séries localizadas em PVs e em Residências, foi analisada a 

correlação tanto com os dados sem modificações quanto com os dados modificados aplicando uma 

média móvel permitindo concluir que: 

 As medições nas residências geram maiores oscilações que as medições nos PVs, 

representado pelo maior desvio padrão, 1.94 e 2.05 e 2.09 mca no caso dos sensores 

PV-2, Ri-2 e Rii-2, provavelmente devido ao consumo na própria residência; 

 Sinais de sensores em diferentes PV tiveram entre eles semelhança muito inferior à 

semelhança com residências próximas, sendo a máxima correlação de 0.994 par de 

sensores PV-1 e Ri-1, e a mínima 0.824 par sensores PV-1 e Ri-2; 

 Quando aplicada a média móvel os valores de correlação aumentam até 17%, caso 

do par de sensores PV-2 e Ri-2.  

 Diante das análises pode se afirmar que os dados de carga de pressão dos sensores instalados 

em PVs possuem uma grande similaridade com os localizados em residências próximas, enquanto a 

semelhança é muito inferior com outros pontos da rede. Segundo a utilização dos sinais, será 

necessário fazer uma correção pela diferença de nível topográfico na instalação dos sensores no 

cavalete em residências em relação à cota da tubulação da rede próxima, e a utilização de aquisição 

de dados em frequência alta para depois aplicar a suavização também deve ser considerada. Com 

isso pode-se afirmar que o uso de dados de carga de pressão obtidos em residências pode ser 

utilizado com eficiência similar aos obtidos em PVs, contribuindo principalmente para o 

desenvolvimento de estudos pontuais em setores de abastecimento de água sem a necessidade de 

construir novos Poços de Visita. 
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