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RESUMO – As redes de distribuição de água são sistemas importantes para os grandes centros 

urbanos, composto por inúmeros elementos interligados entre si. Devido a isso, a avaliação hidráulica 

desses sistemas sobre diferentes cenários necessita do auxílio de ferramentas como a simulação 

computacional. No processo de simulação dos sistemas com uso dessas ferramentas a calibração e 

validação dos resultados são importantes, pois permitem que os resultados gerados sejam fidedignos, 

uma vez que os parâmetros são ajustados de maneira inversa, baseada em dados reais. O objetivo 

deste trabalho foi fazer a calibração da rede de água através do ajuste de rugosidades utilizando dois 

métodos, as redes neurais artificiais e os algoritmos genéticos de maneira separada. A metodologia 

empregada no estudo, foi a utilização dos dois modelos de simulação já mencionados, aplicados para 

a simulação de uma rede teórica. Os valores encontrados em cada um dos modelos demonstraram que 

o algoritmo genético empregado obteve melhor resultado na calibração da rede, porém, especialmente  

nos nós 4 e 5 os melhores resultados foram obtidos pelas redes neurais, indicando potencial de uso 

das destas para calibração, indicando uma possível aplicação das redes neurais artificiais para redes 

de maiores portes.  

 

ABSTRACT – Water distribution networks are important systems for large urban centers, 

consisting of numerous interconnected elements. Due to this, the hydraulic evaluation of these 

systems under different scenarios needs the help of tools such as computer simulation. In the 

process of simulating the systems using these tools, the calibration and validation of the results are 

important, as they allow the generated results to be reliable, since the parameters are adjusted 

inversely, based on real data. The objective of this work was to calibrate the water network by 

adjusting the roughness using two methods, artificial neural networks and genetic algorithms 

separately. The methodology used in the study was the use of the two simulation models already 

mentioned, applied to the simulation of a theoretical network. The values found in each of the 

models showed that the genetic algorithm used obtained better results in the calibration of the 

network, however, especially in nodes 4 and 5, the best results were obtained by the neural 

networks, indicating the potential to use them for calibration, indicating and possible application of 

artificial neural networks to larger networks. 
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INTRODUÇÃO 

A água é um recurso natural de extrema importância para o desenvolvimento da sociedade e de 

suas atividades. Dessa forma, o aumento crescente da população observado nas últimas décadas, vem 

exigindo dos sistemas de distribuição uma adequação para o atendimento dessa demanda sem 

prejudicar a disponibilidade hídrica (PINTO, 2019). Contudo, responder a essa demanda não é uma 

atividade simples, uma vez que a oferta de água está diminuindo e os sistemas vêm enfrentando 

aumento de perdas devido à complexidade das estruturas que o compõem e de sua operação. (FRITZ; 

GIMENES; PINA FILHO, 2020) 

Devido a essas questões, estudos e análises de comportamento desse sistema estão sendo 

desenvolvidos, principalmente na elaboração de modelos para sua otimização. Assim, a calibração é 

vista com um fator principal e desafiador na concepção de tais modelos, pois envolve inúmeras 

variáveis de valores incertos (MEIRELLES et al., 2017; RATHI et al., 2020). Com isso, a calibração 

consiste na definição de fatores hidráulicos importantes para o desenvolvimento da simulação dos 

sistemas hídricos, tendo como alvo a representação realista do comportamento do conjunto em estudo 

(GOULART, 2015). Dessa forma, pesquisas vêm sendo desenvolvidas apresentando novos modelos 

de calibração de redes de distribuição, ou até mesmo aprimoramento de modelos já existentes.  

No trabalho desenvolvido por Moghaddam et al. (2020), foi apresentado um método de 

calibração com maior precisão, para redes de distribuição de água real, em que os fatores hidráulicos 

e de qualidade foram considerados simultaneamente. Segundo os autores essa abordagem é 

transformadora, uma vez que estudos anteriores só se utilizavam de um único parâmetro para a 

calibração. Para o desenvolvimento do modelo foram utilizados dados de pressão e o grau de cloro 

residual coletados de uma rede real. Dados estes que também serviram de comparação para os dados 

simulados. A aplicação da metodologia apresentada foi bem sucedida, pois os valores observados e 

os simulados foram próximos.  

Em Silva et al. (2018), foi apresentado o desenvolvimento de um modelo de calibração de rede, 

que se baseou no aperfeiçoamento do Algoritmo Genético para calibração desenvolvido por Silva 

(2003), que utilizou do ajuste de fatores da rede como rugosidade e o coeficiente de vazamento. O 

estudo foi empregado em uma rede real. O resultado encontrado se apresentou eficiente para a 

calibração de redes, uma vez que os valores calculados e coletados foram próximos. 
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Já no trabalho desenvolvido por Boczar et al. (2017) trouxeram a comparação entre dois 

métodos de calibração de rede. Os métodos consistem na utilização de algoritmo genético por meio 

de duas ferramentas, uma no calibrador EPANET, e outra no MATLAB. A metodologia aplicada 

neste estudo, segundo os autores, se utilizou de dados de medição de uma rede, buscando a otimização 

da rugosidade e vazão por meio de algoritmo genético. O resultado mostrou-se relevante no 

desenvolvimento desses métodos de calibração e otimização, pois possibilitam uma simulação mais 

precisa das redes. Além disso, o modelo desenvolvido na ferramenta MATLAB, mostrou ser mais 

preciso quando relacionado aos dados empíricos. 

Outro modelo de calibração foi apresentado por Meirelles et al. (2017), em que a metodologia 

consistiu em ajustar a rugosidade das tubulações das redes de distribuição de água com base no RNA 

(Rede Neural Artificial), para o estabelecimento da pressão nos nós por meio de dados disponíveis 

de acompanhamento da rede. Como a utilização de métodos híbridos pode gerar erros, os autores se 

utilizaram de uma metodologia metaheurística para minimizar esses erros. Além disso, também foram 

utilizados para o seu desenvolvimento a calibração da rede hipotética C-town, que é referência para 

estudo desse tipo. O estudo foi realizado em uma rede real da cidade de Piracicaba, no distrito de 

medição chamado Campos do Conde II, composta por 153 tubulações e 121 nós, que são alimentados 

por um reservatório de nível constante, onde alguns nós foram selecionados para o estudo por serem 

mais sensíveis a vazão de descarga. (MEIRELLES et al., 2017) 

Zanfei et al. (2020) propuseram uma calibração de demanda de água e rugosidade de uma rede 

de distribuição de água teórica, em que a quantidade de medição era inferior ao número de variáveis. 

Sua fundamentação foi através de um algoritmo genético, em que os dados de aferição utilizados no 

desenvolvimento do modelo, são reduzidos, situação recorrente em sistemas reais. O processo de 

calibração foi comparado com alguns procedimentos de simulação, como a demanda nodal, pressão 

do nó, demanda distribuída no sistema e pressão distribuída. Segundo os autores esse procedimento 

de calibração desenvolvido pode ser aplicado a redes reais, por ser um modelo que em se utiliza de 

dados escassos de medição. 

Esta pesquisa, portanto, apresenta a utilização de dois modelos de calibração de redes de 

distribuição, sendo um modelo de Algoritmos Genéticos e outro de Redes Neurais Artificiais, 

buscando demonstrar qual tem melhor aplicação nos estudos de redes. 
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METODOLOGIA  

 Para a simulação, foi elaborada uma rede teórica simples, com 6 nós de consumo, 2 

reservatórios de nível fixo e 10 tubulações a interligando, caracterizando-se como uma rede malhada, 

como pode ser observada na Figura 1. 

 

Figura 1 – Rede malhada teórica proposta para o trabalho. 

 

A rede foi elaborada de modo a simular uma pequena região de distribuição de água em local 

montanhoso, cujos dados de elevação e demanda-base estão apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1 – Dados de elevação e demanda-base dos nós. 

Identificador do Nó Elevação (m) Demanda 
Base (l/s) 

Reservatório 1 920 — 
Reservatório 2 900 — 

Nó 3 890 2 
Nó 4 815 4 
Nó 5 860 3 
Nó 6 810 1 
Nó 7 850 2 
Nó 8 860 3 

 

Os dados referentes as tubulações como sua rugosidade, diâmetro e comprimento estão na 

Tabela 2. 

Tabela 2 – Dados das tubulações. 

Tubulação Comprimento 
(m) 

Diâmetro 
(mm) 

Rugosidade  

1 1000 150 135 
2 1000 150 100 
3 1000 75 110 
4 1000 100 130 
5 1000 100 122 
6 1000 75 111 
7 1000 50 90 
8 1000 50 120 
9 1000 150 150 
10 1000 100 100 
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Para executar as simulações, foi utilizado o software simulador hidráulico EPANET para 

Windows. As características do algoritmo genético utilizado para a calibração foram:  1000, 5000 e 

10000 gerações por simulação com 5% de chance de mutação e 50% de recombinação, conforme o 

fluxograma da Figura 2 onde se encontram maiores detalhes sobre, sendo que os genes são as 

rugosidades da tubulação. O objetivo do algoritmo é de realizar a calibração buscando, um desvio de 

no máximo ±2 m.c.a. para cada pressão individual e ±0,5 m.c.a. para a pressão média.. 

 

Figura 2 – Fluxograma do Algoritmo Genético para calibração da rede. 
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A Rede Neural Artificial (RNA) empregada para a calibração da rede é do tipo Perceptron do 

tipo backpropagation, isto é, os pesos (sinapses) entre os neurônios são atualizados conforme os 

resultados (de trás para a frente). A RNA conta com uma camada oculta apenas e possui como função 

de ativação dos neurônios das camadas oculta e de saída a função linear do tipo 𝑓(𝑥) = 𝑥 e é treinada 

com 1000, 5000 e 10000.  A camada de saída gera como resultado novas rugosidades, que então são 

utilizadas para o cálculo hidráulico, fazendo com que os pesos entre as camadas (sinapses) sejam 

atualizados. O esquema da RNA utilizada pode ser observada na Figura 3. 

 

Figura 3 – Esquema da RNA utilizada para calibração. 

Foram então realizadas calibrações utilizando 1000, 5000 e 10000 gerações para o Algoritmo 

Genético e 1000, 5000 e 10000 gerações para as Redes Neurais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

As simulações foram realizadas considerando 1000, 5000 e 10000 gerações/épocas, conforme 

as figuras 4, 5 e 6 respectivamente e Tabela 3. As comparações foram feitas com os resultados de 

referência obtidos a partir de simulações com o EPANET. Os melhores resultados para os algoritmos 

genéticos foram obtidos nas gerações 720, 4912 e 9277, enquanto os melhores resultados das redes 

neurais foram obtidos sempre nas últimas épocas, dada a característica de aprendizado desse tipo de 

algoritmo.  
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Figura 4 – Resultados para 1000 gerações/épocas. 

 

 

Figura 5 – Resultados para 5000 gerações/épocas. 

 

 

Figura 6 – Resultados para 10000 gerações/épocas. 
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Tabela 3 – Resultados detalhados das Figuras 4, 5 e 6 

 

O pior resultado em todas as simulações foi obtido no algoritmo genético de 1000 gerações para 

o nó 8, com um erro de 16,06% enquanto o melhor resultado foi obtido pelas redes neurais com 10000 

épocas para o nó 5, com 0,08% de erro. Destacam-se em todas as simulações dos algoritmos genéticos 

o nó 8 com os piores resultados e o nó 6 com os melhores resultados, enquanto as redes neurais 

obtiveram seus piores resultados com o nó 8, e os melhores resultados com o nó 5. 

Nota-se também que a opção de 5000 gerações/épocas produziu melhores resultados que a de 

1000, considerado esperado uma vez que indica maior número de soluções para os algoritmos 

genéticos ou melhor treinamento das redes neurais. Contudo, houve uma ligeira degradação dos 

resultados para a opção de 10000 gerações/épocas, excetuando-se alguns nós, indicando que a opção 

de 5000 gerações/épocas representa uma solução que apresenta um ponto ótimo entre qualidade dos 

resultados e menor tempo computacional. Contudo, é importante observar que em alguns pontos as 

redes neurais apresentaram menores erros comparados com os algoritmos genéticos, destacando 

principalmente os nós 4 e 5. 

Observa-se um melhor desempenho geral dos Algoritmos Genéticos em relação as Redes 

Neurais, considerando que são algoritmos de otimização amplamente empregados para a finalidade 

de calibração, enquanto as redes neurais são usuais para a previsão de dados. Contudo, os resultados 

mostram que há potencial de uso das redes neurais para calibração e até mesmo otimização e controle 

de redes de distribuição de água, sendo necessários ajustes em parâmetros como número de neurônios, 

número de camadas ocultas, funções de ativação, dentre outros. 

ID do nó

Pressão 

EPANET 

(mca)

Calibração 

AG (mca)
Erro (%) ID do nó

Pressão 

EPANET 

(mca)

Calibração 

AG (mca)
Erro (%) ID do nó

Pressão 

EPANET 

(mca)

Calibração 

AG (mca)
Erro (%)

Nó 3 16,83 16,65 1,07% Nó 3 16,83 14,92 11,35% Nó 3 16,83 16,51 1,90%

Nó 4 85,91 86,96 1,22% Nó 4 85,91 86,39 0,56% Nó 4 85,91 85,68 0,27%

Nó 5 38,87 39,22 0,90% Nó 5 38,87 39,61 1,90% Nó 5 38,87 39,46 1,52%

Nó 6 93,27 94,16 0,95% Nó 6 93,27 93,38 0,12% Nó 6 93,27 93,89 0,66%

Nó 7 37,28 36,17 2,98% Nó 7 37,28 38,56 3,43% Nó 7 37,28 35,69 4,27%

Nó 8 9,96 8,36 16,06% Nó 8 9,96 9,43 5,32% Nó 8 9,96 9,46 5,02%

Pressão 

média
47,02 46,92 0,21%

Pressão 

média
47,02 47,05 0,06%

Pressão 

média
47,02 46,79 0,49%

ID do nó

Pressão 

EPANET 

(mca)

Calibração 

RNA (mca)
Erro (%) ID do nó

Pressão 

EPANET 

(mca)

Calibração 

RNA (mca)
Erro (%) ID do nó

Pressão 

EPANET 

(mca)

Calibração 

RNA (mca)
Erro (%)

Nó 3 16,83 15,01 10,81% Nó 3 16,83 14,89 11,53% Nó 3 16,83 17,36 3,15%

Nó 4 85,91 85,03 1,02% Nó 4 85,91 85,05 1,00% Nó 4 85,91 85,53 0,44%

Nó 5 38,87 38,91 0,10% Nó 5 38,87 38,65 0,57% Nó 5 38,87 38,84 0,08%

Nó 6 93,27 91,69 1,69% Nó 6 93,27 91,66 1,73% Nó 6 93,27 91,94 1,43%

Nó 7 37,28 34,11 8,50% Nó 7 37,28 36,55 1,96% Nó 7 37,28 33,02 11,43%

Nó 8 9,96 11,33 13,76% Nó 8 9,96 10,55 5,92% Nó 8 9,96 8,56 14,06%

Pressão 

média
47,02 46,01 2,14%

Pressão 

média
47,02 46,23 1,69%

Pressão 

média
47,02 45,88 2,44%

1000 epocas 5000 epocas 10000 epocas

1000 5000 10000

gen 720 gen 4912 gen 9277
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CONCLUSÃO 

Foram comparados os resultados obtidos para calibração a partir de Algoritmos Genéticos e 

Redes Neurais Artificiais. Embora a finalidade das duas técnicas sejam diversas, entende-se que a 

comparação de resultados gerados por ambas pode ser produtiva para análise de situações diversas 

de sistemas hídricos como redes de distribuição de água. Os resultados dos Algoritmos Genéticos 

para a calibração foram superiores aos obtidos pelas Redes Neurais, uma vez que esse tipo de 

algoritmo é bastante conhecido e utilizado para calibrações, como pode ser observado em diversos 

trabalhos na área. Nos nós 4 e 5 as redes neurais apresentaram resultados superiores com menores 

erros em relação aos algoritmos genéticos. 

A grande vantagem do uso das RNA reside no seu aprendizado, ou seja, seria possível a 

calibração de uma mesma rede sob condições distintas, uma vez que as RNA podem ser treinadas 

para obter resultados conforme as entradas (no caso, demandas), permitindo modelos de calibração 

capazes de se adaptar a flutuações de demanda, por exemplo. 

Nesse sentido, os Algoritmos Genéticos podem ser empregados com a finalidade da obtenção 

de parâmetros ótimos para a obtenção de uma estratégia operacional ótima para a rede, como em Silva 

et al. (2020), enquanto as Redes Neurais possuem potencial para serem utilizadas para a operação, 

ajustando parâmetros de operação de bombas ou válvulas conforme a demanda. 

Ressalta-se que há potencial para uso das Redes Neurais para calibrações, uma vez que os 

resultados não indicam uma discrepância considerável com relação aos algoritmos genéticos, o que 

poderia indicar a impossibilidade de seu uso. Outro fato importante é que a rede proposta é pequeno 

porte e avalia-se a principal vantagem das redes neurais no aprendizado de sistemas mais complexos, 

como os reais sobretudo na obtenção de regras de manobras de válvulas redutoras e bomba de rotação 

variável. 
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