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ALOCAÇÃO ÓTIMA DE DISPOSITIVOS MEDIDORES DE VARIÁVEIS 

HIDRÁULICAS 

Fernanda Mendes Thomé1 & Klebber Teodomiro Martins Formiga2 

RESUMO --- Com o objetivo de otimizar a calibração de sistemas de distribuição de água, 
procurou-se a melhor configuração para se alocar um dado conjunto de dispositivos medidores de 
variáveis hidráulicas (DMVH). Nesse estudo a variável escolhida foi a pressão. Para solucionar tal 
problema foi utilizado um método clássico para resolução de problemas de otimização, a 
Programação Quadrática Seqüencial (PQS), o qual faz parte da classe de Programação Não Linear 
(PNL) e comparou-se com a resolução através de Algoritmos Genéticos (AGs), um método de 
otimização e busca baseado nas leis evolutivas dos seres vivos. Os resultados comprovaram que os 
AGs são significativamente mais precisos que a PNL. Comprovou-se também que o segundo 
método é bastante eficaz quando se trata de encontrar as regiões mais sensíveis a variações de 
parâmetros da rede, ou seja, os locais ótimos para a alocação dos DMVH. Tais locais são 
geralmente nós que se encontram no perímetro da rede de confluência de fluxo. 

ABSTRACT With the aim of optimizing the calibration of water distribution systems, a set of 
optimal network locations at which to place measurement devices was developed. In this study, 
pressure was the variable chosen. A classical method to solve optimization problems was used: 
Sequential Quadratic Programming (SQP), which is part of the Non Linear Programming (NLP) 
class. The results obtained with this method were compared with those achieved with the use of 
Genetic Algorithms (GA), which is a method based on the evolutionary laws of living beings. The 
results prove that GAs are significantly more accurate than the NLP. It was also observed that the 
latter method is quite effective when finding the regions which are more sensitive to the parameter 
variations of the network, that is, the optimal location for measurement devices. Such places are 
usually nodes situated on the perimeter of the network or nodes at flow confluence.  

 

Palavras-chave: alocação de dispositivos, rede de distribuição de água, algoritmo genético. 
 

                                                 
1 Bolsista de Iniciação Científica PIBIC/UFG. Aluna do Curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Goiás. Escola de Engenharia Civil, 
Praça Universitária s/n, Setor Universitário Goiânia-GO CEP 74605-220  
2 Professor Adjunto da Escola de Engenharia Civil da Universidade Federal de Goiás. e-mail: klebber.formiga@gmail.com 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 2

1 - INTRODUÇÃO 

O propósito dos sistemas de distribuição de água é fornecer água em quantidade e qualidade 

com um determinado nível de pressão aos consumidores finais. Uma vez que o número de 

alternativas possíveis que atendem a esse princípio é muito grande, o problema torna-se 

indeterminado. A forma clássica de se solucionar esse problema é o método de tentativa e erro, em 

que o projetista simula algumas alternativas, utilizando um modelo hidráulico do sistema estudado, 

modificando as variáveis, no caso os diâmetros da rede, de modo que, se obtenha ao final um 

"desenho" que satisfaça às condições propostas. No entanto, devido à complexa interação entre os 

diversos dispositivos que compõe os sistemas de distribuição de água, a escolha correta dos vários 

componentes pode ser difícil de fazer, mesmo para sistemas considerados de médio porte 

(FORMIGA, 2005).  

Por esse motivo, centenas de trabalhos foram desenvolvidos em todo o mundo, ao longo das 

três últimas décadas, com o objetivo de definir metodologias que pudessem ser utilizadas de forma 

eficaz na análise de SDAs. Essas pesquisas procuravam resolver, através de técnicas de otimização, 

os diversos problemas inerentes ao dimensionamento, reabilitação, operação, e calibração dos 

sistemas de abastecimento de água existentes. 

Para Soares (2003) após a instalação da rede, o principal parâmetro que determina a perda de 

carga no tubo, que é a sua rugosidade, começa a sofrer alterações devido à corrosão do material. Tal 

processo modifica seu diâmetro e por conseqüência, altera o comportamento inicial da rede, feito 

quando da época de projeto e início de funcionamento. Dessa forma, o modelo hidráulico utilizado 

para o dimensionamento da mesma, precisa ser atualizado, de modo que possa também ser 

empregado para a operação do sistema. Essa atualização é feita por meio da calibração dos 

parâmetros do modelo, a qual requer a utilização de técnicas de otimização para ser feita. 

No entanto, na maioria dos sistemas de distribuição instalados no mundo, os parâmetros 

relativos às rugosidades das tubulações são desconhecidos. A incerteza sobre o real valor destes 

parâmetros interfere diretamente na forma como é realizada a operação do sistema. 

Outro problema imprescindível o conhecimento da rede que se está estudando é a detecção de 

possíveis vazamentos ao longo das tubulações. Em muitos casos é praticamente impossível detectar 

em campo estes vazamentos, visto que são na maioria dos casos “ocultos” até mesmo para 

aparelhos de detecção acústica, os quais são largamente empregados nas companhias de 

saneamento. Assim, uma das soluções seria a detecção de vazamentos empregando modelos de 

análise hidráulica específicos que procuram, por meio de sistema de equações, determinar as vazões 

nos trechos e as cargas hidráulicas na rede, à partir de dados de demandas, diâmetros dos tubos, 

rugosidades, carga hidráulica de cabeceira, dados do conjunto motor-bomba, etc. 
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Por esses motivos, Lansey et al. (2001) afirma que um dos maiores problemas relativos ao uso 

de simuladores matemáticos é determinar se o modelo representa realmente o sistema físico em 

estudo. Dessa forma faz-se necessária a calibração, para que os parâmetros iniciais (rugosidade dos 

tubos e demanda dos nós) sejam ajustados até que os resultados do modelo matemático se 

aproximem dos valores observados em campo. E, mesmo que a coleta em campo dos dados para 

calibração seja dispendiosa e de difícil execução, este custo adicional pode ser insignificante ao ser 

comparado às futuras conseqüências de decisões baseadas em resultados obtidos através de modelos 

inexatos, que não condizem com o sistema em operação.  

Qualquer modelo precisa ser calibrado satisfatoriamente antes que seus resultados sejam 

utilizados, com segurança, para qualquer propósito. Ormsbee (1989), por exemplo, recomenda que 

a calibração do modelo de rede seja sempre executada antes que qualquer análise ou planejamento 

da rede sejam conduzidos.  

Porém, a medição dos dados em campo não é sempre acurada. Assim é necessário decidir, 

antes do início da calibração, a precisão desejada, a qual varia de acordo com o objetivo do modelo 

estudado (operação, projetos, estudo de qualidade e etc). Só então se deve escolher a forma pela 

qual esses dados deverão ser coletados, uma vez que o método utilizado para obtenção dos mesmos 

influencia diretamente a sua exatidão.  

Apesar disso, continua sendo muito comum, quando se está trabalhando com calibração de 

redes deparar-se com os chamados dados redundantes, ou seja, que sofrem interferência de mesmos 

trechos da rede, fazendo com que muitos trechos não tenham os seus parâmetros avaliados. Tal 

fenômeno provoca uma calibração anômala da rede, uma vez que os parâmetros dos trechos que não 

foram captados pelos sensores são arbitrados com níveis de incerteza elevados. 

Assim, antes de ir ao campo levantar dados, é preciso definir quais, quando, onde e sob que 

condições coletá-los. Já que é previamente decidido quais variáveis serão estudadas, quando e as 

condições sob as quais estas serão observadas, os esforços se concentram na determinação da 

melhor localização para um conjunto de medições, já que os sistemas de distribuição de água, 

mesmo que de porte médio, apresentam inúmeras opções para coleta dos parâmetros procurados e 

os nós apresentam diferentes respostas às mudanças de vazão e demanda. Kapelan (2003), por 

exemplo, concluiu em seu estudo que as melhores locações em SDA para monitoramento de 

pressão são aqueles em que as pressões são mais sensíveis as mudanças dos parâmetros de 

calibração supostos. 

Assim, este estudo busca uma forma de definir a alocação ótima de um conjunto de 

dispositivos medidores de variáveis hidráulicas, para que ao se fazer a coleta das informações 

necessárias para a calibração dos modelos, a incerteza dos parâmetros estimados possa ser reduzida.  
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2 – METODOLOGIA 

Modelos de simulação hidráulica são utilizados largamente para a análise, operação e 

manutenção de sistemas de distribuição de água (SDA). Para torná-los úteis e confiáveis, é 

necessário promover a calibração dos mesmos. No entanto, para uma calibração eficaz dos modelos, 

é preciso que os pontos de medição onde serão instalados os dispositivos de medição de variáveis 

hidráulicas (DMVH) sejam escolhidos de modo eficiente. 

O procedimento de alocação de DMVH em sistemas de distribuição de água tem por objetivo 

determinar os pontos de coleta de dados para serem empregados na calibração do sistema e procura 

responder às seguintes questões (KAPELAN; SAVIC; WALTERS, 2003): 1) quais serão as 

variáveis avaliadas? 2) onde avaliar estas variáveis? 3) quando avaliar estas variáveis? e 4) sob que 

condições devem ser observadas? 

Considerando que os questionamentos 1, 3 e 4 devem ser definidos em fases anteriores, todos 

os esforços para alocação de DMVH devem ser concentrados na determinação dos locais de 

medição. 

Walski (1983) foi um dos primeiros a sugerir os locais onde deveriam ser observadas as 

pressões e vazões no sistema com o objetivo de se calibrar os parâmetros da rede de distribuição de 

água. Este autor recomendou monitorar as pressões próximas dos pontos de máxima demanda, e ao 

longo do perímetro da rede. 

Lee e Deininger (1992) propuseram um sistema de cobertura que seguia a trajetória da água 

da fonte até cada nó. Eles concluíram que os dispositivos de medição deveriam ser posicionados de 

forma que fornecessem máxima informação sobre o estado da água potável. Bush e Uber (1998) 

desenvolveram três métodos de calibração, todos baseados na análise de matriz Jacobiana ou de 

sensibilidade dos parâmetros. 

Lansey et al. (2001) empregaram um procedimento heurístico baseado na análise de 

sensibilidade do modelo para definir o posicionamento dos DMVH. Neste procedimento são 

contabilizadas as incertezas inerentes à medição, seus impactos na definição dos parâmetros do 

modelo e sua influência no resultado final da calibração. Tal procedimento mede tanto a incerteza 

do modelo quanto a dos parâmetros medidos. O modelo empregado, denominado de incerteza de 

primeira-ordem e segundo-momento (POSM), será a base para o desenvolvimento da metodologia a 

ser empregada neste projeto e será descrito a seguir. 

As medidas das pressões e vazões nas redes não são 100% precisas. Como conseqüência, as 

medidas obtidas possuem um nível de incerteza que varia com a precisão do equipamento 

empregado. No processo de calibração do modelo estas incertezas são propagadas para os 

parâmetros calibrados. As expressões para calcular as incertezas dos parâmetros apresentadas aqui 
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são aproximações de primeira-ordem da expansão da série de Taylor, o modelo de incerteza 

resultante é baseado na teoria da regressão linear e é conhecido na literatura como POSM 

(KAPELAN, 2002).  

Usando este modelo, uma aproximação de primeira ordem da matriz de covariância do 

parâmetro pode ser definida como: 
12 −= CurCov sα  (1) 

em que s² é a variância do erro calculado, que por definição é fornecida por: 

v
Es =2  (2) 

onde ν é o grau de liberdade da calibração; E é o valor ótimo da função objetivo de calibração do 

modelo hidráulico da rede de distribuição de água, baseada na minimização dos mínimos quadrados 

dos erros ponderados, e expressa por: 

WrrTEMin =  (3) 

sendo W a matriz de pesos e r o vetor com o módulo da diferença entre os valores observados e 

calculados. 

A matriz Cur é chamada de matriz de curvatura sendo definida como: 

WJJCur T=  (4) 

em que J é a matriz Jacobiana das derivadas calculadas por meio de um modelo de predição. 

O POSM assume que os parâmetros de calibração são variáveis aleatórias com uma 

distribuição normal. Uma vez que é baseado em uma aproximação de primeira ordem da expansão 

da série de Taylor, o modelo POSM é, teoricamente, um modelo que só pode ser aplicado às 

funções de calibração lineares. No entanto, na prática, mesmo quando se trabalha com sistemas não 

lineares, o método POSM pode ser considerado como uma boa aproximação das incertezas quando 

o nível de não linearidade é baixo e, especialmente, quando as incertezas, ou seja, os erros de 

medição, são pequenos (KAPELAN; SAVIC; WALTERS; 2003). 

As incertezas em determinados valores de parâmetros da calibração são tipicamente indicadas 

por variâncias dos mesmos. A incerteza do enésimo parâmetro da calibração é estimada como sendo 

o valor do enésimo termo da diagonal principal da matriz Covα. Esta também pode ser avaliada 

através do desvio padrão (raiz quadrada da variância). 

A principal dificuldade na aplicação do modelo POSM está no cálculo do valor da matriz 

Jacobiana. Existem vários métodos para o cálculo da matriz Jacobiana, entre eles pode-se citar: 

• Método da diferença finita (ou método da perturbação ou método do coeficiente de 

influência) (YEH, 1986); 

• Método da equação da sensibilidade; 
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• Método da diferenciação automática (KAPELAN, 2003); 

Neste trabalho será empregado o método da equação da sensibilidade proposto por Bush e 

Uber (1998) e que tem sido utilizado em diversos trabalhos (LANSEY ER AL., 2001). 

Pode-se notar que o modelo de incerteza apresentado é baseado no número de observações 

efetuadas. Com isto, quanto maior for o número de pontos onde são coletados os dados, melhor será 

o resultado da calibração. Assim, a situação ideal ocorreria quando todos os nós da rede são 

monitorados. No entanto, o custo envolvido nesta operação seria altamente proibitivo. Com isto, 

além da locação dos DMVH, será considerado também o custo envolvido na aquisição de dados, o 

qual pode ser representado pelo número de pontos observados. Este fato resulta em um problema 

multiobjetivo formado pelas seguintes funções: 

∑
=

=
Na

i
ia

aN
FMin

1

2/1
,1

1 Cov
                                                                                                          (5) 

oNFMin =2                                                                                                                           (6) 

em que Na é o número de parâmetros desconhecidos e No é a quantidade de DMVH empregados. 

O algoritmo de otimização que será empregado nas aplicações deste projeto é o Algoritmo 

Genético implementado no Toolbox Genetic Algorithm do Matlab versão 2006b. 

Algoritmos Genéticos 

Os Algoritmos Genéticos (AGs) constituem em uma técnica de otimização e busca inspirada 

nos mecanismos de evolução de populações de seres vivos que, assim como proposto pelas teorias 

do Darwinismo, seguem o princípio da seleção natural e sobrevivência do mais apto (GOLDBERG, 

1989) 

Tal algoritmo parte de uma “população inicial de cromossomos” (conjunto de possíveis 

soluções) formada aleatoriamente, uma vez que não existe conhecimento prévio sobre a região do 

espaço de busca em que se encontra a solução ótima. Durante o “processo evolutivo” a aptidão 

(valor da função objetivo) de cada cromossomo é medida, e os mais aptos são selecionados, 

enquanto os menos aptos são descartados. 

Essa seleção pode ser feita de várias formas, através de métodos como Roda a Roleta, Seleção 

por Torneio ou Seleção Uniforme Estocástica, porém para os efeitos deste estudo não é necessário 

aprofundamento neste assunto. 

Assim, os membros selecionados podem sofrer alterações em suas características 

fundamentais através de operadores como o crossover e a mutação, gerando descendentes para a 

próxima população a ser analisada. 

O crossover, ou seja, a combinação dos vetores dos “pais”, é aplicado com uma dada 

probabilidade a cada par de cromossomos selecionados. Essa probabilidade, denominada de taxa de 
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crossover, e normalmente varia entre 60% e 90% e impede que os cromossomos filhos sejam iguais 

aos pais. 

Após o crossover, aplica-se a mutação, fazendo-se uma alteração aleatória de um cromossomo 

pai gerando um cromossomo filho. Tal operador melhora a diversidade dos cromossomos na 

população, mas ao mesmo tempo destrói a informação contida no mesmo. Por este motivo é 

aconselhável utilizar uma taxa de mutação pequena, porém suficiente para garantir a diversidade 

(DEB, 2001). 

E por último, para evitar que os melhores indivíduos sejam descartados nas gerações 

seguintes, utiliza-se o elitismo. Dessa forma o AG encontra a solução mais rápido, porém existe a 

possibilidade do algoritmo convergir precocemente e encontrar um máximo ou mínimo local se as 

taxas de elitismo forem elevadas (LACERDA E CARVALHO, 1999). 

Assim, o processo de geração de novas populações é repetido até que se alcance um critério de 

parada previamente estipulado. Tal critério pode ser o número de gerações, tempo limite, aptidão 

limite, estabilização (da aptidão dos indivíduos ou no tempo limite) ou tolerância da função. 

Na resolução deste problema foram utilizadas populações de 50, 100, 200, 500 e 1000 

indivíduos. As gerações foram selecionadas por Torneio e a taxa de crossover foi de 80%. 

Para comparar a eficácia do AG empregado na alocação dos dispositivos, aplicou-se uma 

rotina baseada na Programação Seqüencial Quadrática (PSQ), o qual faz parte da classe de 

Programação Não Linear (PNL). Sendo a PNL dependente de valores iniciais, e sendo esse valor 

totalmente desconhecido, considerou-se 100 diferentes soluções geradas aleatoriamente. Para cada 

solução gerada, aplicou-se o PQS, obtendo-se uma configuração ótima. A melhor solução 

encontrada foi adotada. Este processo foi repetido 10 vezes, encontrando-se assim, 10 disposições 

de DVMH. 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O sistema escolhido para este estudo foi a rede de abastecimento do bairro do Bessa na cidade 

de João Pessoa -PB por ser um caso real já empregado em trabalhos de otimização de projetos de 

redes de distribuição de água no Brasil (LEAL, 1995; FORMIGA, 1999; LOPES, 2002, entre 

outros). 

A rede do Bessa foi projetada pela CAGEPA (Companhia de Águas e Esgoto da Paraíba) em 

1982 (LEAL, 1995) sendo abastecida por um reservatório elevado (R-9, nó 62) situado no bairro 

vizinho de Tambaú, tendo característica de ser uma rede plana, uma vez que se situa na zona 

litorânea de João Pessoa. O layout do sistema compreende uma linha tronco principal que se 

estende desde o reservatório até o anel principal da rede. Durante esse percurso não ocorre 

derivação no sistema. O anel principal abastece três setores que são conectados à rede apenas 
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através no anel (Figura 1 e Figura 2). A rede se estende por uma área de aproximadamente 600ha, 

tendo uma demanda projetada para abastecer cerca de 100 mil pessoas. Na Tabela 1 são 

apresentados os dados de cota, demanda da rede. Os sentidos arbitrados para vazões positivas e os 

comprimentos dos trechos são mostrados na Tabela 2. 

O material empregado nas tubulações de diâmetros iguais ou superiores a 300mm é o ferro 

fundido, enquanto que os diâmetros inferiores àquele valor são compostos de PVC. No projeto 

original foram utilizadas ainda algumas tubulações de cimento amianto (trechos 38, 39, 41, 42, 64, 

65, 67 e 68) que possuem diâmetro igual a 200 mm.  

Primeiramente fez-se um estudo com programação não-linear, utilizando-se os métodos 

convencionais de otimização empregando-se o MatLab 2006b. Os resultados obtidos estão 

apresentados na Tabela 3. Por questões de visualização, os gráficos dos resultados foram divididos 

em dois, de acordo com a grandeza da matriz da covariância dos parâmetros (Covα) (Figuras 3 e 4). 

Os resultados da análise através do método dos Algoritmos Genéticos estão apresentados na 

Tabela 4 e nas Figuras de 5 a 14 

Discussão 

Para configurações de 6, 7 e 8 dispositivos, o valor da Covα foi muito alto, da ordem de 1010. 

Este valor numérico deve-se ao número de condicionamento da matriz Cur, o que pode indicar que 

o número de dispositivos é insuficiente para uma boa calibração de um sistema desse porte, sendo 

recomendado pelo menos nove DMVH para uma rede desta dimensão. Tal comprovação será feita 

mediante um estudo efetivo da calibração desta rede. 

A PNL não se mostrou um método muito adequado para a alocação de DMVH, uma vez que 

este não é um problema contínuo, o que pode ser verificado no aparecimento de nós repetidos, 

como ocorreu no número de DMVH 12, no qual o nó 56 aparece duas vezes. 

O método AG provou-se uma boa alternativa para a alocação de dispositivos, uma vez que 

esta classe de métodos consegue trabalhar bem com problemas discretos. 

Com vista a avaliar um dos principais parâmetros do método AG, que é o tamanho da 

população, aplicou-se essa técnica de otimização com diferentes conjuntos de alternativas a saber: 

50, 100, 200, 500 e 1000 indivíduos. 

Verifica-se nas Figuras 3 a 12 que o uso de uma população de 500 indivíduos seria indicado 

para este problema, uma vez que o emprego de uma população de 1000 indivíduos não trouxe 

melhorias significativas na função objetivo avaliada. Sendo que para esta população o custo 

computacional é cerca de cinco vezes maior. 
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Considerando o número de dispositivos a partir de nove, que vem a ser a quantidade mínima 

indicada para instalada, observa-se que os locais de instalação dos medidores de pressão se repetem 

(Tabela 4 e Figura 16), indicando as áreas mais sensíveis aos parâmetros do modelo hidráulico em 

questão. Tais nós são aqueles que possuem grandes vazões (nós 2, 4 e 5), sendo que todos se 

encontram no perímetro da rede. Os nós com maior incidência são aqueles onde há confluência de 

fluxo (11, 23, 34, 56), mostrando que esses lugares devem ser priorizados na alocação (Tabela 5 e 

Figura 16). 

 

Tabela1 - Dados referentes aos nós da rede do Bessa 
Nó Z

(m)
Q

(l/s) Nó Z
(m)

Q
(l/s) Nó Z

(m)
Q

(l/s) Nó Z
(m)

Q
(l/s)

1 5,0 0,00 17 6,0 2,60 33 5,0 3,20 49 3,0 2,60
2 5,0 43,44 18 6,0 3,20 34 5,0 3,20 50 5,0 1,60
3 4,0 40,29 19 6,0 4,20 35 6,0 2,60 51 4,0 2,60
4 4,5 0,00 20 6,0 4,20 36 4,5 2,10 52 3,0 4,30
5 4,5 0,00 21 5,0 2,60 37 4,5 2,10 53 4,5 4,30
6 4,5 0,00 22 3,0 5,20 38 4,0 2,10 54 4,5 8,40
7 4,5 0,00 23 3,5 61,90 39 4,0 2,60 55 4,5 3,70
8 5,0 7,40 24 6,0 7,90 40 4,0 2,10 56 5,0 2,10
9 4,5 5,20 25 3,5 58,30 41 4,0 4,20 57 5,0 3,20
10 5,0 4,70 26 3,5 2,60 42 4,0 3,20 58 4,7 3,20
11 3,5 4,20 27 4,3 3,70 43 4,0 3,20 59 5,0 1,60
12 3,5 7,40 28 4,0 3,20 44 4,0 4,70 60 5,0 2,80
13 3,5 10,50 29 2,5 4,20 45 4,0 6,30 61 4,5 3,20
14 5,0 5,20 30 2,5 8,00 46 4,5 4,70 62 54,0 0,00
15 6,0 5,20 31 3,5 4,70 47 4,0 6,30 ‐ ‐ ‐
16 6,0 6,00 32 4,5 3,70 48 4,5 4,70 ‐ ‐ ‐  

 
Tabela.2 - Dados referentes aos trechos da rede do Bessa 
Trecho Nó

Mont.
Nó
Jus.

Comp.
(m) Trecho Nó

Mont.
Nó
Jus.

Comp.
(m) Trecho Nó

Mont.
Nó
Jus.

Comp.
(m) Trecho Nó

Mont.
Nó
Jus.

Comp.
(m)

1 1 62 2540 19 16 17 290 37 31 32 285 55 46 47 260
2 1 2 350 20 17 18 180 38 32 33 210 56 47 30 230
3 2 3 1140 21 18 10 315 39 33 34 240 57 6 48 115
4 3 4 1430 22 17 19 300 40 34 5 250 58 48 49 180
5 5 4 1020 23 19 20 295 41 34 35 340 59 49 50 140
6 5 6 1430 24 20 21 215 42 35 36 270 60 50 51 215
7 1 6 1710 25 21 22 140 43 36 37 240 61 51 52 175
8 4 7 220 26 22 23 220 44 37 38 160 62 52 53 180
9 7 8 190 27 23 24 220 45 38 39 260 63 53 54 260
10 9 8 295 28 24 10 285 46 39 28 250 64 54 55 205
11 10 9 390 29 23 25 300 47 38 40 330 65 55 56 255
12 11 10 370 30 25 26 315 48 40 41 230 66 56 6 260
13 12 11 190 31 26 11 170 49 41 42 385 67 56 57 275
14 13 12 310 32 5 27 110 50 42 43 160 68 57 58 315
15 7 13 205 33 27 28 280 51 43 44 330 69 58 59 200
16 8 14 305 34 28 29 225 52 44 28 210 70 59 60 175
17 14 15 295 35 29 30 200 53 43 45 150 71 60 61 300
18 15 16 300 36 30 31 190 54 45 46 255 72 61 49 250  
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Tabela 3 – Resultados obtidos através do método da PNL 

Número de 
DMVH 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

F 2,04E+11 5,69E+10 2,28E+10 2,35E+04 1,96E+04 1,68E+04 1,62E+04 1,69E+04 1,59E+04 1,40E+04
DMVH 01 3 18 9 2 3 2 3 2 3 1
DMVH 02 22 24 13 8 5 4 7 13 4 5
DMVH 03 27 27 19 10 14 10 11 21 7 8
DMVH 04 30 28 25 19 16 20 14 24 10 21
DMVH 05 37 33 29 25 22 25 21 25 20 22
DMVH 06 61 46 31 28 24 37 23 26 21 24
DMVH 07 52 46 42 36 39 32 26 25 26
DMVH 08 52 54 45 45 34 35 28 28
DMVH 09 57 50 46 47 46 32 31
DMVH 10 54 49 54 47 33 42
DMVH 11 54 56 53 45 46
DMVH12 56 56 46 53
DMVH 13 59 53 54
DMVH 14 60 57
DMVH 15 58  
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Figura 3 – Gráfico Boxplot da distribuição de 
Covα para diferentes valores de DMVH 
utilizando PQS 

Figura 4 – Gráfico Boxplot da distribuição de 
Covα para diferentes valores de DMVH 
utilizando PQS 

 

 
Tabela 4 – Resultados obtidos através do método dos Algoritmos Genéticos 

Número de 
DMVH 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

F 9,96E+10 4,53E+08 1,41E+10 1,67E+04 1,57E+04 1,50E+04 1,43E+04 1,36E+04 1,31E+04 1,27E+04
DMVH 01 15 21 13 2 2 2 2 2 2 2
DMVH 02 21 29 19 4 4 4 4 4 4 4
DMVH 03 37 33 22 11 10 11 11 11 5 5
DMVH 04 42 36 25 20 20 20 20 16 16 11
DMVH 05 49 37 37 23 26 23 23 20 21 16
DMVH 06 52 38 46 35 32 32 32 23 23 21
DMVH 07 49 49 42 34 34 34 32 26 23
DMVH 08 61 53 47 42 42 34 32 33
DMVH 09 56 53 47 47 42 34 34
DMVH 10 56 53 51 47 42 42
DMVH 11 56 54 51 47 43
DMVH12 56 54 51 50
DMVH 13 56 54 51
DMVH 14 56 54
DMVH 15 56  
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Figura 5 – Gráfico Boxplot da distribuição de 
Covα considerando 06 DMVH utilizando AG 
 

Figura 6 – Gráfico Boxplot da distribuição de 
Covα considerando 07 DMVH utilizando AG 

             
 
Figura 7 – Gráfico Boxplot da distribuição de 
Covα considerando 08 DMVH utilizando AG 

Figura 8 – Gráfico Boxplot da distribuição de 
Covα considerando 09 DMVH utilizando AG

 

            
Figura 9 – Gráfico Boxplot da distribuição de 
Covα considerando 10 DMVH utilizando AG 

Figura 10 – Gráfico Boxplot da distribuição 
de Covα considerando 11 DMVH utilizando 
AG
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Figura 11 – Gráfico Boxplot da distribuição 
da Covα considerando 12 DMVH utilizando 
AG 
 

Figura 12 – Gráfico Boxplot da distribuição 
da Covα considerando 13 DMVH utilizando 
AG

            
Figura 13 – Gráfico Boxplot da distribuição 
da Covα considerando 14 DMVH utilizando 
AG 

Figura 14 – Gráfico Boxplot da distribuição 
da Covα considerando 15 DMVH utilizando 
AG 

 
 
Tabela- 5– Incidência dos nós através do método AG. 
Incidência

7 2 4 56
6 23 34 42
5 11 20 32
4 51 54
3 16 53
2 5 21 26
1 10 33 35 50

Nós

 

5 – CONCLUSÕES 

Comparando-se os dois métodos empregados, percebe-se que a PNL não foi capaz de 

fornecer um resultado consistente, que realmente indicasse os nós que fossem mais sensíveis às 

mudanças de parâmetros da rede, uma vez que o resultado apresentado não aponta para locais 
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específicos da rede e não mostra nós que se repetem quando utilizados quantidades diferentes de 

DMVH. Isto se deve ao tipo de problema abordado, discreto e descontínuo. 

Quanto à utilização de algoritmos genéticos, pode-se perceber a sua eficácia em indicar as 

regiões sensíveis da rede, fato percebido através da repetição de nós em diferentes configurações. 

Tais nós encontram-se no perímetro da rede ou em locais onde há confluência de fluxo. 

Analisando-se agora a rede em questão, um sistema de médio porte (61 nós e 72 trechos), 

percebe-se que um número mínimo de DMVH a serem utilizados para a calibração deste sistema de 

distribuição de água seria nove medidores, já que a partir desse número de dispositivos houve uma 

significativa queda no valor da função objetivo Cur. No entanto para a comprovação deste dado 

deve-se fazer um estudo de calibração deste sistema. 

Outro fato que é importante observar é o tamanho da população a ser avaliada pelo método 

AG. A população de 500 indivíduos mostrou-se suficiente para resolver o problema, pois o valor da 

função objetivo encontrado não é significativamente menor que o valor encontrado pela população 

de 1000 indivíduos. 
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Legenda:

        Disposição para 15 DMVH

        Disposição para 9 DMVH

Legenda:
     Incidência:

7 Vezes
6 Vezes
5 Vezes
4 Vezes
3 Vezes
2 Vezes
1 Vezes

 


