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RESUMO – as redes de distribuição de água constituem um dos maiores investimentos na 

implantação de um sistema de distribuição de água. Desta forma, a elaboração de um projeto com 

ótima relação custo/benefício se faz necessária para sua viabilização. Isto é feito através da busca por 

tubulações cujos diâmetros permitam atender os consumidores com quantidade (vazão) e qualidade 

(pressão) adequadas. Entretanto, como apenas conjunto limitado de tubulações são comercialmente 

disponíveis, muitas vezes não é possível obter a solução de mínimo custo. Para se aproximar desta 

solução é possível realizar a associação de tubulações em série, o que permite a redução de diâmetro 

em certos trechos de tubulação ligeiramente superdimensionadas. Além de reduzir o investimento 

esta alternativa pode servir como forma de controle de vazamentos, uma vez que as pressões 

operacionais da rede se aproximam do valor mínimo exigido. Assim, neste trabalho será avaliado o 

benefício econômico ao se associar tubulações em série no dimensionamento de redes de distribuição 

de água e também as condições hidráulicas em sua operação. As redes benchmarking Hanoi e Fossolo 

são estudadas, e o algoritmo de otimização Particle Swarm Optimization é utilizado para realizar a 

escolha das tubulações através de um processo de minimização dos custos de implantação. 

 

Palavras-Chave – redes de distribuição de água, otimização 
 
ABSTRACT– water distribution networks represents a major investment for the development of 

water distribution systems. Thus, obtaining a design with the best cost/benefit relation possible is 

required to achieve a feasible project. This can be done by selecting pipes capable to attend the 

consumers with adequate quantity (flow) and quality (pressure). However, a limited set of diameters 

is commercially available, and usually the minimum cost solution is not achieved. To reduce the 

design costs, the association of pipes in series could be done in parts where the pipes are slightly 

oversized due to the pipe availability. In addition to the reduction of the necessary investment, it is 

expected that this design helps the leakage control due to reduced operational pressures in the 

network. Thus, in this paper the economic benefits of the use of pipes in series in the design of water 

distribution networks is evaluated. The hydraulic conditions during the operation are also analysed to 

verify the technical feasibility of the design. Two benchmarking networks are studied, Hanoi and 

Fossolo, and the Particle Swarm Optimization algorithm is used for the design through the 

minimization of the implantation costs. 
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INTRODUÇÃO 

A pressão sob as infraestruturas urbanas, como sistemas de transporte, serviços de fornecimento 

de energia e água, telefonia, dentre outros, é cada vez maior devido ao aumento populacional em 

aglomerados urbanos, industrialização, mudanças climáticas e avanços tecnológicos. Desta forma, 

estes sistemas devem se adaptar, criando formas de planejamento e gerenciamento que permitam uma 

operação eficiente, ou seja, com baixo custo e alta qualidade (Meirelles e Brentan, 2019). Nesse 

sentido, de acordo com Caragliu e Del Bo (2019) o desenvolvimento urbano deve ser feito 

considerando os aspectos econômicos, sociais e ambientais. 

Dentre os principais serviços requeridos pelas cidades está o abastecimento de água, com 

importância não apenas para o desenvolvimento econômico, mas também para garantir o bem estar e 

saúde da população. Parâmetros normativos estabelecem as condições para que o abastecimento seja 

feito de forma adequada. Entretanto, apenas o atendimento destes parâmetros não é suficiente. As 

operações devem conciliar a qualidade do serviço com baixo custo e baixo impacto ambiental, ou 

seja, é necessária uma gestão integrada e inteligente dos recursos disponíveis. 

A literatura é abundante no que diz respeito a alternativas de melhoria dos sistemas de 

distribuição de água, com proposições de melhorias que vão desde a captação até a rede de 

distribuição, como, por exemplo: i) a utilização de bombas funcionando como turbinas para 

aproveitamento do excesso de pressão em adutoras (Latifi et al., 2021); ii) operação de bombas com 

rotação variável para redução da potência fornecida em estações elevatórias de acordo com a variação 

do consumo de água (Jung et al., 2015); e iii) controle de pressão através de válvulas redutoras como 

forma de controle de vazamentos (Fontana et al., 2018). Entretanto, todas estas alternativas dependem 

da qualidade da rede de distribuição, ponto final do sistema, destinado a realizar a ligação com o 

consumidor. Além disso, por ser a parte mais relevante e onerosa de todo o sistema de distribuição, 

dada a grande extensão das tubulações, pequenas ineficiências podem gerar grandes custos devido à 

escalabilidade do problema. 

Assim, o primeiro passo para que um sistema de distribuição de água seja eficiente é realizar o 

dimensionamento de sua rede de distribuição de forma adequada. Apesar de representar o maior ativo 

das concessionárias, com custo de implantação da ordem de 80 % do valor total (Manzi et al., 2018), 

seu dimensionamento deve observar também os custos operacionais durante sua vida útil, 

representados majoritariamente pelo consumo de energia em estações elevatórias e perdas de água 

por vazamentos (Marques et al., 2015). O uso de técnicas de otimização multiobjetivo e multicritério 

têm sido aplicadas neste contexto, uma vez que permitem a consideração de diversos parâmetros em 



 

I SIMPÓSIO NACIONAL DE MECÂNICA DOS FLUIDOS E HIDRÁULICA 
Agosto/2022 – Ouro Preto/MG 

 

I Simpósio Nacional de Mecânica dos Fluidos e Hidráulica 3 

conjunto, como indicadores de qualidade da água, índices de resiliência e índices de uniformidade 

(Cunha et al., 2019). 

Em geral, os trabalhos que aplicam técnicas de otimização no dimensionamento de redes 

buscam tubulações com menores diâmetros possíveis e que sejam capazes de atender as restrições 

operacionais, normalmente de pressões mínimas a serem atendidas (ABNT, 2017). Entretanto, este 

procedimento adota um diâmetro único para cada trecho do modelo hidráulico criado. Em casos onde 

o modelo possui trechos muito longos esta alternativa pode criar um custo excessivo desnecessário, 

uma vez que a tubulação poderia ser subdividida em trechos menores, com reduções de diâmetro. 

Assim, este trabalho visa determinar a redução de custos ao se considerar a possibilidade de 

associação de tubulações em série em diferentes trechos de uma rede de distribuição de água. Também 

serão avaliados os impactos computacionais e hidráulicos que esta alternativa pode gerar. O algoritmo 

de otimização Particle Swarm Optimization (PSO) (Eberhart e Kennedy, 1995) foi utilizado para 

minimizar o custo de implantação, sujeito apenas à restrição da manutenção da pressão mínima de 

trabalho e da velocidade de escoamento máxima admissível. Dois estudos de caso são apresentados 

em redes benchmarking da literatura: rede Hanoi (Fujiwara e Khang, 1990) e Fossolo (Bragalli et al., 

2008). 

METODOLOGIA 

Dimensionamento 

O principal objetivo no dimensionamento apresentado neste trabalho é encontrar o menor custo 

de implantação das tubulações das redes, considerando a metodologia tradicional, com um único 

diâmetro em cada trecho, e a metodologia proposta, por meio da associação de tubulações. Para isto, 

é feita a minimização da função objetivo apresentada na Equação (1). 

𝐹𝑂 =  𝑚𝑖𝑛 (∑𝐶𝑇𝐷𝑖  ∙  𝐿𝑖   +  𝑝𝑒𝑛)

𝑁𝑇 

𝑖=1

 (1) 

em que FO é a função objetivo; NT é o número de tubulações da rede; CTDi é o custo unitário da 

tubulação associado ao seu diâmetro; Li o comprimento da tubulação; pen a penalização associada às 

restrições do problema de pressão mínima e velocidade máxima. Para cada uma destas restrições a 

Equação (2) foi utilizada para ponderar a violação da restrição, seguindo as recomendações de Wu e 

Walski (2005). 

𝑝𝑒𝑛 = 𝐾 ∙ ∑∑|𝑥𝑖,𝑗 − 𝑥𝑟𝑒𝑓,𝑗|

𝑁𝑅 

𝑗=1

𝑁𝑇 

𝑖=1

 (2) 
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em que K é o coeficiente de penalização, xi,j o parâmetro restritivo j de um elemento i em um problema 

com NR parâmetros restritivos e xref,j o valor limite do parâmetro restritivo j. 

A metodologia utilizada na resolução do problema para este presente estudo considerou o 

algoritmo de otimização PSO em conjunto com o software EPANET2.2 (Rossman, 1999) como 

simulador hidráulico. A Figura 1 apresenta um fluxograma com o processo adotado. 

 

Figura 1 – Fluxograma para o processo de dimensionamento 

Além do custo, parâmetros computacionais também serão avaliados para comparar as duas 

metodologias. Dentre eles estão o número de avaliações da função objetivo e o tempo de 

processamento. Já para os parâmetros hidráulicos, além dos valores médios de pressão e velocidade, 

os indicadores uniformidade de pressão e resiliência também serão calculados. A uniformidade de 

pressão (PU) é um parâmetro que mede a diferença entre as pressões nos nós e as pressões médias e 

mínimas do sistema, tendo como objetivo determinar a similaridade dos valores de pressão ao longo 

da rede. Ela é calculada pela Equação (3) e, de acordo com Alhimiary e Alsuhaily (2007), quanto 

menor o valor deste indicador, mais uniforme é a distribuição de pressão. 

𝑃𝑈 = ∑

[
 
 
 
 
 

1

𝑁
∑(

𝑝𝑖,𝑡 − 𝑝𝑚𝑖𝑛 

𝑝𝑚𝑖𝑛
) +

√∑ (𝑝𝑖,𝑡 − �̅�𝑡)
2𝑁

𝑖=1

𝑁

�̅�𝑡

𝑁

𝑖=1

]
 
 
 
 
 

𝑀

𝑡=1

 (3) 

em que pi,t é a pressão na junção i no passo de tempo t; pmin é a pressão mínima necessária para a 

operação da rede; e �̅�𝑡 é a pressão média na rede no passo de tempo t. 

Já a resiliência hidráulica (R), proposta por Todini (2000), é um critério que mede a capacidade 

da rede de suportar condições de estresse e falhas, e é definida pela Equação (4). 

𝑅 =
∑ 𝑞𝑖

𝑛𝑛
𝑖=1 (ℎ𝑖 − ℎ𝑖

∗)

∑ 𝑄𝑅𝐻𝑅
𝑛𝑟
𝑟=1 + ∑ 𝑃𝑗/𝛾

𝑛𝑝

𝑗=1
− ∑ 𝑞𝑖ℎ𝑖

∗𝑛𝑛
𝑖=1

, (4) 
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em que nn é o número de nós de demanda; nr é o número de reservatórios; np é o número de bombas 

da rede; qi e hi são, respectivamente, a demanda e a carga hidráulica do nó de demanda i; QR e HR são 

o fluxo e o nível do reservatório r, nesta ordem; Pj é a potência da bomba j no sistema e γ é o peso 

específico da água; e h* é a carga hidráulica mínima necessária para abastecer o sistema. 

Associação de Tubulações 

No dimensionamento usual de redes de distribuição, os diâmetros das tubulações são escolhidos 

a partir daqueles disponíveis no mercado, sendo que cada um dos trechos possui um diâmetro 

contínuo e constante até seu nó final. Isso pode gerar um maior custo de dimensionamento da rede, 

visto que, para atender as restrições de pressão e velocidade, os diâmetros escolhidos para os trechos 

acabam sendo ligeiramente maiores do que seria o ideal para essas limitações hidráulicas, gerando, 

portanto, um maior custo. 

No caso da associação de tubulações a diferença para o dimensionamento usual é devido ao 

fato de que ao invés de se ter um diâmetro constante e contínuo no trecho, realiza-se uma combinação 

de diâmetros presentes no mercado, dividindo a tubulação neste trecho. Isto permite que mais pontos 

da rede operem próximos dos valores limites admissíveis, reduzindo os custos de implantação. 

Do ponto de vista matemático, no dimensionamento com associação de tubulações, os 

diâmetros de cada trecho serão escolhidos de forma contínua entre o menor e maior diâmetro 

disponíveis, ou seja, será definido o diâmetro equivalente da associação. Em seguida, de acordo com 

o valor definido para o trecho, as tubulações com diâmetros imediatamente acima e abaixo serão 

associadas, sendo os comprimentos de cada diâmetro calculados através da Equação (5). 

𝐿𝑇

𝐷𝑒𝑞
4,87 =

𝐿1

𝐷1
4,87 +

𝐿2

𝐷2
4,87 (5) 

em que Lt é o comprimento total do trecho, 𝐷𝑒𝑞 o diâmetro equivalente da associação, D1 o diâmetro 

comercial imediatamente abaixo do valor de Deq, L1 o comprimento do trecho com diâmetro D1, D2 

o diâmetro comercial imediatamente acima do valor de Deq, L2 o comprimento do trecho com 

diâmetro D2. Como os comprimentos L1 e L2 são as incógnitas da equação, é possível substituir um 

dos termos pela diferença com o comprimento total (ex.: L1 = LT – L2) para a resolução. 

Particle Swarm Optimization 

O método de otimização utilizado no dimensionamento das redes é o método por Enxame de 

Partículas (Particle Swarm Optimization), desenvolvido em 1995 pelo psicólogo James Kennedy e o 

pelo engenheiro eletricista Russell C. Eberhart, que se basearam no comportamento social de diversos 

bandos de pássaros (partículas). Partindo de uma solução inicial aleatória (X0 e V0), sua velocidade 
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(Vid) é atualizada a cada passo de tempo (iteração) conforme a Equação (6), onde três componentes 

fundamentais são considerados para obtenção da próxima posição/solução: i) a inércia da partícula; 

ii) sua experiência individual, representada por sua melhor posição já encontrada (Pi); e, iii) a 

experiência coletiva, representada pela melhor posição já encontrada por qualquer partícula do grupo 

(Pg). Os coeficientes R1 e R2 são multiplicadores aleatórios entre zero e um para garantir maior 

abrangência na exploração do espaço de busca. Por fim, sua nova posição/solução (Xid) é dada pela 

Equação (7). 

𝑉𝑖𝑑 = 𝑊. 𝑉𝑖 + 𝐶1 . 𝑅1 (𝑃𝑖 − 𝑋𝑖) + 𝐶2 . 𝑅2 (𝑃𝑔 − 𝑋𝑖) (6) 

𝑋𝑖𝑑 = 𝑋𝑖 + 𝑉𝑖𝑑 (7) 

O software Matlab foi utilizado para implementação do PSO, utilizando 100 partículas e um número 

máximo de iterações igual a 500. O valor do coeficiente de inércia (W) é variável ao longo das 

iterações entre 0,1 e 1,1, enquanto que os coeficientes cognitivo (C1) e social (C2) são 1,49. Em cada 

caso, 100 simulações foram feitas para obter uma média dos resultados, evitando possíveis 

discrepâncias devido à aleatoriedade do método de otimização. 

RESULTADOS 

Estudo de Caso 1 – Rede Hanoi 

Para o primeiro estudo de caso, utilizou-se a distribuição de tubulações baseadas na rede da 

cidade de Hanoi no Vietnã (Fujiwara e Khang, 1990). Ela é constituída por três anéis fechados com 

34 trechos e 31 nós, sendo abastecida por um reservatório de nível fixo de cota igual a 100 metros. 

Ademais, as cotas de todos os nós são constantes e iguais a zero, enquanto que o coeficiente de Hazen-

Williams das tubulações disponíveis é igual a 130. As pressões mínimas requeridas para esta rede são 

de 30 metros e não há nenhuma restrição com relação à velocidade de escoamento. 

Os resultados obtidos durante as 100 simulações para o dimensionamento tradicional e com 

associação de tubulações são apresentados na Tabela 1. Do ponto de vista computacional é notável o 

aumento do esforço necessário durante o processo de otimização, com o número de avaliações da 

função objetivo e tempo de processamento significativamente maiores. Este resultado já era esperado, 

uma vez que o espaço de busca no problema com associação de tubulações é muito maior. Destaca-

se ainda que, em muitos casos, o número máximo de iterações foi atingido no dimensionamento com 

associação, ou seja, ainda poderia haver pequenas melhorias nos resultados encontrados. Assim, em 

redes maiores e mais complexas um número maior de partículas e iterações é necessário, gerando um 

esforço computacional ainda mais elevado. Apesar disso, do ponto de vista econômico houve uma 

economia de 2,8 % no investimento, resultante dos menores diâmetros utilizados em alguns trechos. 
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Além do impacto econômico, esta redução dos diâmetros altera o comportamento hidráulico da rede, 

reduzindo a pressão média e elevando a velocidade média. Analisando os indicadores de qualidade 

hidráulica, houve uma pequena melhora na uniformidade de pressão e uma pequena piora na 

resiliência. Isto ocorre pois com a associação de tubulações mais pontos conseguem operar próximos 

da pressão mínima admissível, ou seja, a pressão se torna mais uniforme, entretanto, a rede fica menos 

robusta contra eventos emergenciais (ex. combate a incêndio). Por fim, a Figura 2 apresenta uma 

comparação dos resultados obtidos durantes as 100 simulações para as duas metodologias de 

dimensionamento utilizadas em função do custo de implantação. Fica claro que o dimensionamento 

com associação de tubulações produz resultados consistentemente mais baratos, mas com indicadores 

hidráulicos ligeiramente piores. 

Tabela 1 – Resultados do dimensionamento tradicional e com associação de tubulações para a rede Hanoi 

Parâmetro Tradicional Série Diferença [%] 

Número de avaliações da FO 11.600 49.100 + 323,3 

Valor da FO [$] 6.441.410 6.263.437 - 2,8 

Valor da penalização [$] 39 0 - 

Pressão Média [m] 43,3 42,3 - 2,2 

Velocidade Média [m/s] 1,84 1,90 + 2,8 

Tempo de processamento [s] 24,8 128,8 + 419,4 

Uniformidade de Pressão 0,762 0,748 - 1,9 

Resiliência 0,217 0.203 - 6,4 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 2 – Resultados do dimensionamento tradicional e com associação de tubulações para a rede Hanoi em função do 

custo de implantação: a) Pressão média; b) Velocidade média; c) Uniformidade de Pressão; c) Resiliência 
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Estudo de Caso 2 – Rede Fossolo 

A rede Fossolo, apresentada por Bragalli et al. (2008) é composta por 58 tubulações, 36 nós 

consumidores, sendo abastecida por um reservatório de nível fixo na cota 121 m. Todas as tubulações 

possuem coeficiente de Hazen-Williams igual a 150. A pressão mínima para abastecimento é de 40 m 

e a velocidade de escoamento máxima permitida nas tubulações é de 1 m/s. 

Os resultados obtidos neste estudo de caso são apresentados na Tabela 2. Assim como 

observado no Estudo de Caso 1, o esforço computacional necessário para realizar o dimensionamento 

com associação de tubulações é superior. Entretanto, neste caso, a diferença entre as duas 

metodologias é menor, o que pode ser resultante da maior complexidade da rede, que possui 24 

trechos à mais a serem dimensionados, o que por si só já cria um maior espaço de busca. Do ponto 

de vista econômico, a redução observada com o dimensionamento com associação de tubulações foi 

mais significativa que no caso anterior. Este resultado também pode ser devido à maior complexidade 

da rede, mas, principalmente devido à variação da topografia da rede, inexistente no Estudo de Caso 

1, o que permite uma melhor adaptação dos trechos com associação para atendimento da pressão 

mínima. Por fim, os indicadores hidráulicos apresentaram o mesmo comportamento, com melhoria 

na uniformidade de pressão e redução na resiliência. Comparando os resultados das duas 

metodologias em função do custo (Figura 3), há uma clara separação dos resultados, novamente com 

a associação de tubulações apresentando soluções mais econômicas. 

Tabela 2 – Resultados do dimensionamento tradicional e com associação de tubulações para a rede Fossolo 

Parâmetro Tradicional Série Diferença [%] 

Número de avaliações da FO 21.200 48.900 + 130,7 

Valor da FO [$] 45.219 37.491 - 17,1 

Valor da penalização [$] 0 0 - 

Pressão Média [m] 51,7 50,6 - 2,3 

Velocidade Média [m/s] 0,64 0,73 + 13,9 

Tempo de processamento [s] 112,8 196,9 + 74,5 

Uniformidade de Pressão 0,370 0,354 - 4,2 

Resiliência 0,727 0,664 - 8,6 

 

  
(a) (b) 
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(c) (d) 

Figura 3 – Resultados do dimensionamento tradicional e com associação de tubulações para a rede Fossolo em função 

do custo de implantação: a) Pressão média; b) Velocidade média; c) Uniformidade de Pressão; c) Resiliência 

CONCLUSÕES 

O trabalho comparou o dimensionamento de redes de distribuição utilizando tubulações únicas 

e associações de tubulações em série em dois estudos de caso. Do ponto de vista computacional, é 

claro o maior esforço ao realizar o dimensionamento com associação de tubulações, uma vez que o 

espaço de busca se torna significativamente maior. Entretanto, a diferença foi menor para o Estudo 

de Caso 2, onde a rede analisada possui maior número de tubulações, indicando que para redes mais 

complexas, a adição de um maior espaço de busca no processo de otimização não é tão relevante. Do 

ponto de vista econômico, o dimensionamento com associação de tubulações produziu cenários com 

menores custos de investimento. A diferença foi maior no Estudo de Caso 2, possivelmente pela 

melhor adaptação da associação das tubulações à topografia da rede, inexistente no Estudo de Caso 

1, onde toda a rede se encontra na mesma elevação. Por fim, os indicadores hidráulicos apresentaram 

poucas diferenças, com a uniformidade de pressão ligeiramente melhor para o dimensionamento com 

associação em série, e a resiliência ligeiramente melhor para o dimensionamento tradicional. Isto se 

deve ao fato de que associação de tubulações permite que toda a rede opere mais próxima da pressão 

mínima admissível. Desta forma, observa-se que o uso de associação de tubulações em série é viável 

tanto técnica quanto economicamente, sendo necessárias avaliações pontuais com relação à operação 

do sistema, principalmente em situações emergenciais. 
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