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RESUMO – Os vazamentos nas redes de distribuição de água geram perdas físicas e monetárias, 

além de gerar riscos as infraestruturas urbanas. Por isso, detectar vazamentos de forma rápida e 

automática é um passo importante para evitar maiores comprometimentos. Esse artigo apresenta uma 

metodologia para detectar vazamentos por meio dos dados de monitoramento de qualidade da água e 

da análise de parâmetros de grafos. Para isso, um grafo é criado com a correlação entre os dados de 

qualidade assim que são emitidos pelos sensores de monitoramento. Após isso é realizado um 

ranqueamento de vértices pela métrica PageRank e quando o valor desse ranqueamento se altera é 

identificado um comportamento anômalo. A metodologia foi testada com a simulação de vazamentos 

numa rede benchmark e avaliada por meio da acurácia de uma matriz de confusão. Os resultados 

alcançaram uma taxa 85,6% de acurácia e a qualidade da água se mostrou uma fonte de informação 

mais vantajosa que a utilização de dados de pressão.  

 

ABSTRACT– Leaks in water distribution networks generate physical and monetary losses, in 

addition to generating risks for urban infrastructure. Therefore, detecting leaks quickly and 

automatically is an important step to avoid further compromises. This article presents a methodology 

for leak detection using water quality monitoring data and analysis of graphical parameters. For this, 

a graph is created with the correlation between the quality data as they are emitted by the monitoring 

sensors. Then, a ranking of vertices is performed by the PageRank metric and when the value of this 

ranking changes, an anomalous behavior is identified. The methodology is tested by simulating leaks 

in a reference network and evaluated through the accuracy of a confusion matrix. The results reached 

an accuracy rate of 85.6% and the water quality proved to be a more advantageous source of 

information than the use of pressure data. 

 

Palavras-Chave – Redes de distribuição de água; Detecção de vazamentos; Qualidade da água; 

Teoria dos Grafos. 

 

INTRODUÇÃO  

O fornecimento de água para abastecer as cidades necessita de redes de distribuição de água 

(RDA) cada vez maiores e mais complexas. Os danos nos elementos da RDA acarretam em grandes 

impactos no processo de distribuição e também na hidráulica e qualidade da água (Hu et al. 2021). 

Uma parcela desses danos está ligada aos rompimentos e fissuras nas tubulações; falhas nas juntas; 

erros nas medições; e furtos, ocasionando perdas por vazamento de uma grande parcela da água 

captada e tratada (Silva et al., 2021). Estima-se que em 2019 o Brasil perdeu cerca de 38% da água 
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na distribuição (Oliveira et al., 2021). Nos Estados Unidos da América essa perda é estimada em 15% 

para os anos de 2009 a 2011 (Fan et al., 2021). Essas estimativas manifestam a importância da 

aplicação de medidas para detectar e localizar os vazamentos, uma vez que esse ramo de pesquisa é 

ativo, mas ainda com certa relutância na aplicação nas RDAs nacionais.  

Algumas pesquisas fazem uso dos registros acústicos e radares de penetração no solo, sendo 

que o primeiro processo utiliza a diferenciação entre os ruídos em condições normais e em situações 

anômalas, e com a utilização de radares é fornecido o perfil transversal do solo ao redor das tubulações 

(Hunaidi et al. 2004). No entanto, a utilização desses métodos pode ser demorada e onerosa, 

principalmente para grandes áreas urbanas devido à saturação de dutos subterrâneos, à proximidade 

entre eles e aos seus materiais (Sagnard et al. 2016). Há, ainda, um ramo de pesquisa que busca a 

detecção e localização de vazamentos de forma automatizada através de dados hidráulicos emitidos 

por sensores de monitoramento, como vazão, pressão e níveis de reservatórios, em conjunto com 

técnicas de análise de dados (Hu et al. 2021). Assim, métodos matemáticos-estatísticos são 

empregados para identificar anomalias nos dados e associá-los a vazamentos e a prováveis locais 

Métodos que relacionam e modelam a interação entre os dados e os pontos de monitoramento 

podem beneficiar a detecção dos vazamentos, tais como a teoria de Grafos que é um ramo matemático 

que modela e identifica justamente a relação entre objetos através das suas interações (Stankovic et 

al. 2019). Em um grafo, um vértice é a representação de um objeto e a interação entre os vértices são 

representadas por arestas. O grafo pode ser criado por meio da correlação entre os dados e também 

pela modelagem de RDA como grafo, sendo os nós da rede os vértices dos grafos e as tubulações são 

as arestas (Giudicianni et al. 2020). Nesse sentido, ainda pode haver pesos entre as interações dos 

vértices, representando ligações fortes ou fracas, e em caso de RDAs modeladas como grafos, os 

pesos podem ser as características topológicas ou hidráulicas das tubulações, como diâmetros, vazões 

e rugosidades.  

Outros meios podem ser utilizados para criar os grafos, como a correlação entre os dados 

monitorados. Em caso de se criar um grafo com esses dados monitorados e em situações de 

vazamentos, sabendo que os vazamentos alteram esses dados, essa correlação entre os dados muda 

alterando, em consequência, os parâmetros do grafo. Nesse sentido, Barros et al. (2022) utilizam um 

processo de ranqueamento de vértices em grafos para detectar vazamentos através dos dados de 

pressão. Os autores criam grafos correlacionando os dados à medida que eles são emitidos pelos 

sensores e ranqueiam os vértices desses grafos pela métrica de PageRank. Assim que os valores de 

ranqueamento deixam de seguir um padrão dos dados históricos de monitoramento, é detectada uma 
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anomalia associada a vazamentos, sendo que a metodologia alcança uma acurácia de detecção de 

86% de acordo com a matriz de decisão. 

Mesmo com diferentes formas para analisar os dados, uma nova fonte de dados monitorados 

pode auxiliar e melhorar os processos de detecção. Foz et al. (2016) provou que em casos de 

vazamentos pode ocorrer a intrusão de contaminantes, visto que os orifícios podem ser porta de 

entrada de contaminantes em casos de subpressão, eventos transitórios, etc. Os vazamentos também 

alteram o transporte dos parâmetros de qualidade, uma vez que para atender a nova demanda dos 

vazamentos, há a modificação das vazões nas tubulações, consequentemente, alterando as 

velocidades o que altera a capacidade de transporte. Isso mostra que analisar os dados de qualidade 

pode contribuir para a detecção de vazamentos em RDA. 

Por isso, neste artigo é proposta a utilização dos dados de monitoramento da qualidade da água 

para criação de grafos, e através da sua correlação, detectar vazamentos através da análise dos 

parâmetros dos grafos. Para tanto, a metodologia aqui apresentada segue a pesquisa de Barros et al. 

(2022), porém utilizando dados de qualidade no processo de detecção. Assim, um grafo é criado 

sempre que os sinais de monitoramento de qualidade são emitidos e ranqueiam-se os vértices desse 

grafo. Caso este valor de ranqueamento tenha alteração entre a criação de um grafo e outro é 

identificada uma anomalia nos dados podendo ser associada a vazamento. Um processo de simulação 

de vazamentos é realizado para validação da proposta metodológica, seguindo a pesquisa de Barros 

et al. (2022) com a escolha aleatória de diferentes locais e intensidade de vazamentos. É realizado 

ainda um comparativo entre os sensores posicionados pelas pesquisas de Quiñones et al. (2021) e 

Mankad et al. (2022) em relação a detecção de vazamento para ambos os cenários de vazamento 

simulados.  

METODOLOGIA 

A presente pesquisa segue como base a metodologia apresentada por Barros et al. (2022) que 

utiliza a correlação entre dados de monitoramento para a criação de grafos a cada emissão feita pelos 

sensores. Simultaneamente, ranqueiam-se os vértices do grafo através da métrica PageRank, e uma 

análise do valor de ranqueamento é realizada para cada vértice. Assim que este valor tem uma 

alteração diferente de um padrão histórico, é detectada uma anomalia que pode ser associada a 

vazamentos. No entanto, a presente pesquisa busca avaliar quais seriam as vantagens do 

monitoramento da qualidade da água na detecção de vazamentos, diferentemente da pesquisa de 

Barros et al. (2022) que utiliza o monitoramento da pressão. 
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Teoria dos grafos aplicada a RDA 

O ramo matemático denominado Teoria dos Grafos modela e identifica a interação entre 

objetos. Em geral, um grafo (𝐺) é constituído por um conjunto de objetos, chamados vértices (𝑉) e a 

interação entre os vértices é representada por arestas (𝐿), sendo o grafo retratado por 𝐺 = (𝑉, 𝐿) 

(MELO, 2014). Essa interação pode ser expressa em uma matriz de adjacência (𝐴) que é uma matriz 

booleana com colunas e linhas indexadas pelos vértices. Isso significa que se houver interação entre 

o vértice 𝑣𝑖 e 𝑣𝑗, a posição (𝑖 , 𝑗) terá valor 1, e 0 caso não haja interação. Há também o grafo 

ponderado, no qual suas arestas possuem pesos, assim, a matriz resultante, chamada de matriz de 

pesos (𝑊), pode conter valores diferentes de 0 ou 1 (Stankovic et al., 2019). 

 Tendo em vista os modelos de RDAs, pode-se criar um grafo que represente tal modelo, 

considerando sua topologia física, com 𝑉 correspondendo aos nós (Nós de junção, tanques e 

reservatórios) da rede e 𝐿 correspondendo aos tubos, válvulas e bombas, podendo utilizar, por 

exemplo, a vazão ou perda de carga como peso das arestas (Di Nardo e Di Natale, 2011; Klise et al., 

2020). Pode-se, ainda, criar grafos através dos dados de monitoramento dos sensores, para isso é 

possível utilizar a interação entre os dados, suas correlações e os sinais temporais (ORTEGA et al., 

2018).  

Tendo como base a pesquisa de Barros et al. (2022), será utilizada a correlação entre os dados 

monitorados, porém utilizando os dados de qualidade. Os autores calculam a distância entre pares de 

dados e penalizam arestas com pesos elevados. Kalofilas et al. (2016) apresentam o método para 

calcular essa distância e utilizam uma matriz de dados 𝑋, com as colunas representando os sensores 

e as linhas representando os dados temporais monitorados. O método cria uma matriz de distância 

(Z):  

 

𝑍𝑖,𝑗 = ‖𝑋𝑣𝑖 − 𝑋𝑣𝑗‖
2

                                                                                          (1) 

 

em que, expõe as distâncias temporais entre os vértices 𝑣𝑖 e 𝑣𝑗. Para evitar arestas com pesos elevados 

se utiliza um processo de minimização desses pesos, dado por: 

 

 min
𝑊 ∈ 𝐖𝐬

‖𝑊 ° 𝑍‖1,1 + 𝑓(𝑊)                                                                                   (2) 

 

em que, 𝐖𝐬 são as matrizes de peso determinadas ao longo do tempo; 𝑓(𝑊) é uma função que evita 

valores zero em 𝑊, controla a esparsidade da matriz e impõe uma estrutura dependendo dos dados. 
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Após esse procedimento, utiliza-se a matriz 𝑍, corrigida pelo processo de minimização, para a criação 

do grafo. A determinação das distâncias e a criação do grafo é realizada por meio do pacote de 

processamento de sinais em grafos PyGSP (Defferrard et al., 2017) em ambiente de programação 

Python. Após a criação dos grafos, o processo de ranqueamento de vértices é realizado. Para isso, 

segue-se ainda a aplicação de Barros et al. (2022) que utiliza o método de ranqueamento PageRank. 

Ranqueamento de vértices por PageRank  

 Para avaliar a importância de páginas da internet, Page (1999) propôs um método para 

classificar essas páginas, considerando a qualidade e a quantidade de arestas que direcionam a essas 

páginas. Assim, é atribuído um valor para cada página (vértice), sendo esse valor representado de 

forma simplificada por:  

 

 𝑃𝑅(𝑣𝑖) = 𝛼 ∑
𝑃𝑅(𝑣𝑗)

𝑁𝑣𝑗
𝑣𝑗∈𝑩(𝑣𝑖)                                                                                    (3) 

 

em que 𝑣𝑖 retrata o vértice, B(𝑣𝑖) é o conjunto de vértices direcionados a 𝑣𝑖, PR(𝑣𝑗) são pontuações 

de classificação dos vértices 𝑣𝑖 e 𝑣𝑗; 𝑁𝑣𝑗
 é o número de arestas deixando o vértice 𝑣𝑗 (Xing e Ghorbani, 

2004). A presente pesquisa utiliza os valores de PageRank determinado para cada vértice e serão os 

parâmetros observados para detecção de vazamentos. O ranqueamento dos vértices será realizado 

com a utilização do pacote de Análise de redes em Python NetworkX, que cria, manipula e estuda as 

estruturas, dinâmica e funções de grafos (Hagberg et al. 2020).  Para aferir sobre a presença de 

vazamentos, os dados de monitoramento de 7 dias serão considerados como padrão de 

comportamento e assim que os valores de PageRank não seguirem esse padrão, considerando uma 

margem de erro determinada por um processo de sensibilidade, é definido que há uma anomalia nos 

dados.  

Afim de comparação com os resultados de Barros et al. (2022), a metodologia aqui 

apresentada também utilizará o método de acurácia de uma matriz de sensibilidade, onde a matriz é 

representada por: Verdadeiro Positivo (VP), Verdadeiro Negativo (VN), Falso Positivo (FP) e Falso 

Negativo (FN), expressa por: 

Tabela 1 – Exemplo de matriz de decisão  

Positivo Negativo 

VP FP 

FN VN 

 A acurácia da matriz de decisão determina a quantidade de acertos do método, dividido pelo 

total da amostra. Para a criação da matriz de confusão e determinação da acurácia serão utilizados 
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dois conjuntos de dados: o primeiro contendo os momentos que há vazamentos e o segundo com os 

momentos que houveram variações no valor de PageRank. Para isso, um processo de simulação de 

vazamento será realizado afim de obter tais dados. 

ESTUDO DE CASO 

A rede apresentada por Bragalli (2012) (Figura 1 a) será utilizada como estudo de caso. Essa 

RDA é baseada na rede de distribuição da cidade Modena da região Emilia-Romagna na Itália. A rede 

possui 268 nós, 4 reservatórios de nível fixo, 317 tubos e não possui válvulas ou bombas. A rede em 

questão também foi utilizada por Barros et al. (2022), sendo que a Figura 1 expõe a topologia da rede 

Modena, bem como os sensores alocados pelas pesquisas de Quiñones et al. (2021) e Mankad et al. 

(2022). 

 

a) Rede, distribuição dos sensores e locais de 

vazamentos 

 

 

 

b) Comportamento dos vazamentos ao longo do tempo. 

 Figura 1 – RDA analisada, posições de sensores e comportamento dos vazamentos 

Os sensores alocados pela pesquisa Mankad et al. (2022) (Fig. 1 a) serão considerados como 

pontos de monitoramento de pressão e qualidade, sendo as abordagens de detecção de vazamento por 

pressão, apresentada por Barros et al. (2022) e qualidade comparadas nessa pesquisa. Um processo 

de simulação de vazamentos é realizado seguindo o processo apresentado por Barros et al. (2022), 

com a escolha aleatória dos locais, intensidade e duração dos vazamentos. A qualidade da água será 

avaliada através da idade da água, que é um parâmetro que mede o tempo de viagem da água do 

reservatório até os nós de consumo. Isso é possível através da utilização de métodos e ferramentas 

que simulam e analisam o comportamento de RDA, como o pacote utilizado nessa pesquisa 

Ferramentas para Resiliência de Redes de Água (WNTR do inglês, Water Network Tool for 

Resilience) (Klise et al., 2020).  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As simulações de vazamentos foram realizadas em 7 locais distintos e com diferentes 

intensidades, com duração total de 40 dias. A coleta dos dados de monitoramento foi feita a cada hora 

de simulação. Os locais de vazamentos, aleatoriamente escolhidos, são apresentados na Figura 1 a). 

A intensidade dos vazamentos é apresentada na Figura 1 b), onde pode-se observar além das 

intensidades, a duração da simulação igual a 960 horas e o comportamento dessa intensidade. Como 

houveram 960 passos de tempo, ocorrendo o monitoramento a cada passo de tempo, foram criados a 

mesma quantidade de grafos e de ranqueamentos pela métrica PageRank. Os valores de PageRank de 

cada vértice são utilizados como dados em análise.  

Para compreender as vantagens no monitoramento da qualidade da água para detectar 

vazamentos, a Figura 2 expõe os valores de PageRank tanto para os dados de pressão quanto para os 

dados de idade da água, seguindo a pesquisa de Barros et al. (2022) que utilizou os sensores alocados 

por Mankad et al. (2022).  

 

 a) Pressão  

 

b) Qualidade  

Figura 2 – Valores máximos de PageRank.  

A Figura 2 expõe os valores de PageRank para cada vértice ao longo da simulação. A Figura 2 

a) apresenta os resultados para pressão, em parte como apresentado por Barros et al. (2022), e 

confirma as alterações nos valores de PageRank nos momentos que ocorrem vazamentos. Porém, 

analisando a qualidade da água (Fig. 2 b) observa-se que a variação no comportamento dos valores 

de PageRank são mais expressivas, o que pode facilitar o processo de detecção. 

Esse processo de detecção se dá pela comparação com os dados dos primeiros 7 dias de 

simulação, ocorrendo a detecção quando o valor de PageRank não segue o comportamento desses 

dias. Uma margem de erro de 2% é considerada, sendo essa taxa determinada em uma análise de 

sensibilidade, que variou de 0 a 10% e observou a acurácia das matrizes de confusão. O processo de 

detecção é analisado para cada sensor e a detecção de vazamentos é apresentada na Figura 3 para a 
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quantidade de sensores que detectam os vazamentos. Ou seja, quantos sensores têm os valores de 

PageRank alterados quando há vazamentos.  

 

 a) Pressão  

 

b) Qualidade 

Figura 3 – Detecção pela alteração nos valores de PageRank. 

Observa-se na Figura 3 que os sensores detectam anomalias em todos os cenários de 

vazamentos, para pressão e idade da água. Alguns vazamentos são melhores detectados pelo 

monitoramento da qualidade, como os vazamentos nos nós 220 e 229 que afetam a idade da água nos 

5 sensores. Já o vazamento no nó 79 também é detectado através da pressão e qualidade, porém 

observando a idade da água a detecção acontece de forma contínua e por mais sensores. Por outro 

lado, o vazamento no nó 9 possui melhor detecção através dos dados de pressão, sendo que por meio 

da qualidade apenas um sensor é afetado e com momentos de falhas na detecção.  

O melhor desempenho da qualidade como parâmetro para detecção de vazamentos também é 

comprovado através da observação da acurácia da matriz de confusão para cada conjunto de sensores 

e dados monitorados. Para essa aplicação, apenas os momentos reais que houveram vazamentos e os 

momentos detectados pelos sensores é que são utilizados. Ou seja, não é considerada a quantidade de 

sensores que detectam o vazamento, mas sim se foi detectado ou não. Assim, uma matriz de confusão 

é gerada para cada dado monitorado, sendo as matrizes expostas na Tabela 2.  

Tabela 2 – Matrizes de confusão – Cenário I 

Pressão Qualidade 

670 9 673 8 

141 140 127 152 

 

Em termos de acurácia, a detecção por meio dos dados de pressão alcançou 84,4%. 

Considerando a observação da qualidade da água alcançou-se 85,9% em termos de acurácia da matriz 

de confusão.  Isso mostra que a qualidade da água pode ser um parâmetro que contribui também para 
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a detecção de vazamentos, podendo alcançar resultados superiores aos alcançados pelo parâmetro de 

pressão normalmente utilizado.  

CONCLUSÃO 

A presente pesquisa comparou a detecção de vazamentos através dos dados de monitoramento 

de pressão e qualidade. Para isso, seguiu-se a pesquisa de Barros et al. (2022) no processo de 

simulação de vazamentos, criação de grafos por meio da correlação ente os dados monitorados e o 

ranqueamento de vértices pela métrica PageRank. A qualidade da água se mostrou eficaz na detecção 

de vazamentos, alcançando 85,9% de acurácia de uma matriz de confusão, 1,5% a mais que a melhor 

detecção através dos dados de pressão. Porém, alguns passos ainda podem ser dados com o intuito de 

melhor a detecção de vazamentos, como utilizando novas métricas de ranqueamento de vértices e 

outro meio para criação dos grafos. 
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