
XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  1 

XIX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HIDRÍCOS 

 
 

ESTUDO DA REPRODUÇÃO DO COMPORTAMENTO HIDRÁULICO DE 

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA VIA REDES NEURAIS 

ARTIFICIAIS (RNA’s)  

 

LOURENCETTI, F. H. 
1
; ODAN, F. K., 

2
; REIS, L. F. R.

3 
 

 

Resumo – O objetivo deste trabalho é analisar o comportamento hidráulico de um sistema de 

abastecimento de água (SDAA), via redes neurais artificiais (RNAs). Tendo em vista que o uso de 

um modelo de simulação hidráulica é inviável para operações em tempo real de SDAAs, devido ao 

seu excessivo tempo de processamento computacional, a abordagem adotada visa capturar o seu 

conhecimento de uma forma mais eficiente através de uma RNA de camada oculta única. Assim, 

dados provenientes de simulações hidráulicas realizadas utilizando o software EPANET foram 

utilizados para o treinamento, validação cruzada e teste de RNAs, através de rotinas de programação 

desenvolvidas na plataforma do software Scilab. A técnica foi aplicada a um SDAA previamente 

calibrado, apresentado na conferência de calibração WDSA 2010 – Water Distribution System 

Analysis 2010, realizada na cidade de Tucson, Arizona (EUA). Como resultado, foram obtidos os 

valores de 3,8, 3,8 e 3,9% para o RMSE (Root Mean Square Error) dos conjuntos de treinamento, 

validação cruzada e testes, respectivamente, indicando que a RNA identificada pode ser considerada 

uma ferramenta eficiente a ser utilizada em substituição aos modelos de simulação hidráulica 

convencionais.  

 

Abstract – The aim of this study is to analyze the hydraulic behavior of a system of water supply 

(WSS), using artificial neural networks (ANN). Considerating that use of a hydraulic simulation 

model is impractical for real-time operations of WSS due to their excessive computational time, the 

approach aims to capture their knowledge more efficiently through an ANN-layer only hidden. 

Thus, data from hydraulic simulations conducted using the software EPANET were used for 

training, cross validation and test RNAs through programming routines developed in Scilab 

software platform. The technique was applied to a previously calibrated WSS, presented at the 

calibration WDSA 2010 - Water Distribution System Analysis 2010, held in Tucson, Arizona 

(USA). As a result, we obtained values of 3.8, 3.8 and 3.9% for the RMSE (Root Mean Square 

Error) of joint training, cross validation and testing, respectively, indicating that the RNA identified 

can be considered a efficient tool to be used in place of conventional hydraulic simulation models. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Os Sistemas de Distribuição de Água para Abastecimento (SDAA) são utilizados para suprir 

as necessidades de núcleos populacionais urbanos. Assim, devem prover água em quantidade e 

qualidade adequadas ao consumo, desempenhando importante papel sobre a saúde das populações 

por eles servidas, dentre outros objetivos. 

 Segundo Gomes (2009) os SDAA são conjuntos de equipamentos, obras e serviços voltados 

para o suprimento de água às comunidades, para finalidades domésticas, comerciais, industriais e 

públicas, normalmente compostos por unidades de captação superficial ou subterrânea, tratamento, 

estações elevatórias, adução, reservatórios, redes de distribuição e ligações domiciliares. 

 A concepção e o dimensionamento de cada elemento constituinte desses sistemas ocorrem 

de maneira integrada, apesar da peculiaridade inerente a cada etapa dos projetos de engenharia.  

 No dimensionamento de cada elemento constituinte do sistema, o fator econômico-

financeiro, que considera os custos de investimento e de operação, não pode ser negligenciado, uma 

vez que boa parte dos recursos das companhias de abastecimento de água pode ser comprometida na 

sua operação e manutenção, com destaque aos custos relativos ao consumo de energia elétrica.  

 Por essa razão grande esforço vem sendo empenhado por pesquisadores do Brasil e exterior 

no sentido de promover a operação de SDAA de maneira otimizada, tanto no longo prazo como em 

tempo real. 

 A otimização da operação em tempo real pode ser realizada de maneira que consumos 

previstos para um horizonte de planejamento, geralmente curto, de amplitude diária e 

convenientemente discretizado em intervalos horários, sejam utilizados na determinação da 

estratégia operacional do período, sendo que somente a estratégia da primeira hora seja efetivamente 

implementada. Transcorrido mais um intervalo de tempo, os dados de consumo são atualizados e 

utilizados para reinicializar o processo de previsão de consumos e otimização, de maneira 

seqüencial e progressiva ao longo do tempo. 

 Tal procedimento impõe avaliações das respostas do sistema às estratégias operacionais 

diversas. Mas, se por um lado o modelo utilizado para prever as conseqüências de diferentes 

configurações de operação e controle, precisa ser computacionalmente eficiente, altamente preciso e 

numericamente robusto, por outro, embora as leis físicas que regem o escoamento no interior de tais 

sistemas possam ser consideradas estabelecidas, através das equações clássicas de conservação de 

massa e energia, a resolução dos sistemas de equações resultantes pode se mostrar intensiva em 
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termos do tempo de processamento computacional, especialmente para sistemas de grandes 

dimensões e de maior complexidade. 

 Assim, os modelos de simulação hidráulica podem ter a precisão e robustez necessária, mas 

não apresentam a necessária eficiência computacional para redes de grande porte (Cunha, 2009).  

Já os modelos empíricos e simplificados de redes hidráulicas mostram-se 

computacionalmente mais eficientes que os modelos de simulação hidráulica, mas a sua precisão e 

robustez são questionáveis.  

 Pesquisadores como Jamielson et al. (2007) propõem, portanto, a combinação dessas 

técnicas, usando os resultados de um modelo de simulação hidráulica convencional de rede para 

treinar uma Rede Neural Artificial (RNA). Desta forma, a base de conhecimento complexo do 

modelo de simulação hidráulica é capturada pela RNA que, posteriormente, será utilizada em 

substituição ao modelo de simulação hidráulica convencional para predizer o comportamento do 

SDAA utilizado para a realização das simulações hidráulicas e posterior treinamento da RNA. 

 O presente trabalho tem por objetivo investigar o desempenho das RNAs, para capturar os 

resultados de um sistema de hidráulico de grande porte devidamente calibrado. 

 

2. METODOLOGIA 

 

 Nos últimos anos, progressos significativos em matéria de reconhecimento de padrões não-

lineares ocorreram através da teoria de controle de sistemas. Tornaram-se possíveis assim avanços 

no ramo da modelagem não-linear das chamadas Redes Neurais Artificiais (RNAs). 

 Uma RNA é um modelo empírico que tem a capacidade de aprender a partir de exemplos e 

de generalizar a informação aprendida. A generalização que está associada à capacidade de 

aprendizagem com base em um conjunto de informações ou exemplos, e posteriormente produzir 

respostas coerentes para dados desconhecidos, é uma demonstração de que a capacidade das RNAs 

vai muito além do que simplesmente mapear relações entre variáveis de entrada e saída. 

 Devido a estas características as RNAs podem ser definidas como um processador 

paralelamente distribuído, formado por unidades de processamento simples, que tem a capacidade 

natural de armazenar conhecimento experimental e posteriormente torná-lo disponível para o uso. 

Uma RNA é similar ao cérebro humano em dois aspectos: o conhecimento é adquirido pela rede 

através de processos de aprendizagem; forças de conexão entre os neurônios, conhecidos como 

pesos sinápticos, são utilizados para armazenar o conhecimento adquirido. 

 As RNAs são capazes de extrair informações não apresentadas de forma explícita por meio 

dos dados ou exemplos a elas apresentados. Não obstante as RNAs são capazes de atuar como 
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aproximadoras universais de funções multivariáveis com custo computacional que cresce apenas em 

formato linear com o número de variáveis. 

 Haykin (2001) define uma RNA como uma tecnologia que tem raízes em disciplinas tais 

como neurociência, matemática, estatística, física, ciência da computação e engenharia. 

 Descreve ainda que as RNAs encontram aplicações em campos tão diversos, como 

modelagem matemática, análise de séries temporais, reconhecimento de padrões, processamento de 

sinais e controles, em virtude de uma grande e importante propriedade: a habilidade de aprender a 

partir de dados de entrada conforme descreve Rao & Alvarruiz (2007). 

 A RNA é uma representação matemática de elementos de computação interligados (ou 

neurônios) organizados em camadas, que processam a informação por sua resposta a estímulos 

externos, de forma análoga ao sistema nervoso central. 

 Para compreender como funciona um neurônio artificial é preciso primeiro saber como o 

neurônio biológico funciona, já que o neurônio artificial busca simular o funcionamento do 

neurônio biológico. 

 O cérebro é responsável pelo processamento de uma grande quantidade de informações que 

o corpo envia a todo o momento, porém o cérebro não teria essa capacidade se não fosse formado 

por uma grande quantidade de células nervosas as quais são conjuntos de pequenos elementos 

interligados entre si. 

 Braga et al (2007) define o neurônio biológico de maneira simplificada em três partes 

distintas: o corpo celular, os dendritos e o axônio, cada qual com estrutura e funções específicas, 

porém complementares conforme se segue: 

 Dendritos: são responsáveis por capturar os sinais emitidos pelo corpo humano e encaminhá-

los para o destino certo; 

 Axônio: é responsável pela saída desses impulsos, onde o mesmo estará ligado a outro 

neurônio pelos terminais do axônio; 

 Núcleo: é responsável pela agregação de todas as entradas dos dendritos. 

 

Figura 2.1: Estrutura de um neurônio biológico. Fonte: Braga et al (2007), adaptado. 
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 O cérebro humano trabalha de uma forma muito complexa e não-linear. Seu funcionamento 

pode ser visto como um sistema que possui três importantes estágios: Receptores, Redes Neurais 

Cerebrais e Atuadores. O cérebro é representado pelas Redes Neurais Cerebrais, e está no centro do 

sistema, pois é ele o responsável por processar os impulsos que os receptores enviaram e depois de 

feito isso é o cérebro que decide o que fazer com os impulsos, gerando assim uma resposta. Os 

receptores recebem os impulsos do corpo, transmitem esses impulsos para o cérebro (redes neurais), 

onde são processados e enviados aos atuadores gerando assim uma resposta final. 

 O sistema nervoso central possui cerca de 100 bilhões de neurônios conectados entre si em 

uma rede capaz de realizar aproximadamente 60 trilhões de ligações sinápticas e capaz também de 

processar milhões de informações por segundo. Esta rede é responsável por permitir o 

armazenamento e processamento de grandes quantidades de informações. 

 

 2.1 Neurônio artificial 

 O modelo matemático de um neurônio artificial foi idealizado pelos pesquisadores 

McCullock & Pitts (1943), utilizando como base o neurônio biológico. O neurônio artificial é 

composto por uma unidade de processamento matemático relativamente simples, que recebe uma ou 

mais entradas e as transforma em saída. A operação de uma unidade de processamento pode ser 

resumida conforme Figura 2.2: 

 

Figura 2.2: Modelo do Neurônio Artificial – Fonte Haykin (1994), adaptado. 

 Com base na Figura 2.2, é possível distinguir alguns elementos considerados importantes na 

estrutura de um neurônio: 

1. As sinapses que são caracterizadas por um peso w. O papel do peso wjk é multiplicar o sinal 

xj na entrada da sinapse j, conectada ao neurônio k. O peso wjk é positivo se a sinapse 

associada é excitatória e negativo se a sinapse associada é inibitória; 

 

2. Um combinador linear que soma os sinais das entradas ponderados pelos seus respectivos 

pesos; 
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3. Uma função de ativação que restringe o sinal de saída do neurônio a um intervalo fechado 

geralmente [0,1] ou [-1,1]; 

Em notação matemática podemos expressar um neurônio k com as seguintes equações: 





N

j

jjkk xwu
1

         (2.1) 

kkk ubv           (2.2) 

)( kk vy           (2.3) 

 Sendo Nxxx ,....., 21 os sinais de entrada, Nkkk www ,....., 21 os pesos sinápticos, ku a saída do 

combinador linear devido aos sinais de entrada, kb o bias que tem a finalidade de aumentar ou 

diminuir a entrada da função de ativação, kv  o potencial de ativação do neurônio k ,  a função de 

ativação e ky  o sinal de saída do neurônio. 

 

 2.2 Funções de ativação 

 A função de ativação (.) , define a saída do neurônio em termos de nível de atividade do 

mesmo. Dentre as principais funções de ativação as mais comuns são:  

1. Função linear – não é limitada. Neurônios com essa função podem ser utilizados como 

aproximadores lineares (Equação 2.4); 

2. Função logística sigmoidal – assume um intervalo contínuo de valores entre 0 e +1. É a 

função geralmente adotada em redes neurais, em virtude de ser contínua, estritamente 

crescente, não linear e facilmente diferenciável em qualquer ponto (Equação 2.5); 

3. Função tangente hiperbólica – possui as mesmas características da função logística 

sigmoidal, entretanto, seu intervalo varia de -1 a +1, permitindo assim que as saídas sejam 

simétricas (Equação 2.6); 

 A Figura 3.3 apresenta as expressões matemáticas das funções de ativação anteriormente 

listadas e seus respectivos gráficos, demonstrando seu comportamento 

 Função linear (Hard Limiter): vv )( ;      (2.4) 

 Função logística sigmoidal (Threshold Logic): 
)exp(1

1
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 Função tangente hiperbólica (Sigmoid): 
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Figura 2.3: Funções de ativação. 

 

 A maioria dos modelos de redes neurais possui alguma regra de treinamento, segundo a qual 

os pesos de suas conexões são ajustados de acordo com os padrões apresentados. Em outras 

palavras, elas aprendem através de exemplos. 

 

2.3 Camadas específicas de neurônios (layers) 

 Os neurônios artificiais podem estar organizados em camadas, que podem ser classificadas 

em três tipos distintos: 

 Entrada (inputs): valor a ser apresentado a rede como entrada; 

 Camada intermediária ou oculta (hidden layer): conexão entre a entrada e a saída (no caso de 

rede de três camadas), conferindo à rede capacidade para extrair conhecimento mais 

complexo; 

 Saída (output): fornece os resultados do processamento das informações. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4: RNA de três camadas. 

 

 

 2.4 Modelos de simulação hidráulica 

 Os modelos de simulação hidráulica de redes oferecem a possibilidade da reprodução de 

dinâmicas não-lineares das redes de distribuição de água através da resolução do sistema de 

equações que representam as leis físicas do escoamento sob pressão, incluindo a conservação de 

massa e de energia. 

 O reconhecimento do papel que tais ferramentas podem desempenhar fez com que nos 

últimos trinta anos, investimentos significativos tenham sido feitos no desenvolvimento de modelos 

de simulação hidráulica genéricos. Pacotes computacionais como WESNET, InfoWorks, GINAS, 

 

Entrada 
Camada 

Intermediária 
Saída 
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STONER/SynerGEE, EPANET, AQUIS, WATNET, WaterCAD, vêm sendo amplamente utilizados 

com propósitos diversos, dentre os quais destacam-se o planejamento de projetos, as análises 

operacionais e o desenvolvimento de estratégias de controle de redes de distribuição. 

 A simulação hidráulica avalia as respostas do sistema face às decisões operacionais em 

termos das suas variáveis de estado: pressão, vazão e níveis nos tanques. É portanto uma ferramenta 

imprescindível à rotina computacional que quantifica os objetivos estabelecidos. Utilizou-se neste 

trabalho, o EPANET 2.0 (Rossman, 2000) por tratar-se de uma ferramenta de domínio público, 

bastante flexível com relação às mudanças de funcionamento quando necessárias de dispositivos 

como válvulas, bombas, dentre outros. 

 Segundo Tucci (1998) modelos de simulação são modelos matemáticos cujas técnicas 

permitem representar alternativas propostas e simular condições reais que poderiam ocorrer dentro 

de uma faixa de incertezas, inerentes ao conhecimento. 

 De acordo com Silva (2003) apesar do reconhecimento dos modelos matemáticos como 

ferramentas úteis à análise hidráulica das redes de distribuição de água para abastecimento, na 

prática eles são pouco utilizados. Mesmo com os aperfeiçoamentos e até sofisticações dos modelos 

existentes atualmente, que permitem a implementação de hipóteses simplificadoras sobre os 

sistemas físicos reais, diversas são as razões para que os profissionais da área releguem-nos a 

segundo plano. 

 Dentre elas figura a inexistência de cadastros atualizados dos SDAA de maneira a refletir a 

realidade de campo tais como a falta de setorização física ou mesmo em certos casos inadequada, 

muitas vezes pelo simples desconhecimento das singularidades existentes ou a da condição 

operacional dos mesmos, além do desconhecimento de grandezas características tais como níveis de 

reservatórios e demandas. 

 As redes reais podem ser consideradas elementos constituintes de sistemas resultantes de 

diversas intervenções das mais variadas naturezas. Desde a implantação das mesmas, alterações 

substanciais das demandas ocorrem principalmente devido ao crescimento e à redistribuição da 

população ao longo de seu traçado, muitas vezes já submetida a expansões, ações de reabilitação, 

envelhecimento, desgaste e ocorrência de incrustações fazem com que características como 

rugosidade e diâmetro interno dos condutos sofram alterações significativas 

 De acordo com Albano (2004), uma das ferramentas utilizadas na gestão de recursos 

hídricos é a modelagem matemática, seja de quantidade ou de qualidade de água. Um modelo 

matemático consiste da resolução de uma única equação ou um conjunto de equações matemáticas 

formuladas para representar um processo natural ou artificial. 
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 A simulação matemática tem como principal vantagem à flexibilidade em representar 

sistemas simples e sistemas complexos na forma de modelos computacionais. A modelagem em 

rede de fluxo permite a tomada de decisão através de um conjunto de soluções viáveis que podem 

ser otimizadas por técnicas específicas (Araújo, 2002). 

 As equações da continuidade e da conservação da energia e a relação entre a perda de carga 

e a vazão, que caracterizam as condições de equilíbrio hidráulico da rede num dado instante, podem 

ser resolvidas através de um método híbrido do tipo nó-malha. 

 Todini e Pilati (1987) optaram por designá-lo como sendo o “Método Gradiente”, método 

utilizado no simulador hidráulico EPANET para obtenção dos valores de pressão e vazão na rede. 

 De acordo com Souza (1994), um SDAA é definido como um arranjo de tubos cujo 

propósito é transportar água ao consumidor. Esse sistema é considerado como uma coleção de 

vários tipos de componentes que são interligados entre si. 

 A rede hidráulica consiste de um número qualquer de nós e trechos de acordo com qualquer 

configuração desejada. Reservatórios podem ser introduzidos em qualquer nó e cada trecho pode 

incluir bombas, turbinas, válvulas e outros elementos hidráulicos onde a relação energia-vazão é 

conhecida. 

 A análise em regime permanente de sistemas de distribuição de água é um problema de 

grande importância na engenharia. As equações hidráulicas básicas que descrevem o fenômeno são 

formulações algébricas não lineares. Normalmente a solução para o problema de redes é obtida 

quando algumas condições hidráulicas são satisfeitas: 

 A soma algébrica das vazões em qualquer nó deve ser igual a zero (conservação da massa 

em cada nó); 

 O valor da energia piezométrica em um nó deve ser a mesma para todos os tubos conectados 

a este nó; 

 A relação de carga e vazão deve ser satisfeita para cada elemento da rede. 

 A solução dos problemas de projetos de redes consiste no conhecimento dos diâmetros, 

vazões, perdas de carga, etc., para todos os elementos do sistema e os correspondentes valores das 

respectivas condições de contorno. 

 

 2.5 Epanet 

 De acordo com Rossman (2000) o EPANET é um programa de computador que permite 

executar simulações estáticas e dinâmicas do comportamento hidráulico e de qualidade da água de 

SDAA em regime de pressão.  
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 Os SDAA são constituídos por tubos, bombas, válvulas, reservatórios de nível fixo e/ou 

reservatórios de nível variável. O EPANET permite obter valores de vazão em cada trecho de rede 

bem como pressão em cada nó, altura de água em cada reservatório de nível variável e da 

concentração de elementos químicos presentes na rede durante o período de simulação, subdividido 

em múltiplos passos de cálculo.  

 Adicionalmente o cálculo da idade e o rastreio da origem da água em qualquer ponto da rede 

também podem ser levados em conta na simulação. O EPANET foi concebido para ser uma 

ferramenta de apoio à análise dos SDAA, podendo ser utilizado em diversas situações onde seja 

necessário efetuar simulações dos sistemas de distribuição, melhorando o conhecimento sobre as 

condições de transporte e o destino dos elementos constituintes da água para consumo humano. 

 O estabelecimento de cenários de projeto, tais como a expansão de uma rede existente, a 

calibração de modelos hidráulicos, a análise do decaimento do cloro residual e a avaliação dos 

consumos constituem alguns exemplos. 

 

 2.6 Modelagem matemática 

 A modelagem matemática busca estudar, desenvolver e programar modelos matemáticos, ou 

seja, representações ou interpretações simplificadas da realidade, em conformidade com conceitos 

concebidos com base em levantamentos e interpretações de dados e observações do sistema real, 

tendo como objetivo uma melhor compreensão do seu comportamento presente e possibilitando a 

previsão de situações futuras, geralmente com vistas à tomada de decisão. 

 Assim, de uma maneira geral, a modelagem de sistemas de distribuição de água para 

abastecimento tem por objetivo reproduzir os fenômenos hidráulicos que ocorrem no interior desses 

sistemas de tubulações e demais componentes (reservatórios, bombas, válvulas, etc.) de maneira a 

reproduzir as suas respostas às solicitações de consumo dos usuários, em termos de pressões e 

vazões.  

Dentre as técnicas de modelagem destacam-se duas possibilidades: mecanística e empírica.  

Os modelos mecanísticos tentam representar as relações de causa-efeito entre as variáveis 

envolvidas, com base no conhecimento dos processos em nível dos diversos componentes do 

sistema. No caso dos sistemas de distribuição de água para abastecimento, as leis físicas da 

continuidade e da conservação de energia são utilizadas, juntamente com equações hidráulicas que 

expressam a perda de carga (Fórmula Universal, Hazen-Williams, etc.) para descrever o 

comportamento do sistema. 
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Dentre as vantagens dos modelos mecanísticos podem-se citar aquelas relacionadas à 

representação detalhada do sistema, que, no entanto, pode incorrer em um tempo de processamento 

computacional mais elevado que os modelos empíricos.  

 Para a reprodução de respostas ao controle operacional dos SDAA em tempo real, o modelo 

selecionado para prever os efeitos de diferentes configurações de controle precisa ser 

computacionalmente eficiente, altamente preciso e numericamente robusto (Rao & Alvarruiz, 

2007). Com base nestes critérios, os modelos de simulação hidráulica poderão ter a necessária 

precisão e robustez, mas lhes faltará eficiência computacional para SDAA de grande escala. 

 Da mesma forma, os modelos empíricos são susceptíveis de ser computacionalmente 

eficientes, mas a sua precisão e robustez poderão não representar bem o objeto simulado, pois 

inviabilizam sua utilização em redes reais. Por outro lado, as RNAs podem ser computacionalmente 

eficientes, mas necessitam de um grande número de dados de entrada e saída durante o 

procedimento de treino e teste. 

 Portanto a abordagem adotada no presente trabalho visa combinar essas duas técnicas 

usando uma RNA para capturar o conhecimento de um SDAA. Desta forma a base de conhecimento 

do modelo de simulação hidráulica é capturado em um formulário, tornando o processo muito mais 

eficaz e computacionalmente preciso. 

 

 2.7 Construção do modelo da RNA 

 No presente trabalho foi utilizado SDAA real e calibrado, tema da batalha de calibração 

realizada durante o WDSA 2010– Water Distribution System Analysis 2010, realizado na cidade de 

Tucson, Arizona (EUA) (Figura 2.5). 

 É composto por onze conjuntos de bombeamento, um reservatório de nível fixo, sete 

reservatórios de nível variável, trezentos e oitenta e oito nós, quatrocentos e vinte e nove trechos de 

rede e quatro válvulas redutoras de pressão (VRP). 
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Figura 2.5: Modelo de rede – Conferência de calibração de redes WDSA. (2010). 

 

 De acordo com Rao & Alvarruiz (2007) a representação esquemática do processo de 

completo para capturar a base de conhecimento de um modelo de simulação hidráulica, através de 

uma RNA pode ser descrito em conformidade com o esquema da Figura 2.6. 
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Modelo de rede usando um

simulador hidráulico

convencional

Selecione os pontos críticos

para os níveis de

armazenamento, pressão e

vazões

Execute o modelo com diferentes

combinações de condições de partida,

demandas e configurações de controle

Treine a RNA com entradas

e saídas ajustadas para

gerar e predizer valores de

saída nos pontos críticos

Formular/modificar a

estrutura da RNA

Teste a RNA gerada com

entradas e saídas definidas,

comparando os valores

previstos com os observados

O erro quadrático

médio é aceitável?

RNA aceita

Sim

Não

 

Figura 2.6: Processo de captura da base de conhecimento de um modelo de simulação hidráulica através de uma RNA (Rao & 

Alvarruiz - 2007).  

  

 Para a seleção dos pontos críticos houve a necessidade de investigar os locais a considerar 

para o SDAA em questão, sendo considerados aqueles que apresentaram maior variabilidade das 

grandezas hidráulicas dentro do horizonte de um dia de consumo, conforme Salomons et al. (2007). 

 O Software de simulação hidráulica utilizado com o propósito de produzir dados para 

treinamento da RNA é o EPANET (Rossman, 2000), desenvolvido e colocado no domínio público 

pela U.S. Environmental Protection Agency. 
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 O passo de tempo adotado para a simulação foi de uma hora, objetivando seguir um 

pressuposto desejável do ponto de vista operacional e da carga computacional aplicada na fase de 

otimização subseqüente. 

 O modelo de RNA criado tem o propósito de prever as conseqüências de diferentes 

estratégias operacionais (combinações de ajustes de elementos de controle tais como status das 

bombas, níveis de reservatório, pressões dos nós consumidores), em termos dos níveis d’água finais 

nos reservatórios, consumo energético das bombas, pressões nos nós e vazões em trechos 

específicos, a partir de condições de estado do sistema conhecidas e caracterizadas para passos de 

tempo discretos de uma hora. 

 Para tanto repetidas simulações hidráulicas do sistema utilizando o EPANET (Rossman, 

2000), cujo objetivo foi determinar as conseqüências de diferentes combinações de condições de 

partida, as configurações de controle e demandas. 

 Todo treinamento e replicação dos dados ocorreram com o auxílio da plataforma Scilab, 

programa criado em 1990 e mantido por pesquisadores pertencentes ao Institut de Recherche en 

Informatique et en Automatique, INRIA, através do Projeto MÉTALAU (Métods, algotithmes et 

logiciels pour l’automatique) e à École Nationale des Ponts et Chaussées, juntamente com módulos 

específicos desenvolvidos para uso em RNAs. Importante ressaltar que se trata de um programa 

gratuito (free software) e distribuído com código fonte aberto (open source software), cujo software 

e bibliotecas encontram-se disponíveis na Internet (Scilab Consortium 2010), apresentando-se assim 

como alternativa ao toolbox do Matlab. 

 Foi considerada também neste trabalho arquitetura composta por perceptrons de múltiplas 

camadas e algoritmo de treinamento de backprogation por ser uma técnica amplamente utilizada e 

testada com sucesso, proposta por Rumelhart & McClelland (1986). Após o treinamento a RNA é 

então submetida à fase de verificação em que outras combinações de dados são introduzidas, com a 

finalidade de estimar o erro residual. Com base no desempenho da RNA treinada, ajustes podem ser 

processados e adequados para melhorar a condição do modelo tornando-o mais preciso. 

 O treinamento da RNA é realizado ajustando-se os fatores de ponderação entre os neurônios 

nas camadas de entrada, oculta e de saída. O critério utilizado para medir a qualidade do ajuste entre 

os resultados previstos e observados é a raiz do erro quadrático médio (RMSE). 

 O processo de treinamento consiste em apresentar os padrões de treinamento ciclicamente à 

rede neural artificial (RNA), até minimizar o erro médio quadrático (RMSE – Root Mean Square 

Error) entre a saída produzida pela RNA e a saída desejada.  
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 O treinamento realizado utiliza 50% dos valores aplicados ao conjunto de teste e o restante 

subdividido em outros dois conjuntos de teste e validação cruzada de igual valor, ou seja, 25% cada 

(Valença, 2009). 

 A função de ativação logística e os dados serão normalizados no intervalo [0,1 a 0,9] 

segundo a Equação (2.7), pois ao se normalizarem os dados nos limites da função de ativação, o 

gradiente da função logística se aproxima de zero, dificultando o treinamento da RNA (Valença, 

2009). 

a
xx

xx
abx obs

onormalizad 





minmax

min)(        (2.7) 

onde maxmin ,,, xxxx obsonormalizad são respectivamente os valores normalizado, observado, mínimo e 

máximo observados. Os coeficientes a e b representam os limites de normalização e serão adotados 

a = 0,1 e b = 0,9. 

 Para avaliar os modelos utilizados em função das variáveis de entrada e taxas de 

aprendizagem, utilizaram-se os critérios de avaliação demonstrados na Equação 2.8 onde obsy é o 

valor dos dados observados do período i (real) e eloymod  é o valor dos dados do modelo para o 

período i; N é o número de períodos no conjunto de validação. 

RMSE – Root Mean Square Error: Medida generalizada do desvio padrão entre o valor dos dados 

observados e os previstos. 
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2
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        (2.8) 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Um número de diferentes estruturas de RNA foram avaliados para indentificar a arquitetura 

que melhor reproduz o comportamento do sistema hidráulico em estudo. Ela possui vinte e três 

valores de entrada (neurônios de entrada), sessenta e seis neurônios na camada escondida e vinte 

valores de saída (neurônios de saída). O conjunto de dados de entrada compreendeu os status de 

funcionamento (ligado / desligado) das 11 bombas e os padrões de demanda dos 5 setores de 

consumo do sistema para o intervalo de tempo considerado, além dos níves d’água dos 7 tanques de 

armazenamento no início do intervalo (instante t). O conjunto de dados de saída compreendeu as 

potências consumidas pelas 5 estações de bombeamento (um para cada estação de bombeamento), 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  16 

níveis d’água dos 7 tanques de armazenamento no final do intervalo de tempo (instante t + 1), e 

pressão e vazão em 4 pontos críticos do SDAA. 

 Embora o número de neurônios nas camadas de entrada e saída seja fixado pelo projetista da 

RNA de acordo com critérios escolhidos previamente, o número de neurônios da camada escondida 

é obtido com base na experiência via tentativa e erro, que conduz à descoberta (Rao & Alvarruiz, 

2007). 

 Na determinação do número de neurônios da camada escondida, foram realizados diversos 

testes que avaliaram o RMSE produzido desde vinte até cento e cinquenta neurônios (Figura 3.1). 

 Verificou-se que a arquitetura que apresentou o menor RMSE, possuía sessenta e seis 

neurônios na camada intermediária, para um conjunto de cinquenta mil padrões e dois mil ciclos de 

treinamento com taxa de aprendizagem 0,4. 

  

(a)                                                                         (b) 

Figura 3.1 – Evolução do RMSE ao longo de 2000 ciclos de treinamento:(a) Arquitetura [23,66,20] e (b) Arquitetura [23,150,20]. 

 

 Decisões relativas ao número de conjuntos de treinamento e testes são necessárias e estão 

sujeitas à opinião e à experiência de quem modela e, no caso, foram utilizados cinquenta mil 

padrões de treinamento em função do tamanho e complexidade do SDAA. 

 Assim a RNA foi treinada com vinte e cinco mil pares de vetores entrada / saída e testada 

para dois subconjuntos: um de doze mil e quinhentos pares de entrada / saída para validação cruzada 

e outro de igual dimensão para teste. 

 O RMSE dos dados normalizados foram 3,8, 3,8 e 3,9% para os conjuntos de treinamento, 

validação cruzada e testes respectivamente, que traduzem uma diferença de cerca de 12 cm, em 

média sobre os níveis dos tanques de armazenamento, sendo o tempo computacional gasto da ordem 

de 2.163 minutos em uma máquina equipada com processador Intel Core 2 Quad Q6600 com 4 Gb 

de memória RAM. 

 Reduzindo-se o número de padrões de treinamento de cinquenta para quarenta mil, na 

tentativa de buscar ganho no tempo computacional, observou-se que não ocorreu melhoria 

significativa, diminuindo o tempo em apenas 54 minutos, ou seja, de 2.163 minutos para 2.109 

minutos. Além disso, o RMSE produzido nesta condição aumentou de 3,9% para 4,1% (Figura 3.2). 
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(a)                                                                                    (b) 

Figura 3.2 – Evolução do RMSE para a Arquitetura [23,66,20] e taxa de aprendizagem 0,4 usando: (a) 50.000 padrões de 

treinamento e (b) 40.000 padrões de treinamento 

 Determinada a arquitetura procedeu-se a comparação dos valores obtidos via RNA treinada 

e EPANET. Os gráficos da Figura 3.3 exemplificam os níveis d’água previstos um passo de tempo a 

frente (t+1) via simulação do modelo de RNA de arquitetura adotada e os respectivos valores 

observados, para os tanques 1, 3, 5 e 7 (T1, T3, T5 e T7). 

 

Figura 3.3 –Comparação do nível de água nos tanques T1, T3, T5 e T7 utilizando o Epanet e a previsão via RNA. 
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4. CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho reporta resultados produzidos por uma RNA construída para reproduzir 

o comportamento de um SDAA existente, treinada a partir de padrões obtidos via simulação 

hidráulica usando o EPANET. Ao capturar o conhecimento de um modelo de simulação hidráulica, 

a RNA é utilizada com a função de relacionar dados de entrada [status de funcionamento (ligado / 

desligado) das 11 bombas e os padrões de demanda dos 5 setores de consumo do sistema para o 

intervalo de tempo considerado, além dos níves d’água dos 7 tanques de armazenamento no início 

do intervalo (instante t)] e saída [potências consumidas pelas 5 estações de bombeamento (um para 

cada estação de bombeamento), níveis d’água dos 7 tanques de armazenamento no final do intervalo 

de tempo (instante t + 1), e pressão e vazão em 4 pontos críticos do SDAA], ligados por uma 

camada intermediária de neurônios, cujas funções e pesos determinam um modelo alternativo ao 

primeiro. 

Para tanto, foram investigados o número de padrões de treinamento (entrada/saída), a melhor 

arquitetura em termos do número de neurônios da camada oculta, bem como o número de ciclos de 

treinamento necessários. Assim, diversas conclusões foram possíveis: 2000 ciclos de treinamento 

foram suficientes para que o RMSE dos dados normalizados de 3,8, 3,8 e 3,9% para os conjuntos de 

treinamento, validação cruzada e testes respectivamente fossem obtidos, que traduzem uma 

diferença de cerca de 12 cm, em média sobre os níveis dos tanques de armazenamento; não há 

necessidade de um número de neurônios superior a 66 na camada oculta; a redução do número de 

padrões de treinamento não representou um ganho considerável no tempo de processamento e, além 

disso, fez com que o RMSE fosse incrementado. 

Tais resultados sugerem que a RNA ajustada pode ser considerada uma ferramenta eficiente 

a ser utilizada em substituição ao modelo de simulação hidráulica convencional, intensivo em 

termos do tempo de processamento computacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  19 

BIBLIOGRAFIA 

 

ALBANO, G. D.(2004) Integração de um Modelo Matemático de Quantidade de Água em Rede de 

Fluxo ACQUANET) com um Modelo Matemático de Qualidade de Água em Represas (CE-

QUALR1). Estudo de Caso: Represa Jaguari-Jacaréi – Sistema Cantareira. Escola Politécnica 

da Universidade de São Paulo, São Paulo/SP. 

ARAÚJO, J. K.(2002) Calibração de Redes de Distribuição de água pelo método inverso aplicado a 

escoamento transiente. Escola de Engenharia de São Carlos – USP. São Carlos/SP, 2002. 

(Tese de Doutorado). 

BRAGA, A. P., CARVALHO, A. C. P. L. F., LUDEMIR, T. B. (2007). Redes Neurais Artificiais: 

Teoria e Aplicação. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Ed. LTC, 2007. Vol. 1. 226 p. 

CUNHA, A. A. R. (2009). Otimização Energética em Tempo Real de Sistemas de Abastecimento 

de Água. Dissertação (Mestrado em Engenharia Hidráulica e Saneamento) – Escola de 

Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Luisa Fernanda Ribeiro Reis. 

GOMES, H. P. (2009). Sistemas de Abastecimento de Água: Dimensionamento Econômico e 

Operação de Redes e Elevatórias. 3ª Ed. – João Pessoa: Ed. Univesitária/UFPB, 2009, p. 11-

49, 183-237. 

HAYKIN, S. (2001). Redes Neurais: Princípios e prática. Tradução Paulo Martins Engel. 2ª Ed. – 

Porto Alegre: Ed. Bookman, 2001, p.27- 40, 63-69, 159-161, 183-188, 239-244, 316-318. 

JAMIESON, D. G., SHAMIR, U., MARTINEZ, F. & FRANCHINI, M. (2007). Conceptual design 

of a generic, real-time, near-optimal control system for water distribution networks. J. 

Hydroinformatics 9 (1),3–14. 

McCULLOCK W. S. & PITTS W. (1943). “A logical calculus of the ideas immanent in nervous 

activity”, Bulletin of mathematical Biophysics, vol. 5, p. 115-133. 

RAO Z. & ALVARRUIZ F. (2007). Use of an artificial neural network to capture the domain 

knowledge of a conventional hydraulic simulation model. Journal of Hidroinformatics,09.1 

IWA Publishing 2007, p. 15-24. 

ROSSMAN, L. A. (2000) EPANET User’s Manual. US EPA, Cincinnati OHIO, 2000.  

RUMELHART, D. E. & McCLELLAND, D. E. (1986) Parallel Distributed Processing, vol 1 MIT 

Press, Cambridge, MA.  

SALOMONS, E., GORYASHKO, A., SHAMIR, U., RAO, Z. & ALVISI, S. (2007) Optimizing the 

operation of the Haifa-A water-distribution network. Journal Hydroinformatics 9 (1), 51-64. 

SCILAB CONSORTIUM. (2011). Versão 5.3.2. Disponível em ,http://www.scilab.org/. Acesso em  

http://www.scilab.org/


XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  20 

SHAMIR, U.; HOWARD, C. D. D., (1997). Engineering analysis of water-distribution systems. 

Journal of AWWA: water technology/distribution, p. 510-514, sep.1977. 

SILVA, F. G. B., (2003). Estudos de Calibração de Redes de Distribuição de Água através de 

Algoritmos Genéticos – Tese de doutorado apresentada a Universidade de São Paulo, Campus 

de São Carlos. São Carlos/SP. 

SOUZA, R. S., (1994). Aspectos Computacionais da Análise de Redes de Distribuição de Água 

com Componentes Hidráulicos em Regime Permanente, EESC-USP. São Carlos/SP. 

TODINI, E. & PILATI, S., (1987). A gradient method for the analysis of pipe networks. Procedure 

of the International Conference on Computers Applications for Water Supply and 

Distribution. Leicester Polytechnic, Leicester, UK, n. 9, p. 8-10.  

TUCCI, C. E. M. (1998) (Coordenador). Modelos Hidrológicos. Associação Brasileira de Recursos 

Hídricos (ABRH). Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre/RS. 

VALENÇA, M. J. S. (2009). Fundamentos das Redes Neurais: Exemplos em Java. 2ª ddição 

revisada e ampliada. Olinda – PE. Editora Livro Rápido. 348 p.  


