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DETECÇÃO DE VAZAMENTOS EM CONDUTOS VISCOELÁSTICOS 

UTILIZANDO O MÉTODO TRANSIENTE INVERSO 

Alexandre Kepler Soares1; Luisa Fernanda Ribeiro Reis2 & Dídia Isabel Cameira Covas3 

RESUMO --- Diversas técnicas para detecção de vazamentos utilizando diferentes métodos 
baseados na propagação da onda de pressão, nos sinais de pressão e na análise inversa, têm sido 
propostos na literatura, mas a minoria deles tem sido testada utilizando dados reais. O presente 
trabalho foca a aplicação de uma destas técnicas – Método Transiente Inverso (MTI) – sobre um 
sistema hidráulico experimental composto por tubos de policloreto de vinila (PVC). Um simulador 
hidráulico capaz de reproduzir os efeitos dinâmicos relacionados ao comportamento mecânico 
viscoelástico em tubos plásticos foi desenvolvido. A aplicação do MTI para a localização e 
quantificação dos vazamentos é baseada em um método de busca (algoritmos genéticos) a partir de 
diferentes soluções iniciais e em dados de pressão coletados em regime de escoamento transitório. 
Inicialmente, os pontos candidatos foram dispostos a cada 10 m. A seguir, a distância entre os nós 
candidatos foi diminuída para 5 m, considerando a área do sistema apontada nas simulações 
anteriores. Finalmente, a distância foi estabelecida em 2,70 m e as simulações para detecção do 
vazamento foram realizadas novamente. Os resultados demonstraram que os vazamentos foram 
detectados com uma precisão de 2,70 m em um sistema com 67 m de extensão. 

ABSTRACT --- Several leak detection techniques using different methods based on pressure wave 
travelling, pressure signals and inverse analysis have been proposed in the literature, but very few 
have been tested using physical data. The current research work focuses on the application and 
testing of one of these techniques – Inverse Transient Method (ITM) – to an experimental multi-
pipe system made of polyvinyl chloride (PVC). A hydraulic transient solver that describes fluid 
transients in plastic pipes was developed. This solver incorporates the description of dynamic effect 
related to the viscoelastic mechanical behaviour of PVC pipes. Collected transient pressure data 
have been used for testing ITM. The application of ITM to leak location and sizing is carried out by 
an optimization method (genetic algorithms) starting from different random seeds. Initially, 
potential leak candidates are set and tested at every 10 m. After, the distance between the leak 
candidates is decreased to 5 m, considering the region of the network pointed out as having leaks. 
Finally, the distance is set at 2.70 m and leak detection simulations are carried out again. Results 
have shown that leaks were located with an accuracy of 2.70 m in a 67 m long pipe system. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A ocorrência de vazamentos em sistemas de distribuição de água para abastecimento é um 

indicador da deterioração física e inadequada operação dos mesmos. Além disso, os incidentes 

causados por eventos transitórios são responsáveis por elevadas perdas físicas e econômicas. 

Diversas técnicas para detecção de vazamentos em sistemas de condutos forçados utilizando 

diferentes métodos baseados em análises no tempo, freqüência ou inversa dos sinais de pressão 

durante transitórios hidráulicos têm sido apresentadas na literatura (Liggett e Chen, 1994; 

Vítkovský et al., 2000; Brunone e Ferrante, 2001; Mpesha et al., 2001; Stoianov et al., 2001; 

Kapelan et al., 2003; Covas et al., 2005a; Lee et al., 2005). Tais técnicas consideram simuladores 

hidráulicos para análise do escoamento transitório, os quais têm sido largamente utilizados para 

procedimentos de calibração e detecção de vazamentos devido à capacidade da análise do 

comportamento dinâmico dos sistemas hidráulicos. No entanto, para a reprodução das condições de 

campo e laboratório, atenção especial deve ser dada aos efeitos dinâmicos relacionados à dissipação 

de energia durante a ocorrência de transitórios hidráulicos. Somente com um modelo devidamente 

calibrado e capaz de descrever os efeitos de atenuação e dispersão das ondas de pressão, os 

procedimentos de detecção de vazamentos podem ser aplicados com certo nível de confiabilidade e 

sucesso. 

Tubos plásticos, tais como policloreto de vinila (PVC) e polietileno (PE), têm sido cada vez 

mais utilizados em sistemas de abastecimento de água e o comportamento de tais condutos durante 

a ocorrência de transitórios hidráulicos tem sido estudado por diversos pesquisadores (Meiβner e 

Franke, 1977; Williams, 1977; Sharp e Theng, 1987; Covas et al., 2004; 2005b). Polímeros, tais 

como PVC e PE, são caracterizados por comportamento reológico viscoelástico e, quando 

submetidos a uma tensão constante, apresentam uma taxa de deformação instantânea elástica 

seguida por taxa de deformação lenta variável ao longo do tempo. A relação entre a taxa de 

deformação, ε(t), e a tensão, σ0, estabelece a função de fluência do material, J(t) = ε(t)/σ0 (Covas et 

al., 2005b). 

No presente trabalho, um modelo para análise de transitórios hidráulicos em tubos plásticos é 

desenvolvido. Tal simulador é capaz de descrever diferentes efeitos dinâmicos relacionados à 

dissipação de energia, como fator de atrito variável e comportamento mecânico de condutos 

plásticos, assim como diversos tipos de condições de contorno. Associando um método de 

otimização ao simulador hidráulico, foram realizados testes de detecção de vazamentos em um 

circuito experimental composto por tubos de PVC. Dados de pressão em condições de escoamento 

transitório foram coletados em experimentos realizados no Painel Hidráulico Experimental (PHE) 
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do Departamento de Hidráulica e Saneamento da Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade 

de São Paulo. 

A função de fluência dos tubos de PVC é determinada utilizando um modelo inverso baseado 

em dados de pressão coletados e em um método de busca híbrido global-local: Algoritmos 

Genéticos (AGs) e método Levenberg-Marquardt (LM). Para a descrição da função de fluência, o 

modelo mecânico generalizado de um sólido viscoelástico (Kelvin-Voigt) é utilizado. O modelo 

hidráulico calibrado é capaz de descrever a atenuação e dispersão das variações de pressão 

observadas em laboratório. 

Para a detecção de vazamentos, os AGs são utilizados a partir de diferentes populações de 

soluções iniciais. Inicialmente, são considerados nós a cada 10 m do sistema e avaliados como 

potenciais candidatos a vazamento. A seguir, a distância entre os nós candidatos é diminuída para 

5 m, considerando a região determinada pelo método de otimização nas simulações anteriores. 

Finalmente, a distância entre os nós candidatos é fixada em 2,70 m e as simulações para detecção 

dos vazamentos são realizadas novamente. 

2 – MÉTODO TRANSIENTE INVERSO 

2.1 – Introdução 

O Método Transiente Inverso (MTI) foi inicialmente proposto por Liggett e Chen (1994) para 

a calibração e detecção de vazamentos em redes de distribuição de água. Este método é baseado na 

minimização da soma dos erros quadráticos entre variáveis de estado (pressão e/ou vazão) coletadas 

(medidas) e calculadas. Métodos de busca, tais como AGs, otimização Particle Swarm, Levenberg-

Marquardt, e outros, são tipicamente utilizados para a resolução do problema de minimização. 

Recentemente, hibridizações global-local têm sido propostas na literatura (Kapelan et al., 2003; 

Soares et al., 2003), as quais têm demonstrado serem mais eficientes no processo de calibração do 

que a consideração somente de métodos globais ou locais apenas. 

2.2 – Formulação do problema inverso 

O problema de calibração é formulado de tal maneira que cada solução potencial é avaliada 

através de uma função objetivo, a qual se baseia na comparação entre os valores de pressões 

observados experimentalmente e os valores simulados pelo modelo hidráulico, dada por: 
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em que FO é o valor da função objetivo, DT a duração do transitório hidráulico observado, P o 

vetor de pressões calculadas pelo simulador hidráulico, P* o vetor de pressões coletadas durante os 
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experimentos, nP o número de pontos de observação de pressão no sistema, e Z conjunto de 

variáveis de decisão do problema de otimização, dado por: 
)AC,...,AC,J,...,J,,...,(Z

LKVKV ndidNkNk 00ττ=  (2)

sendo τ o valor do tempo de relaxação do elemento Kelvin-Voigt k, J o coeficiente de fluência do 

elemento Kelvin-Voigt k, NKV o número de elementos Kelvin-Voigt, CdA0 o coeficiente de 

vazamento (produto do coeficiente de descarga Cd e a área do orifício A0) do nó candidato i, e nL o 

número de nós candidatos a vazamento. 

2.3 – Modelo para análise hidráulica 

O comportamento de materiais plásticos é usualmente considerado em termos de dois tipos de 

materiais ideais: o sólido elástico e o líquido viscoso. Isso evoca a analogia entre a Lei de Hooke 

para sólidos elásticos e a Lei de Newton para líquidos viscosos. Na primeira, a tensão é linearmente 

relacionada à deformação e, na última, a tensão é linearmente dependente da taxa de variação da 

deformação. Portanto, uma simples relação constitutiva para o comportamento de um sólido 

viscoelástico linear pode ser obtida pela combinação dessas duas leis (Ward e Hadley, 1993). 

Tubos plásticos, tais como policloreto de vinila (PVC) e polietileno (PE), respondem às 

solicitações de maneira instantânea elástica e retardada viscosa (lenta). Assim, a deformação total 

pode ser decomposta em deformação instantânea elástica, εe, e uma parcela de deformação lenta, εr 

(Covas et al., 2005b): 
( ) ( )tt re εεε +=  (3)

A variação da taxa de deformação ao longo do tempo, ε(t), para uma tensão constante σ0, 

estabelece a função de fluência do material, J(t) = ε(t)/σ0, a qual é dependente da estrutura 

molecular, temperatura e carregamento aplicado. Neste trabalho, a função de fluência J(t) é 

determinada a partir de ensaios mecânicos e, também, utilizando um modelo inverso baseado em 

dados coletados durante o escoamento transitório. No último caso, a função de fluência deve ser 

representada por uma expressão matemática e o modelo mecânico generalizado Kelvin-Voigt de um 

sólido viscoelástico (Figura 1) é tipicamente utilizado para descrever a função de fluência. Tal 

modelo consiste de uma combinação de elementos mecânicos – molas e amortecedores – que 

reproduzem o comportamento viscoelástico de um sistema real (Aklonis e MacKnight, 1983): 
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sendo J0 a fluência do primeiro elemento mola definido por J0 = 1/E0, Jk a fluência da mola do k-

ésimo elemento Kelvin-Voigt definido por Jk = 1/Ek, Ek o módulo de elasticidade da mola do k-

ésimo elemento, τk o tempo de relaxação do amortecedor no k-ésimo elemento, τk = µk/Ek, µk a 
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viscosidade dinâmica do amortecedor no k-ésimo elemento, e NKV o número de elementos Kelvin-

Voigt. Os parâmetros Jk e τk são calibrados de acordo com dados experimentais. 
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Figura 1 – Modelo mecânico generalizado Kelvin-Voigt de um sólido viscoelástico. 

 
Para a consideração do comportamento viscoelástico do material da parede do tubo, a equação 

da continuidade deve ser novamente deduzida a partir do teorema de transporte de Reynolds. 

Assim, as duas componentes de deformação devem ser avaliadas: (i) a deformação elástica, que é 

incluída no termo derivativo da carga piezométrica em relação ao tempo e na velocidade da onda 

elástica, considerando E0 = 1/J0, e (ii) a deformação lenta, que é representada por um novo termo na 

equação da continuidade. Assim, o conjunto de equações diferenciais reinantes do escoamento 

transitório em um conduto forçado viscoelástico torna-se (Covas, 2003): 
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sendo x a distância, t o tempo, H = H(x,t) a carga piezométrica, Q = Q(x,t) a vazão, a a celeridade, 

g a aceleração da gravidade, A a área da seção transversal do tubo e hf o termo de atrito. O novo 

conjunto de equações diferenciais é resolvido pelo Método das Características, o qual permite a 

transformação das Eqs. (5) e (6) em um conjunto de equações diferenciais totais válidas ao longo 

das linhas características com declividades dx/dt = ±a. Desprezando-se os termos convectivos (em 

condutos forçados, a velocidade de escoamento do fluido é desprezível comparada à celeridade), 

temos: 

02 2
=








∂

∂
+±±±

tg
aah

dt
dQ

gA
a

dt
dH:C r

f
ε  (7)

Utilizando uma malha computacional retangular, estas equações simplificadas podem ser 

resolvidas numericamente pelo seguinte equacionamento: 
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válido ao longo de ∆x/∆t = ±a. Nestas equações, a declividade da linha de energia (terceiro termo) e 

o termo derivativo temporal da deformação lenta (quarto termo) não podem ser diretamente 

resolvidos e requerem mais uma discretização numérica. Covas (2003) apresenta as bases para o 

cálculo destes termos e o novo método é chamado aqui de Método das Características Híbrido 

(HMOC). 
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Assim, os termos t/r ∂∂ε  e εr são calculados como sendo a soma dos mesmos termos parciais 

para cada elemento Kelvin-Voigt k: 
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em que: 
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sendo γ o peso específico do fluido, H0 a carga piezométrica em regime de escoamento permanente 

e α o coeficiente dependente do tipo de ancoragem do tubo. 

Os equacionamentos apresentados para a malha regular permitem a determinação de H, Q e ε 

nas seções interiores da malha de cálculo. Nos pontos extremos, são necessárias equações 

complementares em termos de H e Q para a obtenção da solução nos contornos, pois se dispõe de 

apenas uma reta característica em cada extremidade. Equações específicas para cada tipo de 

fronteira são apresentadas por Chaudhry (1987), Almeida e Koelle (1992) e Wylie e Streeter (1993). 

2.4 – Modelo de otimização 

Na resolução do problema inverso (Eq. 1), um procedimento de dois passos é aplicado para a 

determinação dos parâmetros do modelo viscoelástico. Primeiro, os AGs (método de busca global) 

são utilizados para a determinação do melhor vetor de variáveis de decisão Z, composto pelos 

grupos de τk e Jk. Uma vez determinados os valores de τk, o método de busca local Levenberg-

Marquardt (LM) é utilizado para a verificação da melhor solução em termos dos coeficientes de 

fluência Jk. Assim, problemas associados com a lenta convergência do AG (número excessivo de 

avaliações da função objetivo) e com a convergência do método para um ponto de mínimo local 

podem ser significativamente reduzidos. Para as simulações de detecção de vazamento, são 

utilizados somente os AGs para a determinação do melhor vetor de variáveis de decisão, isto é, os 

coeficientes de vazamento. 

Simples de serem implementados computacionalmente, os AGs apresentam a propriedade de 

"varrer" o espaço de soluções de maneira eficaz quando o número de variáveis de decisão do 

problema é grande; mas eles são considerados lentos e oscilam em torno da melhor solução devido 

a limitações no operador mutação. 

O algoritmo do método LM é uma técnica iterativa para a busca do ponto de mínimo de uma 

função expressa como sendo a soma dos erros quadráticos. Tem sido largamente empregado em 

aplicações de calibração e apresenta rápida convergência quando utilizada uma boa estimativa 

inicial. 
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3 – PAINEL HIDRÁULICO EXPERIMENTAL DA EESC/USP 

Um extenso programa de ensaios foi realizado sobre o Painel Hidráulico Experimental (PHE), 

construído no Departamento de Hidráulica e Saneamento da Escola de Engenharia de São Carlos 

(EESC/USP). O aparato experimental, mostrado na Figura 2, possui três sistemas básicos: o sistema 

de alimentação, o sistema hidráulico de ensaios propriamente dito e o sistema de aquisição de 

dados. É composto por tubulações de PVC (PN 750 kPa), de comprimento total 203,20 m. Este 

material foi adotado por proporcionar fácil instalação, baixos valores de celeridade, custo e peso, 

tendo-se em vista a sua concepção vertical. 

A alimentação do sistema hidráulico é feita através de uma estação de bombeamento, 

equipada com duas bombas centrífugas de 1 e 5 cv de potência, ligadas em paralelo e com uma 

válvula de retenção imediatamente a jusante. A estação de bombeamento possui, ainda, três tanques 

hidropneumáticos de 135 L cada, e um reservatório a ser mantido com nível constante de 5 m 

durante os experimentos (circuito fechado). 

O Sistema Hidráulico de Ensaios é formado, basicamente, por um conjunto de tubulações de 

53, 75 e 101 mm de diâmetro interno, e 3,6, 5,2 e 6,5 mm de espessura das paredes, 

respectivamente. Além de componentes hidráulicos diversos, como tês, cotovelos e reduções, o 

sistema hidráulico possui um conjunto de 16 válvulas esfera e 16 válvulas de gaveta, destinadas à 

seleção de topologias e ao controle de vazões, e uma válvula esfera a jusante do sistema para o 

estabelecimento de condições transitórias no sistema. O sistema dispõe ainda de 9 pontos laterais 

com válvulas de gaveta, destinados à simulação e testes de diferentes técnicas de detecção de 

vazamentos. 

O sistema de aquisição de dados é constituído de três medidores de vazão eletromagnéticos de 

100 mm de diâmetro destinados à leitura de vazões no escoamento permanente, nove medidores de 

vazão tipo roda d’água (hidrômetro) nos pontos de vazamento, 16 transdutores de pressão, placa de 

aquisição de dados, microcomputador, software para registro de pressões e vazões, geração de 

gráficos, armazenamento de dados e controle da válvula automática (tempo de fechamento através 

do torque do motor). 

Neste trabalho, são apresentados os resultados baseados em investigações sobre o circuito em 

série (simplificado) do PHE, conforme Figura 2. Com isto, reduziram-se as incertezas e 

complexidades envolvidas no isolamento dos diferentes fenômenos e reflexões durante os 

transitórios hidráulicos. 

Considerando a configuração do sistema apresentado na Figura 2, todas as tubulações em série 

possuem diâmetro interno igual a 75 mm, exceto os tubos a montante e jusante do medidor 

eletromagnético de vazão, com 101 mm, e ramais verticais, com 53 mm. Além disso, há uma 
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redução para 15 mm entre a bomba centrífuga e a válvula de retenção. O sistema, com a topologia 

escolhida, possui comprimento total de 97,20 m, sendo 18,10 m do reservatório à bomba, 67,30 m 

da bomba à válvula de esfera (P07) e 11,80 m ao longo de ramais. 

Transdutor de pressão
Válvula de gaveta

Válvula esfera

Medidor de vazão
LEGENDA:

Reservatório

Válvula de retenção

Bomba

PVC φ 4" PVC φ 3" PVC φ 2"

P06

P07

P01

P02

P05 Vazamento

Figura 2 – Painel Hidráulico Experimental (PHE): configuração do sistema simplificado (linha 
contínua) e parte do sistema não considerada nos ensaios (linha tracejada). 

 
Dados de pressão foram coletados por cinco transdutores instalados nos pontos (Figura 7): 

P05 – localizado a montante da bomba; P06 – 7,20 m a jusante da bomba; P02 – 32,40 m a jusante 

da bomba; P01 – 46,10 m a jusante da bomba; e P07 – 67,00 m a jusante da bomba e imediatamente 

a montante da válvula de esfera, a qual é utilizada para promover os eventos transitórios. 

Durante os experimentos, a vazão na entrada do sistema foi medida somente em condições de 

escoamento permanente, e os conjuntos de dados de pressão foram coletados com uma freqüência 

de aquisição de 1000 Hz. Neste trabalho, os testes foram realizados para dois valores de vazão em 

regime de escoamento permanente e turbulento: (i) QE = 1,84 L/s – QL = 0,84 L/s e (ii) 

QE = 2,47 L/s – QL = 0,73 L/s, sendo QE a vazão fornecida ao sistema e QL o vazamento. 

4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Método Transiente Inverso (MTI) descrito é empregado para testes de detecção de 

vazamentos utilizando dados de pressão coletados em escoamento transitório no sistema PHE. Para 

a satisfatória aplicação do MTI, parâmetros do modelo hidráulico viscoelástico são determinados 

antes das simulações para detecção de vazamentos. As funções de fluência determinadas 

numericamente pelo MTI (para os casos sem e com vazamento) e determinadas experimentalmente 

via testes mecânicos de tração são apresentadas. 

4.1 – Determinação da função de fluência dos tubos de PVC: caso “com vazamento” 

O MTI foi utilizado primeiramente para a determinação da função de fluência J(t) dos tubos 

de PVC para o caso “sem vazamento”. A velocidade de propagação da onda foi estimada em 

460 m/s (E0 = 3,069 GPa; J0 = 0,3258 GPa-1; ∆x = 0,45 m and ∆t = 0,000978260 s). Os parâmetros 
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do modelo viscoelástico, Jk e τk, foram estimados pelo MTI utilizando como método de busca os 

AGs e considerando dados de pressão coletados no Ponto P07 (a jusante da válvula de esfera). Após 

as simulações com os AGs, os parâmetros τk foram fixados e os coeficientes de fluência Jk avaliados 

novamente pelo método LM. 

Nas simulações numéricas iniciais, foram testadas combinações de 1, 2 e 3 elementos Kelvin-

Voigt para a representação da função de fluência. A melhor combinação para o ajuste das pressões 

coletadas durante os experimentos foi de apenas um elemento Kelvin-Voigt (τ1 = 0,05 s e 

J1 = 0,0225 GPa-1). 

Assim, o modelo viscoelástico linear foi aplicado para o caso “com vazamento”, inicialmente, 

com os mesmos coeficientes τk e Jk calibrados para o caso “sem vazamento”. A velocidade de 

propagação da onda de pressão foi mantida em 460 m/s para um ensaio com vazão de entrada 

1,84 L/s, e vazamento em escoamento permanente igual a 0,84 L/s no Ponto P02. 

No entanto, discrepâncias entre valores simulados e observados resultaram em mais 

investigações sobre o comportamento dos dispositivos presentes no sistema. Quando a válvula de 

esfera a jusante do circuito era fechada, a vazão na linha de recalque era reduzida rapidamente, mas 

não o suficiente para influenciar no status da válvula de retenção imediatamente a jusante da bomba 

centrífuga, pois esta continuava a bombear água para o ponto de vazamento. Sendo assim, não havia 

o fechamento da válvula de retenção e a respectiva reflexão da onda de pressão devido ao 

fechamento da válvula de retenção, como observado no caso sem a presença de vazamento. 

Mesmo com a consideração de que não havia fechamento da válvula de retenção, os 

resultados obtidos com os mesmos coeficientes τk e Jk determinados para o caso “sem vazamento” 

não foram satisfatórios. Após algumas simulações com o algoritmo de calibração, constatou-se que 

os parâmetros do modelo viscoelástico não eram os mesmos para as linhas de recalque e de sucção. 

Isto ocorreu por que a amarração das tubulações na linha de sucção não era rígida o suficiente para 

evitar o deslocamento dos tubos durante os transitórios hidráulicos, ao contrário da amarração 

realizada na linha de recalque. A onda de pressão devida ao fechamento da válvula de esfera 

percorria toda a linha de recalque e, após passar pela bomba, viajava pela linha de sucção em 

direção ao reservatório. Desta maneira, as tubulações da linha de sucção apresentavam 

deslocamentos, principalmente nas curvas de raio longo. 

Por falta de um modelo hidráulico que considere os efeitos de interação fluido-estrutura (FSI), 

o modelo viscoelástico desenvolvido foi aplicado. Nas simulações para a calibração dos novos 

coeficientes foi considerado um conjunto de coeficientes τk e Jk para cada parte do sistema, um 

conjunto para a linha de recalque e outro para a linha de sucção. Constatou-se que o valor do 

coeficiente de fluência da linha de sucção era 15 a 20 vezes maior que o mesmo coeficiente para a 

linha de recalque. As funções de fluência determinadas pelo MTI para as linhas de sucção e 
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recalque são apresentadas na Figura 3. Funções de fluência determinadas tanto pelo modelo inverso 

quanto por testes mecânicos de tração realizados no Departamento de Engenharia de Materiais do 

Instituto Superior Técnico de Lisboa, Portugal (Soares, 2007) são também mostradas na Figura 3. 

O elevado valor para o coeficiente de fluência da linha de sucção pode ser justificado pelos 

deslocamentos dos tubos em decorrência da falta de uma amarração adequada. Tais efeitos são 

incluídos nos parâmetros do modelo viscoelástico linear, que interpreta tais deslocamentos como 

sendo uma viscoelasticidade maior da tubulação. O alívio das pressões na linha de sucção influencia 

os mesmos parâmetros da linha de recalque, os quais são ligeiramente inferiores aos coeficientes do 

caso “sem vazamento”. Estes coeficientes determinados pelo modelo inverso não correspondem ao 

comportamento reológico do material PVC, mas sim do sistema hidráulico como um todo, levando 

em consideração os efeitos dos deslocamentos dos tubos, além de possíveis outros efeitos não 

diagnosticados e isolados durante os ensaios. 

Comparando-se as funções de fluência para os casos sem e com vazamento, uma excelente 

calibração foi obtida para a linha de recalque (Figura 3b). Pequenas discrepâncias entre os dois 

casos são resultantes: (i) de incertezas nas perdas por atrito em escoamento transitório (no presente 

trabalho, os efeitos de atrito variável são desprezíveis quando comparados aos efeitos de 

viscoelasticidade dos tubos de PVC, e são considerados como sendo descritos pela função de 

fluência); (ii) do histórico de ensaios (as paredes das tubulações podem apresentar deformações 

devido à seqüência dos ensaios); e (iii) eventualmente de diferenças na temperatura. 
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Figura 3 – Funções de fluência determinadas em testes mecânicos de tração e calibradas pelo MTI 
para os tubos de PVC: (a) função de fluência para a linha de sucção e (b) detalhe da função de 

fluência para a linha de recalque. 
 

Portanto, a aplicação do modelo viscoelástico para o caso “com vazamento” com os 

coeficientes determinados para as linhas de recalque e sucção resultou nos seguintes valores de 

pressão, mostrados nas Figuras 4 e 5, e comparados com os valores de pressão coletados nos pontos 

P06 (jusante da bomba), P02 (ponto do vazamento), P01 e P07 (montante da válvula de esfera). O 
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coeficiente de vazamento (CdA0 = 3.814E-05 m2) foi calculado a partir medições de pressão e vazão 

no ponto P02 em condições de escoamento permanente. 

Os resultados numéricos do modelo viscoelástico ajustam-se muito bem aos dados de pressão 

coletados durante experimentos em laboratório, e os efeitos de atenuação e dispersão das variações 

de pressão são descritos. 

Constatou-se a rápida atenuação dos picos de pressão e estabilização do escoamento. A 

pressão no sistema tende para um valor estável definido pela altura manométrica da bomba 

centrífuga e pelo valor do vazamento. Neste sentido, destaca-se a correta representação matemática 

da bomba, na qual foram utilizadas curvas características definidas pelos parâmetros de Suter para 

carga piezométrica e torque. Além disso, foram determinados os valores do momento polar de 

inércia da bomba e do motor. 

O Ponto P02 foi o que apresentou as maiores discrepâncias entre os valores simulados e 

observados de pressão. A localização do transdutor de pressão em uma junção em tê (zona de 

elevada turbulência) resultou em ruído nas leituras e maiores reflexões da onda de pressão. 
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Figura 4 – Resultados numéricos do modelo viscoelástico linear e pressões coletadas nos Pontos: (a) 
P06, (b) P02, (c) P01 e (d) P07 (QE = 1,84 L/s; QL = 0,84 L/s). 
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Figura 5 – Resultados numéricos do modelo viscoelástico linear e pressões coletadas nos Pontos: (a) 
P06, (b) P02, (c) P01 e (d) P07 (QE = 2,47 L/s; QL = 0,73 L/s). 

 

4.2 – Detecção de vazamentos utilizando o modelo viscoelástico linear 

Neste item, são apresentados os resultados obtidos pelo uso do MTI para a detecção de 

vazamentos no sistema PHE. A sistemática de detecção do vazamento é baseada na discretização da 

linha de recalque em diversos nós, potenciais candidatos a vazamento. 

Durante os experimentos, foi adotada a localização do vazamento no nó 72 (Ponto P02 – 

Figura 2). O MTI foi utilizado em conjunto com os AGs para a localização do vazamento para dois 

ensaios sob condições de escoamento permanente turbulento: 

Caso A: QE = 1,84 L/s e QL = 0,84 L/s; 

Caso B: QE = 2,47 L/s e QL = 0,73 L/s. 

Dados de pressão coletados no Ponto P07 para um evento transitório de 6 s de duração foram 

utilizados nas simulações. 

A aplicação do MTI é baseada em um procedimento de múltiplos passos, de acordo com 

Covas et al. (2003). No primeiro passo (Passo I), a linha de recalque (L = 67,30 m) é “dividida” em 

sete seções e seis nós, igualmente espaçados (9,60 m), foram considerados como potenciais 

candidatos a vazamento. Com o intuito de redução de incertezas no procedimento de otimização, o 
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MTI foi empregado a partir de dez populações iniciais distintas (sementes aleatórias dos AGs) em 

cada passo. No Passo II, o MTI foi aplicado considerando outro conjunto de sete pontos candidatos 

a vazamento, espaçados em 5 m e cobrindo uma região de cerca de 30 m em torno do ponto 

detectado no Passo I. No último passo (Passo III), outro conjunto de sete nós igualmente espaçados 

em 2,70 m foram considerados como potenciais candidatos a vazamento em uma região de cerca de 

16 m em torno do ponto do vazamento. 

Os resultados obtidos nas simulações para detecção do vazamento utilizando o MTI são 

apresentados nas Figuras 6 (Caso A) e 7 (Caso B) em termos da freqüência de detecção (para dez 

simulações em cada passo) e do mínimo valor da função objetivo. 
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Figura 6 – Localização do ponto de vazamento utilizando o MTI (Caso A). 
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Figura 7 – Localização do ponto de vazamento utilizando o MTI (Caso B). 
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As variações de pressão para o Ponto P07 considerando os valores determinados pelo MTI em 

cada passo são mostradas nas Figuras 8 (Caso A) e 9 (Caso B). 
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Figura 8 – Variações de pressão considerando os valores determinados pelo MTI em cada passo do 
Caso A e dados de pressão observados para o Ponto P07: (a) evento transitório de seis 

segundos e (b) detalhe do primeiro pico de pressão. 
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Figura 9 – Variações de pressão considerando os valores determinados pelo MTI em cada passo do 
Caso B e dados de pressão observados para o Ponto P07: (a) evento transitório de seis 

segundos e (b) detalhe do primeiro pico de pressão. 
 

A localização do vazamento é sempre determinada no Caso B para todos os três passos do 

MTI, ao contrário do que ocorre no Caso A, no qual o MTI tende a espalhar valores de vazamento 

no entorno do real ponto de vazamento, principalmente no Passo III. Analisando ambos os casos no 

Passo III, o valor mínimo da função objetivo (FO) para o Caso B (FO = 0,3442) é maior do que 

para o Caso A (FO = 0,2763), o que leva a concluir que o método de otimização (AG) apresentou 

maior sensibilidade na detecção do vazamento para elevados valores da função objetivo. Tal fato 

ocorre por que a função objetivo utilizada é baseada em erros mínimos quadráticos entre valores de 

pressão calculados e simulados, e a sobrepressão inicial no Caso B é 76% maior do que a do 

Caso A; consequentemente, o sinal de pressão no sistema causa maiores valores para os erros 

quadráticos nas simulações do Caso B, e, embora o valor da função objetivo diminua do Caso B 

para o Caso A, o erro na detecção do vazamento aumenta. Conclusão similar é reportada por Covas 
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(2003) para o teste do MTI com o método Levenberg-Marquardt: para baixos valores da função 

objetivo, o método de otimização não consegue localizar o ponto do vazamento e “espalha” valores 

de vazamento em torno do real ponto de vazamento conforme uma distribuição normal. 

Neste trabalho, os vazamentos podem ser localizados com uma precisão correspondente a 4% 

do comprimento total da linha de recalque, apesar dos erros nas leituras dos dados de pressão e 

vazão (ruído nos sinais de pressão observados), erros associados ao modelo hidráulico e aos 

parâmetros calibrados, e da própria capacidade do método de otimização. 

5 – CONCLUSÕES 

Neste trabalho, foi apresentada uma aplicação e teste do Método Transiente Inverso (MTI) 

utilizando dados coletados sobre um aparato experimental composto por tubos de PVC. Um 

simulador hidráulico que considera o comportamento mecânico viscoelástico dos tubos plásticos foi 

proposto. 

A função de fluência do PVC foi determinada utilizando o MTI para os casos sem e com 

vazamento, e também via testes mecânicos de tração com amostras dos tubos de PVC. As funções 

de fluência calibradas ajustaram-se muito bem às funções de fluência determinadas nos testes 

mecânicos. O modelo hidráulico viscoelástico descreveu com sucesso os efeitos de atenuação e 

dispersão das ondas de pressão observadas. 

A aplicação do MTI para a detecção dos vazamentos baseou-se em um procedimento de 

múltiplos passos realizados com o apoio dos Algoritmos Genéticos. Os resultados obtidos 

demonstraram que o ponto do vazamento pôde ser localizado com uma incerteza de 4% em um 

sistema com 67 m de extensão. A utilização de um método de otimização híbrido global-local deve 

promover melhores resultados na detecção de vazamentos em termos de velocidade de 

convergência e precisão na solução final. 

No presente trabalho, os parâmetros do modelo viscoelástico foram determinados antes das 

simulações de detecção de vazamento. No entanto, para aplicações do MTI a sistemas reais, a 

calibração da função de fluência deve ser realizada simultaneamente à detecção dos vazamentos. 
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Quadro 1 – Símbolos utilizados. 

Símbolo Significado Dimensão 
a celeridade (velocidade de propagação da onda) [L.T-1] 
A área interna da seção transversal do tubo [L2] 
A0 área do orifício [L2] 
Cd coeficiente de descarga do orifício [1] 
E0 módulo de elasticidade de Young da parede do conduto [F.L-2] 
Ek módulo de elasticidade de Young da mola do elemento Kelvin-

Voigt 
[F.L-2] 

g aceleração da gravidade [L.T-2] 
H carga piezométrica [L] 
H0 carga piezométrica em escoamento permanente [L] 
hf termo de atrito [1] 
J função de fluência [F-1.L2] 
J0 coeficiente de fluência instantâneo ou elástico [F-1.L2] 
Jk coeficiente de fluência da mola do elemento Kelvin-Voigt, 

Jk=1/Ek 
[F-1.L2] 

L comprimento da tubulação [L] 
NKV número de elementos Kelvin-Voigt [1] 
P, P* pressão (p/γ) [L] 
Q, QE vazão [L3.T-1] 
QL vazamento [L3.T-1] 
t tempo [T] 
x coordenada ao longo do eixo do tubo [L] 
α parâmetro função das condições de ancoragem da tubulação [1] 
∆t elemento da discretização ao longo do tempo (passo de tempo) [T] 
∆x elemento da discretização ao longo do comprimento da 

tubulação 
[L] 

ε taxa de deformação total [L.L-1] 
εe  taxa de deformação instantânea elástica [L.L-1] 
εr taxa de deformação lenta [L.L-1] 
γ peso específico do fluido [F.L-3] 
µ viscosidade dinâmica do fluido [F.L-2.T] 
µk viscosidade do amortecedor do elemento Kelvin-Voigt [F.L-2.T] 
σ0 tensão [F.L-2] 
τk tempo de relaxação do amortecedor do elemento Kelvin-Voigt, 

τk=µk/Ek 
[T] 

 


