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RESUMO – Este trabalho visa fornecer meios capazes de promover uma melhor gestão da água, 
disponibilizando ferramentas autônomas que auxiliam na tomada de decisões, desta forma 
economizando água e fazendo um melhor uso dos produtos químicos aplicados no tratamento. Com 
as ferramentas aqui aplicadas é possível ter como resultado uma melhor qualidade da água do 
tratamento na distribuição e no controle dos dados gerados desde a captação a distribuição da água. 
 
ABSTRACT– This work aims to provide means capable of promoting better water management by 
providing autonomous tools that help in decision making, thus economy water and making better 
use of the chemicals applied in the treatment. With the tools applied, it is possible to have a better 
quality of the treatment water in the distribution and control of the data generated from the 
abstraction to the water distribution. 
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1. Contextualização 

 
 

Ao longo dos anos o homem percebeu que ao desenvolver novas técnicas para o trabalho lhe 

permitiria maximizar e agilizar o processo de produção, desde então a humanidade vem 

desenvolvendo tecnologias que substitua trabalhos manuais por meios automáticos.  

Turing (1954), conhecido como o “Pai da Ciência da Computação” em seus estudos foi 

influente no desenvolvimento da ciência da computação e formalizou o conceito de algoritmo e a 

computação em sua maquina, seus estudos foram importantes para a criação do que hoje chamamos 

de computador. Ele também foi o pioneiro da inteligência artificial (IA), mostrando como um 

sistema automático pudesse manipular códigos de um sistema de regras próprias em um estudo 

teórico. 

De um modo geral Turing (1954) iniciou o que hoje ainda se busca alcançar nas pesquisas 

sobre IA que seria o processamento de símbolos, ligando a abstração de sistemas cognitivos e a 

realidade concreta dos números. Para verificar se uma máquina era ou não inteligente o autor 

desenvolveu um teste onde o operador não poderia diferenciar se as respostas eram vindas de um 

computador ou não. 

                                                      
1) Afiliação: Times New Roman, 8 pt com endereço completo, fone, fax e e-mail 
2) Afiliação: Times New Roman, 8 pt com endereço completo, fone, fax e e-mail 



Com o advento da automação industrial, setores que antes executavam tarefas ditas braçais, 

hoje tem-se máquinas executando estas funções, através de robôs ou apenas um sistema de 

computador com informações suficientes para analisar e processar dados decidindo qual a melhor 

forma de aplicá-los. E no saneamento estes sistemas tendem a cooperar na execução de serviços, 

sobretudo, aqueles vinculados a setores em que a precisão e o monitoramento devem exigir um 

maior grau de precisão do operador, a exemplo do processo tratamento de água. 

Portanto, para perseguir a universalização dos serviços de saneamento básico e aproximar-se 

cada vez mais da eficiência operacional, as concessionárias de saneamento deverão, sobre a luz da 

lei 11.445, moldar e adaptar-se a realidade da automação sob pena de não atender às necessidades 

da sociedade, tanto do ponto de vista quanti, quanto qualitativamente. Para tanto, o setor precisa-se 

aproximar-se da tecnologia com entrada de dados para uma resposta já definida, cujo tipo de 

Sistema é chamado de RNA – Rede Neural Artificial. 

É consensual que uma das questões mais discutidas no setor de saneamento é o modelo ideal 

de gestão que deve ser seguido para prestação dos serviços. Entretanto, com a pujança da 

modernização dos sistemas, otimização dos processos e equipamentos, bem como o emprego de 

alternativas cada vez mais econômicas e sustentáveis, será inconteste a aproximação de inteligência 

e automação nos serviços, independente do modelo de gestão, público ou privado. 

 É neste sentido que a presente pesquisa teve como objetivo discutir, caminhos de como é 

possível aplicar meios autônomos de gerenciamento para gestão de saneamento em sistemas de 

tratamento e abastecimento de água, tendo como objeto de estudo de caso a EMASA em Itabuna-

BA. Ao final, observou-se que através do emprego da ferramenta de RNA os erros operacionais 

podem ser minimizados, possibilitando a melhoria em procedimentos que ainda são falhos, 

permitindo imprimir eficiência no processo de tratamento de água. 

 
2. Desenvolvimento 

 
Sabe-se que sistemas de produção e distribuição de água quando não acompanhados por 

mecanismos de macromedição e válvulas reguladoras de pressão (VRP’s), tendem a elevar perdas e 

diminuir eficiência no sistema. Em muitos casos, há sistemas de abastecimento que a distribuição de 

água é realizada por tempo de abertura por zona (manobras) sem quaisquer instrumentos de 

acompanhamento/monitoramento. Essa prática, tende a oferecer muito mais água para quem não 

precisa e muito menos para quem demanda maior volume. Isso acontece porque a ausência de 

instrumentos de monitoramento e a falta de ferramentas inteligentes poderiam contribuir no 

equacionamento da demanda e oferta.  



Com o uso de ferramentas associadas a RNA, problemas como desabastecimento, 

interrupção no fornecimento de energia elétrica, alteração de consumo e outras variáveis não seriam 

evitados, mas certamente tenderiam a ter melhor administração se pudessem ter uma rotina de 

consumo e uso do sistema conhecido e gerenciado por uma rede de informações.  

Na prática, o gerenciamento é possível com um prévio conhecimento das necessidades dos 

usuários via histórico de dados de uma série temporal, os quais são inseridos numa plataforma de 

gerenciamento através de um sistema a ser definido. Estes dados devem ser conectados de forma 

direta ao tempo como (hora, dia, mês, ano, etc.) e, com estes dados poder-se-á prever 

comportamentos diferenciados de consumo e demanda em diversas áreas dos setores de 

distribuição. 

Segundo Coelho et al (2003) o método de Ajustes Exponenciais é também aplicável em 

previsões de curtíssimo prazo com relação à previsão de consumo de água. Este método fora testado 

em trabalhos publicados pelo autor no Estado de São Paulo. 

Como é inconteste a necessidade de melhoria de processos em todas as áreas que envolvam 

recursos escassos, como a água, nota-se que a necessidade de novas tecnologias continua crescendo 

em todos os ramos, não só para produção em massa, mas também para colaborar com a eficiência e 

mão de obra. O que antes o homem poderia levar anos para realizar, hoje com a ajuda de sistemas 

automatizados e o uso da inteligência estas tarefas podem ser reduzidas para minutos. 

Estes avanços tecnológicos podem ser aplicados não só na prestação de serviços de 

saneamento, mas em várias áreas da engenharia Civil, na qual vários sub setores já se tornaram 

autônomos em suas execuções. 

 
2.1 Metodologia 

 
Esta pesquisa teve como técnica um levantamento de referências bibliográficas que já foram 

analisadas e publicadas por meios escritos e eletrônicos como: livros, revistas e artigos científicos.  

Utilizou-se nesta pesquisa a linguagem de programação Python associado a plataforma  

Anaconda3 onde foi utilizado suas ferramentas para o desenvolvimento desta solução, mas de 

maneira alguma este programa desenvolvido será aplicado apenas usando o Python pois os módulos 

desenvolvidos utilizando parâmetros e formulas serão aplicáveis em qualquer outra linguagem de 

programação desde que se tenha conhecimento e possa ser aplicada as formulas usadas. 

                                                      
3Anaconda é uma plataforma de estudo de Ciência de dados desenvolvida pela Phyton. A versão aberta da 
plataforma foi desenvolvida para as linguagens Phyton e Re inclui mais de 100 amostras do mais popular 
das duas linguagens para Ciência de dados. 



Para a presente pesquisa utilizou-se dados fornecidos pela EMASA – Empresa Municipal de 

Água e Saneamento S.A localizada na cidade de Itabuna–BA, além de dados extraídos do SNIS – 

Sistema Nacional de Informação sobre saneamento, (SNIS, 2015). 

2.2 Resultados 
 

A Figura 1 apresenta um fluxograma de como simulou-se a aplicação da RNA na 

ETA/EMASA. É possível verificar uma RNA logo após todos os estágios de tratamento e da 

captação. Desta maneira é admissível obter todos os dados referentes aos estágios de tratamento de 

água e da captação, a RNA processa cada informação individualmente passando estes dados para a 

IA que por sua vez a armazena e capta as informações de distribuição da rede de água. 

 

Figura 1 - Framework de instalação do sistema. 
 

 

Logo após os dados de distribuição de água retornar a IA, esta repassa para a RNA que 

novamente processa e retorna e os dados para o setor de captação de dados e para a Inteligência 

Artificial. A inteligência Artificial precisa dos dados para que este seja capaz de identificar 

situações não normais, e a Rede Neural processa todos os dados retornando informação atualizada e 

pronta para uso. 

Nas Figuras 2 e 3 pode-se observar a aplicação do sistema, onde observa-se uma previsão 

ajustada melhorando a distribuição  



 

 

 

Analisando os dados obtidos na EMASA e simulados nesta pesquisa é possível atestar a 

importância de se ter dados bem estruturados no Sistema de Abastecimento de Água. A diferença da 

previsão de consumo de produtos químicos e os valores observados/estimados pela gestão de dados 

históricos (Figura 2), tenderiam a proporcionar uma melhor gestão de insumos e, por conseguinte, 

uma redução no volume disponibilizado. Não obstante, o comportamento da simulação do produto 

químico confirmou a disparidade entre a Previsão de consumo e os valores que efetivamente 

deveriam ser gastos. Nos dois casos isso foi possível com o uso da ferramenta Data Science. 

Estão relacionados os três modelos possíveis de ajuste exponencial que podem ser aplicados 

nos treinamentos para reconhecimento dos padrões expostos nos dados ali expostos e assim o 

sistema seguir os padrões em comum, fazendo a diferenciação dentro do treinamento para o 

sistema. A saber: 

 

 Modelo e Ajuste exponencial simples 

 Modelo e Ajuste exponencial de Holt 

 Modelo e Ajuste exponencial de Winter 



   Estudo da viabilidade na aplicação da RNA em SAA 

 
A viabilidade técnica e ambiental das ações físicas e operacionais, tendo em vista a melhoria 

a eficiência dos sistemas no setor de saneamento são necessários, mas ainda assim não o suficiente. 

É preciso também que haja estudos de viabilidades econômicas que demonstre todos os custos de 

investimentos e operações, aplicados para melhorar a eficiência de todo o sistema gerando assim 

benefícios que podem garantir a sustentabilidade econômica, Gomes (2005). 

Todos os estudos de viabilidade econômica em investimentos no setor de saneamento, 

devem estar embasados nos aspectos financeiros e econômicos dos custos e benefícios envolvidos, 

assim como nas características particulares na engenharia dos sistemas de abastecimento de água e 

esgoto sanitários, principalmente no que diz respeito as ações de operação e manutenção, Gomes 

(2005).  

 
3. Considerações Finais 

 
O presente trabalho não esgotou todas as possibilidades da tecnologia aqui proposta, mas 

mostrou algumas opções possíveis de se desenvolver usando RNA. Houve algumas dificuldades no 

desenvolvimento do trabalho, mas que foram superadas mediantes manobras de substituição de 

alguns dados para o desenvolvimento do modelo aqui sugerido. Em função disso não foi possível 

demonstrar com maior exatidão e com maiores detalhes as grandes vantagens que se podem 

alcançar com o uso de meios autônomos de gestão. 

De maneira geral, a pesquisa serviu para mostrar as possibilidades que pode ser obtida 

aplicando o uso de tecnologias que tornam não apenas os trabalhos de engenharia mais fáceis e 

precisos, mas como também demonstram a forma de gerir de maneira mais objetiva os dados de um 

SAAS. 
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