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RESUMO 

SANTOS, L. P. S. Otimização multiobjetivo da operação de sistemas de distribuição de água 

com bombas de rotação variável. 2017. 122p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental 

e Sanitária) – Escola de Engenharia Civil e Ambiental, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 

2017. 

Diante do crescimento populacional urbano e importância da água como recurso natural 

limitado, verifica-se a necessidade de implementar técnicas com a finalidade de reduzir os 

custos operacionais dos sistemas de distribuição de água e garantir abastecimento adequado. A 

otimização da operação de bombas pode ser utilizada com o propósito de atender as demandas 

de consumo com um menor custo energético, além de maximizar a confiabilidade hidráulica. 

Neste trabalho, um modelo híbrido de otimização/simulação foi desenvolvido tendo como 

suporte os algoritmos genéticos multiobjetivo e o simulador hidráulico EPANET. O método 

NSGA II (Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II) foi utilizado para a otimização da 

operação de bombas de rotação variável, ou seja, as variáveis de decisão do problema foram a 

rotação das bombas para cada hora ao longo do dia. Uma modificação do simulador hidráulico 

EPANET original, que não computa corretamente o rendimento de bombas de rotação variável, 

foi empregada para que as potências de cada bomba e, consequentemente o custo da energia 

elétrica, fossem calculadas corretamente. Foi realizada a representação do sistema no modelo, 

por meio da configuração da rede hipotética denominada ANYTOWN no EPANET e 

implementação do Algoritmo Evolucionário Multiobjetivo, determinação dos coeficientes de 

penalidade e determinação dos parâmetros e operadores genéticos (população, número de 

geração, probabilidade de mutação e probabilidade de recombinação). O teste de validade do 

modelo desenvolvido foi obtido por meio das simulações realizadas com os dados de entrada, 

incluindo os padrões de variação da velocidade de rotação das bombas. Conjuntos de soluções 

não dominadas (Frente Pareto) foram obtidos considerando-se primeiramente a penalidade de 

pressão negativa nos nós e, posteriormente, as penalidades de pressão negativa nos nós e 

fechamento/desligamento de tubos e/ou bombas. Todos os pontos encontrados representam 

soluções operacionais ótimas para o sistema considerando-se o período das últimas 24 horas 

para o cálculo das funções objetivo. Os resultados obtidos para os dois objetivos previamente 

definidos demonstram a eficácia do modelo, visto que principalmente com adoção da 

penalidade 2, apresenta pressões adequadas nos nós e nível adequado de água no reservatório, 

com a consequente economia de energia elétrica e aumento da confiabilidade hidráulica. 

Palavras-chave: Otimização multiobjetivo. Bombas de rotação variável. Custo energético. 

Confiabilidade hidráulica. EPANET. 
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ABSTRACT 

SANTOS, L. P. S. Multiobjective optimization of the operation of water distribution systems 

with variable speed pumps. 2017. 122p. Dissertation (Master in Environmental and Sanitary 

Engineering) - School of Civil and Environmental Engineering, Federal University of Goiás, 

Goiânia, 2017. 

 

Faced with urban population growth and the importance of water as a limited natural resource, 

there is a need to implement techniques to reduce the operational costs of water distribution 

systems and ensure adequate supply. The optimization of pump operation can be used to meet 

the demands of consumption with a lower energy cost, in addition to maximizing hydraulic 

reliability. In this work, a hybrid optimization / simulation model was developed based on the 

multiobjective genetic algorithms and the EPANET hydraulic simulator. The NSGA II (Non-

dominated Sorting Genetic Algorithm II) method was used to optimize the operation of variable 

rotation pumps, that is, the decision variables of the problem were the rotation of the pumps for 

each hour throughout the day. A modification of the original EPANET hydraulic simulator, 

which does not correctly compute the efficiency of variable-speed pumps, was employed so 

that the power of each pump, and consequently the cost of electric power, was calculated 

correctly. The representation of the system in the model was done by means of the configuration 

of the hypothetical network called ANYTOWN in the EPANET and implementation of the 

Multiobjective Evolutionary Algorithm, determination of the penalty coefficients and 

determination of genetic parameters and operators (population, generation number, mutation 

probability and probability of recombination). The validity test of the developed model was 

obtained through simulations performed with the input data, including the patterns of variation 

of the speed of rotation of the pumps. Non-dominated solutions (Pareto Front) were obtained 

considering first the negative pressure penalty at the nodes and, subsequently, the negative 

pressure penalties at the nodes and the closure / shutdown of tubes and / or pumps. All points 

found represent optimal operating solutions for the system considering the period of the last 24 

hours for calculating the objective functions. The results obtained for the two previously defined 

objectives demonstrate the effectiveness of the model, since mainly with adoption of penalty 2, 

presents adequate pressures at the nodes and adequate water level in the reservoir, with the 

consequent saving of electric energy and increased hydraulic reliability. 

 

Keywords: Multiobjective optimization. Pumps of variable speed. Energy cost. Hydraulic 

reliability. EPANET. 
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1 INTRODUÇÃO 

Grande parte da energia total gerada no país é proveniente de usinas hidrelétricas, em um 

contexto mais amplo, a geração de energia hidráulica correspondeu a 64,7% da energia total 

gerada no país, no mês de agosto de 2017. O restante é proveniente da geração eólica, 

fotovoltaica, termelétrica e termonuclear (ANEEL, 2017). Neste aspecto, ressalta-se que a 

diminuição do desperdício de energia elétrica reduz prejuízos ambientais advindos da 

construção de novas usinas, restringe a emissão de gás carbônico, minimiza o consumo de 

combustíveis fósseis, além de proporcionar economia sem alterar a eficiência dos serviços 

prestados (IEA, 2015).  

A disponibilidade de mananciais é cada vez menor, sobretudo em decorrência da urbanização 

das cidades e do aumento da demanda de água para abastecimento. Esse fator implica na 

construção de mais estações de bombeamento para efetuar a pressurização da água transportada. 

Como consequência, os custos operacionais das companhias de abastecimento de água, 

principalmente com energia elétrica, elevam-se. Estima-se que, em média 25% da energia gasta 

nestes sistemas são devido à ineficiência energética decorrente, dentre outros fatores, do 

emprego de equipamentos de bombeamento de baixo rendimento, do excesso de perda de carga 

hidráulica nas linhas adutoras e tubulações das redes, além da ausência de manutenção 

(GOMES, 2009). Dessa forma, percebe-se a necessidade de otimizar o funcionamento dos 

grupos elevatórios, de forma que possibilite a minimização do desperdício de energia. 

Diante da necessidade de atender a demanda de abastecimento de água, torna-se necessário 

aumentar a oferta por meio da operação eficiente do sistema. Ainda que seja possível ampliar 

os sistemas de abastecimento público, a realização desta intervenção não é suficiente para 

garantir o aumento da disponibilidade desse recurso, tendo em vista que a água pode ter as 

características facilmente alteradas, tornando-se imprópria para o consumo humano. Por esse 

motivo, a operação eficiente do sistema deve ser alcançada para proporcionar o aumento da 

oferta, bem como para eliminar gastos com suprimentos e obras emergenciais (SOUSA; 

SOARES; FORMIGA, 2013). 

Os custos com energia elétrica correspondem em torno de 5 a 30% do custo operacional total 

entre os prestadores de serviços de água e esgoto, podendo chegar a 40% ou mais em alguns 

países, como Índia e Bangladesh (LIU et al., 2012). Os serviços públicos de tratamento de água 
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e esgoto consomem cerca de 30% a 60% das contas de energia da cidade, o que representa um 

dos principais gastos das empresas (EPA, 2008), sendo que o bombeamento é responsável por 

até 80% do consumo global de energia (EPRI, 2002). Segundo Pedrosa Filho (2006), dentre os 

fatores que contribuem para esse elevado índice de consumo de energia elétrica, destacam-se: 

ausência de monitoramento dos principais parâmetros que regulam o sistema, equipamentos 

antigos, envelhecimento das tubulações, elevado desperdício de água, falta de uma política de 

manutenção e substituição e falta de investimentos na área operacional. 

Dessa forma, é necessário realizar análises dos componentes principais de uma estação de 

bombeamento de água, com o objetivo de maximizar a eficiência energética e manutenção dos 

equipamentos de operação do sistema. Considerando-se a eficiência energética, as estações de 

bombeamento de água são componentes fundamentais desses sistemas, são formadas por 

bombas de capacidades diferentes que operam para atender a demanda e são utilizadas para 

bombear água para um ou mais reservatórios (MONACHESI, 2005). 

Devido à complexidade encontrada pelos operadores em definir o melhor estado operacional 

das bombas e grau de abertura das válvulas, de forma a tornar o sistema mais eficiente em 

termos energéticos, recorre-se ao auxílio da otimização obtida por meio de rotinas 

computacionais. A utilização de técnicas de simulação por meio do modelo híbrido 

multiobjetivo consiste na obtenção de um conjunto de variáveis que satisfaça algumas restrições 

e otimize uma função constituída por mais de uma função objetivo. 

Os modelos de otimização multiobjetivo fornecem soluções não dominadas ou bem próximas 

do valor ótimo, possuem manipulação simples e são de fácil compreensão, são flexíveis às 

adaptações e às constantes alterações topológicas da malha e são mais adequados para sistemas 

com baixo nível de monitoramento e sujeitos a altos níveis de incertezas (LACERDA, 2009). 

Os modelos matemáticos de otimização geralmente fornecem soluções não dominadas, porém 

são pouco flexíveis a alterações no sistema e requerem informações precisas, portanto exigem 

monitoramento constante. No entanto, na realidade verifica-se falta de informação sobre os 

procedimentos de operação, mudança frequente na topologia da malha, aumento da demanda e 

outras incertezas que impedem o sistema de abastecimento de atender as condições de projeto, 

requerendo adaptações constantes. Esse fator dificulta a obtenção de soluções não dominadas 

pelos modelos. 
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Tradicionalmente, a comunidade científica dedica-se a pesquisas envolvendo a otimização de 

sistemas de abastecimento de água por meio da operação de bombas com a finalidade de 

minimizar os custos com energia e maximizar a confiabilidade do sistema. Para isso, vários 

métodos de operação foram desenvolvidos, sendo que a substituição de bombas de rotação 

constante por bombas de rotação variável na modelagem hidráulica têm obtido resultados mais 

fidedignos para redução de custos operacionais sem exigir intervenções onerosas na 

infraestrutura do sistema (GIUSTOLISI et al., 2013).O uso de bombas de velocidade constante 

em sistemas de distribuição de água muitas vezes resulta em situações que a pressão pode ser 

significativamente mais elevada do que o necessário. Já a utilização de bombas equipadas com 

unidades de velocidade de rotação variável normalmente fornece potencial para melhorias na 

eficiência do funcionamento do sistema, gerando economia de energia. O controle de sistemas 

de distribuição de água pressurizado com bombas de velocidade fixa é impreciso e muitas vezes 

podem ser operadas de forma ineficiente, com pressões indesejáveis em vários locais 

(LINGIREDDY; WOOD, 1998). 

Algumas vantagens hidráulicas para utilização de bombas de rotação variável podem ser 

destacadas, como: a manutenção da pressão próxima aos níveis mínimos exigidos, a perda de 

água por vazamentos é minimizada porque as pressões mínimas podem ser mantidas, o tempo 

de funcionamento da bomba pode ser facilmente controlado, e transientes associados ao início 

e parada de bombas são eliminados. Entretanto, a seleção inadequada pode ocasionar certas 

desvantagens, como: menor eficiência em termos energéticos quando são operadas em baixas 

velocidades, manutenção ou equipamentos adicionais podem ser necessários para proteger a 

bomba, e podem possuir fator de segurança inferior para proteção contra incêndio (ACEE, 

1991). 

A avaliação da eficiência de bombas de rotação variável normalmente é estimada utilizando-se 

as leis de semelhança. As leis de semelhança estão relacionadas às características das bombas 

que operam com velocidades diferentes, e no contexto de distribuição de água, geralmente são 

utilizadas para prever as curvas de bombas de velocidade variável. No entanto, essa lei contém 

aproximações porque não considera os fatores que não se ajustam com a velocidade. Nesse 

caso, a aproximação inerente à lei de semelhança que calcula a eficiência e a potência, pode 

reproduzir resultados errôneos, especialmente para bombas de pequenas dimensões 

(SIMPSON; MARCHI, 2013). 
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Por isso, o simulador hidráulico EPANET 2.0 é impreciso para o cálculo da eficiência desse 

tipo de bomba (MARCHI; SIMPSON, 2013). Para isso, alguns pesquisadores, como Marchi e 

Simpson (2013) e Coutinho (2015) programaram uma rotina para a correção da eficiência de 

bombas de rotação variável no EPANET 2.0. 

Como desvantagem no processo de otimização multiobjectivo com bombas de velocidade fixa, 

destaca-se a disponibilidade de informação limitada da bomba e o alto esforço computacional 

requerido para incluir um grande número de opções de bombas no processo de otimização 

(HODGSON; WALTERS, 2002). 

Uma das áreas com grandes potenciais para redução dos custos de energia elétrica consiste na 

programação da operação de bombas. Desde a década de 1980 houve várias tentativas para 

desenvolver algoritmos de controle para otimizar a operação de sistemas de abastecimento de 

água. Nesse aspecto, Walski et al.(1987) publicou as principais soluções advindas da reunião 

de pesquisadores em uma Conferência sobre modelos, em que cada grupo de participantes 

resolveram problemas de dimensionamento relacionados à expansão da rede de abastecimento 

de Anytown, nos Estados Unidos. O problema em destaque foi a escolha de novas tubulações, 

bombas e tanques, além da limpeza e alinhamento das tubulações antigas para atender os 

requisitos mínimos de pressão com um custo mínimo de construção e energia elétrica. Uma das 

observações mais importantes foi que o dimensionamento e localização do tanque podem afetar 

significativamente a solução ideal, além disso, o dimensionamento do sistema não deve ser feito 

sem analisar cuidadosamente a eficiência das bombas, visto que operação ineficiente implica 

em maiores custos. 

Têm-se como exemplos de pesquisas na área, estudos de Jowitt e Germanopoulos (1992) que 

apresentaram um método baseado na programação linear para determinar um cronograma ideal 

de bombeamento em um período de 24 horas. Lansey e Awumah (1994) que utilizaram a 

programação dinâmica para determinar os horários de funcionamento da bomba, destinado a 

sistemas de pequeno porte. Barán, Von Lücken e Sotelo (2005) usaram algoritmos 

evolucionários multiobjetivo para minimizar o custo de energia elétrica, custo de manutenção, 

potência máxima de pico e nível de variação do reservatório. Odan et al. (2015) desenvolveram 

uma metodologia baseada na integração de três modelos: previsão da procura em tempo real, 

modelo de simulação hidráulico e otimizador do modelo. O processo de otimização foi utilizado 

para minimizar o custo de energia elétrica consumido no bombeamento e proporcionar o 

aumento da confiabilidade operacional. 
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Ainda que seja possível constatar a comprovada eficácia das metodologias desenvolvidas por 

diversos autores da área, a ausência de políticas de apoio à gestão operacional dos serviços de 

abastecimento de água provoca o distanciamento da aplicação do desenvolvimento tecnológico. 

Nesse caso, a disponibilidade de metodologias mais simples de operação pode contribuir para 

o planejamento operacional eficiente. 

A utilização de bombas de rotação variável em sistemas de abastecimento de água permite a 

manutenção da pressão próxima aos níveis mínimos permitidos, reduzindo o índice de perdas 

por vazamento. Isso ocorre porque as leis de semelhança comprovam que a mudança na vazão, 

altura manométrica e potência variam de acordo com a velocidade da bomba (SIMPSON; 

MARCHI, 2013). 

O abastecimento de água pode consumir grandes gastos com energia elétrica, e geralmente 

constituem a maior despesa dos serviços públicos de água de forma global (ABDELMEGUID; 

ULANICKI, 2010). Gomes (2004) afirma que os custos com bombeamento, na maioria das 

vezes, ultrapassam os custos de investimentos das instalações e implantação dos sistemas de 

abastecimento de água ao longo da vida útil do projeto. Assim, a redução no consumo 

energético representa grande economia ao país. 

Outro fator importante que deve ser considerado é que embora os sistemas de distribuição de 

água forneçam um serviço essencial, também contribuem para liberação de emissões de gases 

de efeito estufa por meio da utilização de eletricidade a partir de fontes de combustíveis fósseis 

para fins de bombeamento. Wu et al., (2012) e Stokes et al., (2014) analisaram redução de 

custos e emissão dos gases efeito estufa considerando a operação do sistema com bombas de 

rotação variável. 

Em geral, grande parte dos sistemas de abastecimento de água está em plena operação por 

algumas décadas. Diante disso, a otimização da reabilitação tem proporcionado o 

desenvolvimento de ferramentas para a melhoria dessas unidades. A partir das propostas de 

Sousa (2013), Diniz (2014) e Coutinho (2015), essa pesquisa será direcionada à otimização 

operacional por meio da minimização do consumo de energia elétrica e maximização da 

confiabilidade hidráulica. 

Nesta pesquisa, foi utilizado o simulador hidráulico com alterações no código fonte do 

EPANET 2.0 propostas por Coutinho (2015). A utilização do simulador hidráulico alterado se 
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deve ao fato do EPANET 2.0 original apresentar imprecisão no cômputo da eficiência de 

bombas com velocidade de rotação variável. Isso ocorre porque o EPANET 2.0 não considera 

as leis de semelhança para calcular a eficiência da bomba quando sua velocidade é reduzida. 

Ao invés disso, o software utiliza a curva de eficiência original na velocidade nominal, 

geralmente fornecida pelo fabricante. Dessa forma, a potência da bomba e o consumo de energia 

recuperada, inversamente proporcionais à eficiência, são incorretos.  

As simulações hidráulicas foram realizadas ao longo de um período estendido de 72 horas. 

Entretanto, para fins de avaliação das funções objetivo e dos valores das restrições, foram 

consideradas apenas as últimas 24 horas. Esta abordagem minimiza os efeitos das condições 

iniciais sobre a operação da rede de distribuição de água (KUREK; OSTFELD, 2014). 

O modelo de otimização multiobjetivo proposto consiste na integração do algoritmo genético 

evolucionário multiobjetivo NSGA-II ao simulador hidráulico proposto por Coutinho (2015), 

ambos codificados na linguagem C++ e acoplados ao compilador Borland Builder C++ 6.0. O 

simulador hidráulico utilizado foi o software EPANET 2.0 porque além de ser de domínio 

público e amplamente utilizado na literatura, permite a implementação da rotina computacional 

na linguagem mencionada utilizando-se a ferramenta Toolkit.  

A verificação do modelo proposto utilizou a rede hipotética de ANYTOWN, apresentada por 

Walski et al. (1987), considerada como sistema de referência da literatura para análise e 

comparação de diferentes algoritmos de otimização, com a finalidade de determinar o projeto 

mais eficaz economicamente para reforçar o sistema existente para atender às demandas 

projetadas (FARMANI et al., 2004, GIACOMELLO et al., 2013; MALA-JETMAROVA et al., 

2014). 

O desenvolvimento do modelo multiobjetivo proposto por este trabalho visa obter uma 

ferramenta que minimize o custo de energia elétrica nas estações elevatórias e proporcione o 

aumento da confiabilidade do sistema por meio da utilização de bombas de rotação variável. O 

modelo escolhido envolve a busca de informações do sistema, que será capaz de elaborar 

adequadamente as simulações hidráulicas por meio da identificação de soluções não dominadas 

utilizando-se algoritmos evolucionários multiobjetivos e o simulador hidráulico EPANET 2.0 

(ROSSMAN, 2000a). 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Esta pesquisa teve como objetivo desenvolver um modelo para definição de regras operacionais 

de redes de distribuição de água com bombas de rotação variável baseado na otimização da 

máxima eficiência energética e da confiabilidade hidráulica empregando algoritmos 

evolucionários multiobjetivos.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos deste trabalho foram: 

● Acoplar o simulador hidráulico EPANET 2.0 com correções propostas por Coutinho (2015) 

ao modelo de otimização multiobjetivo. 

● Estabelecer regras operacionais que priorizem simultaneamente a redução do custo de energia 

elétrica consumida pelas bombas e maximização da confiabilidade hidráulica. 

● Extrair regras operacionais por meio da melhoria do processo de busca de uma solução ótima, 

recorrendo-se ao algoritmo evolucionário multiobjectivo (AEMO). 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A literatura foi revisada abordando com ênfase em pesquisas de otimização de sistemas de 

distribuição de água considerando modelos de vazamentos relacionados com o consumo de 

energia elétrica a fim de aumentar a confiabilidade hidráulica. 

3.1 SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

Os sistemas de abastecimento de água são constituídos por um conjunto de componentes que 

englobam o manancial, a captação, as estações de tratamento de água, os reservatórios, as redes 

de distribuição, as adutoras e as estações elevatórias (TSUTIYA, 2006). O processo inicia-se 

na captação, com a tomada d’água que ocorre geralmente em represas ou rios.  

Posteriormente, é realizado o bombeamento de água bruta por bombas centrífugas instaladas 

em paralelo na estação de bombeamento. As bombas acopladas a potentes motores trifásicos 

são os principais responsáveis pelo elevado consumo de energia elétrica em sistemas de 

abastecimento de água, isto porque requerem parcelas significativas de energia mecânica para 

transportar grandes volumes de água dos mananciais até a Estação de Tratamento de Água 

(ETA). Depois, a água é bombeada da ETA até chegar aos reservatórios de água tratada (DINIZ, 

2014). 

As estações elevatórias são essenciais nas etapas de adução, captação, tratamento, reservação e 

distribuição. Servem para bombear a água a pontos mais elevados para garantir vazão nas linhas 

adutoras (TSUTIYA, 2006). Normalmente, as estações elevatórias com bomba de rotação 

constante apresentam rendimento energético muito baixo porque pressões elevadas à jusante da 

bomba causam aumento no número de vazamentos e variações frequentes nos escoamentos. 

Devido a esses transtornos, bombas de rotação variável têm sido utilizadas como substituição 

das bombas de rotação constante. 

A distribuição constitui-se na última etapa do sistema de abastecimento e destina-se a conduzir 

água com qualidade, quantidade e pressão suficientes por meio das tubulações, para os diversos 

pontos de atendimento. As redes de distribuição de água são projetadas para abastecer com 

pressão mínima suficiente, com a finalidade de economizar água e energia elétrica, isso porque 

pressões elevadas contribuem para que ocorram vazamentos, rupturas de tubulações e aumento 

de consumo de energia (LAMBERT, 2000). 
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Segundo Ghorbanian, Karney e Guo (2015), até mesmo em países desenvolvidos como Canadá 

e Estados Unidos ocorrem vazamentos nos sistemas de distribuição de água, geralmente por 

falta do estabelecimento de critérios mínimos de pressão que deveriam ser instituídos na gestão 

específica para cada projeto. Nesses casos, os processos de gestão normalmente utilizam 

válvulas redutoras de pressão localizada na entrada de uma zona de pressão isolada e calibrada, 

chamada de área de gestão. Os vazamentos são estimados a partir da vazão mínima noturna, e 

utilizados em conjunto com a pressão média do sistema antes e após a redução da pressão para 

estimar a sensibilidade do sistema à ocorrência de vazamentos devido à variação da pressão 

(SCHWALLER e VAN ZYL, 2014). 

Embora as perdas de água ocorram em todos os sistemas de distribuição, em muitas redes de 

água, as perdas são maiores que 30 a 40%, esse fator atribui-se ao envelhecimento, deterioração 

dos componentes do sistema e gerenciamento incorreto (Fontana et al., 2012).  

Operacionalmente, as perdas correspondem à diferença entre o volume total fornecido aos 

consumidores e o volume contabilizado pelas companhias de abastecimento. Estas perdas são 

classificadas em reais ou aparentes. As perdas reais decorrem de problemas como vazamentos, 

envelhecimento de tubulações, operação e manutenção inadequadas. As perdas aparentes são 

decorrentes de erros de macro e micromedição dos equipamentos, erros nos cadastros dos 

sistemas e fraudes nas ligações (GOMES, 2004). 

Técnicas de localização de vazamentos podem ser divididas em duas categorias: externa e 

interna (ADEC, 1999). O uso de métodos externos como registro acústico detecta vazamentos 

por meio de sensores fixados ao longo da tubulação, apesar de detectar pequenos vazamentos, 

a técnica tem como desvantagens a necessidade de um grande número de sensores. Outro 

método externo é o radar de penetração no solo que fornece perfis das seções transversais do 

solo em torno das tubulações para detectar vazamentos, no entanto, a aplicação é demorada, 

não sendo apropriados para grandes áreas urbanas. Já os métodos internos usam dados 

monitorados continuamente, geralmente dados de vazão e pressão, para inferir a localização 

dos vazamentos utilizando modelos matemáticos (SANZ e PÉREZ, 2015). Técnicas de 

localização de vazamentos em regime permanente foram desenvolvidas recentemente (WU et 

al., 2009; Pérez et al., 2011; Goulet et al., 2013). Estas técnicas analisam as diferenças entre as 

medições realizadas em campo e os valores estimados utilizando cenários com perdas de água 

para sinalizar a probabilidade de vazamentos em determinada zona. 



22 
Otimização multiobjetivo da operação de sistemas de distribuição de água com bombas de rotação variável 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L. P. S. SANTOS   

O uso de modelos para monitorar e supervisionar as redes de distribuição de água é uma prática 

comum das empresas do ramo. Segundo Sumer e Lansey (2009) é necessária a calibração destes 

para a obtenção de resultados confiáveis e se possível, considerar a evolução das demandas 

porque os parâmetros mudam continuamente e os resultados podem ser mascarados se essa 

evolução não for ponderada. 

Outro aspecto relevante considerado em sistemas de distribuição de água consiste na utilização 

de bombas de rotação variável, visto que estas proporcionam a manutenção das pressões 

próximas aos níveis necessários. Dessa forma, o nível de perdas por vazamentos são 

minimizados, os períodos de funcionamento das bombas podem ser controlados, e os 

transitórios associados aos arranques e paradas bruscas das bombas são eliminados (RIBEIRO, 

2002). 

A interface entre modelos de simulação hidráulica, de otimização e de definição de regras 

operacionais devem possibilitar a análise de problemas complexos, envolvendo critérios de 

múltiplos objetivos. Para isso, devem ser elaborados de forma a facilitar a introdução de 

equações restritivas e promover a obtenção dos valores da função objetivo.  

3.2 BOMBAS DE ROTAÇÃO VARIÁVEL 

Em sistemas de distribuição de água, o componente que consome maior parte da energia é a 

bomba, e uma redução eficiente no consumo de energia só pode ser alcançada por meio da 

redução das ineficiências da bomba e na demanda de energia (CARLSON; WALBURGER, 

2007). Por isso, projetistas que desejam reduzir os custos e consumo de energia, muitas vezes 

avaliam a possibilidade de substituir bombas de velocidade fixa por bombas de rotação variável. 

Essas bombas possuem motores ligados a um acionamento denominado inversor de frequência, 

cuja função é o controle da velocidade de rotação dos motores de forma que a variação da vazão 

da bomba se ajuste à velocidade do motor. Ainda, segundo os autores, a redução no consumo 

de energia elétrica varia de 5 a 20% pela implantação de inversores de frequência. 

No entanto, há muitos equívocos sobre inversores de frequência e as economias de energias 

produzidas. Walski (2001) mostrou aplicações em sistemas de distribuição de água, usando uma 

bomba de velocidade constante dimensionada corretamente resultou em menores custos no 

ciclo de vida do que usando uma bomba com velocidade de rotação variável. A eficiência geral 

de uma bomba de velocidade variável pode ser identificada pela Equação 3.1. 
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𝑒𝑤𝑤 = 𝑒𝑝𝑒𝑚 𝑒𝑑 , 

(3.1) 

   

em que: 𝑒𝑤𝑤 é a eficiência global; 𝑒𝑝 é a eficiência da bomba; 𝑒𝑚 é a eficiência do motor; 𝑒𝑑 é 

a eficiência da unidade. 

Pelo fato da bomba de rotação variável ser executada em velocidades diferentes, resulta em 

uma alteração na curva característica da bomba. Como o funcionamento destas pode ser 

adaptado para cumprir os requisitos do sistema, geralmente proporcionam mais eficiência do 

que as bombas convencionais de velocidade fixa. Os simuladores hidráulicos são utilizados 

nesse caso, para estimar a economia de energia e simular o comportamento do sistema de 

bombeamento (LINGIREDDY; WOOD 1998).  

Quando a velocidade da bomba é alterada, a eficiência geralmente é determinada por meio de 

uma curva de eficiência de fluxo na velocidade nominal da bomba e leis de semelhança, que 

descrevem a relação entre as variáveis envolvidas no desempenho, tais como: vazão, carga total 

e velocidade de rotação da bomba. As leis de semelhança são comumente utilizadas para 

descrever o comportamento da vazão, altura manométrica e potência da bomba, quando a 

velocidade de rotação é alterada. Assim, essas leis refletem o fato de que as características 

adimensionais são constantes para bombas semelhantes (SIMPSON; MARCHI, 2013). As 

características adimensionais da bomba são apresentadas: 

 

 
𝐶𝑄 =  

𝑄

𝑁𝐷3
 , 

(3.2) 

   

 
𝐶𝐻 =

𝑔𝐻

𝑁2 𝐷2
 
 , 

(3.3) 

 

 
𝐶𝑃 =

𝑃

𝜌𝑁3𝐷5
 , 

(3.4) 

em que: 𝐶𝑄 é o coeficiente adimensional de vazão; 𝐶𝐻 é o coeficiente adimensional de altura 

manométrica; 𝐶𝑃 é o coeficiente adimensional de potência; 𝑄 é a vazão da bomba (m³/s); 𝐻 é 

altura manométrica da bomba (m); 𝑃 é a potência da bomba (W); 𝑁 é a velocidade de rotação 
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da bomba (rpm); 𝐷 é o diâmetro do rotor (m); 𝑔 é a aceleração da gravidade (m/s²); 𝜌 é a massa 

específica do líquido (kg/m³). 

A Equação 3.4 representa a eficiência de forma indireta, isso porque a potência é proporcional 

ao produto da vazão e da altura manométrica, divididos pela eficiência, 𝜂: 

 

 
𝑃 =

𝜌𝑔𝑄𝐻

𝜂
 . 

(3.5) 

   

De acordo com as equações anteriores, 𝐶𝑄, 𝐶𝐻 e 𝐶𝑃 são iguais para bombas semelhantes. Se 

uma bomba é rotacionada com uma velocidade diferente, ou possui diâmetro diferente, as 

características da bomba são representadas por curvas adimensionais únicas tanto em termos de 

𝐶𝐻x𝐶𝑄 , como em termos de 𝜂x𝐶𝑄 , de acordo com a Figura 3.1. 

Figura 3.1 – Exemplo de curvas adimensionais para bombas semelhantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Marchi e Simpson (2013) adaptado por Coutinho (2015). 

As leis de semelhança também podem apresentar um caso particular de bombas com 

características adimensionais que descrevem mudança de velocidade, dessa forma, são válidas 

para situação de diâmetro constante. As equações a seguir mostram que a vazão, altura 

manométrica e potência são funções lineares, quadráticas e cúbicas respectivamente da 

velocidade da bomba, N: 
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𝑄1

𝑄2
=

𝑁1

𝑁2
 , 

(3.6) 

  

𝐻1

𝐻2
= (

𝑁1

𝑁2
)

2

, 
(3.7) 

  

𝑃1

𝑃2
=  (

𝑁1

𝑁2
)

3

. 
(3.8) 

 

  

O simulador hidráulico EPANET não utiliza as Equações 3.4 ou 3.8 para calcular a potência de 

uma bomba que funciona em velocidades diferentes. Ao invés disso, utiliza a curva de eficiência 

referente à vazão versus velocidade nominal da bomba, normalmente fornecida pelo fabricante. 

Quando a velocidade da bomba é reduzida, a curva referente à eficiência versus vazão se 

desloca para a esquerda e se estreita, já a curva 𝜂-𝐶𝑄  permanece constante e mantém o melhor 

ponto de eficiência. O comportamento da curva  𝜂 – 𝑄 em duas velocidades diferentes é 

apresentado na Figura 3.2.  Quando a velocidade diminui, a curva de eficiência estreita-se 

porque a gama de vazão ao longo da qual a bomba pode funcionar é reduzida, de acordo com a 

Equação 3.6 (MARCHI; SIMPSON, 2013).  

Marchi e Simpson (2013) utilizaram as relações de semelhança para comparar a potência 

estimada pelo EPANET 2.0, conforme a Figura 3.2. Dessa forma, utilizaram uma rede 

hipotética simples constituída por uma bomba utilizada para recalcar água de um reservatório 

de nível fixo para um reservatório de nível variável. Uma redução de 76,5% da velocidade 

nominal de rotação resultou na mudança do ponto de operação de A (124,1 L/s; 120,8m) para 

B (95 L/s; 70,8m), na curva HxQ. Na curva 𝜂xQ, ocorreu a mudança de C (124,1 L/s; 84,2%) 

para D (95L/s; 84,2%). No entanto, ao invés de considerar a mudança de C para D, o programa 

computa a mudança de C para E (95 L/s; 76,3%). No ponto E, o valor calculado para a potência 

da bomba pelo software foi de 86,4 kW, mas, na realidade com a velocidade de rotação menor, 

a potência da bomba deveria ser de 78,3 kW. Portanto, neste caso, o EPANET 2.0 superestimou 

a potência da bomba. 

A diminuição da eficiência decorrente da redução da velocidade das bombas foi relatada por 

alguns autores, dentre eles destacam-se Sârbu e Borza (1998) que relacionaram a nova 

eficiência, com os dados de eficiência original e velocidade de rotação da bomba. Abordagens 
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generalizadas consideram que a eficiência é uma função do número de Reynolds (Eq. 3.9). 

Gulich (2003) destaca que um dos primeiros métodos para dimensionar a eficiência de bombas 

semelhantes foi formulado considerando-se que apenas uma parte das perdas de energia é 

função do número de Reynolds, de acordo com a (Eq. 3.10). 

 
𝑅𝑒 =  

𝑉𝐷

𝜐
 , 

(3.9) 

 

 1 − 𝜂2

1 − 𝜂1
= 𝐾 + (1 − 𝐾) ( 

𝑅1

𝑅2
)

𝑚 

. 
(3.10) 

   

Em que: 𝑅𝑒 é o número de Reynolds; V é a velocidade do fluído (m/s); D é o diâmetro do rotor 

(m); 𝜐 é a viscosidade cinemática (m²/s); 𝜂 é a eficiência; K refere-se às perdas de energia; 1 e 

2 referem-se a duas velocidades distintas de rotação. 

Figura 3.2 – Ponto de operação da bomba em duas velocidades de rotação. 

 

Fonte: Marchi e Simpson (2013) adaptado por Coutinho (2015). 

Lingirredy e Wood (1998) demonstraram três exemplos para comprovar a eficiência de bombas 

de rotação variável. O primeiro exemplo refere-se à utilização de bombas de rotação variável 
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para reduzir os vazamentos existentes nos sistemas de distribuição de água. Ainda foi realizada 

uma análise de custo, que demonstrou economia anual de 75.500 dólares e economia de energia 

de aproximadamente 15%. O segundo exemplo ilustra o cálculo da velocidade ideal para 

minimizar custos de bombeamento para alcançar os objetivos hidráulicos propostos. Nesse 

caso, foi utilizada uma metodologia previamente desenvolvida baseada na otimização de um 

algoritmo genético. E o terceiro exemplo demonstra a utilização de bombas de rotação variável 

para controlar transientes hidráulicos, devido à redução das variações de pressão no sistema 

quando comparado com a utilização de bombas de velocidade constante. 

Simpson e Marchi (2013) demonstraram a imprecisão do simulador hidráulico EPANET 2.0, 

por não considerar as leis de semelhança diante da mudança da velocidade de bombas de 

rotação variável, por isso, os autores apresentaram a correção do código para melhoria adicional 

do simulador mencionado. Os autores concluíram que as fórmulas de Sârbu e Borza (1998) 

proporcionaram uma estimativa mais acurada da eficiência em relação às leis de semelhança, 

considerando ampla faixa de velocidade de rotação, desde que não seja reduzida para menos de 

70% da velocidade nominal. Ainda vale ressaltar que os resultados foram satisfatórios apenas 

para bombas médias e de pequeno porte. 

Apesar da imprecisão do simulador hidráulico EPANET 2.0 para verificação da eficiência de 

bombas de rotação variável, autores como Kurek e Ostfeld (2014) aplicaram modelagem para 

reduzir os custos com energia elétrica, melhorar a qualidade da água e confiabilidade do 

sistema. Para alcançar os resultados, os autores utilizaram três tipos de restrições. A primeira 

estava relacionada aos valores que as variáveis, como vazão e pressão, deveriam atender. Para 

isso, a dinâmica da rede era incorporada ao simulador hidráulico, de forma que para cada passo 

da simulação retornava um código de aviso indicando se a simulação foi bem sucedida. A 

próxima restrição impunha a operação periódica sobre os tanques da rede, especialmente para 

o funcionamento confiável da rede. E a terceira restrição referia-se ao armazenamento de água 

para garantir a confiabilidade. 

Bene e Hős (2012) apresentaram uma técnica para resolver o problema de enchimento de 

reservatório com menor custo possível utilizando bombas de rotação variável. A técnica 

baseava-se na manutenção dos valores mais baixos de consumo da energia elétrica. Os 

resultados principais da pesquisa foram a definição do ponto operacional correspondente ao 

consumo de energia mínimo e a definição do intervalo de tempo para enchimento do 

reservatório. 
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A relação entre o controle de bombas e válvulas depende dos limites hidráulicos do escoamento 

e dos níveis de operação dos reservatórios. Por meio da alteração do estado das bombas e das 

válvulas, ou do ajuste de rotação, é possível controlar os limites operacionais do sistema. Para 

isso, é necessário harmonizar as ações de operação, desde que não sejam conflitantes com os 

objetivos pretendidos. Isso possibilita a elaboração de um roteiro multiobjetivo, que aborde as 

configurações topológicas dos sistemas de abastecimento de água e que seja facilmente 

adaptável as suas particularidades (LACERDA, 2009). 

3.3 MODELO DE SIMULAÇÃO HIDRÁULICA 

Os modelos hidráulicos de sistemas de abastecimento de água são a representação do 

funcionamento hidráulico dos condutos sob pressão, que incluem bombas, válvulas e 

reservatórios. O funcionamento dos simuladores hidráulicos está baseado em conceitos de 

conservação de massa e de conservação de energia; dessa forma, em cada nó, a somatória das 

vazões afluentes deve igualar-se à soma das vazões efluentes, normalmente demandas, da 

mesma forma que para cada trecho, há que se verificar a equação de Bernoulli. “A solução 

desse sistema de “n” equações (chegando à casa dos milhares para sistemas de redes de 

abastecimento reais) é feita utilizando o método desenvolvido pelo Prof. Todini, chamado 

‘método gradiente’” 1 (TODINI, 2000). 

As análises hidráulicas são muito úteis no sentido de identificar problemas de abastecimento 

devido à pressão descontrolada, ou quanto à qualidade da água distribuída; otimizar a energia 

dos sistemas de bombeamento; detectar perdas; treinar operadores da manutenção e da 

operação, além de compreender o funcionamento do sistema. Os modelos hidráulicos podem 

auxiliar na escolha da bomba ótima para uma estação elevatória; verificar o ponto de 

funcionamento de uma bomba de estação elevatória; estudar a otimização de adutoras em 

sistemas produtores e reduzir o tempo de cálculo no processo tradicional. 

Apesar das vantagens de utilização dos modelos de simulação hidráulica, para atender os 

requisitos funcionais, geralmente as bombas são superdimensionadas em relação às condições 

                                                           
1 No site www.epa.gov, da agência de proteção ambiental do governo norte-americano, pode ser “baixado” um 

software de código fonte livre (open-source), chamado “EPANET”, que é o simulador hidráulico no qual se baseia 

a maioria dos softwares comerciais para essa finalidade, como, por exemplo, o WaterCad (www.haestad.com ) e 

o MikeNet (www.boosintl.com). Vale dizer que, além do simulador EPANET, é encontrado no site, para download 

gratuito, o manual e um kit de “ferramentas de programação”, que permite ao usuário avançado a personalização 

do próprio software. (PROCEL, 2005, p. 66) 
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de funcionamento reais. Portanto, em algumas situações, o ponto de funcionamento das bombas 

pode migrar para as áreas de alto rendimento, mesmo fora dos diagramas providos pelo 

fornecedor. Nestes casos, para aumentar a eficiência do sistema e reduzir o consumo de energia, 

a válvula de regulação pode ser usada como sistema de controle. No entanto, com o 

desligamento parcial da válvula, as características da rede se transformam, implicando na 

redução de vazão, aumento da altura manométrica e da eficiência da bomba (SÂRBU e 

BORZA, 1998). É importante destacar que o aumento da altura manométrica leva a uma 

diminuição da eficiência hidráulica da rede, este fator é motivo pelo qual alguns autores, tal 

como Georgescu (1998), não recomenda a utilização de válvulas. Sârbu e Borza (1988), 

destacam a utilização de bombas de rotação variável como método vantajoso para promover 

variações de vazão.  

Com relação aos parâmetros energéticos básicos de análise de bombas em sistemas de 

distribuição de água, destacam-se a energia específica utilizada para o bombeamento e a energia 

específica do sistema, representada por 𝑊𝑒. Pode ser calculada de por meio da Equação 3.11: 

𝑊𝑒 =  
∫ 𝑃𝑑𝑡

𝑇𝑝

0

∑
𝑄𝑖𝐻𝑖

𝜂𝑖
𝑇𝑃

24
𝑖=1

∗ 100 , 
(3.11) 

 

em que: 𝑄𝑖, 𝐻𝑖 , 𝜂𝑖 são características das bombas referentes à uma determinada hora i do dia , 

∫ 𝑃𝑑𝑡
𝑇𝑝

0
 representa a energia consumida durante um intervalo de tempo 𝑇𝑃, com vazão diferente 

de 𝑄𝑖. 

Coutinho (2015) realizou uma intervenção no código fonte do simulador hidráulico EPANET 

2.0 utilizando-se a fórmula de Sârbu e Borza (1998) para o cálculo da eficiência de bombas de 

rotação variável. Outro aspecto importante dessa intervenção consistiu em recuperar a 

eficiência das bombas como resultado de saída da ferramenta por meio da utilização das 

propostas de Simpson e Marchi (2013). As simulações hidráulicas foram realizadas em período 

estendido, com uma rede hipotética equipada com bombas de rotação variável, para condições 

de eficiência constante e variável.  

Segundo Coutinho (2015), as simulações para condições de bombeamento constante tiveram 

por objetivo verificar o acionamento da rotina implementada no código fonte do EPANET 2.0, 

já que deveria ser computada pelo programa somente se informada, caso contrário, o programa 
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adotaria uma eficiência global, com valor padrão de 75% para as bombas durante a simulação. 

Dessa forma, o autor concluiu que em condições de bombeamento com eficiência constante, os 

resultados previstos pelo programa, tanto na versão original quanto na versão modificada 

devem ser iguais. 

A verificação consistiu na comparação de resultados de saída das variáveis de estado 

relacionadas ao reservatório e bombas do sistema de ambas as versões do EPANET 2.0. A 

seleção das variáveis considerou a necessidade de uma análise por amostragem, destacando-se: 

nível de água do reservatório, vazão, altura manométrica e potência das bombas. As simulações 

para condições de bombeamento com eficiência variável tiveram por objetivo analisar a 

influência das intervenções realizadas no código fonte do software, com relação ao cálculo da 

eficiência, da potência e do consumo de energia de bombas de rotação variável. Na etapa de 

avaliação, o autor considerou os valores máximos e mínimos, tanto de eficiência como de 

potência indicados pelo programa, o erro dos resultados por meio da comparação com os 

valores obtidos pela fórmula utilizada, além das estatísticas de consumo de energia do sistema 

gerada no final da simulação. 

3.4 ALGORITMOS GENÉTICOS 

Uma quantidade significativa de pesquisas têm sido realizadas na otimização de sistemas de 

distribuição de água (SDA). Nos últimos anos, algoritmos evolutivos tais como algoritmos 

genéticos e otimização de colônia de formigas2 têm sido utilizados para otimizar o projeto e 

operação de tais sistemas. A maioria dos estudos de otimização têm focado na minimização de 

custos como o único objetivo. O objetivo custo pode ser expresso como o custo de capital, os 

custos de operação ou o custo do conjunto do ciclo de vida. Tendo em vista o aumento das 

preocupações globais sobre questões de sustentabilidade, é conveniente que uma série de 

objetivos adicionais devam ser considerados em estudos de otimização futuras de SDA 

(DANDY et al., 2006). 

A redução de custo-benefício da perda de água é uma tarefa essencial, mas difícil para as 

companhias de água. É preciso buscar métodos de otimização baseado em modelo para detecção 

                                                           
2 A otimização colônia de formigas (Ant Colony System – ACS) é uma metaheurística baseada em população e 

inspirada no comportamento forrageiro das formigas. O Experimento da Ponte Binária demonstra que as formigas 

convergem para um dos caminhos com igual probabilidade. Devido a flutuações aleatórias, uma das pontes terá 

mais feromônio e atrairá as formigas com maior probabilidade (LACERDA, 2008). 
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de fugas dos sistemas de distribuição de água. Presume-se que haja hotspots (pontos cruciais) 

de fuga em nós presentes na rede que precisam ser identificados. O vazamento é representado 

como a demanda dependente da pressão simulada como emissor efluente em nós modelos 

selecionados. O método de detecção de fugas é formulado para otimizar os locais dos nós de 

vazamento e os seus coeficientes de emissores associados de tal modo que as diferenças entre 

o modelo e o campo observado, os valores de pressão e vazão sejam minimizados. O problema 

de otimização é resolvido por meio de um algoritmo genético competente. Assim, o método de 

detecção de fugas é desenvolvido como um recurso add-on3 da ferramenta de calibração do 

modelo baseado em otimização. Isso permite que os engenheiros possam realizar a otimização 

como uma tarefa independente ou combinar a tarefa com calibração do modelo hidráulico, 

sujeito a dados de campo adequadamente variados (WU; SAGE; TURTLE, 2011). 

A presença de vários objetivos de um problema, em princípio, dá origem a um conjunto de 

soluções não dominadas (em grande parte, conhecidas como soluções de Pareto-ótimas), em 

vez de uma única solução ótima. Na ausência de qualquer informação adicional, uma destas 

soluções de Pareto-ótimas não se pode dizer que seja melhor do que a outra. Isso exige que um 

usuário possa encontrar tantas soluções de Pareto-ótimas quanto possível. Métodos de 

otimização clássicos (incluindo os métodos multicritérios de decisão) sugerem a conversão do 

problema de otimização multiobjetivo para otimização de um único objetivo, enfatizando uma 

solução especial Pareto-ótima de cada vez. Quando um método é usado para localizar várias 

soluções, tem de ser aplicado diversas vezes, dessa forma, espera-se encontrar uma solução 

diferente para cada simulação. Durante a última década, foram sugeridas uma série de 

algoritmos evolucionários multiobjetivo (MOEAs). 

Deb et al. (2002) apresentam uma versão melhorada do NSGA, que denominaram NSGA-II, 

pois a partir dos resultados da simulação em uma série de problemas mais difíceis, descobriram 

que o NSGA-II supera outros dois contemporâneos MOEA (Multiobjective Evolutionary 

Algorithm), quais sejam a Estratégia de Evolução Pareto Arquivada (PAES) e Algoritmo 

Evolutivo da Força de Pareto (SPEA) em termos de encontrar um diversificado conjunto de 

soluções convergentes.  

Deb et al. (2002) sugerem uma estratégia de manipulação de restrição simples com NSGA-II 

que se adapte bem para qualquer algoritmo evolucionário; ao comparar o NSGA-II com outra 

                                                           
3 Add-on, ou add-on, é o nome que se dá a um recurso ou acessório que melhora ou aperfeiçoa a coisa à qual ele é 

acrescentado em utensílios eletrônicos. A expressão é usada para softwares e hardwares em geral. 
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estratégia de manipulação de restrição sugerida mais recentemente, os autores entenderam que 

os resultados encorajam a aplicação de NSGA-II para situações mais complexas do mundo real 

e problemas de otimização multiobjetivo.  

Após mais de duas décadas de pesquisas na área de otimização de sistemas de abastecimento 

de água, os modelos continuam sendo aprimorados. Além da redução dos custos operacionais, 

outro objetivo importante quando se pretende otimizar operacionalmente um sistema de 

abastecimento de água é a maximização de sua confiabilidade, sendo considerada a medida de 

desempenho do sistema. 

3.5 CONFIABILIDADE EM SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

Os sistemas de distribuição de água são projetados para fornecer água aos consumidores com 

um nível mínimo aceitável de alimentação em termos de pressão, disponibilidade e qualidade 

da água, em todo período de funcionamento (ATKINSON et al., 2014). A confiabilidade em 

sistemas de abastecimento de água pode ser definida como um índice de probabilidade que 

indica o desempenho do sistema, ou seja, que satisfaça a demanda do consumidor, tanto em 

condições operacionais como em como em condições não operacionais (GHEISI; NASER, 

2015).  

A confiabilidade é tipicamente subdivida em dois aspectos: mecânica e hidráulica. A mecânica 

reflete o grau em que o sistema pode continuar a fornecer níveis adequados de serviço durante 

eventos não planejados, tais como falhas de componentes do sistema (como por exemplo, 

rompimento de tubulações ou mau funcionamento das bombas). Já a confiabilidade hidráulica 

reflete quão bem o sistema pode lidar com mudanças ao longo do tempo, tais como a 

deterioração de componentes ou variações de demanda (ATKINSON et al., 2014). 

Uma indicação da confiabilidade do sistema pode, em princípio, ser calculada por meio da 

simulação de vários estados do sistema sob uma variedade de diferentes condições de 

configurações de rede (MAIER et al., 2001). No entanto, a busca de soluções não dominadas 

pode ser inviável do ponto de vista computacional. Para superar essa limitação, vários 

indicadores têm sido desenvolvidos para possibilitar a representação da confiabilidade de casos 

que ainda não possuem requisitos computacionais associados com as técnicas de análises diretas 

(BAÑOS et al., 2011). Por isso, vários pesquisadores propuseram uma abordagem alternativa, 

por meio da utilização de uma medida substituta, como a entropia. Esta tem a vantagem 
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computacional de ser fácil de calcular, possuir requisitos mínimos de dados e facilidade de 

incorporação nos procedimentos de otimização (TANYIMBOH, 1993). 

Neste aspecto, é interessante apresentar o procedimento proposto por Bao e Larry (1990), que 

propuseram uma técnica para quantificar a confiabilidade hidráulica para um sistema de 

distribuição de água considerando ocorrência de falha hidráulica. Dessa forma, os objetivos 

consistiram em desenvolver uma metodologia baseada na simulação de Monte Carlo para 

avaliação da confiabilidade nodal do sistema associado à falha hidráulica, por meio da 

incorporação das incertezas das exigências futuras de demanda, pressão e rugosidade dos tubos. 

Neste caso, os autores consideraram que a aleatoriedade da demanda de água (DA) e o 

coeficiente de rugosidade do tubo (C) seguem uma probabilidade de distribuição, assim, um 

gerador de números aleatórios foi utilizado para gerar os valores de DA para cada nó e C para 

cada tubo. Para cada conjunto de valores para DA e C gerados, um simulador da rede hidráulica 

foi utilizado para calcular a pressão nos nós, desde que as demandas fossem satisfeitas. Após 

500 iterações, a confiabilidade do sistema foi calculada. Essa metodologia pode ser expandida 

para incorporar outros componentes do sistema, tais como bombas, válvulas e tanques.  

Formiga; Chaudhry e Vieira (2006) destacam a pressão como sendo o fator mais evidente com 

relação à perda de água na rede; sendo assim, controlar a pressão excessiva é um modo eficiente 

de conter as perdas provocadas, por exemplo em topografias com desníveis acentuados que 

provocam maior pressão e potenciais rompimentos na rede. Para tanto, propõe o modelo de 

otimização da rede Dois Anéis, proposta por Alperovitz e Shamir em 1977 e desde então tem 

sido utilizada como rede teste para verificação da “adequação e aplicabilidade de diferentes 

metodologias de dimensionamento ótimo de sistemas de distribuição de água”.  

A Figura 3.5 ilustra a configuração da rede “Dois Anéis” cujo layout é composto de seis nós 

consumidores e um reservatório, que se conectam entre si por oito trechos, formando dois 

circuitos. 
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Figura 3.3 – a) Distribuição dos trechos; b) Distribuição dos nós. 

 

Fonte: Formiga; Chaudhry e Vieira (2006). 

Por meio do emprego de técnicas evolucionárias multiobjetivos para gerar soluções não 

dominadas, Formiga; Chaudhry e Vieira (2006) empregaram 4 funções para gerar fronteiras 

Pareto, quais sejam: custo, vazamentos, entropia e resiliência, sendo que a entropia e a 

resiliência se complementam e são utilizadas para mensuração da confiabilidade da rede. Os 

autores utilizaram o método NSGA-II, dessa forma foi possível encontrar um conjunto de 

soluções Pareto com mais de 5000 elementos. O método mostrou que é capaz de encontrar uma 

frente bem definida ao achar a solução de menor custo compatível com as obtidas na literatura. 

É importante lembrar que quando há uma grande quantidade de soluções a escolha é dificultada 

e isso é negativo, pois impõe obstáculos à solução urgente das perdas de água; quanto menos 

soluções viáveis, mais rápida é a escolha e a tomada de providências para cessar as perdas. 

Alguns dos indicadores citados em estudos recentes de análise da confiabilidade hidráulica são: 

a entropia de fluxo (flow entropy), o índice de resiliência (resilience index), a resiliência da rede 

(network resilience) e o índice de resiliência modificado (modified resilience index) (BAÑOS 

et al., 2011; ATKINSON et al., 2014). 

Odan et al. (2015) estimaram a confiabilidade operacional utilizando quatro medidas 

alternativas: medida de entropia, índice de resiliência modificado, nível mínimo do reservatório 

e carga hidráulica disponível. A análise da confiabilidade utilizada pelos autores foi baseada na 

equação de Tanyimboh e Templeman (1993), esta equação interpreta os fluxos a partir do ponto 

de vista probabilístico. Para uma rede com vazão e direção conhecidas, a entropia é definida de 

acordo com a (Eq. 3.12). 
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em que: S é a entropia do sistema de abastecimento de água; 𝑆0 é a entropia das fontes da água; 

𝑆𝑖 é a entropia do nó 𝑖; 𝑁𝑛 é o número de nós; 𝐹𝑄𝑖 é a fração do fluxo total da rede que atinge 

o nó 𝑖. A entropia da fonte é representada pela (Eq. 3.13). 

 

 
𝑆0 =  − ∑

𝑄𝑜𝑖

𝑇𝑜𝑡
𝑖 ∈ 𝐼

ln (
𝑄0𝑖

𝑇𝑜𝑡
) , 

 

(3.13) 

em que: 𝑄0𝑖 é a entrada na fonte 𝑖; I é a fonte de água definida; Tot é a soma da demanda nos 

nós do sistema. De maneira análoga, a entropia pode ser definida de acordo com a (Eq. 3.14). 

 

  
𝑆𝑖 = −

𝑄𝑖

𝐹𝑇𝑖
 𝑙𝑛 (

𝑄𝑖

𝐹𝑇𝑖
) − ∑

𝑄𝑖𝑗

𝐹𝑇𝑖

 

𝑖𝑗𝜖 𝑁𝐷𝑖

𝑙𝑛 (
𝑄𝑖𝑗

𝐹𝑇𝑖
)      𝑖 = 1, … , 𝑁𝑛 , 

 

 

 

(3.14) 

em que: 𝑄𝑖 é a demanda no nó 𝑖; 𝑄𝑖𝑗 é a vazão no tubo de ligação nos nós 𝑖 e 𝑗; 𝑁𝐷𝑖 é o conjunto 

de tubos ligados ao nó 𝑖 e 𝐹𝑇𝑖 é a vazão total que chega no nó 𝑖. 

Prasad e Park (2004) incorporaram simultaneamente os efeitos da energia excedente e dos laços 

confiáveis (reliable loops), descrita como resiliência da rede. (Eq. 3.15). Segundo os autores, 

um laço confiável pode ser assegurado se os tubos conectados a um nó não variam muito em 

diâmetro, ou seja, sua uniformidade é igual ou próxima a 1 (Eq. 3.16). 

 

  
𝑅𝑅 =  

∑ 𝑐𝑖
𝑁𝑛
𝑖∈𝐼𝑁 𝑞𝑖(ℎ𝑎,𝑖 − ℎ𝑟,𝑖)

(∑ 𝑄𝑖
𝑛𝑛
𝑖∈𝐼𝑁 𝐻𝑖 + ∑

𝑃𝑗

𝛾
𝑛𝑝
𝑗=1 ) −  (∑ 𝑞𝑖

𝑁𝑛
𝑖 𝜖 𝐼𝑁 ℎ𝑟,𝑖)

 , 

 

 

 

(3.15)  (3.15) 

 

𝑆 = 𝑆0 +  ∑ 𝐹𝑄𝑖

𝑁𝑛

𝑖=1

𝑆𝑖 , 

 

(3.12) 
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𝑐𝑖 =  

∑ 𝐷𝑗
𝑛𝑝𝑖
𝑗=1

𝑛𝑝𝑖  𝑥 𝑚á𝑥{𝐷𝑗} 
 , 

(3.16) 

em que: RR é a resiliência da rede; 𝑛𝑛 é o número de nós de abastecimento e de demanda; 𝐼𝑁 

é o conjunto dos nós de abastecimento; 𝑐𝑖 é a uniformidade do nó 𝑖; 𝑞𝑖 é a demanda no nó 𝑖; 

ℎ𝑎,𝑖 é a carga hidráulica disponível no nó de abastecimento 𝑖; ℎ𝑟,𝑖 é a carga hidráulica requerida 

no nó de abastecimento 𝑖; 𝑄𝑖 é a vazão abastecida no nó de entrada 𝑖; 𝐻𝑖 é a carga hidráulica do 

nó de entrada 𝑖 ; 𝑛𝑝 é o número de bombas; 𝑃𝑗 é a potência da bomba 𝑗; 𝛾 é o peso específico 

da água; 𝑛𝑝𝑖 é o número de tubos conectados ao nó 𝑖; 𝐷𝑗  é o diâmetro do tubo 𝑗 conectado ao 

nó 𝑖; 

Jayaram e Srinivasan (2008) modificaram o índice de resiliência proposto por Todini (2000). 

Embora o índice de resiliência de Todini (2000) seja uma medida simples e útil, pode não ser 

adequado para utilização, se múltiplas fontes estão presentes na rede. Já o índice modificado 

teoricamente supera esta desvantagem. O índice de resiliência modificado baseia-se na 

premissa de que a intenção de um projetista é fornecer potência adicional nos nós de demanda, 

a fim de lidar com incertezas. Dessa forma, o índice modificado é diretamente proporcional à 

energia total excedente nos nós de demanda. A (Eq. 3.17) descreve o índice modificado que 

considera apenas aquelas soluções com pressões iguais ou maiores do que a necessária em todos 

os nós.  

 
𝐼𝑅𝑀 =  

∑ 𝑞𝑖(ℎ𝑎,𝑖 − ℎ𝑟,𝑖)
𝑛𝑛
𝑖 ∈𝐼𝑁

∑ 𝑞𝑖
𝑛𝑛
𝑖 ∈𝐼𝑁 ℎ𝑟,𝑖

 , 

 

(3.17) 

em que: IRM é o índice de resiliência modificado e os demais parâmetros correspondem à 

equação anterior. 

Baños et al. (2011) compararam o índice de resiliência, a resiliência da rede e o índice de 

resiliência modificado para os objetivos custo versus indicador de confiabilidade. Os autores 

concluíram que, houve correlação entre o indicador de resiliência e confiabilidade hidráulica, 

no entanto constataram que os indicadores de resiliência não consideram onde o excesso de 

demanda é aplicado, mas sim o excesso de pressão global na rede, portanto não foram capazes 

de identificar com precisão as áreas mais críticas do sistema. 
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A otimização de bombas requer dedicação computacional, porque geralmente o comportamento 

hidráulico precisa ser simulado diversas vezes, mesmo que seja para um pequeno número de 

bombas. Por esse motivo, diversas técnicas de otimização operacional de sistemas de 

distribuição de água foram aplicadas, incluindo programação linear e não linear, programação 

dinâmica, lógica fuzzy, otimização heurística não linear e os algoritmos genéticos.  

3.6 OTIMIZAÇÃO OPERACIONAL DE SISTEMAS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Na estação de bombeamento de água bruta, as bombas são instaladas na configuração em 

paralelo, sendo que o desligamento ocorre somente se precisarem de manutenção. Por outro 

lado, na estação de bombeamento de água tratada, além de serem desligadas para intervenções 

de manutenção, as bombas são ligadas e desligadas para o controle de vazão de descarga 

conforme a necessidade da demanda de água. Dessa forma, os operadores buscam desenvolver 

suas atividades com o mínimo custo de energia elétrica, níveis adequados dos reservatórios e 

abastecimento sem interrupção (TSUTIYA, 2001). 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) determina que as tarifas sejam elevadas nas 

três horas consecutivas de maior demanda por demanda por energia elétrica. Para evitar 

interrupção do abastecimento, os operadores são orientados a manter o reservatório em níveis 

adequados. Para que isso aconteça, os níveis d’água dos reservatórios no final do horizonte de 

planejamento considerado, geralmente de 24 horas, deve coincidir com os iniciais. Outra 

recomendação importante para minimizar os custos de manutenção refere-se à redução do 

número de vezes que a bomba é ligada ou desligada no ciclo de trabalho. A fim de evitar o 

desgaste excessivo da bomba ou do motor, recomenda-se a mudança de estado da mesma a cada 

hora.  

Walski (1993) apontou uma série de causas que elevam os custos das estações de bombeamento, 

dentre estas destacam-se a seleção incorreta de bombas, desgaste, limitação da capacidade de 

transmissão-distribuição do sistema, operação de pressão ineficiente, equipamentos 

inadequados de telemetria, falta de controle automático de bombas e válvulas, variação da tarifa 

de energia elétrica, erros de operação e estratégias de controle da bomba abaixo do ideal.  

Na maioria dos sistemas de distribuição de água, as maiores reduções potenciais nos custos 

operacionais pode ser alcançada por meio do agendamento das bombas do sistema para 
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minimizar custos com energia elétrica. Os procedimentos operacionais estabelecem regras de 

sequência de manobras de bombas, incluindo vazão de descarga, tempo e período de 

funcionamento, abertura de válvulas de restrição e nível de água no reservatório. Basicamente, 

as definições de regras de bombeamento buscam a confiabilidade do sistema de abastecimento 

e distribuição de água, incluindo o atendimento adequado da demanda, controle de perdas e 

redução do custo de operação (ORMSBEE e REDDY, 1995). 

A otimização operacional de sistemas de distribuição de água para abastecimento pode ser 

abordada basicamente sob os enfoques do planejamento operacional estratégico e da operação 

em tempo real. De acordo com Cunha (2009), o problema de otimização sob o enfoque do 

planejamento estratégico apoia-se em curvas de demandas típicas conhecidas e níveis d’água 

iniciais estabelecidos para os reservatórios com vistas à determinação de estratégias 

operacionais ótimas. Essas estratégias não se aplicam diretamente à operação, mas constituem 

ferramentas importantes para avaliar a adequação das bombas, os níveis dos reservatórios e o 

atendimento das demandas. Esse tipo de análise impõe a utilização de um modelo matemático 

alimentado por dados estimados. A capacidade dos dados serem simulados de forma contínua 

ocorre devido à operação em tempo real, permitindo que novas possibilidades sejam 

identificadas. 

A complexidade de otimização reside na dinâmica e quantidade de parâmetros envolvidos. Para 

facilitar, vários pesquisadores implementaram diversas técnicas para componentes isolados do 

sistema, tais como estações de bombeamento, reservatórios e válvulas, considerando as 

variações de demanda durante o dia, em busca de uma confiabilidade adequada. Entretanto, 

outros preferem considerar as unidades do sistema em conjunto, tratando o problema com 

múltiplos objetivos, como a confiabilidade hidráulica e mecânica, os custos de operação e 

manutenção e os benefícios hidráulicos (CARRIJO, 2004). 

As técnicas de otimização operacional buscam a obtenção de soluções não dominadas para 

problemas operacionais específicos. Desde a década de 1980 são desenvolvidas pesquisas cujo 

objetivo é minimizar o consumo de energia elétrica, possibilitando dessa forma, a redução de 

custos desse insumo. Vários autores como (WALSKI et al.,1987; LANNUZEL e 

ORTOLANDO, 1989; DANDY; SIMPSON; MURPHY, 1997), investigaram possíveis 

economias resultantes da modificação de operação de bombas utilizando recursos de pesquisa 

operacional, incluindo métodos heurísticos. Dentre estes, destacam-se os métodos de 

programação linear (JOWITT e GERMANOPOULOS, 1992; PASHA e LANSEY, 2009); 
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programação não linear (YU et al., 1994; SAKARYA e MAYS, 2000; ECK e MEVISSEN, 

2013); programação dinâmica (ZESSLER e SHAMIR, 1989; LANSEY e AWUMAH, 1994; 

NITIVATTANANON et al., 1996). Mais tarde, métodos de busca global tornaram-se mais 

populares como os algoritmos genéticos (BOULOS et al., 2000; LÓPEZ-IBÁÑEZ et al., 2008; 

KANG, 2014; SCHARDONG e SIMONOVIC, 2015). Posteriormente, a otimização hibrida foi 

introduzida (VAN ZYL et al., 2004; KRAPIVKA e OSTFELD, 2009; GIACOMELO et al., 

2013) para resolver problemas de busca local e pesquisa global, que é uma dificuldade da 

ineficiência computacional. Além da escolha de um método de otimização, alguns autores 

também estudaram o uso de bombas de rotação variável, a fim de controlar a pressão para 

manter os requisitos do sistema e economizar energia (LINGIREDDY e WOOD, 1998; HUO 

et al., 2007; SIMPSON e MARCHI, 2013). 

 Lannuzel e Ortolando (1989) desenvolveram um programa de computador capaz de reproduzir 

decisões de operadores especializados na programação de bombas para auxiliar a operação em 

tempo real de uma estação de tratamento de água localizada no subúrbio de Paris. Os modelos 

incluem procedimentos estatísticos para prever o consumo de água por hora e uma simulação 

hidráulica para estimar mudanças de nível em reservatórios de regularização. Os estudos de 

avaliação para o modelo de simulação foram baseados em estratégias implementadas pelos 

operadores durante nove períodos de planejamento em fevereiro de 1988. Para cada período, o 

modelo foi executado usando os valores reais e não os previstos. Houve uma excelente 

concordância entre os valores observados e previstos para pressões de água em bombas de saída 

com diferenças de mais ou menos 1%. No entanto, para o consumo de energia, o modelo 

resultou valores de 1 a 5% menores que os correspondentes observados. A subestimação 

percentual sugere a possibilidade de melhoria do modelo de desempenho para predizer o 

consumo de energia. 

Zessler e Shamir (1989) propuseram um método iterativo de programação dinâmica para 

operação ideal de um sistema de abastecimento de água. Utilizaram a previsão de demandas 

durante um período de 24 horas, as condições iniciais e finais dos reservatórios e as 

propriedades hidráulicas de todos os componentes do sistema e do custo variável da energia ao 

longo do dia. Dessa forma, os autores encontraram uma programação ideal de funcionamento 

da bomba. O problema de controle ótimo consistiu em encontrar as decisões operacionais para 

bombas e válvulas de modo que as exigências eram conhecidas, as condições de pressão foram 

satisfeitas e o custo total foi minimizado. Apesar de a programação dinâmica ser um processo 
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de solução para tais problemas, sua utilização é limitada pelo número de reservatórios, cujos 

volumes são as variáveis de estado. A grande desvantagem da programação dinâmica está no 

tempo de processamento de solução e do elevado número de equações imprescindíveis, isso 

porque o número de equações usadas para completar a formulação do problema aumenta de 

forma exponencial com o número de reservatórios envolvidos (LUVIZOTTO, 1995). 

Jowitt e Germanopoulos (1992) apresentaram um método baseado na programação linear para 

determinar um custo mínimo de bombeamento durante um período de 24 horas. Foi levada em 

consideração a eficiência relativa das bombas disponíveis, a estrutura tarifária da energia 

elétrica, o perfil de demanda do consumidor, as características hidráulicas e as condicionantes 

operacionais da rede. O método foi aplicado para uma rede existente no Reino Unido, e baseado 

em um conjunto de hipóteses de desacoplamento de operação de bombas hidráulicas a partir de 

características não-lineares da rede. Dessa forma, os autores obtiveram um conjunto linear de 

restrições e uma função objetivo linear, envolvendo apenas taxas unitárias. O modelo 

reproduziu a variação temporal das vazões, pressões e consumos de energia da bomba e os 

resultados foram utilizados como entrada para a solução de otimização. 

Nitivattananon et al. (1996) propuseram um método de otimização progressiva para resolver 

um modelo de programação dinâmica. O modelo foi baseado na geração de horários ótimos 

para o funcionamento de um sistema de abastecimento de água complexo, para programá-lo, as 

vazões das bombas eram discretizadas e rearranjadas por meio de métodos heurísticos, com a 

finalidade de reduzir o tempo de operação das bombas. O modelo foi aplicado ao sistema de 

abastecimento de água da cidade de Pittsburg, e os autores verificaram economia significativa, 

com a média de 20% de redução de custos de operação das estações de bombeamento. Para 

implementação do modelo na tomada de decisões operacionais, um pacote de software 

computacional também foi codificado. A partir da vantagem de se obter uma programação 

ótima em um tempo relativamente curto, tanto o modelo como o software é recomendado para 

aplicação em tempo real. 

Sakarya e Mays (2000) também desenvolveram uma metodologia para determinar a operação 

ótima de bombas de sistemas de distribuição de água. A metodologia utilizada foi baseada no 

simulador hidráulico EPANET, com um código de otimização não linear denominado GRG2. 

As variáveis de estado eram incorporadas na função objetivo utilizando o método de penalidade 

Lagrangeano. Três funções objetivo foram consideradas: minimização dos desvios entre as 

concentrações atuais e desejadas de um constituinte em particular, minimização do tempo total 
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de operação das bombas e minimização dos custos totais de energia. A eficácia da metodologia 

foi testada usando um sistema hipotético de distribuição de água em que todas as funções 

objetivo foram capazes de encontrar uma programação de bombeamento ideal com 

considerações de qualidade da água. 

Van Zyl et al. (2004) desenvolveram um método híbrido para a otimização operacional de 

sistemas de distribuição de água que combina algoritmo genético com uma estratégia de busca 

“subida de encosta” (hillclimber). No estudo, o problema de otimização foi expresso em termos 

de uma única função objetivo que incorporava os custos de energia do bombeamento, o custo 

de manutenção das bombas e a confiabilidade do abastecimento. Os autores verificaram que a 

estratégia de busca desenvolvida pode ser eficiente em encontrar um ótimo local a partir de 

determinado ponto de partida. A desvantagem apontada com relação aos algoritmos genéticos 

é que apesar de serem eficientes para encontrar a região da solução ótima, são pouco eficientes 

para identificar o ponto ótimo dentro desta região. Mesmo assim, o método foi testado e 

aplicado a uma rede hipotética em um grande sistema de distribuição de água do Reino Unido, 

dessa forma foi constatado que o método híbrido teve um desempenho significativamente 

melhor do que o algoritmo genético puro, tanto na velocidade de convergência quanto na 

qualidade das soluções. 

Sousa; Cunha e Marques (2006) apresentaram uma nova abordagem para o funcionamento ideal 

de sistemas de distribuição de água. A metodologia foi resultado da ligação de um otimizador 

e um simulador hidráulico, por meio de uma técnica de algoritmo denominada simulated 

annealing. Esse algoritmo tenta simular um processo equivalente para encontrar a solução 

ótima de um problema complexo e tem como desvantagem elevado esforço computacional. O 

simulador foi utilizado para verificação do comportamento hidráulico da rede, e os resultados 

foram essenciais para verificar restrições hidráulicas (como as leis de energia, lei da 

continuidade e balanço de massa), as restrições operacionais (limites de pressão, limites de 

velocidade, limites de nível d’água no reservatório) e para quantificar os custos com energia. A 

função objetivo também poderia incluir um termo de penalidade para evitar o número excessivo 

de mudanças de estado de funcionamento das bombas (liga/desliga). Os resultados apresentados 

pelos autores confirmam que o uso da ferramenta poderia ser de grande valia para definição de 

regras operacionais para sistemas de abastecimento de água. 

López-Ibáñes et al. (2008) utilizaram a técnica de otimização por colônia de formigas (Ant 

Colony System – ACS) com a finalidade de minimizar os custos de energia elétrica em conjunto 
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com a satisfação das restrições de pressões mínimas e de balanço entre fornecimento e demanda 

nos reservatórios. Os resultados mostraram que o modelo proposto teve melhor desempenho 

que o algoritmo genético híbrido e superou o algoritmo genético simples em termos de custo 

de energia elétrica, número de acionamento das bombas e tempo computacional nos testes 

realizados. 

Kurek e Ostefeld (2012) descreveram um modelo multiobjetivo por meio da utilização do 

algoritmo multiobjetivo SPEAII com o simulador hidráulico EPANET. A abordagem proposta 

permitiu aos autores obter informações plenas de custo, qualidade da água e os requisitos de 

armazenamento e confiabilidade. A metodologia foi aplicada de acordo com duas situações 

exemplo, sendo que a primeira foi aplicada à rede Anytown (WALSKI et al., 1897), com uma 

estação de bombeamento adicional. Nesse caso, a rede foi composta por 16 junções, um tanque 

e dois reservatórios, a mesma era alimentada com água a partir de dois reservatórios, com ajuda 

de duas bombas. Os resultados obtidos foram satisfatórios, apresentando uma relação adequada 

entre armazenamento de água e economia de energia. Em seguida, a fim de verificar a 

sensibilidade da solução obtida para mudança de tarifas de energia, um segundo caso foi 

simulado, em que cada uma das bombas possuía uma energia diferente da tarifa, isso permitiu 

testar o desempenho das bombas sob diferentes condições. 

Mahar e Singh (2013) propuseram um algoritmo discreto de programação linear de bomba. Um 

índice de funcionamento da bomba foi proposto para selecionar intervalos de tempo para 

cumprir a operação da bomba. Após cada passo de iteração, o índice foi calculado com base 

nos resultados das etapas anteriores. O processo iterativo parava de funcionar quando todos os 

passos de tempo eram discretamente avaliados. O algoritmo foi demonstrado em dois exemplos 

de aplicações complexas usando vários casos de teste. O modelo resultante foi utilizado para 

fornecer sistemas operacionais aplicáveis, incluindo restrições de vazão, vazamentos, variação 

de consumo de energia e regras de funcionamento da bomba, minimizando os custos 

operacionais. As curvas características não lineares da bomba foram incluídas como limitações 

no modelo de otimização, dessa forma os autores obtiveram a seleção do diâmetro ideal das 

tubulações com a correspondente eficiência para uma determinada bomba.  

Giacomello et al. (2013) apresentaram um método híbrido de otimização para resolver o 

problema de agendamento da bomba, por meio da combinação da programação linear com uma 

estratégia de busca local denominada algoritmo guloso (greedy algorithm). A metodologia foi 

aplicada em dois estudos de caso, incluindo a rede de Anytown e a rede de distribuição de água 
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Richmond, operada em tempo real, localizada no Reino Unido. Os resultados obtidos 

demonstraram que o método proposto, quando comparado com algoritmo genético, foi capaz 

de resolver o problema de maneira eficiente para otimizações em tempo real. 

Simpson e Marchi (2013) consideraram as leis de semelhança para definir as características das 

bombas que operam em velocidades diferentes para prever as curvas das bombas de velocidade 

de rotação variável. Assim, quando a velocidade de rotação da bomba é alterada, a eficiência 

da bomba geralmente é determinada por uma curva de eficiência que descrevem a relação entre 

as variáveis envolvidas no desempenho da bomba, como: vazão, carga total e velocidade de 

rotação. Entretanto, as leis de semelhança contêm aproximações que podem afetar a estimativa 

de eficiência da bomba. Os autores relataram a estimativa de erro em termos de eficiência para 

diferentes tamanhos de bomba com base na fórmula proposta por Sârbu e Borza (1998). Os 

resultados mostraram que uma melhor estimativa pode ser alcançada pela eficiência de bombas 

de pequeno e médio porte. 

Price e Ostfeld (2015) realizaram a programação de uma bomba ideal utilizando um algoritmo 

baseado na teoria dos grafos. A programação da bomba é realizada com o auxílio de um gráfico 

operacional que representava apenas as relações lógicas operacionais básicas existentes na rede 

para a seleção das unidades de bombeamento, incluindo os tanques de água e a demanda dos 

nós. O simulador hidráulico EPANET foi utilizado pelos autores. Assim, se em um determinado 

nó não são encontradas as restrições mínimas de pressão, o nó equivalente é consultado no 

gráfico operacional para encontrar o caminho mais barato com a utilização do algoritmo 

Dijkstra, dessa forma uma nova busca é realizada. Os padrões de demanda hidráulica 

assumiram uma previsão de demanda satisfatória para os períodos de tempo analisados. A 

eficácia do algoritmo foi demonstrada por meio de duas aplicações, sendo uma delas feita em 

uma unidade com quatro bombas, onde o problema foi resolvido em três segundos, e em outra 

unidade com 11 bombas, o problema foi resolvido em aproximadamente 28 segundos usando 

uma CPU Intel Core i5-3230M de 2,60 GHz. Por esse motivo, o algoritmo mostrou-se adequado 

para programação em tempo real. 

Após mais de duas décadas de pesquisas na área de otimização de sistemas de abastecimento 

de água, os modelos continuam sendo aprimorados. Além da redução dos custos operacionais, 

outro objetivo importante quando se pretende otimizar operacionalmente um sistema de 

abastecimento de água, é a maximização de sua confiabilidade, sendo considerada a medida de 

desempenho do sistema. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

Nesta pesquisa, foi elaborado um procedimento para construção de regras operacionais de uma 

rede de distribuição de água, visando minimizar os custos de energia do bombeamento e 

maximizar a confiabilidade hidráulica. Dessa forma, se divide em três aspectos principais, 

sendo eles: formulação do problema, resolução do problema e aplicação do modelo a um estudo 

de caso. 

O modelo proposto foi concebido com base nos Algoritmos Evolucionários Multiobjetivo, por 

se tratar de uma técnica recente e que tem mostrado resultados satisfatórios. O modelo foi 

desenvolvido em quatro fases: nas fases 1 e 2 foram realizadas a representação do sistema no 

modelo de otimização multiobjetivo, por meio da exposição da rede no EPANET e 

implementação do AEMO, busca de informações do sistema tais como dados cadastrais, de 

topologia e de operação, a fim de proporcionar melhor aproximação do comportamento real do 

sistema. Como método auxiliar, utilizou-se o simulador hidráulico EPANET 2.0 considerando-

se a versatilidade, o fato de ser um programa de domínio público, além de ser testado e 

recomendado pela comunidade científica. 

Posteriormente, segue a etapa de avaliação, esta identifica soluções não dominadas por meio 

dos algoritmos multiobjetivo, os quais avaliaram duas funções objetivo simultaneamente: 

minimização do custo da energia consumida pela operação das bombas do sistema e 

confiabilidade hidráulica. O programa de otimização multiobjetivo interagiu com o simulador 

hidráulico EPANET 2.0 na busca por melhores soluções. 

A última etapa do modelo, denominada de etapa de decisão, tem como objetivo apresentar 

soluções não dominadas e transformá-las em planos de operação. 

4.1 MODELO COMPUTACIONAL PROPOSTO 

O modelo proposto nesta pesquisa é resolvido interligando um otimizador baseado em 

algoritmos evolucionários multiobjetivo (NSGA-II), e um simulador hidráulico fundamentado 

no código original e alterado do EPANET 2.0 (ROSSMAN, 2000a).  

A interface entre o modelo de simulação hidráulica e o modelo de otimização deve ser elaborada 

de forma cuidadosa a fim de facilitar o uso, e ainda permitir a análise de múltiplos objetivos. A 

interface é ilustrada na Figura 4.1.  
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Figura 4.1 – Interface do Modelo Proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado: Sousa, 2013. 

As avaliações hidráulicas constituem parte fundamental na avaliação dos valores das funções 

objetivo. Dessa forma, há a necessidade de incorporar um simulador hidráulico à rotina 

computacional com a finalidade de avaliar as variáveis de estado, como pressões e vazões do 

sistema. Para tanto foi utilizado o simulador proposto por Coutinho (2015), que utiliza as 

variáveis necessárias à formulação da função objetivo que foram agrupadas considerando-se os 

seguintes aspectos: 

●Parâmetros Hidráulicos: layout do sistema, curvas das bombas e variação das demandas; 

●Parâmetros Energéticos: tarifa base de energia e padrão de variação do fator temporal. 
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●Parâmetro de Confiabilidade: índice de resiliência de Todini. 

●Restrição 1: pressão negativa nos nós da rede; 

●Restrição 2: Fechamento/ desligamento de tubos e/ou bombas. 

Para formulação do problema de otimização, as restrições têm a finalidade de introduzir ao 

modelo limites hidráulicos e operacionais previamente estabelecidos, de modo que as soluções 

que tenham esses limites violados sejam identificadas e descartadas. Essas soluções são 

consideradas inviáveis porque caso fossem consideradas, certamente ocasionariam problemas 

operacionais. 

Após a leitura de todos os parâmetros e restrições, inicia-se um processo iterativo entre o 

algoritmo evolucionário multiobjectivo e a ferramenta toolkit do EPANET. A cada iteração, as 

soluções geradas são avaliadas, as melhores são armazenadas e após o processo iterativo, são 

enviadas à interface de apresentação dos resultados. 

4.1.1 Algoritmo Evolutivo Multiobjetivo NSGA-II 

Esta pesquisa utiliza como base o algoritmo Non-Dominated Sorting Genetic Algoritm II 

(NSGA-II), proposto por Deb et al. (2002). Ainda que o NSGA-II empregue alguns conceitos 

do método NSGA (SRINIVAS; DEB, 1994), a diferença consiste no elitismo empregado para 

preservar as melhores soluções. Esse aspecto condiciona como vantagens a abordagem rápida 

de classificação não dominada, a capacidade de preservar as boas soluções durante todo o 

processo de evolução e a não exigência de especificação, a priori, de parâmetros (DEB et al., 

2002). Para solucionar os problemas foram introduzidas três inovações nesta versão do 

algoritmo: o Fast Nondominated Sorting (procedimento rápido de ordenação por não 

dominância), o Crowding Distance (medida de aglomeração das soluções) e o operador 

Crowding Comparision (operador de comparação de aglomeração). 

No bloco principal do NSGA-II, inicialmente é criada uma população 𝑃1 aleatória de pais de 

tamanho 𝑁𝑖𝑛𝑑 indivíduos. Essa população inicial é ordenada pela não dominância por 

intermédio do Fast Nondominated Sorting, obtendo-se as l primeiras fronteiras ℱ(1) =

(ℱ1, ℱ2, … , ℱ𝑙 ) da primeira geração. Um valor de adequabilidade denominado fitness ou rank 

é atribuído a cada solução da população em que 1 é o melhor nível, 2 é o segundo melhor, e 
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assim por diante. A partir desse passo, inicia-se o processo de classificação não dominada e 

formação de nova população (SCOLA, 2014). 

Para cada geração g das 𝑁𝑖𝑡𝑒𝑟 gerações, são aplicados os operadores de seleção por torneio 

binário, cruzamento e mutação para criar uma população de filhos 𝑄𝑔 com 𝑁𝑖𝑛𝑑 indivíduos. 

Posteriormente o elitismo é utilizado para armazenar as melhores soluções para formar a 

próxima população de pais da próxima geração, assim é possível aprimorar a convergência na 

obtenção do conjunto de Pareto Ótimo. 

O procedimento passo a passo, de acordo com Deb et al. (2002) mostra que primeiramente a 

população combinada deve ser formada 𝑅𝑔 =  𝑃𝑔 ∪ 𝑄𝑔, então a população 𝑅𝑔 é classificada de 

acordo com a não dominância. Assim que todos os membros das populações anteriores e atuais 

estão incluídas em 𝑅𝑔, o elitismo é assegurado. Agora, as soluções pertencentes ao conjunto 

das melhores soluções não dominadas ℱ1, são as melhores soluções das populações combinadas 

e devem ser enfatizados mais do que qualquer outra solução. Se o tamanho de ℱ1é menor do 

que Nind, todos os membros do conjunto ℱ1são escolhidos para a nova população 𝑃𝑔+1 de 

acordo com uma ordem subsequente de frentes não dominadas, de acordo com a ordem de 

classificação. Assim, as soluções do conjunto ℱ2 são escolhidas posteriormente, seguidas do 

conjunto de soluções de ℱ3, e assim por diante. Este procedimento é repetido até que não 

existam mais conjuntos para serem acomodados. 

Diz-se que ℱ𝑙 é a última solução não dominada, além do qual nenhum outro conjunto pode ser 

acomodado. No geral, o conjunto de soluções que compreende ℱ1 até ℱ𝑙 pode ser maior do que 

o tamanho da população. Para escolher exatamente o número de membros Nind da população, 

as soluções da última frente ℱ𝑙 usando o operador de comparação ≺𝑛 em ordem decrescente 

para escolher as melhores soluções para preencher os espaços de população que estão vazios. 

O algoritmo NSGA-II evolui até que um critério de parada seja alcançado, geralmente um 

número máximo de soluções. A sequência é apresentada pela Figura 4.2. 
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Figura 4.2 Funcionamento geral do NSGA-II. 

 

Fonte: DEB et al. (2002) adaptado por Scola (2014). 

O modelo de otimização proposto consiste na integração do algoritmo genético NSGA-II  ao 

simulador hidráulico proposto por Coutinho (2015), será acoplado ao compilador Borland 

Builder C++ 6.0. 

4.1.2 Simulação Hidráulica 

O EPANET 2.0 (ROSMANN, 2000a) é um programa de domínio público desenvolvido pela 

United States Environmental Protection Agency (USEPA) para analisar as redes de distribuição 

de água em regime permanente. Esse pacote computacional é distribuído gratuitamente sob 

duas formas: executável e código fonte (Toolkit). Recomenda-se a utilização da forma 

executável para estudos que envolvam apenas simulações hidráulicas, já a forma de código 

fonte é recomendável para estudos que envolvam o acoplamento de outros modelos com o 

EPANET 2.0. 

A Toolkit é uma biblioteca de vínculo dinâmico (DLL), e consiste em arquivo de bibliotecas 

compartilhadas em sistemas operacionais Microsoft Windows que contém funções que 

permitem aos programadores personalizar os algoritmos de análise hidráulica implementados 

no EPANET, de modo que pode ser incorporado a aplicativos Windows 32 bit, escritos na 

linguagem C/C++, Delphi Pascal, Visual Basic, ou qualquer linguagem capaz de realizar leitura 

de um arquivo DLL (ROSSMAN, 2000b). 

O modelo hidráulico EPANET utilizado nesta pesquisa apresenta alterações realizadas por 

Coutinho (2015). Para corrigir a eficiência de bombas de rotação variável, implementou a 
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fórmula de Sârbu e Borza (1998) no código-fonte do programa e as modificações propostas por 

Marchi e Simpson (2013) foram utilizadas para recuperar diretamente a eficiência das bombas. 

As intervenções utilizadas por Coutinho (2015) para o cálculo da eficiência pela equação de 

Sârbu e Borza (1998) consistiu na alteração do arquivo hydraul.c, particularmente a função 

getenergy(). Para isso, foi necessário obter a eficiência da velocidade de rotação nominal (𝜂1), 

a eficiência da bomba na velocidade nominal de rotação e a velocidade relativa de rotação.  

Para recuperar diretamente a eficiência das bombas no EPANET 2 versão Toolkit, Coutinho 

(2015) modificou três arquivos do código-fonte do programa: toolkit.h, epanet.h e epanet.c. 

Nos arquivos toolkit.h e epanet.h foram definidos os códigos dos parâmetros associados aos 

componentes do modelo, além disso, um novo código de parâmetro foi adicionado à lista de 

propriedades da tubulação, sendo que tal parâmetro pode ser recuperado pela função 

ENgetlinkvalue(). Esta função foi modificada para considerar a opção de eficiência previamente 

adicionada ao conjunto de propriedades da tubulação. Após implementar as alterações no 

código fonte, o referido autor utilizou o compilador Microsoft Visual C++ 2010 para criar a 

nova DLL. Para isso, utilizou como método auxiliar, um editor de texto para abrir o arquivo 

epanet.c e habilitar a linha de definição da DLL. Por fim, obteve os arquivos epanet2.dll e 

epanet2.lib, utilizados para compilação de rotinas que chamam as funções do EPANET 2 

definidas na DLL. 

4.1.3 Funções utilizadas da extensão Toolkit 

A extensão toolkit possibilita a conexão entre algoritmos e rotinas de cálculo utilizadas pelo 

EPANET, essa vinculação é feita a partir do arquivo epanet2.dll , a partir disso, é possível 

realizar alterações no funcionamento do sistema, obter os valores das variáveis de estado e do 

custo energético, bem como alterar os parâmetros físicos da rede. Dentre as 54 funções 

disponíveis pela ferramenta toolkit, foram utilizadas as seguintes:  

● ENopen: inicia o EPANET por meio da abertura do arquivo (.inp). Esse arquivo armazena 

todas as informações utilizadas pelo simulador hidráulico; 

● ENopenH: inicia o módulo de análise hidráulica; 

● ENgetcount: retorna a quantidade de elementos hidráulicos, tais como, a quantidade de nós, 

trechos, reservatórios. 
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● ENgetlinktype: retorna o tipo do elemento de ligação (tubo, válvula, bomba etc.); 

● ENgetlinkvalue: obtém o valor para cada elemento de ligação (Ex.: energia consumida por 

uma bomba, diâmetro de um tubo); 

● ENgetnodevalue: obtém o valor para cada nó da rede (Ex.: pressões nos nós e níveis dos 

reservatórios em cada hora); 

● ENgetnodetype: retorna o tipo do nó (nó com demanda, reservatório de nível variável etc.); 

● ENgetpatternvalue: obtém o padrão de variação horária (Ex.: variação da tarifa energética); 

● ENsetxxx: utilizado para modificar os parâmetros de simulação; 

●ENinitH: inicializa a simulação por meio da inserção das variáveis hidráulicas no sistema; 

● ENrunH (t): executa a simulação para um intervalo de tempo; 

● ENgetxxx: recupera os resultados; 

● ENnextH: adianta um passo de tempo na simulação hidráulica; 

● ENcloseH: fecha o módulo de análise hidráulica; 

● ENsaveH: salva os resultados da simulação nos arquivos de saída; 

● ENsolveH: executa uma simulação hidráulica completa com resultados para todos os períodos 

escritos no arquivo. 

● ENresetreport: apaga algum conteúdo pré-existente no relatório; 

● ENsetreport: define o conteúdo do relatório; 

● ENreport: gera o arquivo contendo o relatório; 

● ENclose: fecha o EPANET. 
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4.1.4 Seleção dos parâmetros de entrada do Algoritmo Genético 

Os parâmetros de entrada dos algoritmos genéticos são constituídos pela população inicial, 

número de gerações e pelos operadores genéticos de seleção, mutação e recombinação. 

De acordo com Sousa et al. (2013), a população inicial corresponde à quantidade de vetores 

solução gerada aleatoriamente em cada iteração. Já o número de gerações é utilizado como 

critério de parada no processo de otimização. Os operadores genéticos representam as melhores 

soluções desenvolvidas pelos algoritmos, em que os indivíduos mais aptos se reproduzem, 

passando os valores de suas variáveis de decisão para as iterações posteriores. A taxa de 

mutação é responsável por promover a diversidade dos vetores soluções, por meio da inclusão 

de novas soluções na população. Já a recombinação é responsável por criar novas soluções 

devido o cruzamento das soluções correntes, por uma simples permuta ou pela combinação de 

características dos vetores pais, a partir das variações produzidas é possível explorar novos 

pontos no espaço de busca das soluções. 

Os parâmetros de entrada utilizados são compostos por uma população inicial de 200 

indivíduos, número de gerações igual a 1000, probabilidade de mutação igual a 0,01 e 

probabilidade de recombinação igual a 0,75. 

4.1.5 Funções Penalidades 

Pelo fato do algoritmo evolucionário multiobjetivo não considerar diretamente os problemas de 

otimização que contém funções restritivas, será utilizado o Método de Penalidades. Assim, as 

restrições são tratadas como penalidades e aplicadas à função objetivo. De acordo com Cheung 

(2004), as funções penalidade são aproximações que favorecem a obtenção de soluções não 

dominadas dentro da região factível do espaço de busca. Nesse processo, as soluções boas 

tendem apresentar custo penalidade próximo de zero, já as soluções ruins normalmente mantém 

custos penalidades elevados. Em consequência disso, a tendência é que sejam descartadas pelo 

algoritmo durante o processo iterativo. Portanto a função inicial do problema é transformada 

em: 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒: 𝑜𝑏𝑗𝐹(𝑋, 𝑟) = 𝐹𝑂(𝑋) + ∑ 𝜆𝑟𝑃𝑟

𝑛𝑟

𝑟=1

 

(4.1) 
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Em que o problema 𝑃𝑟 , referente à uma região admissível, é calculado por meio do uso das 

funções penalidades, FO é a função objetivo original, X é o vetor de variáveis de decisão, 𝑛𝑟 é 

o número de restrições, 𝜆𝑟 é o coeficiente penalidade aplicado à restrição e 𝑜𝑏𝑗𝐹 é a função 

objetivo transformada (função de aptidão). 

Com relação aos conjuntos de variáveis de decisão, tem-se as seguintes considerações: o custo 

ideal não pode ultrapassar R$1.000.000,00 por dia, e o índice de confiabilidade deve ser 10−4. 

Cabe ressaltar que as restrições 1 e 2, descritas no item 4.1 são inseridas como penalidades na 

função objetivo. Espera-se que o abastecimento dos nós de demanda seja contínuo, por isso 

pressão negativa nos nós da rede e fechamento/desligamento de tubos e/ou bombas são 

consideradas penalidades. Se alguma condição operacional for violada, a função ENrunH, 

disponível na toolkit do EPANET retorna um código de alerta. 

4.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

A otimização operacional de sistemas de abastecimento de água é abordada como um problema 

de otimização multiobjetivo, cujas variáveis de decisão, funções objetivo e ordenamento das 

soluções, são apresentadas a seguir. 

Serão consideradas como variáveis de decisão as velocidades de rotação 𝑤𝑏 de cada bomba 𝑏, 

para cada intervalo de tempo 𝑡, ao longo de um ciclo operacional T de 24 horas, restritas ao 

intervalo contínuo 𝑤𝑏 ∈ (𝑤𝑏𝑚𝑖𝑛; 𝑤𝑏𝑚á𝑥). Para cada bomba pertencente ao conjunto B, tem-

se um vetor Ω que representa o seu agendamento operacional. 

 Ω = {[𝑤𝑏 (0); … ; 𝑤𝑏(𝑇)]} 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑏 ∈ 𝐵}. (4.1) 

   

As duas funções objetivo consideradas na otimização operacional são: a minimização do custo 

da energia consumida pela operação das bombas do sistema e o aumento da confiabilidade da 

rede. 

4.2.1 Eficiência Energética 

A determinação, ou comparação de custos de energia de bombeamento para diferentes cenários 

tarifários não é objetivo desta pesquisa, o foco é identificar a relação perda-ganho (trade-off) 
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entre os custos de energia e confiabilidade do sistema. Será adotada uma tarifa base de energia 

elétrica C para todas as estações elevatórias do sistema de abastecimento de água. Entretanto, 

com o intuito de preservar a característica de diferenciação horária (períodos de ponta e fora de 

ponta) da estrutura tarifária brasileira, a tarifa base de energia será multiplicada por um fator K 

em cada intervalo de tempo do ciclo operacional. Assim, o custo de energia  𝐽1 consumido pelas 

bombas do sistema pode ser obtido pela Equação 4.2. 

 

𝐽1 =  ∑  ∑(𝐾𝑡𝐶 

𝑛𝑏

𝑏=1

𝑇

𝑡=0

) (
𝛾𝑄𝑡,𝑏𝐻𝑡,𝑏

𝜂𝑡,𝑏
). 

(4.2) 

 

em que, t é o número de intervalos de tempo; T é o número de intervalos de tempo contados a 

partir de zero do ciclo operacional; b é o número associado a cada bomba; 𝑛𝑏 é o número de 

bombas existentes no sistema; K é o fator temporal associado à tarifa base de energia; C é a 

tarifa base de energia; 𝛾 é o peso específico da água; Q é a vazão da bomba; H é a altura 

manométrica da bomba e 𝜂  é o rendimento da bomba.  

Será adotado o valor de R$ 255,88/MWh para a tarifa de energia, correspondente à tarifa média 

nacional de fornecimento para os serviços públicos de água, esgoto e saneamento (ANEEL, 

2014). Já o fator temporal K, associado à tarifa de energia, assumirá o valor de 1,7 para o 

período de ponta (intervalo das 18:00 às 21:00h) e 0,9 para o período fora de ponta, conforme 

o padrão mostrado na Figura 4.3. 

Figura 4.3 – Padrão de variação do fator temporal K ao longo do ciclo operacional. 

 

Fonte: ANEEL (2014). 



54 
Otimização multiobjetivo da operação de sistemas de distribuição de água com bombas de rotação variável 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L. P. S. SANTOS   

4.2.2 Confiabilidade Hidráulica 

A avaliação da confiabilidade será realizada por meio de uma medida substituta, 

especificamente o índice de resiliência (IR) de Todini (2000) (Eq. 4.3). A escolha deste índice 

deve-se ao seu desempenho na quantificação da confiabilidade hidráulica de Sistemas de 

Abastecimento de Água quando comparado com outros indicadores comumente citados pela 

literatura (entropia do fluxo, resiliência da rede e índice de resiliência modificado), conforme 

observado no trabalho de Atkinson et al. (2014). Assim, para um ciclo operacional completo, a 

função objetivo relacionada à confiabilidade hidráulica do sistema é dada por  𝐽3 (Eq. 4.4). 

Ressalta-se que quanto maior o valor de 𝐽3 maior é a confiabilidade do sistema em fornecer aos 

consumidores um nível de serviço adequado. 

 
𝐼𝑅 𝑡 =  

∑ 𝑄𝑖,𝑡 (𝐻𝑖,𝑡 − 𝐻𝑖,𝑡
∗𝑛𝑛

𝑖𝜖𝑁 )

∑  𝑛𝑟
𝑟∈𝑅 𝑄𝑟,𝑡 𝐻𝑟,𝑡  +  ∑

𝑃𝑝,𝑡  
𝛾 − ∑ 𝑄𝑖,𝑡

𝑛𝑛
𝑖𝜖𝑁 𝐻𝑖,𝑡

∗𝑛𝑝
𝑝∈𝑃

 , 
(4.3) 

 

 

𝐽3 =  ∑ 𝐼𝑅𝑡

𝑇

𝑡=0

 , 
(4.4) 

em que, t é o número do intervalo de tempo; T é o número de intervalos de tempo (contados a 

partir de zero) do ciclo operacional; 𝑖 é o número associado a cada nó; N é o conjunto de todos 

os nós do sistema; 𝑛𝑛 é o número de nós existentes no sistema; 𝑄𝑖 é a demanda no nó 𝑖; 𝐻𝑖 é  a 

pressão disponível no nó 𝑖; 𝐻𝑖
∗ é a pressão requerida no nó 𝑖; r é o número associado a cada 

reservatório que abastece o sistema; 𝑅 é o conjunto de todos os reservatórios do sistema; 𝑛𝑟 é 

o número de reservatórios existentes no sistema; 𝑄𝑟 é a vazão fornecida pelo reservatório 𝑟 ao 

sistema; 𝐻𝑟 é a carga piezométrica no reservatório 𝑟; 𝑝 é o número associado a cada bomba; 𝑃 

é o conjunto de todas as bombas do sistema; 𝑛𝑝 é o número de bombas existentes no sistema; 

𝑃𝑃 é a energia, em termos de potência, introduzida no sistema pela bomba 𝑝 e 𝛾 é o peso 

específico da água. 

4.3 REDE HIPOTÉTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

O modelo de otimização proposto será aplicado à rede hipotética Anytown (WALSKI et al., 

1987), alterada por Kurek e Ostfeld (2014) e utilizada por Coutinho (2015). A rede foi utilizada 
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por ser considerada como um sistema de referência pela literatura para uso na análise e 

comparação de diferentes algoritmos de otimização (JOLLY et al., 2014). 

A rede escolhida é constituída por dois reservatórios de nível fixo (RNF) que fornecem água, 

com auxílio de duas bombas, a uma rede de distribuição com 16 nós, 34 tubos e um reservatório 

de nível variável (RNV), conforme Figura 4.4.  

Figura 4.4 – Layout de distribuição Anytown. 

 

Fonte: Kurek e Ostfeld (2014) adaptado por Coutinho (2015). 

As características dos nós e dos reservatórios da rede são apresentadas na Tabela 4.1 e as 

características dos tubos da rede encontram-se na Tabela 4.2. 
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Id Nó de montante Nó de jusante Comprimento (m) Diâmetro (m) Rugosidade

1 17 6 3000 508.00 130

2 17 2 3000 76.20 130

3 17 10 3000 101.60 130

4 2 6 1000 50.80 130

5 6 9 1000 406.40 130

6 6 8 1000 203.20 130

7 6 5 1000 457.20 130

8 8 5 1000 254.00 130

9 5 7 1000 457.20 130

10 8 7 1000 254.00 130

11 8 14 1000 508.00 130

12 8 9 1000 50.80 130

13 9 14 1000 76.20 130

14 14 7 1000 254.00 130

15 2 5 1000 76.20 130

16 2 3 1000 457.20 130

17 2 4 1000 406.40 130

18 3 4 1000 508.00 130

19 7 4 1000 558.80 130

20 7 13 1000 76.20 130

Tabela 4.1 – Características dos nós e dos reservatórios da rede Anytown. 

 

Fonte: Kurek e Ostfeld (2014). 

Tabela 4.2 – Características dos tubos da rede Anytown 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Id Cota (m)
Demanda Base 

(m³/h)
Id

Nível d'água 

(m)

Cota da Base 

(m)

Nível 

Inicial (m)

Nível Mín 

(m)

Nível 

(máx)
Diâmetro (m)

2 140 400 18 60 180 10 0 40 35,68

3 155 300 19 80

4 160 300

5 120 300

6 130 500

7 130 200

8 130 300

9 140 300

10 150 400

11 110 200

12 100 200

13 120 200

14 145 200

15 130 300

16 65 0

17 85 0

Nós RNF RNV
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Tabela 4.2 – Características dos tubos da rede Anytown (Continuação) 

 

Fonte: Kurek e Ostfeld (2014). 

Cada nó da rede é associado com uma demanda base e um padrão de variação desta, conforme 

está descrito na Tabela 4.1. De acordo com Coutinho (2015), a demanda base se refere à vazão 

média requerida pelos usuários do nó e o padrão fornece os coeficientes que devem ser 

aplicados à demanda base para obtenção da demanda real nos diferentes intervalos de tempo do 

ciclo operacional. A figura 4.5 apresenta o padrão de variação das demandas nodais da rede. 

Figura 4.5 Padrão de variação das demandas nodais, em relação à demanda base. 

 
Fonte: Kurek e Ostfeld (2014) adaptado por Coutinho (2015). 

Id Nó de montante Nó de jusante Comprimento (m) Diâmetro (m) Rugosidade

21 14 13 1000 152.40 130

22 15 14 1000 558.80 130

23 9 15 1000 76.20 130

24 10 15 1000 355.60 130

25 9 10 1000 406.40 130

26 10 11 1000 355.60 130

27 11 15 1000 558.80 130

28 11 12 1000 152.40 130

29 12 15 1000 457.20 130

30 16 12 3000 457.20 130

31 13 15 1000 355.60 130

32 13 16 3000 76.20 130

33 13 4 1000 508.00 130

34 4 20 100 609.60 130
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As duas bombas do sistema operam sob rotação variável e possuem curvas características 

distintas. Os padrões de rotação da bomba seguem a proposta de Kurek e Ostfeld (2014), 

apresentados na Figura 4.6. A velocidade relativa de rotação da bomba é representada por 𝑁, 

sendo definida como quociente entre determinada velocidade de rotação 𝑁2 e a velocidade 

nominal de rotação 𝑁1. 

Figura 4.6 Padrão de variação da velocidade de rotação das bombas 35 (a) e 36 (b). 

 

 

Fonte: Kurek e Ostfeld (2014) adaptado Coutinho (2015). 
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4.3.1 Curvas Características  

Para realizar a parametrização das bombas 35 e 36 no simulador hidráulico, foram utilizadas os 

dados obtidos pelo material suplementar fornecido por Kurek e Ostfeld (2014). As informações 

referentes aos nós, trechos, reservatório de nível fixo e variável, constam no arquivo 

Anytow.inp, apresentado no Apêndice A. 

Com relação à análise da curva característica obtida por meio da relação entre altura 

manométrica versus vazão, é preciso informar ao simulador pelo menos um par de valores de 

vazão versus altura manométrica, relacionados ao ponto ótimo de funcionamento. Isso acontece 

porque o EPANET adiciona automaticamente dois pontos à curva, ao estabelecer que a bomba 

é desligada para uma vazão nula e que a vazão máxima, correspondente à uma altura 

manométrica nula, representa o dobro da vazão nominal.  

As figuras 4.7 e 4.8 representam os gráficos de séries temporais de vazão, obtidos 

respectivamente para  as bombas 35 e 36. Observa-se que às 48:00 horas de operação, a vazão 

da bomba 35 é de aproximadamente 1705 m³/h, apresenta decaimento máximo às 60:00 horas 

de operação, com aproximadamente 115 m³/h de vazão. Já a bomba 36 inicia a operação em 

análise com vazão de 1482m³/h e apresenta decaimento máximo às 65:00 horas, com 500m³/h. 

Figura 4.7 – Série temporal de vazão para bomba 35. 
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Figura 4.8 – Série temporal de vazão para bomba 36 

 

 

 

 

 

 

 

O simulador também pode definir uma curva se o usuário fornecer três pontos de operação, 

compostos pelo ponto de vazão mínimo, ponto de vazão nominal e ponto de vazão máximo, 

representados nas Figuras 4.9 e 4.10. Para esta situação, o programa ajusta uma função contínua 

representada pela equação 4.5. 

𝐻 = 𝐻0 − 𝑅𝑄𝑛, (4.5) 

em que H é a altura manométrica da bomba (m);  𝐻0 é a altura manométrica no ponto de vazão 

nula (m); 𝑄 é a vazão da bomba (m³/s); R e n são constantes da função de ajuste. 

Figura 4.9- Curva H x Q da bomba 35. 
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Figura 4.10- Curva H x Q da bomba 36. 

 

A Figura 4.11 apresenta o gráfico de variação da pressão ao longo das 24 horas de análise 

referente ao nó 20, que representa o reservatório de nível variável. A pressão nesse reservatório 

varia de 6.68 m à 27.55m.  

Figura 4.11 – Série temporal de pressão no reservatório de nível variável. 
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hidráulica de 190.15 m no início do horizonte operacional e carga hidráulica final de 190.20 m, 

portanto apresenta um índice de desempenho hidráulico considerável. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os resultados obtidos pela aplicação das quatro fases 

descritas na metodologia, com a finalidade de obter estratégias operacionais capazes de 

minimizar o custo de energia elétrica e maximizar a confiabilidade hidráulica da rede Anytown, 

com as alterações de Kurek e Ostfeld (2014), conforme o fluxograma apresentado na Figura 

5.1. 

Ao final da sessão, foram representadas as Frentes Pareto obtidas a partir da população inicial, 

dessa forma foi possível analisar as estratégias operacionais ótimas que atendem os objetivos 

previamente considerados. 

Figura 5.1 – Fluxograma das simulações 
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Nas fases 1 e 2 foram realizadas a representação do sistema no modelo de otimização 

multiobjetivo, por meio da configuração da rede no EPANET e implementação do AEMO, 

determinação dos coeficientes de penalidade e determinação dos parâmetros e operadores 

genéticos (população, número de geração, probabilidade de mutação e probabilidade de 

recombinação). 

A fase 3 consistiu no teste de validade do modelo desenvolvido obtido por meio das simulações 

realizadas com os dados de entrada, incluindo os padrões de variação da velocidade de rotação 

das bombas adquiridos pela contribuição das pesquisas de Kurek e Ostfeld (2014), inseridos no 

simulador hidráulico por meio do arquivo Anytown.inp. 

Na última fase realizou-se a otimização, a fim de obter um conjunto de soluções não dominadas 

(Frente Pareto), sendo analisados sob dois aspectos: considerando-se primeiramente a 

penalidade 1 (pressão negativa nos nós) e posteriormente as duas penalidades (pressão negativa 

nos nós e fechamento/desligamento de tubos e/ou bombas). 

5.1 DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS E OPERADORES GENÉTICOS 

Os valores dos parâmetros (população e número de geração) e dos operadores genéticos 

(mutação e recombinação) devem ser analisados, a fim de possibilitar que as melhores soluções 

sejam obtidas. Os valores do número de gerações (1000), cada uma com uma população de 

(200) indivíduos, com probabilidade de mutação (0,01) e probabilidade de recombinação 

(0,75), foram previamente fixados. A definição desses parâmetros foi realizada considerando-

se o intervalo de valores recomendados pela literatura, baseando-se também nas análises 

realizadas por Sousa (2013), que para o mesmo tipo de problema concluiu que estes foram os 

melhores resultados obtidos, devido à obtenção de um maior número de soluções com menor 

tempo computacional requerido para convergência do modelo. 

O procedimento geral foi realizado por meio da junção do EPANET com o algoritmo de 

otimização. O fluxograma base desse acoplamento na busca de soluções não dominadas é 

apresentado na Figura 5.2. 
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Figura 5.2- Acoplamento do algoritmo de otimização com o EPANET. 

 

5.2 OTIMIZAÇÃO COM PENALIDADE PARA PRESSÃO NEGATIVA 

NOS NÓS DA REDE 

A busca da operação ótima do sistema de distribuição de água, considerando-se a minimização 

do custo energético e maximização da confiabilidade hidráulica, primeiramente foi analisada 

por meio da limitação da pressão, desconsiderando-se soluções que apresentem pressões 

negativas, a fim de proporcionar vazão nos nós de demanda com pressões adequadas para 

atender o abastecimento de água nos pontos de consumo. O não cumprimento da penalidade de 

pressão negativa nos nós da rede implicaria em soluções inviáveis de serem aplicadas em um 

sistema real ou intermitência no abastecimento de água; portanto a aplicação da penalidade 1 

tem o propósito de garantir continuidade do abastecimento ao longo do alcance operacional, 
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além de proporcionar que os níveis operacionais dos reservatórios estejam dentro dos limites 

exequíveis. 

Dos resultados da Frente Pareto encontrados, foram analisados 8 deles para discussão 

considerando-se somente a penalidade 1, os quais proporcionaram melhor economia energética 

e máxima confiabilidade hidráulica. Cabe ressaltar que a escolha da melhor solução fica a 

critério do responsável pela operação do sistema, tendo em vista que soluções mais viáveis 

economicamente possuem menor confiabilidade hidráulica. 

Aplicando os dados de entrada relativos ao simulador hidráulico e ao otimizador operacional e 

utilizando os parâmetros descritos no item 5.1 geraram a Frente Pareto. A seguir, os resultados 

gerados pelo modelo multiobjetivo, considerando bombas de rotação variável são representados 

graficamente (Figuras 5.3 a 5.10). 

Figura 5.3- Algoritmo NSGA-II (Frente Pareto 1). 
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Figura 5.4- Algoritmo NSGA-II (Frente Pareto 2). 

 

Figura 5.5- Algoritmo NSGA-II (Frente Pareto 3). 
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Figura 5.6- Algoritmo NSGA-II (Frente Pareto 4). 

 

Figura 5.7- Algoritmo NSGA-II (Frente Pareto 5). 
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Figura 5.8- Algoritmo NSGA-II (Frente Pareto 6). 

 

Figura 5.9 - Algoritmo NSGA-II (Frente Pareto 7). 
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Figura 5.10 - Algoritmo NSGA-II (Frente Pareto 8).

 

Analisando os gráficos das Figuras 5.3 a 5.10, observa-se que todos os pontos representam 

soluções operacionais ótimas para o sistema considerando-se o período das últimas 24 horas 

para o cálculo das funções objetivo, tendo em vista que a simulação durou 72 horas. A análise 

dos gráficos mostra que há mudanças em termos de soluções não dominadas, portanto a escolha 

da melhor solução depende do tipo de estratégia adotada, a fim de reduzir os custos com energia 

elétrica e/ou maximizar a confiabilidade hidráulica, seguro de que, independente da preferência, 

a estratégia global atende os objetivos pré-estabelecidos. 

O número de soluções viáveis varia de acordo com a Frente Pareto analisada. Analisando a 

Frente Pareto 1, por exemplo, observa-se que o algoritmo encontrou 225 não dominadas de um 

total de 1000 gerações. Nesse caso, o AEMO encontrou uma solução de custo mínimo de R$ 

8693 e uma solução de custo máximo de R$ 10173 com as respectivas confiabilidades variando 

entre 5,4 e 15,5. Já a Frente Pareto 2, apresentou 72 não dominadas, com variação de custos 

entre R$ 8840 e R$ 9911 e respectivas confiabilidades variando entre 4,1 e 8,3. 

A tabela 5.1 apresenta o resumo dos resultados obtidos das 8 Frentes Pareto demonstrados por 

meio da apresentação da solução de custo mínimo/confiabilidade mínima e custo 

máximo/confiabilidade máxima, bem como o número de soluções viáveis. 
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Tabela 5.1 – Custos mínimo e máximo referentes à Penalidade 1. 

  

 

Fonte: Próprio autor (2017). 

Foi escolhida uma das Frentes Pareto, com a finalidade de identificar o comportamento das 

bombas e do reservatório. Dessa forma, foi realizada uma simulação para a Frente Pareto 4, 

utilizando-se o novo padrão de rotação das bombas gerado pelo algoritmo, apresentado na 

Figura 5.11 à 5.13.   

Figura 5.11 – Padrão de rotação para mínimo custo/confiabilidade da bomba 35 (Frente Pareto 4). 

 

 

  

Custo Mínimo Confiabilidade Mínima Custo Máximo Confiabilidade Máxima  Soluções Viáveis

Frente de Pareto 1 8693,02 5,42994 10173,7 15,5298 225

Frente de Pareto 2 8840,75 4,1984 9911,82 8,36891 72

Frente de Pareto 3 9053,41 7,56736 10219,9 9,13029 205

Frente de Pareto 4 8949,64 3,8462 11794,9 16,5775 285

Frente de Pareto 5 8916,46 4,76605 11162,9 14,797 235

Frente de Pareto 6 8900,96 4,50098 10041,9 8,92897 66

Frente de Pareto 7 8667,36 5,10895 10308,5 14,0143 100

Frente de Pareto 8 8995,99 4,65668 9939,47 8,34193 28
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Figura 5.12 – Padrão de rotação para mínimo custo/confiabilidade da bomba 36 (Frente Pareto 4). 

 

 

Figura 5.13 – Padrão de rotação para máximo custo/confiabilidade da bomba 35 (Frente Pareto 4). 
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Figura 5.14 – Padrão de rotação para máximo custo/confiabilidade da bomba 36 (Frente Pareto 4). 

 

Após alterar os padrões de rotação de cada bomba, foram realizadas simulações com a Frente 

Pareto 4, sendo que os resultados obtidos para custo mínimo/confiabilidade mínima foram 

comparados com o resultados de custo máximo/confiabilidade máxima. Dessa forma, é possível 

analisar o comportamento do sistema considerando-se os dois extremos. Nos gráficos a seguir, 

a linha contínua representa a simulação obtida para o custo mínimo/ confiabilidade mínima e a 

linha pontilhada representa a simulação para a situação de custo máximo/ confiabilidade 

máxima. A Figura 5.15 e as demais apresentam a vazão das bombas, carga hidráulica e nível 

dos reservatórios do sistema de distribuição em análise. 

Após aplicar o método de otimização multiobjetivo, e definir a estratégia operacional ótima, é 

importante verificar o comportamento hidráulico do sistema frente à estratégia adotada. Por 

esse motivo, os parâmetros escolhidos para análise foram: vazões e funcionamento das bombas, 

nível do reservatório e carga hidráulica, a fim de verificar a eficácia do modelo. As figuras 5.15 

e 5.16 apresentam respectivamente as vazões das bombas 35 e 36, assim constata-se que tanto 

a solução de custo mínimo quanto a de custo máximo ocasionam fechamento da bomba 35 em 

determinadas horas do dia, ocasionando o esvaziamento do reservatório de nível fixo 18, como 

também do reservatório de nível variável. Diante disso, percebe-se que não há garantia de 

suprimento aos consumidores. Nesse caso, de fato o sistema economiza custos de energia 

elétrica, devido ao desligamento da bomba 35, porém isto acarreta incapacidade de 

abastecimento do reservatório de nível variável. 
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Figura 5.15 – Vazão da bomba 35 (Frente Pareto 4). 

 

 
 

Figura 5.16 – Vazão da bomba 36 (Frente Pareto 4). 
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Figura 5.17 – Carga hidráulica do RNV (Frente Pareto 4). 

 

 

 

Figura 5.18 – Nível da Água no RNV (Frente Pareto 4). 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

N
ív

el
 d

e 
ág

u
a 

(m
)

Tempo (h)

Nível da Água no RNV

Mínimo Máximo

160

170

180

190

200

210

220

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

C
ar

ga
 h

id
rá

u
lic

a 
(m

)

Tempo (h)

Carga hidráulica do RNV

Mínimo Máximo



76 
Otimização multiobjetivo da operação de sistemas de distribuição de água com bombas de rotação variável 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L. P. S. SANTOS   

Com relação ao nível de água no reservatório, observado na Figura 5.17, evidencia-se que a 

solução custo mínimo/confiabilidade mínima apresentam valores próximos dos mínimos em 

grande intervalo de tempo no período de análise, já a solução de custo máximo/confiabilidade 

máxima, proporcionaram maiores variações dos níveis d’água com melhor aproveitamento do 

volume disponível, adequando-se à proposta de maior confiabilidade. No entanto, como a 

ocorrência de desligamento de bomba inviabiliza o atendimento adequado dos consumidores 

durante as 24 horas do dia, essa solução não é considerada ideal, nesse caso foi gerado um 

código de alerta pelo simulador EPANET. Posteriormente foi considerada a penalidade 2, para 

assegurar a não ocorrência do fechamento/desligamento de tubos ou bombas durante as últimas 

24 horas de análise. 

5.3 OTIMIZAÇÃO CONSIDERANDO PRESSÃO NEGATIVA NOS NÓS 

DA REDE E FECHAMENTO/DESLIGAMENTO DE TUBOS E/OU 

BOMBAS 

Com a penalidade 1 aplicada não foi garantida continuidade no abastecimento devido ao 

desligamento da bomba 35, por esse motivo foi aplicada a penalidade 2. Dessa forma, foram 

obtidas 10 Frentes Pareto, sendo uma delas representada na Figura 5.19. 

Figura 5.19 - Algoritmo NSGA-II (Frente Pareto 11). 
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A tabela 5.2 apresenta o resumo dos resultados obtidos das 10 Frentes Pareto demonstrado por 

meio da apresentação da solução de custo mínimo/confiabilidade mínima e custo 

máximo/confiabilidade máxima, bem como o número de soluções viáveis. 

Tabela 5.2 – Custo mínimo e máximo referente à Penalidade 2. 

 

As simulações foram feitas para as Frentes 11 à 20, no entanto neste item, os resultados 

apresentados referem-se somente à Frente Pareto 11, os demais resultados constam no Apêndice 

A. Os padrões de rotação das bombas são apresentados nas Figuras 5.20 à 5.23. 

Figura 5.20 – Padrão de rotação para mínimo custo/confiabilidade da bomba 35 (Frente Pareto 11). 

 

 

 

 

 

Custo Mínimo Confiabilidade Mínima Custo Máximo Confiabilidade Máxima  Soluções Viáveis

Frente Pareto 11 8990,6 4,00156 10494 7,08799 30

Frente Pareto 12 8984,51 4,74961 10375,5 6,66405 47

Frente Pareto 13 8986,94 4,94375 10620,3 7,14478 401

Frente Pareto 14 9003,26 4,59915 10265,3 7,07423 53

Frente Pareto 15 8864,99 4,72176 10861 7,25652 57

Frente Pareto 16 9081,93 5,56339 11081,1 7,53912 13

Frente Pareto 17 9000,02 4,43312 11416,8 7,65921 16

Frente Pareto 18 8870,2 3,83597 10585,2 7,1113 32

Frente Pareto 19 9186,02 5,92434 10792,6 7,60928 20

Frente Pareto 20 8930,46 5,12633 11109,9 7,61304 154
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Figura 5.21 – Padrão de rotação para mínimo custo/confiabilidade da bomba 36 (Frente Pareto 11). 

 

 

Figura 5.22 – Padrão de rotação para máximo custo/confiabilidade da bomba 35 (Frente Pareto 11). 
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Figura 5.23 – Padrão de rotação para máximo custo/confiabilidade da bomba 36 (Frente Pareto 11). 

 

Logo após, as análises referentes à vazões das bombas, nível de água do RNV e carga hidráulica 

foram feitas, representadas nas Figuras 5.24 à 5.27. 

 

Figura 5.24 – Vazão da bomba 35 (Frente Pareto 11). 
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Figura 5.25 – Vazão da bomba 36 (Frente Pareto 11). 

 
 

 

Figura 5.26 – Nível de Água do RNV (Frente Pareto 11). 
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Figura 5.27 – Carga Hidráulica do RNV (Frente Pareto 11). 

 

Diante dos resultados apresentados, percebe-se que o nível de água nos reservatórios para 

soluções de máxima confiabilidade hidráulica permanecem acima das soluções de mínima 

confiabilidade, esse fator demonstra que a manutenção do nível mínimo de água no reservatório 

não aumenta a confiança do sistema e que a otimização hidráulica foi alcançada. Todas as 

Frentes apresentadas para atenderem a penalidade 2 estão adequadas com as propostas 

apresentadas referentes às últimas 24 horas de análise. 

Com relação às rotações obtidas para as bombas pelo modelo de otimização, verifica-se que a 

variação de rotação é mantida dentro de um intervalo atingido no máximo 1,5. Devido à 

aplicação da penalidade 2, qualquer solução encontrada pelo modelo garante economia para a 

operação do sistema, ainda que a confiabilidade varie de acordo com os custos, sendo observada 

variação de até 77% entre confiabilidade mínima e máxima. 

Os resultados apresentados demonstram a validade do modelo desenvolvido para situações que 

colocam em risco a operação do sistema e distribuição de água. As soluções encontradas 

possibilitam ao decisor escolher a que melhor lhe satisfaça em termos de custos e 

confiabilidade, sem violar as restrições estabelecidas para as últimas 24 horas.  

Os resultados obtidos para os dois objetivos previamente definidos demonstram a eficácia do 

modelo, visto que principalmente com adoção da penalidade 2, apresenta pressões adequadas 

nos nós e nível adequado de água no reservatório, com a consequente economia de energia 

elétrica e aumento da confiabilidade hidráulica. 
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6. CONCLUSÕES 

Nesta pesquisa, foi desenvolvido um modelo computacional multiobjetivo aplicado à 

otimização da operação de sistemas de distribuição de água, a fim de possibilitar a máxima 

eficiência energética e confiabilidade hidráulica, utilizando-se bombas de rotação variável. 

Com o objetivo de favorecer soluções não dominadas e, portanto, garantir distribuição de água 

de maneira adequada, foi utilizado o Método de Penalidades, restringindo soluções que 

apresentassem pressões negativas nos nós ou fechamento/desligamento de tubos e/ou bombas. 

O modelo proposto consistiu na integração do algoritmo genético evolucionário multiobjetivo 

NSGA-II ao simulador hidráulico proposto por Coutinho (2015), ambos codificados na 

linguagem C++ e acoplados ao compilador Borland Builder C++ 6.0. A verificação do modelo 

proposto utilizou a rede hipotética de ANYTOWN, apresentada por Walski et al. (1987). Com 

relação aos parâmetros de entrada do algoritmo genético, constituídos pela população inicial, 

número de gerações, operadores genéticos de seleção, mutação e recombinação; foram 

utilizados os mesmos parâmetros obtidos por Sousa (2013) devido à semelhança dos objetivos 

retratados. 

A confiabilidade do sistema se mostrou adequada com a aplicação do índice de resiliência 

modificado de Todini, visto que as regras operacionais definidas pelo modelo obedeceram às 

restrições impostas nas penalidades, a fim de garantir distribuição de água de forma adequada. 

As funções objetivo para minimização dos custos de energia elétrica e maximização da 

confiabilidade, em conjunto com as restrições impostas foram utilizadas de forma a validar o 

modelo desenvolvido.  

Após aplicar a metodologia proposta, com a primeira penalidade, obtiveram-se os planos 

esperados para o funcionamento das bombas, considerando-se que tais soluções não são 

consideradas ideais por não garantirem abastecimento adequado em virtude do desligamento 

de bombas. A minimização dos custos com energia elétrica foi alcançada e confiabilidade 

hidráulica também; no entanto, o simulador gerou um aviso de alerta em decorrência do 

desequilíbrio do sistema ocasionado devido ao desligamento da bomba 35. 

Com a aplicação da penalidade 2, a qual incluiu restrição para pressão negativa nos nós e 

fechamento/desligamento de tubos e/ou válvulas, verificou-se a obtenção de resultados 

fidedignos para as duas otimizações propostas. Assim, os resultados demonstraram a validade 
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do modelo proposto para otimização operacional de sistemas de distribuição de água, ficando 

a cargo do operador, a escolha da solução que lhe for conveniente. 

Com relação a possíveis melhorias, destaca-se a realização de análise de sensibilidade, a fim de 

obter os melhores parâmetros para o caso em estudo, e utilização de algum método multicriterial 

para ordenar as soluções contidas na Frente Pareto. Outro aspecto importante seria a aplicação 

deste modelo em um sistema real de distribuição de água, com a incorporação de outros 

critérios, como por exemplo, qualidade da água e perdas por vazamentos. 
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Apêndice A – Gráficos da Frente Pareto (Penalidade 2) 

 

Algoritmo NSGA-II (Frente Pareto 12). 

 

 

Padrão de rotação para mínimo custo/confiabilidade da bomba 35 (Frente Pareto 12). 
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Padrão de rotação para mínimo custo/confiabilidade da bomba 36 (Frente Pareto 12). 

 

Padrão de rotação para máximo custo/confiabilidade da bomba 35 (Frente Pareto 12). 

 

Padrão de rotação para máximo custo/confiabilidade da bomba 36 (Frente Pareto 12).
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Nos gráficos a seguir, a linha contínua representa a simulação obtida para o custo mínimo/ 

confiabilidade mínima e a linha pontilhada representa a simulação para a situação de custo 

máximo/ confiabilidade máxima. 

 

 Vazão da bomba 35 (Frente Pareto 12). 

 

 

Vazão da bomba 36 (Frente Pareto 12). 
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Nível de Água do RNV (Frente Pareto 12). 

 

 

Algoritmo NSGA-II (Frente Pareto 13). 
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Padrão de rotação para mínimo custo/confiabilidade da bomba 35 (Frente Pareto 13). 

 

Padrão de rotação para mínimo custo/confiabilidade da bomba 36 (Frente Pareto 13). 

 

Padrão de rotação para máximo custo/confiabilidade da bomba 35 (Frente Pareto 13).
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Padrão de rotação para máximo custo/confiabilidade da bomba 36 (Frente Pareto 13).

 

Vazão da bomba 35 (Frente Pareto 13). 
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Algoritmo NSGA-II (Frente Pareto 14). 

 

 

Padrão de rotação para mínimo custo/confiabilidade da bomba 35 (Frente Pareto 14). 
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Padrão de rotação para mínimo custo/confiabilidade da bomba 36 (Frente Pareto 14).

      

Padrão de rotação para máximo custo/confiabilidade da bomba 35 (Frente Pareto 14).

 

Padrão de rotação para máximo custo/confiabilidade da bomba 36 (Frente Pareto 14). 
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Vazão da bomba 35 (Frente Pareto 14).

 

Vazão da bomba 36 (Frente Pareto 14). 
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Nível de Água do RNV (Frente Pareto 14). 

 

 

Algoritmo NSGA-II (Frente Pareto 15). 
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Padrão de rotação para mínimo custo/confiabilidade da bomba 35 (Frente Pareto 15). 

 

Padrão de rotação para mínimo custo/confiabilidade da bomba 36 (Frente Pareto 15). 

 

Padrão de rotação para máximo custo/confiabilidade da bomba 35 (Frente Pareto 15).
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Padrão de rotação para máximo custo/confiabilidade da bomba 36 (Frente Pareto 15). 

 

 

Vazão da bomba 35 (Frente Pareto 15). 
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Vazão da bomba 36 (Frente Pareto 15). 

 

 

Nível de Água do RNV (Frente Pareto 15). 
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Algoritmo NSGA-II (Frente Pareto 16). 

 

 

 

Padrão de rotação para mínimo custo/confiabilidade da bomba 35 (Frente Pareto 16). 
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Padrão de rotação para mínimo custo/confiabilidade da bomba 36 (Frente Pareto 16). 

 

Padrão de rotação para máximo custo/confiabilidade da bomba 35 (Frente Pareto 16).

 

Padrão de rotação para máximo custo/confiabilidade da bomba 36 (Frente Pareto 16). 
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Vazão da bomba 35 (Frente Pareto 16). 

 

 

Vazão da bomba 36 (Frente Pareto 16). 
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Nível de Água do RNV (Frente Pareto 16). 

 

 

Algoritmo NSGA-II (Frente Pareto 17). 
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Padrão de rotação para mínimo custo/confiabilidade da bomba 35 (Frente Pareto 17). 

 

Padrão de rotação para mínimo custo/confiabilidade da bomba 36 (Frente Pareto 17). 

 

Padrão de rotação para máximo custo/confiabilidade da bomba 35 (Frente Pareto 17).
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Padrão de rotação para mínimo custo/confiabilidade da bomba 36 (Frente Pareto 17). 

 

 

Vazão da bomba 35 (Frente Pareto 17). 
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Vazão da bomba 36 (Frente Pareto 17). 

 

 

Nível de água do RNV (Frente Pareto 17). 
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Algoritmo NSGA-II (Frente Pareto 18). 

 

 

Padrão de rotação para mínimo custo/confiabilidade da bomba 35 (Frente Pareto 18). 
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Padrão de rotação para mínimo custo/confiabilidade da bomba 36 (Frente Pareto 18). 

 

Padrão de rotação para máximo custo/confiabilidade da bomba 35 (Frente Pareto 18).

 

Padrão de rotação para máximo custo/confiabilidade da bomba 36 (Frente Pareto 18). 
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Vazão da bomba 35 (Frente Pareto 18). 

 

 

Vazão da bomba 36 (Frente Pareto 18). 
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Nível de água do RNV (Frente Pareto 18). 

 

 

Algoritmo NSGA-II (Frente Pareto 19). 
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Padrão de rotação para mínimo custo/confiabilidade da bomba 35 (Frente Pareto 19). 

 

Padrão de rotação para mínimo custo/confiabilidade da bomba 36 (Frente Pareto 19). 

 

Padrão de rotação para máximo custo/confiabilidade da bomba 35 (Frente Pareto 19).
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Padrão de rotação para máximo custo/confiabilidade da bomba 36 (Frente Pareto 19). 

 

 

Vazão da bomba 35 (Frente Pareto 19). 
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Vazão da bomba 36 (Frente Pareto 19). 

 

 

Nível de Água do RNV 36 (Frente Pareto 19). 
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Algoritmo NSGA-II (Frente Pareto 20). 

 

 

Padrão de rotação para mínimo custo/confiabilidade da bomba 35 (Frente Pareto 20). 
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Padrão de rotação para mínimo custo/confiabilidade da bomba 36 (Frente Pareto 20). 

 

Padrão de rotação para máximo custo/confiabilidade da bomba 35 (Frente Pareto 20). 

 

Padrão de rotação para máximo custo/confiabilidade da bomba 36 (Frente Pareto 20). 

 



121 
Otimização multiobjetivo da operação de sistemas de distribuição de água com bombas de rotação variável 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L. P. S. SANTOS   

Vazão da bomba 35 (Frente Pareto 20). 

 

 

Vazão da bomba 36 (Frente Pareto 20). 
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Nível de água do RNV (Frente Pareto 20). 
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