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INTRODUÇÃO:

Em sistemas de abastecimento e transporte de água de cidades grande parte da sua extensão
está alocada abaixo do solo, essa é uma característica de grande parte do sistema do mundo, porém
isso pode acarretar em dificuldades para sua manutenção, principalmente para identificação de
vazamentos não visíveis uma vez que as tubulações estão alocadas abaixo do solo.

Muitos sistemas de distribuição de água perdem quantidades muito significativas por conta de
vazamentos na sua distribuição. Estudos mostram que entre 15% - 35% do suprimento de água
potável distribuída nos Estados Unidos é perdido durante a distribuição, 6,5% - 25% na Europa e 4% -
27% na Coréia (Cody. et al 2020), porém parte significativa destas perdas poderiam ser evitadas caso
o sistema fosse monitorado visando evitar vazamentos.

Atualmente existem tecnologias que podem vir a ser empregadas para fazer o monitoramento,
identificação e previsão de vazamentos, desde que estas tecnologias estejam corretamente
empregadas para isso. A tecnologia que pode unir os três tópicos anteriores é conhecida como
“Machine Learning” (aprendizado de máquina), que é um sistema mutável, ou seja, que muda seu
comportamento para ser mais eficiente para a situação empregada de acordo com a sua experiência
adquirida anteriormente, seja por funcionamento ou por dados inseridos manualmente. Para a
aplicação desta tecnologia e conceito na identificação e/ou previsão de vazamentos uma rede de
monitoramento deve ser empregada a fim de que seja possível a obtenção de dados como pressão,
vazão, diâmetro, ondas sonoras de ruídos gerados no interior da tubulação e outros, estes dados
devem ser destinados a uma central de armazenamento já que são necessários para que aconteça o
aprendizado da máquina. Após o armazenamento, é necessário ter um sistema de processamento
destes dados em tempo real, por exemplo um computador, que fará a análise com base em regras
determinadas pelo operador a fim de encontrar diferenças no padrão de comportamento do sistema
atual em relação a um modelo, que quando encontradas poderão ser identificadas a fim de intervir de
maneira pontual e direta no possível problema.

METODOLOGIA:

Para fazer o ensaio das tubulações com vazamentos foi necessário a construção de uma
bancada que faz a simulação de um circuito fechado de transporte d’água, este que foi construído no
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Laboratório de Hidráulica e Mecânica dos Fluidos da Faculdade de Engenharia Civil na Unicamp, e
para isso foram utilizados os seguintes componentes:

● Bomba Centrífuga Kohlbach ½ cv
● Válvula solenoide 12V
● Hidrômetro Volumétrico Itron Aquadis Cyble
● Medidor de água ultrassônico Hydrus
● Sensor de fluxo YF-S201 ½’’
● Grove LM386 sensor de som
● Joelho PVC 90o ¾’’
● Luvas de redução PVC de ¾’’ para ½’’
● Tubulação PVC ¾ ‘’
● Registro de esfera PVC
● Caixa d’água 500 litros, como reservatório inferior
● Caixa plástica 60,5 x 100 x 58,5 cm com tampa

Com os componentes acima citados foi construída a bancada de ensaio ao lado, onde o fluxo
da água segue as setas. Através
da bancada ao lado foi possível
coletar os dados pertinentes para
construir a central de
armazenamento que o sistema de
Machine Learning precisa.

Para a aquisição dos
dados a fim de confeccionar a
central de armazenamento que o
sistema machine learning precisa,
foi utilizado o microcontrolador
Arduino Uno R3 partindo da
programação de aquisição de
dados tanto do sensor de fluxo
quanto das ondas sonoras
geradas nos microfones
colocados nas tubulações, assim
estes dados foram colocados em
pares, vazão e onda sonora,
correspondentes ao mesmo instante e salvos para construir a central.

Para o controle e a previsão de vazamentos utilizando machine learning foi empregado o
hardware microcomputador Raspberry Pi 3 Model B, onde nele foi elaborado todo o algoritmo e código
de programação na linguagem Python para que fosse possível executar as tarefas correspondentes ao
Machine Learning. O algoritmo teve seu desenvolvimento através do conceito de classificação onde
através de comparações de comportamentos já ensaiados, ou seja, comportamentos com dados na
central de armazenamento, há a previsão do comportamento futuro ou instantâneo.

Desenvolvimento do Código Machine Learning:
Para o desenvolvimento de forma mais dinâmica foram utilizadas bibliotecas abertas e gratuitas

para a linguagem a fim de tornar o código o mais simplificado, objetivo e eficaz possível. Então foram
utilizadas as seguintes bibliotecas:

● OpenCV: biblioteca para análise de imagens e vídeos com recursos de detecção, tracking e
reconhecimento facial, edição de fotos e vídeos, detecção e análise de textos, etc (OPENCV);
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● Numpy: biblioteca para trabalhos com computação numérica, dispondo de arrays (matrizes)
multidimensionais e de rotinas de processamento para estas arrays (NUMPY);

● Pandas: biblioteca de manipulação e análise de dados como uma planilha Excel, uma matriz,
uma tabela SQL e qualquer outro conjunto de dados (PANDAS);

● Scikit-Learn: biblioteca de aprendizado de máquina com diversos métodos sendo eles
supervisionados ou não;
Para o desenvolvimento do código de aprendizado de máquina de classificação com

supervisão é necessário comparar diversas situações possíveis para criar a previsão, então a fim da
utilização das ondas sonoras dos ruídos como parâmetros de comparação foi necessário o
desenvolvimento de um código para detectar a similaridade entre duas imagens, no caso imagens das
ondas sonoras de ruído dentro da tubulação e para isso, através da biblioteca OpenCV para linguagem
python, foi desenvolvido o código abaixo.

Imagem 2 - Parte do código que compara as imagens das ondas sonoras de ruídos gerados dentro da tubulação

O código acima realiza a comparação entre duas imagens de mesmo tamanho, que a partir de
um ponto de partida comum em ambas faz sua comparação ponto a ponto gerando a sua porcentagem
de similaridade ao fim da sua execução. Este será utilizado para incluir as imagens das ondas sonoras
de ruídos nos parâmetros a serem considerados na execução do aprendizado da máquina no
momento da classificação.

Após a similaridade das imagens serem feitas, parte para o passo seguinte, que traz o código
do aprendizado de máquina de classificação por supervisão através do método K-Nearest Neighbor ou
KNN (SCIKIT-LEARN), que em primeiro momento executa um mapeamento dos dados da central de
armazenamento e logo em seguida, com o mapeamento completo, faz a previsão do comportamento
esperado para novos dados através da proximidade com pontos do mapeamento.
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Imagem 3 - Parte do código que faz o aprendizado de máquina para prever a condição da tubulação

Em último instante o código desenvolvido executa o trecho acima, que faz com que através de
uma quantidade pré determinada de pontos da central de armazenamento sejam comparados a
situação em questão e logo após faça a classificação desta como sendo com ou sem vazamento, e
ainda em último momento há o score que é um valor de 0 a 1 que indica a precisão da comparação
dos comportamentos (da central de armazenamento em relação ao analisado).

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Com o auxílio de parte da tese de Zaniboni (2009) que diz que é possível determinar se há
vazamentos em tubulações através das ondas sonoras de ruídos gerados no seu interior foi possível
implementar um novo parâmetro para consideração no código de machine learning, as ondas sonoras
de ruídos gerados no interior das tubulações, onde foi verificado que quando há vazamentos nas
tubulações o ruído gerado no seu interior têm diferentes características quando comparado ao ruído
em funcionamento pleno sem vazamentos. Daí partiu o questionamento sobre a relação dos aspectos
físicos do orifício de vazamento com o ruído gerado e abriu oportunidade para correlacionar estes
fatores, o que então se encontra em andamento.

Até o presente momento o código elaborado na linguagem Python se encontra em pleno
funcionamento, fazendo previsões através de dados inseridos manualmente para fins de teste, porém
se faz necessário a otimização do mesmo, já que para alguns casos a previsão se faz com pouca
acurácia o que faz crer que com o aumento dos pontos vizinhos a serem considerados na comparação
faça com que a previsão tenha maior acurácia devido a maior quantidade de informações a serem
consideradas. Assim, o código está em fase de otimização para melhor funcionamento e conseguir
atender qualquer situação.

A central de armazenamento está tendo a finalização da inserção dos dados coletados e assim
que for finalizada, poderá ser incrementada sempre quando for necessário, pois atualmente os dados
em que estão sendo inseridos são dados de funcionamento contínuo do sistema, que faz com que os
dados iniciais de vazão e pressão sejam os máximos e conforme o tempo de funcionamento contínuo
for aumentando, a eficiência da bomba centrífuga decai e resulta em dados de vazão e pressão
menores ampliando a gama de dados a serem inseridos.
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CONCLUSÕES:

Os resultados encontrados até o momento foram positivos para o andamento da pesquisa,

porém há aperfeiçoamentos para que estes sejam ainda melhores portanto o andamento não para e o

próximo passo será deixar tudo o mais eficiente possível para que durante as apresentações no XXX

Congresso de Iniciação Científica os congressistas tenham a melhor versão desta.
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