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1 INTRODUÇÃO 

 

Os centros urbanos apresentam diversos problemas relacionados ao 

crescimento desordenado das cidades, por isso, é necessário um melhor 

planejamento e gerenciamento dos serviços públicos para o atendimento da 

população. O serviço de abastecimento de água tem sua importância vinculado 

ao bem estar da população. Assim, deve ser preocupação das companhias de 

abastecimento o atendimento das demandas para satisfazer as necessidades 

dos consumidores (Brentan et al, 2018). 

As Cidades Inteligentes são modelos de solução de problemas e 

planejamento das cidades de forma sustentável e integrada, que permite 

compreender que os sistemas urbanos estão interligados. (Chourabi et al 2012). 

Assim, as cidades inteligentes devem prospectar melhorias nos sistemas, 

demandas e problemas (Giffinger et al 2010). O princípio e fundamento de um 

sistema inteligente está na aplicação da tecnologia de informação (Brentan et al, 

2018). 

Para o planejamento e gerenciamento do sistema de abastecimento de 

água, a previsão de demanda e a redução do índice de perdas por vazamento 

de água são fatores primordiais. Sendo assim, os estudos direcionados à 

demanda e a possíveis problemas no abastecimento de uma cidade, como por 

exemplo os vazamentos, são de grande importância. Dada a complexidade dos 

sistemas de abastecimento, o monitoramento dos sistemas se torna necessário, 



uma vez que garante melhor tomada de decisão frente a eventos não esperados. 

Com um bom monitoramento dos sistemas é possível gerar quantidade 

significativa de dados que, se bem explorados, transformam-se em informação 

valiosa para o planejamento e operação das redes e adutoras. 

Sabe-se que as ferramentas de agrupamento e classificação de dados 

estão sendo aplicadas em sistemas de abastecimento com diferentes fins, como 

a setorização (Campbell et al, 2016), localização de rupturas e vazamentos 

(Manzi 2017, Gambo-Medina et al, 2014), agrupamento de sinais de pressão em 

escoamento transitório para detecção de falhas em redes (Brentan et al, 2018).  

A demanda de água variável, dinâmica e com elevado grau de incerteza 

para a modelação e tomada de decisão nos sistemas de abastecimento de água 

é peça fundamental para a maximização da eficiência do balanço hidráulico de 

tais sistemas, uma vez que, toda ação tomada deve atendê-la. 

Diante disso, esse estudo tem o objetivo desse trabalho é o 

desenvolvimento de ferramentas para previsão de demanda de água a fim de ter 

maior controle de perdas no abastecimento de água proporcionando maior 

eficiência no sistema. 

 

2 OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de ferramenta para previsão 

de demanda individual de água que fará uso do método de análise de 

componentes principais e posteriormente o SVM para realizar a previsão de 

demanda tornando possível através dos dados hidráulicos identificar os 

vazamentos da rede de abastecimento de água.  

 

3 DADOS DA PESQUISA 

Foi utilizado neste projeto um banco de dados dos históricos de demanda 

de entrada de 4 setores da cidade de Franca, localizada no estado de São Paulo. 

Os quatro setores são: Aeroporto ZA, Aeroporto 3, Leporace e Azevedo, sendo 

os 3 primeiros setores considerados residências e o último especial com grande 

consumo.  

 Os dados foram fornecidos pela Companhia de Saneamento Básico do 



Estado de São Paulo (SABESP), foram utilizados um conjunto de dados de 

demanda de período de 3 anos. 

Para o estudo do comportamento da demanda de água, foram 

consideradas variáveis climáticas e sociais. As variáveis climáticas adotadas 

foram: temperatura (ºC), umidade do ar (%), velocidade do vento (m/s), 

precipitação (mm) e para as variáveis sociais foram utilizadas, dia do mês, mês 

do ano, ano, hora do dia, dia da semana, feriado e estação do ano. 

 

4 ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS (ACP) 

Para avaliar as correlações das variáveis estudadas e a demanda de água 

foi utilizado a análise de componentes principais (ACP). A ACP é um método 

estatístico que reduz o número de variáveis originais relacionando-as por meio 

de combinações lineares, chamadas de Componentes Principais (CP). O método 

é utilizado para identificar o comportamento de variáveis originais e agrupá-las 

em CPs, formando um novo conjunto menor que o inicial e preservando as 

propriedades do conjunto inicial. As CPs são ordenadas de modo que a 1ª CP 

retém a maior proporção da variabilidade explicada, a 2ª CP retém a segunda 

maior proporção, e assim por diante. O objetivo principal é facilitar a interpretação 

de dados, por meio de um número reduzido de variáveis. A ACP foi implementada 

em ambiente Python. 

 Para aplicação do ACP neste projeto foram considerados os 4 setores de 

dados de demanda do município de Jundiaí. Com isso, foi possível realizar a 

análise dos resultados considerando o vetor de demanda em relação às demais 

variáveis para verificar a relação entre elas. 

 

5 MÁQUINAS DE VETOR SUPORTE (SVM) 

 

Máquinas de Vetor Suporte (SVM) é um método de aprendizado de 

máquina supervisionado que pode ser usado para regressão ou classificação. A 

SVM realiza a classificação de um conjunto de dados que pode ser linearmente 

separável ou não linearmente separável. Para os dados linearmente separáveis 

é possível classificá-los com uma linha que se divide em classes. Enquanto para 

o conjunto não linearmente separável os dados devem ser mapeados em uma 



dimensão maior (kernelling), assim é possível a separação das classes por meio 

de um hiperplano.  
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