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Objetivo  

Desenvolver um sistema especialista para auxiliar na operação de estações 
elevatórias em sistema de abastecimento de água urbana. 

•  Conhecer formas de operação de estações elevatórias em sistema de 
abastecimento de água urbana;  

•  Obter banco de dados acerca da operação ótima de estação elevatória 
em sistema de abastecimento urbano de água; 

•  Conhecer formas de extração de conhecimento de banco de dados 
(obtenção de regras de produção); 

•  Tornar acessível e amigável o conhecimento acerca da operação ótima 
de estação elevatória em sistema de abastecimento urbano.  

Objetivo Geral:  

Objetivos Específicos:  



Metodologia 

•   •   

• Obtenção do domínio do conhecimento • Obtenção do domínio do conhecimento 
 [Weka → Algoritmo REPTree → Regras de produção] 

 [Weka → Algoritmo REPTree → Regras de produção] 
• Desenvolvimento do protótipo de sistema especialista 

MS-AAU 
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Principais resultados 

(MS-AAU). (MS-AAU). 

•  Atendimento a uma população de 14.700 habitantes, com consumo per 

cada reservatório. 

•  Abastecimento de três redes com populações de 1.700 (rede 1), 10.200 
(rede 2) e 2.800 habitantes (rede 3). 

•  Aplicação do algoritmo DEPS (Differential Evolutionary & Particle Swarm 
Optmization) no modelo MS-AAU. Optmization) no modelo MS-AAU. 



Principais resultados 

Figura 1. Esquema do  modelo simulado de abastecimento de água urbana (MS-AAU). 

 Equações do modelo de otimização do modelo MS-AAU. 



Principais resultados 

dados. dados. 

•  Aplicação da técnica de aprendizado de maquina. 

•  Utilização do método REPTree, disponível no software Weka (Waikato 
Environment for Knowledge Analysis). 

•  Domínio de conhecimento com aproximadamente 120 regras. 

•  Apresentação do tempo de funcionamento das bombas Tbeta, 
TBR1R2,TBR1R3. 

simulado. 
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Principais resultados 

Figura 2.Telas de trabalho do EXPERT-AU1. 



Conclusões 

•  Foi desenvolvido um sistema especialista para auxiliar na definição do 
tempo de funcionamento de um conjunto de motor-bombas, em um 
modelo simulado de abastecimento de água urbana. 

•  O modelo pode ser aprimorado e aplicado em situações reais, após 
calibrações e adaptações do mesmo. 

•  Sugere-se a continuidade dos estudos, agora em caso real. 
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