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Resumo
A condição de Courant é muito utilizada nos cálculos de transiente hidráulico para garantir estabilidade ao méto-

do de cálculo. Entretanto, para um cálculo implícito e iterativo, essa influência pode ser irrisória. Neste trabalho, 

calculou-se a rugosidade em duas redes de distribuição de água previamente estabelecidas de duas maneiras: 

respeitando e não respeitando a condição de Courant, de forma a verificar seu impacto. Essas redes possuem ca-

racterísticas e tamanhos diferentes, de forma que se possa  avaliar o impacto causado por essas mudanças no 

resultado final da simulação. Para isso utilizou-se um software de cálculo de transiente hidráulico utilizando Mé-

todo Transiente Inverso em conjunto com Algoritmo Genético (AG) em sua configuração real para otimização. As 

características do algoritmo genético, como mutação, elitismo e cruzamento, são definidas por meio de testes em 

uma versão menor e com menos iterações do software utilizado para o cálculo final das rugosidades. 

Palavras-chave: Redes de Distribuição. Transiente Hidráulico. Algoritmo Genético. Condição de Courant. Ru-

gosidade. Método Transiente Inverso.

Abstract
The Courant condition is widely used in hydraulic transient calculations to guarantee stability to the calculation 

method. However, for an implicit and iterative calculation, this influence can be negligible. In this work, we calculat-

ed the roughness in two water distribution networks previously established in two ways: respecting and not respect-

ing the Courant condition, in order to verify its impact. These networks have different characteristics and sizes so 

the impact caused by these changes in the final result of the simulation can be evaluated. For this, we use a hydraulic 

transient calculation software using Transient Inverse Method and Genetic Algorithm (AG) in its real configuration 

for optimization. The characteristics of the genetic algorithm, such as mutation, elitism and crossover, are defined 

through tests in a smaller version and with fewer iterations of the software used for the final roughness calculation.

Keywords: Distribution networks. Hydraulic transient. Genetic Algorithm. Courant condition. Roughness. Transient 

Inverse Method.
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1 INTRODUÇÃO
Problemas de redes de distribuição de água são 

de grande importância para a sociedade, por 

isso têm despertado interesse nos pesquisadores 

e engenheiros. É necessária a garantia de levar 

água suficiente para abastecer a população sem 

perder qualidade e sem gastos desnecessários.

Uma rede de distribuição é formada por diversos 

tubos que levam água de um reservatório a vá-

rios pontos de demanda, onde parte dessa água 

é coletada. Nesse sistema estão bombas, válvu-

las, nós e outros obstáculos que podem afetar o 

fluxo, interferindo na vazão de água. O sistema 

sem interferências gera um escoamento perma-

nente onde a vazão é constante e a resolução 

é mais simples, com estudos e métodos já bem 

consolidados sobre esse tema. A ação de alguns 

elementos da rede, porém, como válvula e bom-

ba, pode causar um escoamento transiente na 

rede, modificando a vazão, causando sobrepres-

são e/ou subpressão nas tubulações de forma cí-

clica, o que pode ser considerado um fator crítico 

do projeto. Isso causa a formação de uma onda 

extremamente rápida dentro do tubo, responsá-

vel pela alta variação de pressão causada, cuja 

velocidade chama-se de celeridade.

A verificação constante das variáveis do siste-

ma e de seu comportamento ao longo do tem-

po é imprescindível para o bom funcionamento 

da rede. Devem-se medir constantemente seus 

parâmetros e refazer simulações com objetivo 

de comparar e identificar problemas que pos-

sam estar presentes, como o grande aumento na 

rugosidade, interferindo na vazão; vazamentos; 

tubos destruídos, etc. Segundo Zahed (1990), a 

identificação mais difícil para a reprodução do 

comportamento hidráulico das redes é a da ru-

gosidade, devido a sua característica dinâmica, e 

exige levantamentos sobre toda a rede.

O cálculo das propriedades das redes hidráuli-

cas pode ser feito utilizando os valores de carga 

ou vazão do sistema em um processo de cálculo 

inverso. Segundo Araújo (2003), no problema in-

verso os parâmetros são variáveis. Araújo (2003) 

utilizou o Método Transiente Inverso (MTI) para 

realizar cálculos dessa natureza. Esse método 

faz uso do cálculo nas condições permanentes 

e transientes de um sistema por meio de uma 

propriedade observada, neste caso a rugosida-

de. Após isso, os valores de carga encontrados 

são utilizados para calcular a propriedade que foi 

observada, buscando assim os valores mais pró-

ximos possíveis.

Utilizam-se geralmente métodos de otimização 

para alguns desses cálculos, onde é buscado o 

valor ótimo de uma função objetivo (FO), máximo 

ou mínimo, para obter o resultado da simulação 

como o mais próximo possível da realidade, para 

que possa ser feita a análise correta da situação 

e se tome a decisão mais plausível. No caso deste 

trabalho, utilizou-se o método de algoritmo ge-

nético (AG).

Segundo Vasconcelos et al. (2015), a calibração 

é o primeiro passo ao estudar uma rede já exis-

tente, e consiste no processo de identificação de 

parâmetros físicos e operacionais que podem va-

riar com o tempo, permitindo a identificação dos 

novos valores.

Cunha et al. (2015) afirmam a importância da 

calibração para quantificar perdas, para que os 

dados analisados sejam gerados com confiança 

por modelos de pressão x vazamento.

Salvino et al. (2015) utilizaram algoritmo gené-

tico multiobjetivo para uma calibração multiva-

riada de redes de abastecimento de água, utili-

zando até sete variáveis: rugosidade, demanda, 

perda de carga singular, cota topográfica, vaza-

mentos, diâmetros e válvulas.

Bhave (1988) afirma que a calibração de mode-

los de redes de distribuição de água é importante 

na previsão de seu comportamento em diferen-
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tes condições, além do planejamento de eventu-

ais expansões.

Para o cálculo de transientes hidráulicos utili-

za-se comumente o método das características. 

Nesse método, os tubos são divididos em várias 

seções e, em cada passo de tempo, as variáveis 

de cada seção são calculadas levando em con-

sideração as seções vizinhas do passo de tempo 

anterior, bem como condições de contorno como 

válvulas e reservatório. Assim é possível calcular 

as variáveis ao longo de um transiente em um 

tempo desejado.

Os métodos numéricos, porém, podem não for-

necer a estabilidade necessária para o cálculo. 

Para garantir essa estabilidade, utiliza-se o cál-

culo do número de Courant —uma relação entre 

o tamanho de seção dos tubos e o passo de tem-

po da iteração— nos problemas de transiente 

hidráulico, que deve ter valor igual ou inferior a 1.

Quando a condição de Courant não ocorre no 

método das características de um transiente hi-

dráulico, modificam-se um pouco os parâmetros 

para que essa condição seja respeitada, por meio 

do cálculo de uma celeridade fictícia.

É debatível, porém, o impacto dessa estabilidade 

em um problema de transiente hidráulico em re-

des de distribuição. Então é preciso uma análise 

do verdadeiro impacto da condição de Courant 

nos resultados dos cálculos e a verificação do ta-

manho da diferença causada por utilizar ou não a 

celeridade fictícia nos cálculos de problemas hi-

dráulicos em redes de distribuição, notadamente 

na identificação da rugosidade.

1.1 Escoamento Transiente

Segundo Chaudhry (2014), escoamento tran-

siente é um estágio intermediário de fluxo onde 

as condições de fluxo mudam de um estágio es-

tacionário para outro estágio estacionário, que 

são tipos de fluxo onde não há a mudança de 

propriedades ao longo do tempo em um deter-

minado ponto.

O fluxo transiente em condutos fechados é des-

crito por duas equações básicas: equação de 

conservação da massa e momento que, aplica-

das em condutos fechados, tornam-se as Eq. 1 e 

2 abaixo:

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
+ 𝑉𝑉

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝜌𝜌𝑎𝑎!
𝜕𝜕𝑉𝑉
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 0  (1)

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
+ 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+
1
𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 +	
𝑓𝑓𝜕𝜕|𝜕𝜕|
2𝐷𝐷

= 0  (2)

onde p [ML-1T-2] é a pressão nos tubos, t [T] é o 

tempo, V [LT-1] é a velocidade do escoamento, ρ 

[ML-3] é a massa específica do fluido, x [L] é a dis-

tância de um ponto a outro, a [LT-1] é a celeridade 

(velocidade da onda de pressão), g [LT-2] é a ace-

leração da gravidade, D [L] é o diâmetro do tubo, 

f é o fator de atrito de Darcy-Weisbach e θ é o 

ângulo de inclinação dos tubos.

Aplicando as condições de que os termos 𝑉𝑉 "
𝜕𝜕𝑉𝑉
𝜕𝜕𝜕𝜕%  

e 𝑉𝑉 "
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕&  são muito menores que os demais ter-

mos, e que a inclinação θ do sistema é muito pe-

queno, obtêm-se as Eq. 3 e 4 para a equação da 

continuidade e do momento, respectivamente.

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+
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= 0  (4)

onde H [L] é a carga piezométrica, Q [L3T-1] é a va-

zão volumétrica no tubo e A [L²], a área do tubo

1.2 Método das Características

O método das características é um dos métodos 

numéricos mais utilizados para a solução de pro-
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blemas que envolvem transientes hidráulicos, 

permitindo encontrar soluções para as equações 

diferenciais parciais 3 e 4 por meio de uma trans-

formação em equações diferenciais totais que 

podem ser integradas. O método das caracterís-

ticas permite conhecer vazões e cargas hidráuli-

ca ao longo de todo o trecho das tubulações em 

cada passo de tempo t definido.

Uma série de condições de contorno também se 

fazem necessária para finalizar a aplicação do 

método. Uma grande vantagem do método das 

características, ainda, é mostrar claramente o 

comportamento e as consequências causadas 

nas cargas hidráulicas pela onda de pressão no 

sistema, viajando com celeridade a ao longo dos 

trechos da tubulação em determinado tempo t. A 

demonstração das equações do método das ca-

racterísticas pode ser encontrada em referências 

como Chaudhry (2014) e Wylie e Streeter (1993).

As Eq. 3 e 4 são combinadas linearmente por meio 

de um multiplicador λ na forma (L = L1
 + λ L

2
), onde 

L
1
 e L

2
 são as equações 3 e 4.

Desenvolvendo as Eq. 3 e 4, transformando as 

derivadas parciais em derivadas totais, obtém- 

se a Eq. 5.

𝜆𝜆 = ±
1
𝑎𝑎

  (5)

Dessa forma, as Eq. 3 e 4 tornam-se as Eq. 6 e 7.
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= 0  (6)
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−
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𝑎𝑎
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+
𝑓𝑓𝑑𝑑|𝑑𝑑|
2𝐷𝐷𝑔𝑔

= 0  (7)

As Eq. 6 e 7 representam a trajetória da onda 

para jusante e para montante, respectivamente. 

Elas podem ser retratadas nas retas da figura 1. A 

trajetória de A a P corresponde à Eq. 6, enquanto 

a trajetória de P a B corresponde à Eq. 7.

 

Figura 1 - Linhas características no plano (x, t).

Na Fig. 1, um distúrbio no ponto A no tempo t
0
 

viaja através da linha AP em um tempo ∆t para 

chegar ao ponto P em um tempo t = t
0 

+ ∆t. Da 

mesma forma, um distúrbio no ponto B viaja 

através da linha BP para chegar ao ponto P.

Por último, multiplicando as Eq. 6 e 7 por dt e in-

tegrando:

𝐵𝐵(𝑄𝑄! − 𝑄𝑄") + (𝐻𝐻! −𝐻𝐻") + 𝑅𝑅𝑄𝑄"|𝑄𝑄"| = 0  (8)

𝐵𝐵(𝑄𝑄! − 𝑄𝑄") − (𝐻𝐻! −𝐻𝐻") + 𝑅𝑅𝑄𝑄"|𝑄𝑄"| = 0  (9)

Onde:

𝑅𝑅 =
𝑓𝑓𝑓𝑓∆𝑡𝑡
2𝑔𝑔𝑔𝑔𝐴𝐴!

  (10)

𝐵𝐵 =
𝑎𝑎
𝑔𝑔𝑔𝑔

  (11)

As Eq. 9 e 10 podem ser reescritas como as equa-

ções C+ e C-, respectivamente, mostradas pelas 

Eq. 12 e 14.

𝐶𝐶!:	𝐻𝐻" = 𝐶𝐶" − 𝐵𝐵𝑄𝑄"  (12)

𝐶𝐶! = 𝐻𝐻" + 𝐵𝐵𝑄𝑄" − 𝑅𝑅𝑄𝑄"|𝑄𝑄"|  (13)
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𝐶𝐶!:	𝐻𝐻" = 𝐶𝐶# + 𝐵𝐵𝑄𝑄"  (14)

𝐶𝐶! = 𝐻𝐻" − 𝐵𝐵𝑄𝑄" − 𝑅𝑅𝑄𝑄"|𝑄𝑄"|  (15)

Dessa forma, cada ponto em um passo de tem-

po posterior pode ser descoberto por meio das 

equações C- e C+ de dois pontos anteriores, um 

a jusante e um a montante. A exceção é quando o 

ponto está nas fronteiras do sistema, sendo jun-

to ao reservatório ou na saída da tubulação. Nes-

se caso são necessárias condições de contorno 

que forneçam novas equações para a resolução 

do sistema linear.

1.3 Método Transiente Inverso

Os problemas em redes podem ser de duas na-

turezas: diretos e inversos. Os problemas dire-

tos utilizam as características e parâmetros das 

redes para o cálculo das cargas e vazões. Já nos 

problemas inversos, as cargas ou vazões são co-

nhecidas, mas alguns parâmetros da rede são 

desconhecidos. Das cargas ou vazões, então, é 

possível descobrir os parâmetros.

Boulos e Altman (1991) utilizaram um algoritmo 

explícito para calibração e otimização de uma 

rede de tubos que se baseia em resolver equa-

ções de uma rede em estado estacionário com 

condições de contorno em termos dos parâme-

tros do sistema, buscando satisfazer ao mesmo 

tempo as condições de contorno do problemas 

e as leis de conservação. Segundo Silva (2006), 

método explícito é aquele onde os parâmetros 

são determinados por meio de resolução de sis-

temas de equações não-lineares, exigindo o nú-

mero de pressões e/ou vazões como sendo iguais 

ao número de parâmetros desconhecidos.

Araújo e Chaudhry (2004) utilizaram um méto-

do implícito, o Método transiente Inverso (MTI), 

na calibração de rugosidades em redes. Métodos 

implícitos consistem na estimativa dos parâme-

tros desconhecidos, utilizando algum algoritmo 

de otimização, de forma que os valores estima-

dos se aproximem cada vez mais dos valores 

reais. De acordo com Araújo (2003), métodos 

inversos indiretos utilizam um processo iterati-

vo, onde parâmetros variam e a simulação con-

tinua até que atinjam valores satisfatórios para 

o problema. Nessa etapa entra o AG, definindo a 

forma com que os parâmetros variam. Soluções 

indiretas são as mais utilizadas devido à simplici-

dade e ao fato de serem menos sensíveis a erros 

de entrada (Araújo, 2003).

Já os métodos diretos, por sua vez, buscam re-

solver as equações diferenciais, considerando os 

parâmetros como variáveis dependentes.

No caso deste trabalho, com um método de so-

lução indireto, as cargas em regime transiente 

de um dos pontos da rede são conhecidas e, por 

meio delas, são calculadas as rugosidades de to-

dos os tubos da rede. Para isso, as cargas do pro-

blema vão ser calculadas com uma rugosidade 

conhecida por meio de um método direto. Esses 

valores, então, serão utilizados para estimar no-

vas rugosidades, que serão comparadas com os 

valores originais.

1.4 Estabilidade e condição de Courant

Smith apud Chaudhry (2014) afirma que para 

uma solução numérica precisa de uma equação 

diferencial parcial, a aproximação por diferenças 

finitas deve satisfazer condições de convergên-

cia e estabilidade.

Segundo Chaudhry (2014), diz-se que um es-

quema de diferenças finitas convergiu quando a 

solução exata das equações de diferenças finitas 

tende à solução exata das equações diferenciais 

parciais quando tanto ∆t como ∆x tendem a zero. 

Como não é possível estabelecer condições di-

retas de convergência, as equações diferenciais 

Análise do impacto da condição de Courant no cálculo da rugosidade em redes hidráulicas utilizando algoritmo genético (AG)  
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parciais devem ser investigadas baseadas nos 

conceitos de estabilidade e consistência. Diz-se, 

portanto, que um esquema de diferenças finitas 

converge quando ele é estável e consistente com 

a equação diferencial.

Segundo Chaudhry (2014), uma solução de di-

ferenças finitas só possuiria uma solução exata 

se os computadores trabalhassem com infinitas 

casas decimais. Como isso não ocorre, há sempre 

um erro inerente ao método numérico utilizado, 

que aumenta a cada iteração. Essa taxa de au-

mento de erro, em cada passo de tempo, pode 

sofrer um aumento, um decréscimo, ou perma-

necer constante.

Um método é dito estável quando o aumento do 

erro a cada passo permanece limitado quando o 

tempo de execução tende ao infinito. Já quando 

esse erro está sempre crescente, chama-se o mé-

todo de instável. Quando isto ocorre, o erro pode 

crescer rapidamente em poucos passos de tempo, 

retornando à solução errada do modelo, levan-

do a conclusões falsas. Ainda segundo Chaudhry 

(2014), um método é dito incondicionalmente es-

tável quando não existem condições de estabili-

dade que precisam ser atendidas por este método.

Não existem critérios de convergência e estabili-

dade para equações diferenciais parciais não li-

neares. O estudo da estabilidade, portanto, é de-

terminado por meio da relação entre ∆t e ∆x na 

solução numérica da equação. Chaudhry (2014) 

diz que critérios de convergência e estabilidade 

são muito difíceis de serem determinados. En-

tretanto, é possível estabelecer alguns critérios 

linearizando ou ignorando os termos não-linea-

res. Essa técnica é razoável quando utilizada em 

sistemas onde os termos não-lineares são rela-

tivamente pequenos quando comparados aos 

termos lineares.

O’Brien et al. apud Chaudhry (2014) desenvolveu 

um processo que mostra que um processo de dife-

renças finitas é estável quando obedece à Eq. 16:

∆𝑥𝑥 ≥ 𝑎𝑎∆𝑡𝑡  (16)

A equação 55 é conhecida como condição de es-

tabilidade de Courant-Friedrich-Lewy (CFL), ou 

simplesmente condição de Courant. O número 

de Courant (CN
) é definido como na Eq. 17:

𝐶𝐶! =
𝑎𝑎∆𝑡𝑡
∆𝑥𝑥

  (17)

Portanto, para um processo ser estável, com um 

passo de tempo ∆t e divisões de tubos com ta-

manho ∆x, deveria-se ter CN
 ≤ 1. 

Como o método ignora o termo de atrito, pode 

haver uma instabilidade no método, mesmo que 

a condição de Courant seja obedecida, em casos 

onde este termo se torna grande demais.

Caso a condição de Courant não seja obedecida, 

deve-se ajustar os valores de ∆t ou ∆x para ga-

rantira estabilidade do método. Isso nos faz usar 

um parâmetro denominado celeridade fictícia, 

dado pela equação 18:

𝑎𝑎! =
∆𝑡𝑡
∆𝑥𝑥

  (18)

O objetivo nesse trabalho é verificar o verdadeiro 

impacto da condição de estabilidade nos resul-

tados de uma rede de distribuição de água, resol-

vendo um problema tanto fazendo seu uso quan-

do negligenciando-a. Assim pode-se observar o 

erro causado pela desobediência na condição de 

Courant, e se ela é verdadeiramente impactan-

te a ponto de ser necessária a preocupação em 

obedecê-la.

1.5 Algoritmo Genético

Os algoritmos genéticos são um método de bus-

ca e otimização inspirados no princípio de sele-

ção natural proposto por Charles Darwin (1859), 

que afirma que o indivíduo mais adaptado ao 
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ambiente terá uma chance maior de sobreviver 

e de dar prosseguimento às gerações futuras 

quando comparado aos indivíduos de mesma es-

pécie menos adaptados.

Baseando-se nessa ideia, depois de anos de es-

tudo e tentativa de desenvolver uma ideia base-

ada na seleção natural, foi proposto por Holland 

(1975) e divulgado por Goldberg (1989) um mé-

todo de otimização em que uma população ini-

cial poderia evoluir por meio de cruzamentos e 

mutações genéticas para que, pela seleção na-

tural, pudessem chegar a uma população final 

que apresenta o melhor resultado de adaptação, 

ou próximo disso, para o problema que se busca 

resolver, criando bases teóricas para o algoritmo 

genético. Inicialmente, a ideia de Holland não 

era criar um algoritmo de cálculos computacio-

nais de problemas específicos, mas sim estudar a 

adaptação que ocorre no meio ambiente.

Cunha et al. (2015) afirma ainda a importân-

cia da calibração para quantificação de perdas, 

para que os dados analisados sejam gerados 

com mais confiança por modelos de pressão 

versus vazamento.

Salvino et al. (2015) utilizou algoritmo genético 

multiobjetivo para uma calibração multivariada 

de redes de abastecimento de água, utilizando 

até sete variáveis: rugosidade, demanda, perda 

de carga singular, cota topográfica, vazamentos, 

diâmetros e válvulas.

Bhave (1988) afirma que a calibração de mode-

los de redes de distribuição de água é importante 

na previsão de seu comportamento em diferen-

tes condições, além do planejamento de eventu-

ais expansões.

Segundo Andrade (2017), trabalhos como Silva 

(2003), Soares (2003) e Wu e Sage (2006) mos-

tram que é completamente viável a utilização do 

algoritmo genético na otimização de modelos 

implícitos de calibração, com as vantagens de 

não ser necessária a compreensão do problema, 

tem uma aplicabilidade para problemas em geral 

e possui excelente desempenho nos resultados.

O parâmetro que mede aptidão é a função obje-

tivo (FO), que deve ser maximizada ou minimiza-

da a depender da função escolhida.

Estabelecida uma população inicial, o algoritmo 

genético trabalha com processos de mutação, 

cruzamento e elitismo para modificar e as solu-

ções mais aptas ao problema.

2 MATERIAIS E MÉTODOS
Duas redes, mostradas nas Fig. 2 e 3, foram uti-

lizadas para um cálculo de regime transiente, a 

partir de rugosidades observadas, e, em seguida, 

um processo de otimização para cálculo de novas 

rugosidades utilizando as cargas e vazões tran-

sientes obtidas. Essas rugosidades calculadas 

serão utilizadas para recalcular novos regimes 

transiente e permanente.

Esses cálculos foram realizados por meio de três 

programas desenvolvidos por Araújo (2003). O 

programa P1 calcula as condições permanentes 

das redes; o programa P2 calcula as condições 

transientes; o programa P3 utiliza o Método 

Transiente Inverso e o algoritmo genético para 

otimizar e calcular as novas rugosidades basea-

das nas cargas geradas pelos programas anterio-

res. Cada programa fará o cálculo para as redes 

em duas situações: considerando e não conside-

rando a condição de Courant, utilizando assim as 

celeridades reais e fictícias.

Análise do impacto da condição de Courant no cálculo da rugosidade em redes hidráulicas utilizando algoritmo genético (AG)  
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Figura 2 - Rede 1. 

 
Figura 3 - Rede 2.

Nas duas redes um nó foi monitorado durante o 

transiente. Nesses nós ocorreu o evento que cau-

sou o transiente: uma variação brusca nas vazões 

de demanda. Na rede 1 o nó 5 teve demanda va-

riando de 10 l/s a 0 l/s em 5 segundos, enquanto 

na rede 2 o nó 4 teve demanda variando de 125 

l/s a 0 l/s no mesmo tempo. O tempo de simula-

ção transiente foi 30 segundos para a rede 1 e 

10 segundos para a rede 2, totalizando 300 e 80 

passos de tempo, respectivamente.

Os demais dados do problema, como o diâmetro de 

cada tubo (D), comprimento do tubo (L), espessura 

do tubo (e), coeficiente de Poisson (ν), celeridade 

(a), celeridade fictícia (a*), rugosidade (ε), passo de 

tempo (∆t), a cota (Z) e número de Courant (CN), 

estão presentes nas tabelas 1 e 2. Cada tubo foi di-

vidido em partes de, no máximo, 150 m para a rede 

1 e 200 m para a rede 2. Considerou-se que mate-

rial dos tubos possui módulo de elasticidade de 120 

GPa e a água possui módulo de compressibilidade 

de 2.19 GPa. A carga inicial do reservatório na rede 

1 é de 453 m e na rede 2 é de 60 m.

Tabela 1 - Dados da rede 1.

TUBO D (m) L (m) e (mm) ν a (m/s) a* (m/s) ε (mm) Δt (s) CN Z(m)

1 0.250 500.0 10 0.25 1251.7 1250.0 0.0500 0.10 1.001351 0.0

2 0.200 700.0 10 0.25 1289.0 1400.0 0.0500 0.10 0.920719 400.0

3 0.150 800.0 10 0.25 1329.9 1333.3 0.0500 0.10 0.997406 405.0

4 0.150 800.0 10 0.25 1329.9 1333.3 0.0500 0.10 0.997406 410.0

5 0.150 700.0 10 0.25 1329.9 1400.0 0.0500 0.10 0.949910 420.0

As propriedades do algoritmo genético foram es-

colhidas em uma versão menor do programa P3, 

onde todas as combinações de características da 

tabela 3 foram utilizadas para otimizar a rugosida-

de, por meio dos resultados dos programas P2 e P1. 

Serão escolhidas as três características que apre-

sentarem as menores FO’s para utilização posterior.

A melhor solução que possuir menor função ob-

jetivo será separada para as análises gráficas de 

comparação com as soluções observadas e de 

outro tipo de celeridade. O algoritmo genético 

terá 50 gerações com uma população de 100.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
De posse das tabelas 1 e 2 calcularam-se as 

condições permanentes do problema simulando 

com o programa apropriado. Os resultados das 

vazões (Q) e cargas (H) permanentes estão nas  

Tabelas 4 e 5. Pelos resultados, calcularam-se as 

cargas e vazões transientes ao longo da simu-

lação nos nós monitorados. Esses dados foram 

utilizados para calcular as características do AG, 

presentes nas Tabelas 6 e 7.

Tabela 2 - Dados da rede 2.

TUBO D (m) L (m) e (mm) ν a (m/s) a* (m/s) ε (mm) Δt (s) CN Z(m)

1 0.500 700.0 10 0.25 1104.1 1400.0 0.0500 0.125 0.788612 0.00

2 0.250 1800.0 10 0.25 1251.7 1600.0 0.0500 0.125 0.782306 0.00

3 0.400 1520.0 10 0.25 1156.6 1520.0 0.0500 0.125 0.760921 0.00

4 0.300 1220.0 10 0.25 1217.4 1394.3 0.0500 0.125 0.873161 0.00

5 0.300 600.0 10 0.25 1217.4 1600.0 0.0500 0.125 0.760897 0.00

6 0.200 1220.0 10 0.25 1289.0 1394.3 0.0500 0.125 0.924493 0.00

7 0.250 920.0 10 0.25 1251.7 1472.0 0.0500 0.125 0.850332 0.00

8 0.150 300.0 10 0.25 1329.9 1200.0 0.0500 0.125 1.108229 0.00

9 0.200 600.0 10 0.25 1289.0 1600.0 0.0500 0.125 0.805629 0.00

10 0.100 1220.0 10 0.25 1374.9 1394.3 0.0500 0.125 0.986091 0.00

Tabela 3 - Características do AG.

Característica Identificação Tipo Porcentagem (%)

Cruzamento

1 Aritmético

80
2 Média

3 Blx - α
4 Heurístico

Mutação

1 Uniforme

0.022 Não-uniforme

3 Limite

Elitismo
1 Aleatória

50
2 Melhores pais

Tabela 4 - Vazões e cargas permanentes para a rede 1.

TUBO Qfictícia (m³/s) Hfictícia (m) Qreal (m³/s) Hreal (m)
1 0.100001 453.00 0.100002 453.00

2 0.036110 446.45 0.036111 446.44

3 0.023890 442.39 0.023890 442.39

4 0.016110 437.52 0.016110 437.51

5 0.006110 438.14 0.006110 438.13

Tabela 5 - Vazões e cargas permanentes para a rede 2.

TUBO Qfictícia (m³/s) Hfictícia (m) Qreal (m³/s) Hreal (m)
1 0.414995 60.00 0.414993 60.00

2 0.056818 55.71 0.056818 55.70

3 0.209035 47.65 0.209033 47.65

4 0.149144 48.02 0.149148 48.02

5 0.075001 44.54 0.075000 44.54

6 0.014146 40.74 0.014146 40.72

7 0.076761 41.97 0.076759 41.96

8 0.007275 40.14 0.007275 40.13

9 0.034093 60.00 0.034094 60.00

10 0.004093 55.71 0.004094 55.70
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Cada solução será identificada por um número 

conforme a tabela 8.

Tabela 8 - Identificação das soluções.

Celeridade Solução Caso

Fictícia

1ª solução 1

2ª solução 2

3ª solução 3

Real

1ª solução 4

2ª solução 5

3ª solução 6

Em seguida, utilizando as características do AG e 

os resultados dos programas anteriores, calcula-

ram-se novas rugosidades para ambas as redes 

e ambos os tipos de celeridade, conforme vistos 

nas Fig. 4 a 8.

Com o cálculo das rugosidades, observaram-se 

as funções objetivas geradas pelo AG em cada 

um dos casos. Os valores das funções objetivos 

estão mostrados nas Tabelas 9 e 10.

Com a função objetivo determinada, escolhemos 

os casos que possuem menor valor para cada 

tipo de celeridade em cada uma das redes. Esses 

casos serão comparados entre si para que se ob-

serve o verdadeiro impacto de cada tipo de cál-

culo nos valores finais de rugosidade calculados.
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Figura 4 - Rugosidades observadas e calculadas para 
celeridade fictícia na rede 1
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Figura 5 - Rugosidades observadas e calculadas para 
celeridade real na rede 1

Tabela 6 - Configurações do AG para arede 1.

1ª Solução 2ª Solução 3ª Solução
Cel. Fic. Cel. Real Cel. Fic. Cel. Real Cel. Fic. Cel. Real

Menor fo (x10-6) 0.10220 0.10130 0.10990 0.10600 0.12510 0.11950

Tipo de cruzamento 2 2 2 2 1 1 

Tipo de mutação 3 3 1 1 2 2

Tipo de elitismo 1 1 1 1 1 1

Tabela 7 - Configurações do AG para a rede 2.

1ª Solução 2ª Solução 3ª Solução
Cel. Fic. Cel. Real Cel. Fic. Cel. Real Cel. Fic. Cel. Real

Menor fo (x10-6) 0.04731 0.05219 0.07084 0.10087 0.03351 0.08391

Tipo de cruzamento 2 2 2 1 1 2

Tipo de mutação 1 2 3 1 3 2

Tipo de elitismo 2 2 2 1 1 1

Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 237 / pp 19-31 | Jul a Set, 2022

Fernandes DG, Araújo JK



29

 

0.0000
0.0100
0.0200
0.0300
0.0400
0.0500
0.0600
0.0700
0.0800
0.0900

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

e 
(m

m
)

Número do Tubo

Observados

Caso 1

Caso 2

Caso 3

Figura 6 - Rugosidades observadas e calculadas para 
celeridade fictícia na rede 2

 

0.0000

0.0100

0.0200

0.0300

0.0400

0.0500

0.0600

0.0700

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

e 
(m

m
)

Número do Tubo

Observados

Caso 4

Caso 5

Caso 6

Figura 7 - Rugosidades observadas e calculadas para 
celeridade real na rede 2

Tabela 9 - Funções objetivo para a rede 1.

Caso Função objetivo

1 0.00000004870

2 0.00000002120

3 0.00000001950

4 0.00000002650

5 0.00000002100

6 0.00000001550

Tabela 10 - Funções objetivo para a rede 2.

Caso Função objetivo

1 0.0000004731

2 0.0000007084

3 0.0000003351

4 0.0000005219

5 0.0000010087

6 0.0000008391

Sabendo das funções objetivo, separaram-se os ca-

sos 3 e 6 para a rede 1, e os casos 3 e 4 para a rede 

2. Com esses casos foram recalculadas as cargas e 

vazões permanentes e transientes e calculados os 

erros para comparação entre os dois tipos de celeri-

dade, além das próprias rugosidades. Os resultados 

estão nas Fig. 8 a 13 e nas Tabelas 11 e 12.
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Tabela 11 - Funções objetivo para a rede 1.

Caso 3

EMR na carga (%) 0.00060

EMR na vazão (%) 0.38847

Tabela 12 - Funções objetivo para a rede 2.
Caso 3

EMR na carga (%) 0.03678

EMR na vazão (%) 0.15177

.

4 CONCLUSÕES
No problema apresentado, foi discutida a pos-

sibilidade dos cálculos transientes sem o uso da 

celeridade fictícia, de modo que a condição de 

Courant não seja obedecida, e com auxílio do al-

goritmo genético para determinação das rugosi-

dade desconhecidas de uma rede.

Na rede 1, para celeridade fictícia, o caso 3 apre-

sentou os menores erros, com exceção do tubo 2, 

onde apresentou os piores resultados. Para celeri-

dade real, o caso 6 gerou valores geralmente pró-

ximos aos observados.

Comparando os casos 3 e 6, as rugosidades ge-

radas foram bem próximas, com erros irrisórios 

nos cálculos das novas cargas e vazões perma-

nentes e transientes.

Na rede 2, para celeridade fictícia, o caso 3 gera 

resultados um pouco distantes das rugosidades 

observadas, embora tenha a menor função objeti-

vo. O caso 1, por sua vez, gerou os resultados mais 

próximos. Para celeridade real na rede 2, o caso 

4 apresenta os resultados mais próximos, embo-

ra em alguns tubos a rugosidade esteja ainda um 

pouco distante.

Comparando esses dois casos, observam-se erros 

baixos tanto para carga como para vazão nos regi-

mes permanentes e transientes. Esses resultados 

implicam, portanto, que uma desobediência da 

condição de Courant e consequente utilização da 

celeridade real para os cálculos não prejudicam os 

resultados obtidos, considerando a situação e as 

redes aqui estudadas.
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