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RESUMO 

 

Devido à crescente escassez da água, os sistemas de produção e abastecimento 

têm se tornado cada vez mais importantes para garantir a disponibilidade e também a 

qualidade deste recurso essencial à saúde e à vida da população. Desse modo, é 

fundamental que esses sistemas produtores adotem práticas modernas de gestão e 

automação que garantam a eficiência e agilidade de suas atividades na exploração de 

seus potenciais naturais. O objetivo geral deste estudo de caso é analisar a adoção da 

inteligência artificial para melhoria da eficiência e segurança econômica, ambiental e 

social na operação de barragens, no sistema produtor de água da região metropolitana de 

São Paulo, composto de comportas e túneis e comportas de jusantes. Este estudo de 

caso apresenta a empresa, gestora das seis represas deste sistema produtor que mantém 

equipes de operação vinte e quatro horas por dia disponíveis para realizar o controle e 

manobras de todo o sistema, deslocando-se por distâncias de até 120 km entre as 

represas para realizar manobras necessárias para o atendimento das necessidades de 

consumo de quase dez milhões de pessoas da Região Metropolitana de São Paulo 

(RMSP).  Este estudo apresenta resultados importantes de ganhos econômicos na ordem 

de U$$ 51.000,00 dólares anuais com menos deslocamento de veículos e horas 

extraordinárias e de plantão pagas aos operadores. Esta pesquisa apresenta ganhos 

ambientais, com a agilidade das manobras em tempo real a economia de 4,32 bilhões de 

litros de agua por ano, esse montante anual é suficiente para abastecer 73.000 pessoas, 

além de menor emissão de gases devido a queima de combustível dos veículos 

operacionais. E finalmente apresenta ganhos sociais mitigando inundação da cidade a 

sua jusante e garantindo a execução operacional da comporta a fim de garantir a 

operacionalidade dentro de critérios técnicos com a implantação da Inteligência 

Artificial, em operação de barragens. 

 

Palavras-chave: indústria 4.0, barragem, comportas, inteligência artificial. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Due to the growing scarcity of water, production and supply systems have become 

increasingly important to guarantee the availability and quality of this essential resource 

for the health and life of the population. Thus, it is essential that these producer systems 

adopt modern management and automation practices that guarantee the efficiency and 

agility of their activities in the exploitation of their natural potentials. The general 

objective of this case study is to analyze the adoption of artificial intelligence to 

improve efficiency, economic, environmental and social safety in the operation of dams, 

in the water-producing system of the São Paulo metropolitan region, composed of gates 

and tunnels and gates of downstream. This case study presents the company, which 

manages the six dams in this production system, which maintains operating teams 

twenty-four hours a day available to carry out the control and maneuvers of the entire 

system, moving distances of up to 120 km between the dams to carry out necessary 

maneuvers to meet the consumption needs of almost ten million people in the 

Metropolitan Region of São Paulo (RMSP). This study presents important results of 

economic gains in the order of U $ 51,000.00 annually with less vehicle displacement 

and overtime and on-call hours paid to operators. This study presents environmental 

gains, with the agility of maneuvers in real time saving 4.32 billion liters of water per 

year, this annual amount is sufficient to supply 73,000 people, in addition to lower gas 

emissions due to the burning of fuel from operational vehicles. And finally, it presents 

social gains, mitigating the flooding of the city downstream and guaranteeing the 

operational execution of the floodgate in order to guarantee the operationality within 

technical criteria with the implantation of Artificial Intelligence, in operation of dams. 

 

Keywords: industry 4.0, dam, floodgates, artificial intelligence. 
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CAPITULO 1   INTRODUÇÃO  

 

A água é um recurso fundamental para o desenvolvimento da vida, não só em 

termos do suprimento de nossas necessidades biológicas diretas, mas como um 

importante elemento para a economia como um todo. A água é um insumo essencial 

para a agricultura e para a maioria dos setores industriais, além de atender a múltiplos 

outros propósitos, como turismo, lazer, etc. 

No entanto, não basta apenas a disponibilidade da água. A água tem que estar 

disponível acessível e ter a qualidade correta. A Organização das Nações Unidas 

reconhece o papel fundamental da água para uma vida de qualidade e sustentável, 

definindo “Água limpa e saneamento” como o objetivo de desenvolvimento sustentável 

de número seis da Agenda 2030, um conjunto de dezessete objetivos e 169 metas a 

serem alcançados para que se atinja um patamar de sustentabilidade. Em recente 

relatório, a ONU destaca ainda que sem água limpa, disponível e acessível, nenhum 

outro objetivo de desenvolvimento sustentável poderá ser alcançado (UN WATER, 

2018).  

 Fatores como o crescimento populacional, o uso indiscriminado e irracional e as 

mudanças climáticas têm ameaçado a disponibilidade de água em diversos lugares do 

mundo. Neste cenário, ganham enorme importância os sistemas de abastecimento de 

água, que compreendem as unidades de captação, transporte, reservação, tratamento e 

distribuição de água. O crescimento não planejado da população nos grandes centros 

urbanos pressiona os sistemas de abastecimento de água, pois aumenta a demanda de 

água, fazendo com que novas fontes de água, cada vez mais distantes, precisem ser 

exploradas. Por outro lado, as mudanças climáticas têm impactado diretamente o ciclo 

da água, ocasionando períodos de seca cada vez mais prolongado e severos. (ANA, 

2019) 

Em vista disso, os sistemas de abastecimento de água se tornam cada mais 

críticos, aumentando em complexidade. Para garantir a disponibilidade e a 

acessibilidade de água limpa nas cidades, os sistemas de abastecimento precisam evoluir 

em desempenho e robustez, com ganhos em capacidade de reservação e também em 

eficiência operacional, através de um sistema ágil e inteligente. Ao mesmo tempo, o 

mundo tem assistido à quarta revolução industrial, também chamada de Indústria 4.0. 
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Nas indústrias mais evoluídas, em um ambiente de elevada automação e informatização, 

sistemas ciberfísicos interconectados entre si monitoram os processos e tomam decisões 

autônomas e descentralizadas, baseadas em inteligência artificial (DOPICO et al., 

2016).   

Entre as ferramentas da Indústria 4.0 é possível citar a Internet das Coisas (IoT), 

tecnologias de Big Data, Inteligência Artificial (IA) e Cloud Computing. Essas não são 

apenas ferramentas, mas sim capacidades básicas, tendências e forças motivadoras para 

explorar o conceito da Indústria 4.0. A interconectividade permite que diferentes 

dispositivos se comuniquem através da internet, reagindo dinamicamente às situações 

em constante mudança, criando sistemas inteligentes. Ao utilizar essas ferramentas no 

sistema de abastecimento de água, é possível criar um sistema de gestão de água 

inteligente, com automação das decisões sobre a operação do sistema, garantindo maior 

eficiência e rapidez (DOPICO et al., 2016).  

Entre os pontos de ação definidos pela ONU na Agenda de 2030 para atingir o 

objetivo de desenvolvimento sustentável, “Água Limpa e Saneamento”, é dado destaque 

para o uso de tecnologias inteligentes, as quais podem melhorar todos os aspectos 

relacionados aos recursos hídricos, bem como a gestão dos serviços de água, 

saneamento e higiene (UN WATER, 2018b).  
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1.1. PROBLEMA DE PESQUISA, LACUNA E PERGUNTA DE PESQUISA 

 

Tradicionalmente, a pesquisa desenvolvida aliando sistemas de controle e 

automação no setor de barragens sempre teve como escopo a preocupação com a 

integridade estrutural, utilizando-se de sensores e outras ferramentas tecnológicas 

autônomas para monitorar e avaliar a segurança da estrutura da barragem. Esse é o caso 

de trabalhos como os de Cote e Lavallee (1995), Andolfato e Faggion (2011), Jun e 

Xingzong (2011), Yuet al. (2011), Enji, Xingkai e Zhongxue (2012), Fang e Xu (2012), 

Souza et al. (2016), e Magrini et al. (2018). 

Outros estudos, como os realizados por Jiang et al. (2015) e Di Sarno et al. 

(2016), discutiram a utilização de ferramentas de internet para tratar de aspectos 

auxiliares da operação de barragens, tais como o controle e monitoramento de recursos 

humanos e a segurança dos sistemas de informação. 

Mais recentemente, alguns pesquisadores realizaram estudos sobre a aplicação 

da Internet das Coisas através de redes de sensores sem fio para o monitoramento e 

gestão de barragens. É o caso dos trabalhos de Gareeyasee et al. (2015), Anita et 

al.(2015) , Yuan et al. (2015) , Martac et al. (2016), Jaupi (2017), Kumar e Vimalraj 

(2017), Sidula, Babu e Jain (2018), Varghese et al. (2018), e Zhang et al. (2018). 

Finalmente, outros pesquisadores focaram seus trabalhos na concepção de 

modelos para auxiliar a gestão de reservatórios. Jia et al. (2016) desenvolveram um 

modelo de decisão para gestão de um sistema de reservatórios com vistas à mitigação de 

inundação. Yingchi et al. (2017) propuseram algoritmo para filtrar e selecionar 

informações de uma grande base de dados de monitoramento de uma barragem. Feng, 

Sun e Zhu (2016) trabalharam em um sistema de modelagem e Allawi et al. (2019) em 

um modelo de otimização de operação.  

Porém, em nenhum desses trabalhos foi identificada ênfase no uso de 

inteligência artificial na operação de barragens, sendo essa a lacuna de pesquisa 

encontrada e foi tratada neste trabalho. No contexto exposto na introdução, surge como 

oportunidade de estudo responder a seguinte pergunta de pesquisa: A implantação da 

Inteligência Artificial, resulta em ganhos econômicos, ambientais e social na operação 

de barragens? 
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1.2. OBJETIVOS 

 

De modo a responder à questão proposta, este trabalho tem os seguintes 

objetivos gerais e específicos: 

 

1.2.1. Objetivo geral 

O objetivo geral desta dissertação é analisar a aplicação da inteligência artificial 

para melhoria da eficiência econômica, ambiental e social na operação de barragens.  

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

Dessa forma, podemos estabelecer três objetivos específicos, elencados a seguir:  

 

 Realizar revisão bibliométrica e sistemática sobre o uso de Inteligência 

Artificial na operação de comportas em barragem, rumo aos princípios 

para a indústria 4.0. 

 

 Analisar a adoção de Inteligência Artificial para o controle de comportas 

em barragem. 

 

 Verificar as possibilidades de ganhos social, ambiental e econômicos 

utilizando inteligência artificial. 
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1.3. JUSTIFICATIVAS 

 

Como exposto na introdução apresentada no início desta seção, o crescimento 

populacional e as mudanças climáticas são fenômenos que impõem ameaças à 

disponibilidade de água. Se por um lado o aumento populacional leva a um aumento da 

demanda, as mudanças climáticas tornam o ciclo hidrológico mais instável, com menor 

previsibilidade. O estado de São Paulo sofreu uma grave crise hídrica entre 2014 e 

2015, causada por uma combinação de aumento descontrolado da demanda, falta de uso 

racional da água e, principalmente, por índices pluviométricos muito abaixo das médias 

ocorridos nos verões de 2013-2014 e 2014-2015 (MARENGO et al., 2015).  

Em um cenário onde os efeitos das mudanças climáticas são cada vez mais 

sentidos e evidentes, com alteração nos regimes de chuvas e impactos diretos nos ciclos 

hídricos, os sistemas de abastecimento de água ganham enorme importância. Com a 

falta de previsibilidade da ocorrência de chuvas, os sistemas de abastecimento de água 

devem ser robustos em capacidade e inteligentes, para atender a demanda operacional 

com agilidade e eficiência (UN WATER, 2018).  

A digitalização da indústria, através da chamada Indústria 4.0, trouxe a 

possibilidade de se utilizar ferramentas digitais para aprimorar o controle e 

monitoramento de processos, tornando os sistemas mais inteligentes e autônomos, 

capazes de se autocontrolar e gerir. O desenvolvimento e o uso de inteligência artificial 

permitem que a interconexão e a comunicação entre dispositivos aconteçam de maneira 

inteligente criando oportunidades de otimizar ações e processos (DOPICO et al., 2016). 

A agência da Organização das Nações Unidas para a água reconhece a importância do 

papel que sistemas inteligentes podem desempenhar para contribuir no alcance do 

objetivo de abastecimento de água limpa, de forma eficiente e sustentável.  

Nesse sentido, esse trabalho pode contribuir para a comunidade acadêmica e 

para a sociedade como um todo, ao avaliar como o uso da Inteligência artificial pode 

contribuir para gerar ganhos econômicos, ambientais e sociais na operação de uma 

barragem, inserida em um dos maiores sistemas de abastecimento de água do mundo.  
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1.4. ESTRUTURA DO TRABALHO  

 

Para conseguir cumprir com os objetivos propostos, esta dissertação foi dividida 

em cinco capítulos. O primeiro capítulo contém a introdução, o problema de pesquisa, 

lacuna e a pergunta de pesquisa, o objetivo geral e os específicos, a justificativa e a 

estrutura do trabalho. O capítulo dois traz a revisão bibliométrica e sistematica que 

apresenta o estado da arte dos conceitos e fundamentos relacionados ao tema e 

desenvolve os pressupostos de pesquisa. No capítulo três estabelece a metodologia 

utilizada para o desenvolvimento deste trabalho, além dos procedimentos de análise. O 

quarto capítulo traz o estudo de caso realizado, conforme a metodologia descrita, assim 

como os resultados obtidos. Finalmente, o quinto e último capítulo apresenta as 

conclusões deste trabalho, incluindo sugestões e recomendações para futuras pesquisas. 

A Figura 01 a seguir apresenta uma ilustração de como este trabalho é estruturado.  

 

Figura 01 : Estrutura da dissertação (fonte: o autor) 
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CAPITULO 2.   REVISÃO DA LITERATURA PRELIMINAR 

  

2.1 Sistema de abastecimento de agua 

 

Um sistema de abastecimento de água (SAA) é definido como um sistema de 

instalações e componentes de engenharia, hidrológica ou hidráulica, destinados a 

produzir e distribuir água para uma população, em uma determinada região, atendendo 

às suas necessidades de quantidade e qualidade, conforme seus possíveis diferentes 

usos: consumo doméstico, serviços públicos, consumo industrial e outros (FUNASA, 

2006). 

Conforme dados da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento 

Básico do Distrito Federal (ADASA, 2013), os sistemas de abastecimento de água 

(SAA) podem ser divididos em diversos componentes, compreendendo as unidades de: 

captação, adução (transporte), tratamento, reservação, rede de distribuição, e estações 

elevatórias (estas últimas destinadas a transportar a água para pontos mais elevados, 

mais distantes ou para aumentar a vazão das linhas adutoras).  

As unidades de captação são o conjunto de instalações e equipamentos 

necessários e utilizados para realizar a coleta e o bombeamento da água bruta, não 

tratada. Essa água bruta é captada em mananciais, que podem ser fontes superficiais tais 

como rios, lagos, barragens, ou fontes subterrâneas, como poços.  Os elementos de 

adução realizam o transporte da água bruta da captação até as Estações de Tratamento 

de Água (ETA), através de aquedutos (canais abertos), túneis fechados ou tubulações 

subterrâneas. Esses elementos podem ainda realizar o transporte de água potável para a 

distribuição, após o tratamento.  

As unidades de reservação realizam o armazenamento de água tratada em 

reservatórios, naturais ou artificiais, para posterior distribuição à população. Podem ser 

lagos ou represas criadas usando uma barragem de modo a permitir o armazenamento 

de água. Os reservatórios podem ser criados de várias maneiras, incluindo o controle ou 

a alteração de um curso de água existente, efetuando sua interrupção, por escavação ou 

construção de muros de retenção ou diques. Os de grande capacidade são normalmente 

superficiais, podendo existir reservatórios menores como tanques de água elevados ou 

subterrâneos, também chamados de cisternas.  
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As ETA (Estações de Tratamento de Água) são as unidades de tratamento. 

Praticamente todos os grandes sistemas devem tratar a água, uma operação que é 

regulamentada por agências nacionais (como a ANA – Agência Nacional de Águas) e 

organizações internacionais, como a Organização Mundial de Saúde (OMS). O 

tratamento da água deve ocorrer antes que o produto chegue ao consumidor e depois 

(nas ETE – Estação de Tratamento de Esgoto), quando a água deve ser descarregada 

novamente. As estações tradicionais de tratamento de águas superficiais geralmente 

consistem em três etapas: clarificação, filtração e desinfecção; que são realizadas 

através de uma série de processos físicos e químicos, tais como pré-cloração, 

coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. A clarificação 

refere-se à separação de partículas (sujeira, matéria orgânica, etc.) da corrente de água. 

A adição química desestabiliza as cargas das partículas e as prepara para clarificação, 

feita por decantação ou flutuação para fora da corrente de água. Filtros de areia, 

antracite ou carvão ativado refinam a corrente da água, removendo partículas menores. 

Embora existam outros métodos de desinfecção, o método preferido é por adição de 

cloro. O cloro mata efetivamente bactérias e a maioria dos vírus e mantém um resíduo 

para proteger o suprimento de água através da rede de distribuição. Ao fim desse 

processo, a água bruta torna-se potável para que possa ser distribuída à população. Essa 

operação usualmente ocorre perto dos pontos de consumo final, para reduzir os custos 

de bombeamento e para reduzir as chances de que a água seja contaminada ou perdida 

no transporte após o tratamento. A água é considerada potável quando atende aos 

padrões de qualidade requeridos para consumo humano.  

Finalmente, a rede de distribuição é a parte final do sistema, realizando a 

condução da água tratada até o consumidor final, através de tubulações instaladas nas 

ruas, formando uma rede com trechos divididos em pressões dinâmicas, pressões 

mínimas e máximas. Dentro da rede de distribuição, a água deve ser mantida a uma 

pressão positiva (ou seja, uma pressão maior do que a pressão externa) para garantir que 

a água alcance todos os pontos da rede, que uma vazão suficiente esteja disponível em 

cada ponto de retirada, e ainda para garantir que a água não tratada presente no subsolo 

não possa entrar na tubulação, contaminando a água tratada. Normalmente é realizado o 

bombeamento da água para tanques de reservação de água construídos em pontos 

elevados. Portanto, uma rede de distribuição deve ter também diversos reservatórios de 

serviço.    
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Nos SAA, existem ainda as Estações Elevatórias (EET), destinadas a possibilitar 

o transporte de água a pontos mais elevados, mais distantes ou simplesmente para 

aumentar a vazão das linhas adutoras, mediante a instalação e operação de sistemas de 

bombeamento.  

Como visto, as unidades de reservação são os elementos do sistema 

responsáveis pelo armazenamento da água em reservatórios, tendo uma importância 

fundamental para a regular e controlar as vazões ao longo do ano, quando o sistema 

atravessa diferentes estações hidrológicas (estações secas e estações chuvosas). Além 

disso, as unidades de reservação asseguram o abastecimento, regularizam pressões, e 

criam oportunidades para o aumento no rendimento econômico de conjuntos 

elevatórios e de bombeamento, pois com a capacidade de armazenagem, a estes 

conjuntos é dada a possibilidade de operar em momentos em que a eletricidade é mais 

barata, fora do horário de pico elétrico (TSUTIYA, 2004). O abastecimento de água é 

feito através de redes de distribuição, desde a reservação até os locais de consumo, e 

esta rede de distribuição deve garantir que cada consumidor receba a água com a vazão 

adequada, uma pressão suficiente e a qualidade garantida dentro dos parâmetros 

técnicos definidos (GOMES, 2004).  

Nesse contexto, a operação de um sistema de abastecimento de água é uma 

operação delicada, pois precisa garantir os níveis de qualidade da água em todos os 

pontos do sistema, ao mesmo tempo em que mantém as vazões requeridas pelas 

unidades consumidoras e as pressões ao longo do sistema dentro dos limites de pressões 

dinâmicas mínimas e pressões estáticas máximas. Tudo isso é feito tendo como insumo 

do sistema de um recurso natural – a água – cuja disponibilidade varia ao longo do ano. 

No caso da empresa deste estudo, a operação do SAA é ainda mais complexa devido às 

suas dimensões: o Sistema estudado nesta pesquisa, que abastece de água a Região 

Metropolitana de São Paulo, é um dos maiores sistemas de abastecimento de água do 

mundo.  

Adicionando ainda mais complexidade a esse cenário, considera-se que no 

sistema produtor de água todas as manobras requeridas para a operação ainda eram 

realizadas manualmente, com operadores tendo que se deslocar até às estações 

necessárias, gerando custos operacionais desnecessários e muitas vezes atrasando a 

execução das ordens operacionais, tornando o processo mais caótico. A operação do 

sistema produtor de água poderia ser muito mais ágil e menos custosa se o sistema fosse 
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automatizado. Segundo Vianna (2008), os sistemas de saneamento e abastecimento de 

água são caracterizadas como um tipo de indústria de processo, onde a automação 

industrial poderia auxiliar no controle das variáveis de processo, tais como pressão, 

vazão, nível e posição, de modo a permitir a redução da variabilidade do produto final, 

mantendo o processo dentro de limites seguros e propiciando oportunidades de redução 

de custos.  

A automação proporciona um sistema ativo capaz de atuar de maneira autônoma 

quando existem variações nas condições físicas da operação. Essas variações alteram a 

leitura dos instrumentos de campo, que geram um sinal elétrico enviado para os demais 

componentes do sistema de automação. Esse sinal elétrico, como entrada do sistema de 

automação, aciona a execução um algoritmo que calcula a ação corretiva mais adequada 

e disponibiliza o comando para acionamento dos equipamentos de campo – válvulas, 

por exemplo – executando as intervenções necessárias conforme a programação 

executada (SENAI-PE, 2008).  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o volume recomendado para 

o consumo de água per capita é de 110 litros por dia, por habitante. Já no território 

nacional, de acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 

2011) a média de consumo é de 162,6 litros de água por dia, por habitante.  

 

2.1.2 Captação 

 

Para um abastecimento público de água, a fonte de água bruta deve fornecer 

uma quantidade suficiente para atender a todos os usos municipais, institucionais e 

industriais, bem como à demanda de combate a incêndios. Podem ser usadas águas 

superficiais ou subterrâneas. Embora a maioria dos sistemas de água seja fornecida a 

partir de apenas uma fonte, há casos em que as fontes de água superficial e subterrânea 

são utilizadas. As águas superficiais são extraídas de grandes rios ou lagos. Mesmo um 

pequeno riacho pode ser adequado se for represado por uma barragem. A água 

subterrânea é normalmente obtida afundando os poços na zona saturada localizada 

abaixo do lençol freático. (FUNASA, 2006) 

O ponto fundamental de um sistema de abastecimento de água é a escolha do 

manancial e de sua respectiva captação (PRINCE, 2006). Esse é um ponto crítico 
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devido aos problemas jurídicos e ambientais que podem ocorrer com a efetiva proteção 

do manancial e também da adequada instalação dos equipamentos de captação. Entre 

esses elementos de captação é possível citar barragens e seus vertedouros utilizados 

para a manutenção do nível de água e/ou regularização da vazão, além de dispositivos 

para impedir a entrada de materiais flutuantes e dispositivos para controlar a entrada de 

água. Como já dito, as unidades de captação têm a missão de captar água do manancial 

escolhido, em quantidades que atendam a produção requerida para o abastecimento e 

com uma qualidade que reduza ao mínimo possível a necessidade de tratamento 

(MEDEIROS FILHO, 2009).  

A operação adequada dos elementos de captação é crítica para o sistema, pois 

como eles se localizam no estágio inicial do sistema, irão impactar todos os outros 

elementos, refletindo no sucesso das demais unidades do sistema, e afetando o volume 

e a qualidade da água que será disponibilizada aos consumidores.   

 

2.1.3Armazenamento de água 

 

Os reservatórios de distribuição de água são elementos importantes nos 

sistemas de abastecimento de água, pois além suprir múltiplos objetivos e condições, 

são os elementos visíveis de maior destaque em um sistema de distribuição de água 

(TSUTIYA, 2004). As principais finalidades dos reservatórios são:  

• Regularizar a vazão, mantendo o sistema equilibrado em suas entradas e 

saídas de acordo com o consumo; 

• Prover segurança no abastecimento, sendo uma fonte alternativa de 

fornecimento de água no caso de interrupções funcionamento do sistema 

fornecedor normal, seja em casos de rompimento de tubulação, parada da 

captação ou de estação de tratamento, ou ainda por falta de energia elétrica;  

• Prover reserva de água para incêndio, suprindo vazões extras para o 

combate de eventuais incêndios;  

• Regularizar pressões, pois a localização dos reservatórios de distribuição 

pode influir nas condições de pressurização do sistema de tubulações, 

podendo reduzir ou oscilar pressões; 
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• Aumentar o rendimento dos conjuntos de bombeamento, pois com valores 

de altura manométrica (nível da água) e de vazão aproximadamente 

constantes, os conjuntos motor-bomba (CMB) podem operar em condições 

estáveis, de projeto, sempre próximos ao seu ponto de rendimento máximo;  

• Prover economia de energia, pois a existência do reservatório permite que 

se faça o bombeamento de água fora do horário de pico elétrico, 

diminuindo significativamente os custos de energia elétrica.  

Segundo a FUNASA (2006), é necessária uma especial atenção em relação aos 

reservatórios, pois estes podem se tornar o ponto fraco em um sistema de distribuição 

de água. Há a necessidade de se criar uma adequada estrutura para evitar a 

contaminação dos reservatórios por isso deve ocorrer operações rotineiras de limpeza e 

desinfecção.  

 

2.1.4 Estação elevatória 

 

O rápido e desordenado crescimento demográfico nas grandes cidades é 

apontado como o grande causador da complexidade operacional de fornecimento de 

água, fazendo com que as empresas de fornecimento tenham que aprimorar seus 

sistemas de abastecimento para atender à demanda, tendo que buscar novos mananciais 

de água bruta, e vencer distâncias cada vez mais longas e em topografias nem sempre 

favoráveis. Nesse contexto, as estações elevatórias são adicionadas aos sistemas de 

abastecimento para fornecer a capacidade de vencer a distância entre os diferentes 

elementos do sistema, mesmo os mais distantes, garantindo o pleno atendimento dos 

consumidores, nas condições adequadas de vazão e pressão (RODRIGUES; 

LUVIZOTTO, 2013). 

O ideal para uma maior economia de energia elétrica, seria que transporte de 

água em um sistema de abastecimento fosse inteiramente realizado por gravidade. No 

entanto, existem pontos de distribuição que estão localizados em alturas mais elevadas 

ou ainda muito distantes das fontes de abastecimento de água. Nessa situação, as 

estações elevatórias tornam-se elementos essenciais no sistema, normalmente entre a 

captação e adução, para possibilitar o transporte ou o aumento da produção em pontos 

mais elevados ou distantes (COELHO, 2006).  
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Os principais elementos de bombeamento (também chamado de recalque) das 

estações elevatórias, segundo Tsutiya (2004), são o motor elétrico, bomba hidráulica, 

conversor de frequência e válvulas de operação.   

 

2.1.5 Sistema de Automação 

 

Os processos industriais são diversos e extremamente variados, englobando 

diferentes atividades que exigem um controle adequado, em termos de precisão, dos 

produtos gerados, de modo a preservar sua qualidade. Nesse contexto, surge a 

automação industrial, que é o uso de sistemas de controle, tais como computadores ou 

robôs, e tecnologias da informação para lidar com diferentes processos e máquinas em 

uma indústria, substituindo o ser humano nesses processos. A automação é o segundo 

passo além da mecanização no âmbito da industrialização. Em seu princípio, o objetivo 

da automação era aumentar a produtividade (uma vez que os sistemas automatizados 

podiam funcionar 24 horas por dia) e reduzir o custo associado à mão-de-obra (ou seja, 

salários e benefícios). No entanto, hoje o foco da automação mudou, direcionando-se 

para o aumento da qualidade e da flexibilidade em um processo de fabricação, 

diminuindo por exemplo as taxas de erro e as necessidades de retrabalho. Em uma 

indústria, a automação em uma linha de produção de bens de consumo, de montagens 

de peças ou equipamentos visa controlar variáveis do processo, tais como velocidade, 

posicionamento, pressão, direcionamento, possibilitando a minimização da 

variabilidade do produto e de sua qualidade, mantendo o processo dentro de limites 

pré-estabelecidos e, portanto, reduzindo os custos de produção (VIANNA, 2008).  

A tecnologia de automação é uma importante ferramenta para auxiliar na 

obtenção da garantia da qualidade de produtos e processos, trazendo melhoria 

operacional que pode se traduzir em aumento de produtividade e redução de custos 

operacionais, diminuindo a ocorrência de erros e/ou desperdícios (SILVA; TSUTIYA, 

2004).  

O controle do processo de grandes plantas industriais evoluiu em vários 

estágios. Inicialmente, o controle seria dos painéis locais para a planta de processo. No 

entanto, isso exigia um grande recurso de mão de obra para atender a esses painéis 
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dispersos, e não havia uma visão geral do processo. O próximo desenvolvimento 

lógico foi a transmissão de todas as medições da planta para uma sala de controle 

central permanentemente tripulada. Efetivamente, essa foi a centralização de todos os 

painéis localizados, com as vantagens de níveis mais baixos de pessoal e uma visão 

geral mais fácil do processo. Frequentemente, os controladores estavam atrás dos 

painéis da sala de controle e todas as saídas de controle automáticas e manuais eram 

transmitidas de volta à fábrica. (VIANNA, 2008). 

No entanto, embora fornecendo um foco de controle central, esse escopo era 

inflexível, pois cada loop de controle possuía seu próprio hardware de controlador e 

era necessário um movimento contínuo do operador dentro da sala de controle para 

visualizar diferentes partes do processo. Com a chegada de processadores eletrônicos e 

displays gráficos, tornou-se possível substituir esses controladores discretos por 

algoritmos baseados em computador, hospedados em uma rede de racks de 

entrada/saída por seus próprios processadores de controle. Eles podem ser distribuídos 

ao redor da fábrica e se comunicar com a exibição gráfica na sala ou salas de controle.  

A introdução de sistemas DCS e SCADA permitiu fácil interconexão e 

reconfiguração dos controles da planta, como loops e intertravamentos em cascata, e 

fácil interface com outros sistemas de computador de produção. Ele possibilitou o 

manuseio sofisticado de alarmes, introduziu o registro automático de eventos, eliminou 

a necessidade de registros físicos, como gravadores de gráficos, permitiu que os racks 

de controle fossem conectados em rede e, portanto, localizados localmente na fábrica 

para reduzir as execuções de cabeamento, além de fornecer uma visão geral de alto 

nível do status e produção da fábrica níveis. 

A automação se baseia em um conjunto de tecnologias, especialmente 

tecnologias da informação, sobre as quais são construídos sistemas ativos, ou seja, 

capazes de atuar sobre as condições do processo, de maneira eficiente, a partir do uso 

das informações coletadas historicamente e também em tempo real (SENAI-PE, 2008).  

A figura 2 mostra um possível ciclo de funcionamento dos sistemas automatizados.  
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Figura 2 – Ciclo de processo de um sistema automatizado 

Fonte: Adaptado de Ribeiro (2012) 

 

Quando ocorrem variações nos processos produtivos, estes ocasionam 

mudanças nos dados brutos coletados pelos instrumentos de campo, os dados de 

entrada. Os instrumentos, então, enviam um sinal elétrico referente e proporcional a 

estes dados de entrada, alimentando o sistema de automação (vide a Figura 2). A partir 

da execução de um algoritmo, o sistema calcula a ação devida (uma ação corretora, por 

exemplo), enviando comandos e ativando o acionamento dos equipamentos de campo, 

conforme a programação executada (SENAI-PE, 2008).   

Para que a automação seja bem-sucedida, é fundamental conhecer bem o 

processo que se deseja controlar, para que seja possível realizar uma escolha adequada 

das variáveis e parâmetros a serem monitorados e controlados. Assim, todo projeto de 

automação deve ter como premissa básica a elaboração conjunta e participação 

colaborativa entre o quadro técnico especializado (que detém conhecimento sobre a 

tecnologia) e o operacional (que conhece o processo a fundo). Com essa colaboração, é 

possível realizar uma escolha adequada dos instrumentos, que são os elementos 

responsáveis pela confiabilidade das informações coletadas, e de dispositivos de 

campo adequados às diferentes necessidades de intervenções necessárias para uma boa 

performance do processo (SILVA; TSUTIYA, 2004). Normalmente, os sistemas de 

automação fazem uso de Controladores Lógico Programáveis (CLP) para essas tarefas.  
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2.1.6 Instrumentação 

 

Instrumentação é um termo coletivo utilizado para instrumentos de medição 

usados para indicar, medir e registrar grandezas físicas tais como vazão, temperatura, 

nível, distância, ângulo ou pressão. O termo tem suas origens na arte e na ciência da 

fabricação de instrumentos científicos. A instrumentação pode se referir a dispositivos 

tão simples quanto termômetros de leitura direta ou tão complexos quanto 

componentes com vários sensores de sistemas de controle industriais.  

Hoje, os instrumentos podem ser encontrados em laboratórios, refinarias, 

fábricas e veículos, bem como no uso doméstico diário (como, por exemplo, detectores 

de fumaça e termostatos). Ao longo da evolução industrial, processos cada vez mais 

complexos foram surgindo. Processos que não seriam viáveis sem o uso da 

instrumentação, a qual se refere a todos os instrumentos, dispositivos de medição como 

sensores e conversores, que estão diretamente nas instalações ou equipamentos 

(BEZERRA; SILVA, 2009).  

A instrumentação é responsável por realizar a medição das variáveis do 

processo, como vazão, pressão, nível, posição e concentração, convertendo essas 

informações em sinais elétricos padronizados de corrente, tensão ou resistência 

ôhmica. Os instrumentos de medida são os elementos primários do monitoramento e 

controle, responsáveis por fornecer as informações para o programa ou controlador 

(SILVA; TSUTIYA, 2004).  

Um instrumento muito importante para a instrumentação é o sensor, que é o 

dispositivo responsável pela interface do sistema computacional com o processo físico 

(PAIOLA; TEIXEIRA). Na definição mais ampla, um sensor é um dispositivo, 

módulo, máquina ou subsistema cujo objetivo é detectar eventos ou mudanças em seu 

ambiente e enviar as informações para outros eletrônicos, normalmente um 

processador de computador. Um sensor é sempre usado com outros eletrônicos. 

Outros dispositivos que fazem parte dos elementos de instrumentação são os 

transdutores e transmissores. Um transdutor é um dispositivo que converte energia de 

uma forma para outra. Normalmente, um transdutor converte um sinal em uma forma 

de energia para um sinal em outra forma de energia. Já o transmissor é o equipamento 

que faz a interface entre o sensor e o circuito de controle, recebendo uma variável de 
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processo dos sensores de medição. A troca de sinais entre os dispositivos de 

instrumentação ocorre na faixa de corrente elétrica entre 4 a 20 mA e uma série de 

parâmetros desses dispositivos devem ser levados em consideração para sua adequada 

seleção (BEZERRA; SILVA, 2009).   

Alguns parâmetros importantes a considerar constam do Quadro 1: 

Quadro 1 – Termos de instrumentação 

 

PARÂMETRO 

 

DESCRIÇÃO 

Amplitude (Span) 

 

É a diferença entre o valor máximo e mínimo da faixa de 

medição nominal na qual o dispositivo pode operar. 

Erro 

 

É a diferença entre o valor lido pelo instrumento e o valor 

real da variável, podendo ser um erro negativo ou positivo 

dependendo da indicação do instrumento. 

Estabilidade 

 

Parâmetro que tem relação com a flutuação de sinais, 

principalmente da saída do equipamento. 

    Fonte: Adapto de Bezerra da Silva (2009) 

 

Os sensores e dispositivos de instrumentação presentes em um sistema 

automatizado para leitura e controle de variáveis, como o ilustrado na Figura 3, podem 

ser definidos em três categorias: instrumentação discreta; instrumentação analógica e 

instrumentação digital. 
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             Figura 3– Esquema de instrumentos  

             Fonte: www.kbelipse.com.br 

 

Nos dispositivos de instrumentação discreta, a leitura dos instrumentos oscila 

entre dois pontos distintos, por exemplo: ligado ou desligado, aberto ou fechado, e 

verdadeiro ou falso, caracterizando uma variável discreta. Um sensor fim-de-curso é 

um exemplo de instrumento discreto (SILVA; TSUTIYA, 2004). Em sistemas de água, 

um sensor que informa a posição de uma válvula do tipo gaveta (aberta ou fechada) é 

um dispositivo de instrumentação discreta.  

Na instrumentação analógica, os sinais são contínuos e padronizados dentro de 

uma faixa determinada. Esses dispositivos são amplamente utilizados para representar, 

através de relações lineares, grandezas contínuas e de evolução temporal contínua, 

como posição, pressão e vazão, por exemplo. Nos sistemas de abastecimento de água, 

são exemplos de instrumentos analógicos: o transmissor de vazão, transmissor de 

nível, transmissor de pressão, transmissor de posição e analisador de cloro (TSUTIYA, 

2004), e os sinais mais utilizados para transmissão dos pulsos analógicos ocorrem 

tensões de 0 a 10 V ou correntes entre 4 a 20 mA (BEZERRA; SILVA, 2009).  

Na instrumentação digital, os dispositivos estão inseridos em uma rede 

integrada de automação, transmitindo suas informações e medições, através de pacotes 

de dados de 16, 32 ou 64 bits. Esses pacotes de dados carregam as informações das 

variáveis de processo. Os mesmos tipos de variáveis podem ser medidas através de 

instrumentação analógica ou digital (vazão, nível, posição, etc.) bastando que os 

http://www.kbelipse.com.br/
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instrumentos disponham de tecnologia digital de leitura e transmissão (SILVA; 

TSUTIYA, 2006).   

Em qualquer sistema industrial ou produtivo, as variáveis de processo 

interferem na variabilidade e qualidade do produto final. Quando essas variáveis são 

mantidas dentro de limites pré-estabelecidos adequados, é possível reduzir custos de 

produção e aperfeiçoar o processo, aumentando a produtividade, por exemplo. Em um 

sistema de abastecimento de água, as principais variáveis a controlar são a vazão, a 

pressão e o nível da água. A vazão é medida em unidades volumétricas pelo período de 

tempo adequado (m³/h ou m³/s). Já os valores de pressão e nível de água, é utilizada 

uma única unidade, o Metro de Coluna de Água. (SILVA; TSUTIYA, 2006).   

 

2.1.7 Inteligência Artificial 

 

A inteligência artificial tem como primícias, executar funções que um humano 

fosse executar de forma inteligente. Segundo Kaplan (2010), IA é definida como um 

sistema que interpreta dados corretamente e utiliza esses dados de forma inteligente para 

realizar tarefas objetivas, interpretando e agindo de forma eficaz, com raciocínio lógico. 

A alimentação desta inteligência é realizada por construção de uma modelagem. 

Modelos são representações de uma realidade complexa, funcionando como uma 

teoria de como o mundo opera em algum nível de agregação e utilizando um variado 

número de simplificações da realidade (WINZ, BRIERLEY e TROWSDALE, 2009). 

Modelos são usados para testar teorias, para explorar suas implicações e contradições. 

Nós constantemente formamos modelos mentais à medida que percebemos e damos 

sentido ao mundo ao nosso redor. Modelos matemáticos são um ato mais deliberado de 

representar o problema com o qual estamos preocupados em uma forma científica. Sua 

utilidade reside no fato de que eles nos permitem testar o comportamento do mundo real 

em um ambiente artificial, sendo assim fácil e barato de realizar em repetição. 

Possibilitam simular o comportamento de sistemas, prevendo o resultado futuro de 

determinadas intervenções realizadas no momento presente ou de determinadas 

estratégias operativas. Com um poder computacional cada vez maior, somos capazes de 

lidar com conjuntos de dados cada vez maiores e complexos.  
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2.1.8 Barragem 

 

Segundo NANDA KUMAR et al (2016) Uma barragem é um bloqueio para 

controlar um fluxo de água,ou ainda direcionar e reter ou elevar o nível da água. A 

construção de uma barragem pode ser feita a partir de muitos materiais não erosivos 

como concreto, pedras, aço e madeira. Como existem muitas maneiras de reter e 

preservar a água, diferentes tipos de barragens são construídos. O principal objetivo da 

barragem é, armazenar excesso de água, força efetiva para controlar as inundações, 

distribuir água para irrigação e água de alimentação para vários locais, para produzir 

energia hidrelétrica e para realizar o espaço para criação de peixes e outros animais 

selvagens. Uma Barragem possui equipamentos de segurança, como válvulas 

descarregadora de fundo, comportas de vertedouro, vertedouro emergencial ou de 

segurança. 

 

2.1.9 Indústria 4.0 e suas tecnologias habilitadoras 

 

Diversos trabalhos tratam de aspectos de automação e indústria 4.0 sem abordar 

especificamente o tema de operação de barragens. Por exemplo, em famoso artigo Lasi 

e outros (2014) realizam uma descrição das forças impulsionadoras da quarta revolução 

industrial e de seus conceitos fundamentais, os quais são: automação e sistemas 

inteligentes, fusão de sistemas físico-digitais, auto-organização descentralizada, novos 

sistemas em distribuição e compras, novos sistemas em desenvolvimento de produtos e 

serviços, adaptação às necessidades humanas, e responsabilidade social corporativa. Em 

relação ao uso de sistemas inteligentes, Lasi (2014) diz que na indústria 4.0 a produção 

será totalmente equipada de sensores, atuadores e sistemas autônomos que, baseando-se 

em modelos digitais e tecnologias da computação, farão com que as fábricas inteligentes 

sejam autonomamente controladas.  

A produção industrial é hoje impulsionada pela concorrência global e pela 

necessidade de adaptação rápida da produção às solicitações do mercado em constante 

mudança. Esses requisitos podem ser atendidos apenas por avanços radicais na 

tecnologia de fabricação atual. A Indústria 4.0 é uma abordagem promissora baseada na 

integração dos processos de negócios e de fabricação, bem como na integração de todos 

os atores da cadeia de valor da empresa (fornecedores e clientes). Os aspectos técnicos 
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destes requisitos são abordados pela aplicação dos conceitos genéricos de Sistemas 

Ciberfísicos (CPS) e Internet das Coisas Industrial (IOT) aos sistemas de produção 

industrial (LASI et al., 2014). O "sistema de execução" da Indústria 4.0 é, portanto, 

baseado nas conexões dos blocos de construção do CPS. Esses blocos são sistemas 

embarcados com controle descentralizado e conectividade avançada que estão coletando 

e trocando informações em tempo real com o objetivo de identificar, localizar, rastrear, 

monitorar e aperfeiçoar os processos de produção.  

Além disso, um amplo suporte de software baseado em versões descentralizadas 

e adaptadas de Manufacturing Execution Systems (MES) e Enterprise Resource 

Planning (ERP) são necessários para uma integração perfeita de processos de fabricação 

e de negócios. O terceiro aspecto importante é o manuseio de uma grande quantidade de 

dados coletados dos processos, máquinas e produtos. Normalmente, os dados são 

armazenados em um armazenamento em nuvem (Cloud Computing). Esses dados 

exigem análises abrangentes que levam dos dados "brutos" às informações úteis e, 

finalmente, às ações concretas que sustentam um processo de produção industrial 

adaptativo e continuamente auto-otimizador. 

Estágios no desenvolvimento de sistemas industriais de manufatura a partir do 

trabalho manual em direção ao conceito da Indústria 4.0 podem ser apresentados como 

um caminho através das quatro revoluções industriais, ilustrado na figura a seguir. A 

primeira revolução industrial começou com a mecanização e a geração de energia 

mecânica em 1800. Isso trouxe a transição do trabalho manual para os primeiros 

processos de fabricação, principalmente na indústria têxtil. Uma melhoria da qualidade 

de vida foi um dos principais impulsionadores da mudança. 

A segunda revolução industrial foi desencadeada pela eletrificação que permitiu 

a industrialização e a produção em massa. Muitas vezes mencionado neste contexto é 

uma suposta citação de Henry Ford, que disse sobre o carro Ford T-Model "Você pode 

ter qualquer cor, desde que seja preto". A cotação capta bem o espírito da introdução da 

produção em massa, mas sem a possibilidade de personalização dos produtos. 
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Figura 4. As quatro revoluções industriais (Fonte: Aberdeen Essentials, 2017) 

 

A terceira revolução industrial é caracterizada pela digitalização com introdução 

de microeletrônica e automação. Na fabricação, isso facilita a produção flexível, onde 

uma variedade de produtos é fabricada em linhas de produção flexíveis com máquinas 

programáveis. Esses sistemas de produção, no entanto, ainda não têm flexibilidade em 

relação à quantidade de produção. 

Hoje estamos na quarta revolução industrial que foi desencadeada pelo 

desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Sua base 

tecnológica é a automação inteligente de sistemas ciberfísicos com controle 

descentralizado e conectividade avançada (funcionalidades de IoT). A consequência 

dessa nova tecnologia para sistemas de produção industrial é a reorganização dos 

sistemas de automação hierárquica clássica para o sistema de produção física 

cibernética auto-organizada, que permite a produção em massa personalizada e flexível 

e a flexibilidade na quantidade de produção. 

Ainda no campo da Indústria 4.0, Lee e outros (2014) analisaram as tendências 

das transformações no setor produtivo em um ambiente de big data e as ferramentas 

informáticas necessárias para analisar e gerenciar esses dados, alcançando transparência 

e produtividade. Nos sistemas de produção inteligentes da indústria 4.0, o processo 

central é digital para conversão física em um sistema de manufatura reconfigurável. 

Sistemas de manufatura reconfiguráveis são o mais recente avanço no desenvolvimento 

de um sistema de manufatura. O primeiro passo foram linhas de produção fixas com as 
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máquinas dedicadas ao desempenho de tarefas específicas para que apenas um produto 

pudesse ser produzido. O próximo passo foram sistemas de produção flexíveis com 

máquinas programáveis que permitiram a produção de uma variedade de diferentes 

produtos, mas sem flexibilidade na capacidade de produção. Os resultados do 

desenvolvimento mais recente são sistemas de manufatura reconfiguráveis capazes de 

adaptar seus componentes de hardware e software para acompanhar os requisitos de 

mercado em constante mudança de tipo e quantidade dos produtos. 

Máquinas na indústria 4.0 são sistemas ciberfísicos, ou seja, sistemas físicos 

integrados com componentes de TIC. Eles são sistemas autônomos que podem tomar 

suas próprias decisões com base em algoritmos de aprendizado de máquina 

(machinelearning) e captura de dados em tempo real, resultados analíticos e 

comportamentos passados de sucesso registrados. Normalmente, máquinas 

programáveis (CNC e NC) são usadas, com uma grande parte de agentes móveis e robôs 

capazes de auto-organização e auto-otimização. 

Os produtos nessa fábrica também são "inteligentes", com sensores incorporados 

que são usados via rede sem fio para coleta de dados em tempo real para localização, 

para medir o estado do produto e as condições do ambiente (LEE et al., 2014). Os 

produtos inteligentes também possuem recursos de controle e processamento. Assim, 

eles podem controlar seu caminho logístico através da produção e até 

controlar/aperfeiçoar o fluxo de trabalho de produção que lhes diz respeito. Além disso, 

os produtos inteligentes são capazes de monitorar seu próprio estado durante todo o 

ciclo de vida, inclusive durante sua vida útil/aplicação, o que é especialmente valiosa 

para questões de manutenção de produtos incorporados em sistemas maiores.  

Na indústria 4.0, os elementos de produção têm ao lado de sua representação 

física também a identidade virtual, um objeto de dados que é armazenado na nuvem de 

dados. Essa identidade virtual pode incluir uma variedade de dados e informações sobre 

o produto, desde documentos até modelos 3-D, identificadores individuais, dados de 

status atual, informações de histórico e dados de medição/teste.  

Elementos importantes do conceito da Indústria 4.0 também são 

interoperabilidade e conectividade. Um fluxo contínuo de informações entre os 

dispositivos e componentes, interação Machine-To-Machine (M2M), sistemas de 

manufatura e atores deve ser estabelecido. Por este meio, as máquinas, produtos e 

fábricas podem se conectar e se comunicar através do IIoT (internet das coisas 
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industrial), principalmente baseado na rede sem fio. Outro importante tópico é a 

colaboração entre humanos e máquinas (H2M) que é necessária, pois algumas tarefas de 

produção são muito desestruturadas para serem totalmente automatizadas. Atualmente, 

muitos esforços de pesquisa também estão sendo investidos na chamada robótica 

colaborativa. Aqui, trabalhadores humanos e robôs especialmente projetados trabalham 

em conjunto na execução de tarefas de trabalho complexas e não estruturadas na linha 

de produção de manufatura. Tais tarefas foram feitas completamente manualmente 

antes. Interfaces avançadas de usuário são desenvolvidas para novas formas de 

comunicação M2H. Eles geralmente incluem teleoperação e são baseados em ambientes 

de realidade aumentada. A figura 05 abaixo mostra os aspectos da indústria 4.0: 

 

 Figura 5: Aspectos da Indústria 4.0 (FONTE: Endeavor Brasil, 2017) 

 

Entre as tecnologias de fabricação da Indústria 4.0, a manufatura aditiva, como a 

impressão 3D, é frequentemente mencionada como uma das principais tecnologias, em 

combinação com métodos de prototipagem rápida, incluindo modelagem 3D, facilitando 

um tempo menor da ideia até o produto. Até agora, no entanto, os processos de 

fabricação aditiva nem sempre podem alcançar a mesma qualidade de um processo 

industrial convencional e alguns novos materiais ainda precisam ser desenvolvidos. 
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Em outro trabalho (WAN et al., 2016), é proposto um novo conceito para 

ambientes industriais ao introduzir a IIoT (Industrial Internet of Things) definida por 

software de modo a tornar as redes de sistemas mais flexíveis. O conceito da Internet 

das Coisas foi criado por um empresário britânico e fundador de start-ups chamado 

Kevin Ashton. A ideia foi formulada em 1999 para descrever um sistema no qual o 

mundo material se comunica com computadores (troca de dados) com sensores 

onipresentes. Quase uma década depois, na virada de 2008 e 2009, o número de 

dispositivos conectados à rede excedeu o número de habitantes do mundo. Este 

momento é o verdadeiro nascimento da “Internet das Coisas”, referida mais 

frequentemente como a “Internet de Tudo”. Nesta abordagem, um sistema é criado não 

apenas de objetos, mas também de processos, dados, pessoas e até animais ou 

fenômenos atmosféricos - tudo o que pode ser tratado como uma variável. 

Três características distintivas da Internet das coisas são contexto, onipresença e 

otimização. O primeiro refere-se à possibilidade de uma interação avançada de objetos 

com um ambiente existente e a resposta imediata por ele para mudar (WAN et al., 

2016). A característica do contexto permite que os objetos forneçam informações como 

localização, condição física ou condições atmosféricas. A onipresença ilustra o fato de 

que os objetos hoje são muito mais do que apenas conexões para uma rede de usuários 

de operadores humanos. No futuro próximo, eles se comunicarão em grande escala. 

Otimização é a expressão da funcionalidade que cada objeto possui. 

Um potencial uso de soluções de IoT pode ser encontrado na gestão inteligente 

da água, ou seja,  uma ampla gama de questões relacionadas à administração e gestão 

dos principais recursos hídricos para o funcionamento do meio ambiente. Esta categoria 

inclui, por exemplo: o impacto dos recursos hídricos sobre o meio ambiente, seus 

déficits de uso e proteção, regulação dos rios e proteção contra enchentes, cursos d'água, 

energia hidrelétrica ou segurança. 

Stock e Seliger (2016) apresentam uma revisão do estado da arte da Indústria 4.0 

com base nos recentes desenvolvimentos em pesquisa e prática, apresentando uma visão 

geral das diferentes oportunidades de produção sustentável como, por exemplo, a 

adaptação de equipamentos existentes ao novo contexto da Indústria 4.0. Para os 

autores, as ferramentas de software são cruciais para a operação da fábrica inteligente da 

Indústria 4.0. No nível comercial, a ferramenta Enterprise Resource Planning (ERP) é 

implementada, oferecendo suporte ao planejamento corporativo, como planejamento 
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comercial, gerenciamento da cadeia de suprimentos, vendas e distribuição, 

contabilidade, gerenciamento de recursos humanos e similares. Geralmente soluções 

comercialmente disponíveis são implementadas, mas a maioria das soluções de ERP 

disponíveis não suporta adaptação rápida no planejamento de produção devido a 

eventos não planejados. 

O segundo nível na pirâmide de automação tradicional está o Manufacturing 

Execution System (MES). Este sistema suporta relatórios de produção, agendamento, 

despacho, rastreamento de produtos, operações de manutenção, análise de desempenho, 

rastreamento de força de trabalho, alocação de recursos e similares. Abrange aspectos 

como a gestão do chão de fábrica e a comunicação com os sistemas da empresa 

(negócios). A maioria das soluções de software disponíveis no mercado é centralizada e 

não é distribuída aos elementos do chão de fábrica. Esse é um grande fator limitante 

quando a flexibilidade é necessária devido à dinâmica do fluxo de pedidos dos clientes 

e/ou à alteração do ambiente de produção, incluindo a configuração do chão de fábrica. 

O próximo nível operacional é o controle de nível de processo baseado na 

arquitetura do sistema de controle Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) 

seguido por controladores no nível de máquina/dispositivo, como Controladores 

Lógicos Programáveis (CLPs), controladores de robô e outros controladores. 

O último nível da pirâmide de automação é no nível de máquina/dispositivo. Em 

oposição às duas camadas superiores, esse nível tem um nível de controle naturalmente 

distribuído. As ferramentas ERP e MES representam softwares básicos na empresa e 

são usadas desde os anos noventa. Ambos os sistemas têm tipicamente uma estrutura 

modular, mas são centralizados em sua operação e, portanto, têm capacidade limitada 

para adaptação dinâmica do plano de produção. No entanto, os sistemas ERP e MES 

convencionais já implementados não devem ser vistos como principais obstáculos à 

introdução do conceito da Indústria 4.0, mas mais como um passo em frente. A saber, já 

a introdução de uma ferramenta MES comum requer uma infraestrutura de TI avançada 

no nível do chão de fábrica e isso também é uma pré-condição para um maior 

desenvolvimento em direção à fábrica inteligente. 

No contexto da Indústria 4.0, Zhong e outros (2017) fornecem uma revisão dos 

tópicos associados, como fabricação inteligente, fabricação habilitada pela Internet das 

Coisas (IoT) e fabricação na nuvem, destacando semelhanças e diferenças e revisando 

as principais tecnologias, como a IoT, sistemas ciber-físicos (CPSs), computação em 
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nuvem, análise de big data (BDA) e tecnologia de informações e comunicações (ICT) 

que são usadas para permitir a fabricação inteligente. Hoje em dia, através do rápido 

desenvolvimento da Internet, uma quantidade tão grande de informações é produzida e 

coletada diariamente que seu processamento e análise estão além das capacidades das 

ferramentas tradicionais. No entanto, existe uma tecnologia pela qual podemos conduzir 

essas análises gigantescas e isso é Big Data. O Big Data nos permite gerenciar e usar de 

forma rápida e eficiente esse banco de dados em constante crescimento (graças à coleta 

de informações de várias fontes diferentes). A tecnologia discutida permite a análise e a 

separação do importante daquilo que é menos importante - ajudando a tirar conclusões e 

apoiar a transferência efetiva de conhecimento para realizar os objetivos do negócio. O 

Big Data consiste em quatro dimensões:  

• Volume (quantidade de dados): O conceito de Big Data refere-se a conjuntos 

de dados cujo tamanho excede a capacidade de ferramentas comuns de coleta, 

armazenamento, gerenciamento e análise. Essa dimensão está conectada com os 

recursos tecnológicos para gerenciar esses dados; 

• Variedade (variedade de dados): O Big Data vem de uma variedade de fontes, 

que são: sistemas transacionais, sites de redes sociais ou a Internet. Esses dados mudam 

dinamicamente e são muito desestruturados, o que significa que eles não são adequados 

para as formas tradicionais de análise (eles incluem, por exemplo, imagens, vídeo e 

conteúdo de mídias sociais sites de redes); 

• Velocidade (a velocidade de geração de novos dados e análises): A análise de 

dados é realizada em Big Data em tempo quase real, pois as conclusões corretas dos 

dados em constante fluxo e mudanças precisam ser implementadas de forma contínua;  

• Valor (dados do valor): O objetivo geral é isolar toda a massa de informações 

para o que é mais importante para nós – é por isso que é tão importante que os 

resultados reflitam as condições reais e levem às atividades comerciais mais favoráveis. 

O Big Data possibilita analisar os dados em um nível mais avançado do que as 

ferramentas tradicionais permitiriam (ZHONG et al., 2017). Com essa tecnologia, até os 

dados coletados em vários sistemas, bancos de dados e sites mutuamente incompatíveis, 

são processados e combinados para fornecer uma visão clara da situação na qual existe 

uma empresa ou pessoa específica. 
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Finalmente, Calderón e González (2018) procuram apresentar, como o primeiro 

passo na adoção do conceito de Indústria 4.0, uma solução para melhorar a 

conectividade de um sistema de produção existente em torno do qual sensores, 

atuadores e controladores são interconectados, estabelecendo assim uma comunicação 

eficaz entre a rede de sensores e atuadores e um sistema de supervisão. Como foi dito 

antes, a mudança nos processos de fabricação será resolvida no emprego de objetos 

inteligentes interagindo uns com os outros e com o usuário. Já foi dito que o pilar básico 

nessa tendência será definido pela combinação de hardware e software em sistemas 

embarcados denominados sistemas ciberfísicos (CPS) que farão uso da Internet das 

coisas (IoT) e big data para conectar cada dispositivo, que terá o seu correspondente 

identificador e capacidades básicas de computador. 

Por isso, várias ferramentas são necessárias não apenas para conformar e 

funcionar no sistema embarcado, a partir dos sensores, atuadores e unidades de controle 

que reuniram informações fornecidas por diferentes elementos no processo, a um 

sistema ciberfísicos que pode gerenciar essas informações e tomar decisões 

descentralizadas, para as máquinas inteligentes que seguirão as ações auto deduzidas, 

para a plataforma que deve sustentar grandes fluxos de informação, até mesmo a 

simulação de processos e projeto e teste de protótipos baseados em sistemas inteligentes 

e autoconscientes. De fato, a ciência da inteligência artificial está assentada nos mesmos 

princípios (métodos estatísticos, aprendizado de máquina, otimização matemática, redes 

neurais, probabilidade, inteligência computacional etc.) que os ajudarão a construir a 

combinação de mundos físicos e de consciência. 

No entanto, embora a combinação de hardware e software em um sistema 

interconectado seja a base da indústria 4.0, há outras variáveis que são importantes 

durante essa transição e podem ajudar a facilitar as diferentes etapas e condições que 

uma cadeia de produção da quarta revolução industrial deve ter. Estes incluem sistemas 

autônomos que podem trabalhar de forma colaborativa com humanos em condições 

seguras, ferramentas de simulação e virtualização para ajudar nas etapas de tomada de 

decisão, ou manufatura aditiva com utilitários não apenas na fabricação de protótipos, 

mas também no produto final. 
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2.2 REVISÃO BIBLIOMETRICA SOBRE O USO DE TECNOLOGIA 

HABILITADORA PARA INDÚSTRIA 4.0 

 

A Revisão Bibliográfica Sistemática (RBS) é um método de pesquisa que busca 

responder questionamentos teóricos por meio da análise do conhecimento acumulado 

pelos pesquisadores e deve responder a uma questão de pesquisa específica 

(CONFORTO et al 2011). Tem o propósito de explorar, reunir evidências na literatura 

sobre um problema de pesquisa, está baseada no contexto de um tema central, apresenta 

conceitos e termos relativos para a informação relacionada, pré-estabelecida, focada e 

estruturada. Este processo deve seguir uma ordem de acordo com o plano previamente 

desenvolvido. Segundo o modelo adaptado a parte de entradas foi desenvolvida para a 

elaboração da Revisão Bibliométrica e Sistemática e para auxiliar a identificação de 

artigos relevantes para este trabalho foram feitas algumas perguntas complementares 

que são as seguintes: Este Artigo apresenta resultado de automação de comportas?; O 

artigo apresenta outros assuntos relacionados a barragem ou comportas?; Este artigo 

apresenta resultados sobre funcionamento autônomo das barragens por meio de 

inteligência artificial ou outra tecnologia?; Qual(is) e como a(as) tecnologia(as) 

habilitadora(s) foi(ram) abordadas?; Este artigo menciona simulação ou criação de 

software?;  Este artigo menciona ganhos econômicos?;  O artigo foca em ganhos 

ambientais? 

Primeiramente, foram atribuídas entre Aluno e Orientador sobre qual tema de 

trabalho seria desenvolvido para a elaboração da Dissertação. Em seguida, definiram-se 

as palavras-chave de busca nas bases de dados. As palavras-chave empregadas estão 

apresentadas no quadro a seguir: 
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Quadro 02- Palavras-Chave 

GANHOS NA EFICIÊNCIA ECÔNOMICA, AMBIENTAL E SOCIAL COM A 

IMPLANTAÇÃO DA INDÚSTRIA 4.0 NA OPERAÇÃO DE BARRAGENS. 

"BIG DATA"''dam" "CYBER SECURITY"''sluicegate" 

"ADVANCED ROBOTS"''dam" "CLOUD COMPUTING"''sluicegate" 

'SMART SENSOR"''dam" "3D PRINTING"''sluicegate" 

"CYBER PHYSICAL SYSTEM"''dam" "industry 4.0"''sluicegate" 

"INTERNET OF THINKS"''dam" "'IOT''''sluicegate" 

"CYBER SECURITY"''dam" "BIG DATA"''watergate" 

"CLOUD COMPUTING"''dam" "ADVANCED ROBOTS"''watergate" 

"3D PRINTING"''dam" 'SMART SENSOR"''watergate" 

"AUGMENTED REALITY"''dam" "SIMULATION"''watergate" 

"INDUSTRY 4.0"''dam" 
"CYBER PHYSICAL 

SYSTEM"''watergate" 

"'IOT''"dam" "INTERNET OF THINKS"''watergate" 

“SmartDam” "CYBER SECURITY"''watergate" 

“AutomaticDam” "CLOUD COMPUTING"''watergate" 

“Dam 4.0” "3D PRINTING"''watergate" 

“fog computingdam” 
"AUGMENTED 

REALITY"''watergate" 

“machinelearningdam” "INDUSTRY4.0"''watergate" 

"BIG DATA"''floodgate" "'IOT''''watergate" 

ADVANCED ROBOTS"''floodgate" 
"AUGMENTED 

REALITY"''sluicegate" 

"SMART SENSOR"''floodgate" "BIG DATA"''sluicegate" 

"SIMULATION"''floodgate" "INDUSTRY 4.0"''floodgate" 

"CYBER PHYSICAL 

SYSTEM"''floodgate" 
"'IOT''''floodgate" 

"IOT"''floodgate" 
"3D PRINTING"''floodgate" 

"CYBER SECURITY"''floodgate" 

              Fonte: o autor 

As palavras empregadas nas buscas em cada base de dados desta revisão estão 

relacionadas no quadro 2. As bases de dados pesquisadas apresentam características de 

busca diferentes entre si em suas plataformas, portanto justificando sua configuração no 

que tange a resultados apresentados. Esta condição de caracterização de bases de dados 

não teve influência nas palavras-chave quanto ao tema pesquisado. A combinação de 

palavras usadas tem o objetivo de procurar o maior número de artigos referente ao tema 

trazendo melhor resultado para esta Revisão Bibliométrica e Sistemática. 
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Foram utilizadas as seguintes bases de dados para encontrar os artigos 

publicados referentes ao tema da pesquisa: Capes, Wiley Online Library, Scopus, 

Emerald Insight, Scielo, Science Direct, Taylors& Francis. No quadro 03 são 

apresentados os endereços dos sites das bases pesquisadas.  

Quadro 03 - Endereço eletrônico dos sites das bases de dados 

Endereços Eletrônicos dos Sites das bases de Dados 

Science Direct http:// www.sciencedirect.com 

Emerald Insight http:// www.emeraldinsight.com 

WileyOnline Library http:// onlinelibrary.wiley.com 

Scopus http://www.scopus.com  

Scielo http://search.scielo.org/  

Taylor & Francis Group http://www.taylorandfrancis.com  

Capes http://www.periodicos.capes.gov.br  

Fonte: O autor 

 

As premissas de busca possuíram o objetivo de escolher os artigos que serão 

usados para a fase de saída, conforme podemos ver abaixo:  

Busca avançada das palavras-chaves nos campos: Título, Resumo e Palavras-

chaves e nos pontos a seguir: 

 Somente Artigos; 

 Artigos em inglês e português; 

 Artigos gratuitos. 

 

2.2.1 Processamento 

 

O histórico bibliográfico de estudos selecionados das bases de pesquisas 

alcançou um total de 290 artigos, dos quais incluindo as fontes acima do quadro 2. 

Foram empregados os critérios de exclusão, inclusão e duplicidade, sendo 48 artigos 

repetidos e artigos não científicos (artigos sem referências, artigos fora do escopo ou 

artigos de publicidade comercial) e 267 não serviram e no montante selecionado foram 

23 artigos que abordavam as perguntas  relacionadas ao estudo: 

http://www.scopus.com/
http://search.scielo.org/
http://www.taylorandfrancis.com/
http://www.periodicos.capes.gov.br/
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 O artigo apresenta outros assuntos relacionados a barragem ou comportas?; Este 

artigo apresenta resultados sobre funcionamento autônomo das barragens por meio de 

inteligência artificial ou outra tecnologia?; Qual(is) e como a(as) tecnologia(as) 

habilitadora(s) foi(ram) abordadas?; Este artigo menciona simulação ou criação de 

software?;  Este artigo menciona ganhos econômicos?;  O artigo foca em ganhos 

ambientais? para estes será realizado uma análise completa e o preenchimento de uma 

planilha disponível no software Microsoft Excel para a síntese dos dados da pesquisa e 

fundamentação do problema de pesquisa objetivo deste estudo. Na Tabela 1 e gráfico 1 

são apresentados o número total e porcentagem de arquivos baixados e selecionados.  

 

       Tabela 1 - Demonstrativo da quantidade de artigos analisados 

Artigos Analisados Quantidade Porcentagem 

   Artigos Descartados 267 91,38% 

Artigos Selecionados 23 8,62% 

   Total 290 100,00% 

                       Fonte: O autor 

 

 

               Gráfico 1- Quantidade de artigos selecionados x descartado    Fonte: o Autor 

 

Com o objetivo de realizar um levantamento bibliográfico, este estudo a respeito 

das produções cientificas sobre o tema de tecnologias habilitadoras para indústria 4.0 

em  comportas e Barragens, estudos estes publicados nos principais periódicos da área 

de engenharia e correlatas. Como período desde o início da disponibilidade até 

Dezembro do ano de 2018.  

277 

23 

Artigos Descartados

Artigos Selecionados
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Foi realizada uma análise em 290 artigos, abrangendo 7 bases de dados, 99 

periódicos originários de 44países, todos em formato eletrônico nas bases de dados: 

Emerald,  Science, Scopus, Scielo, Capes Taylors& Francis e Wiley. Este estudo se 

propôs a realizar uma abordagem quantitativa e qualitativa para tratamento dos dados 

analisados na pesquisa. Constado nesta amostragem artigos publicados em periódicos de 

grande maioria internacionais e na menor parcela nos nacionais onde foram 

identificadas ocorrências das palavras-chave no corpo do texto. Os artigos foram 

classificados numa planilha com base seguindo as seguintes premissas: Titulo, autores, 

ano da publicação, segmento de atuação, metodologia, congresso/periódico, 

nacional/internacional, objetivo do artigo, resultado, keywords, perguntas chaves. 

 

2.2.2 Saídas 

 

Nesta última fase trata-se dos resultados da análise Bibliométrica e sistemática 

dos artigos selecionados. Os dados mostrados a seguir referem-se tão somente dos 23 

artigos selecionados. 

Com relação aos artigos selecionados foi realizado um gráfico de 

desenvolvimento temporal do campo de pesquisa das bases de dados de forma a 

quantificar os trabalhos publicados e entender o interesse pelo assunto tratado nesta 

pesquisa ao longo de alguns períodos, estes estão apresentados nos gráficos 2 e 3, onde 

é possível verificar a porcentagem/ano de artigos publicados: 

 

Gráfico 2 - Quantidade/Artigos/Publicados - Fonte: O Autor 

2011 
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Em relação aos países onde foram originadas as pesquisas, somente de oito 

países, que são eles: China, Índia, Servia, Itália, Canadá, Croácia, Brasil e Portugal. 

 

Gráfico 3 - Publicações/País (Fonte: O Autor) 

Em conformidade com os 23 artigos selecionados como expressivos não há um 

periódico que tenha muito mais publicações o de maior quantidade é o Procedia 

Computer Science com 03 artigos e na sequencia o IEEE com 02 artigos, os demais 

apenas 01 artigo. O quadro04 apresenta as quantidades por periódicos dos artigos 

selecionados. 

Quadro 04:Publicações por periódicos 

Periódicos Qtd 

Procedia Computer Cience 3 

Automatiom e construcion 1 

FactaUniversitatis 1 

CriticalinfraestructureProtection 1 

WaterResourManage 1 

Transactions of nonferrous Metals society  1 

Intelligent Automation & Soft computing 1 

IREQ – Instituto de Recherche d´hidro quebec 1 

Eletronics of Instrumentation B.M.S 1 

Computer Engineering Commons 1 

Journal of ADV Research in dynamical & Control Systems 1 

Power, Instrumentation and Measurement Meeting (EPIM) 1 

Procedia Engineering 1 

Institute of Electrical and Eletronics Engineers -IEEE 2 

Journal hidrology 1 

Safety Science 1 

American Society of Civil Engineers 1 

Ecological Engineering 1 

Automation institute of water conservancy & Hydrology 1 

RevistaAgrogeoambiental 1 

Applied Mechanics and Materials 1 

Control Engineering Pratice 1 

IFAC conference 1 

Total 23 

          Fonte: O Autor 
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2.3 REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE O USO DE TECNOLOGIA 

HABILITADORA PARA INDÚSTRIA 4.0 

 

A revisão sistemática é desenvolvida com o objetivo de encontrar um gap de 

pesquisa e identificar como foi realizada a avaliação ambiental, a avalição econômica e 

a avaliação social. Sendo assim foram verificados aspectos, com as análises 

apresentadas nas fases anteriores classificou-se as informações reunidas nos artigos 

selecionados sobre o tema de interesse para uma revisão sistemática com objetivo em 

encontrar a lacuna de pesquisa. Diante dessa análise dos artigos investiga-se responder 

determinadas perguntas que auxiliou na identificação de artigos, conforme quadro 05 

abaixo: 

 

Quadro 05 -Perguntas Específicas 

Item Pergunta Especifica 

1 O artigo apresenta outros assuntos relacionados a barragem ou comportas? 

2 

O artigo apresenta resultados sobre funcionamento autônomo das barragens 

por meio de inteligência artificial ou outra tecnologia? 

3 Qual(is) e como a(as) tecnologia(as) habilitadora(s) foi(ram) abordadas? 

4 O artigo menciona simulação ou criação de software? 

5 O artigo menciona ganhos econômicos?   

6 O artigo foca em ganhos ambientais? 

Fonte: O Autor 

 

Não são muitas as publicações científicas que se referem especificamente à 

automação de barragens. Pesquisando nas bases já citadas anteriormente poucos 

trabalhos específicos sob o tema são apresentados, quando há relação com barragens 

focam nos monitoramentos geodésicos e estruturais. 

Entre as publicações encontradas sobre o tema proposto, Martac et al. (2016) 

discutem a aplicação da Internet das Coisas (IoT) como ferramenta para consolidar 

informações úteis para o monitoramento e gestão de barragens na Sérvia, a partir do uso 

de sensores em uma rede inteligentes integrados em um sistema específico de 

informação e aquisição de dados.  
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A aplicação da Internet das Coisas se dá através do uso de WSN, sensores sem 

fio conectados a uma rede, enviando os dados coletados para armazenamento em 

nuvem, melhorando a gestão da barragem e reduzindo o risco de falhas da barragem. Os 

autores fornecem um exemplo de aplicação de tecnologias como a Internet das Coisas 

aliada a uma rede de sensores sem fio, com um software de arquitetura orientada a 

serviços, e em combinação com Big Data e computação em nuvem, para realizar o 

gerenciamento da barragem.  

Com foco na segurança da barragem, o sistema de monitoramento e 

comunicação proposto deve ser capaz de fornecer um alerta em tempo real caso os 

parâmetros de segurança da barragem se desviem dos valores esperados, reduzindo 

significativamente as chances de ocorrência de uma grande falha. 

Jiang et al. (2015) realizaram um estudo para o desenvolvimento de um sistema 

de medição do consumo de trabalho (mão-de-obra) com base na tecnologia de 

rastreamento em tempo real, incluindo uso de sistema de posicionamento global (GPS) 

e sistema de informações geográficas (SIG), a ser utilizado no canteiro de obras de uma 

barragem. A coleta de informações é feita através de smartphones com sistemas de 

GPS, através de tecnologia 3G, processando a localização dos trabalhadores, 

determinando em tempo real a quantidade de trabalhadores dentro dos limites de uma 

região de construção predefinida.  

Esse sistema possibilita a medição acurada em relação ao número de 

trabalhadores e suas respectivas horas de trabalho na construção da barragem, 

fornecendo informações importantes para a negociação de contratos e pagamentos das 

empreiteiras da obra. Tendo como escopo a medição do consumo de trabalho, o artigo 

tem como foco a construção da barragem e não sua operação. 

Jia et al. (2016) desenvolveram um modelo de decisão para guiar em tempo real 

as operações de mitigação de inundação buscando um compromisso multi-objetivo em 

um sistema de múltiplos reservatórios. O sistema desenvolvido funciona através de um 

modelo de otimização com algoritmo de evolução diferencial, incorporando as variáveis 

de operação, de modo a se obter a melhor solução de comprometimento (solução 

ótima).  

Os autores aplicaram o modelo para a bacia do Rio Shiguan, na China, que 

contém dois reservatórios e três pontos de controle de inundação, obtendo uma melhor 

performance na redução de pico de fluxo em todos os cenários operacionais, além de 
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respostas mais rápidas na operação, de acordo com as preferências estabelecidas pelo 

gestor da bacia.  

Di Sarno et al. (2016) descrevem um sistema de gerenciamento de informações e 

eventos de segurança (SIEM) aprimorado para contornar as limitações típicas desse tipo 

de sistemas, através de um estudo de caso em uma barragem hidrelétrica sujeita a um 

ataque à infraestrutura de tecnologia da informação.  

O aprimoramento proposto visa solucionar conflitos entre políticas de segurança, 

identificar caminhos de rede não autorizados reconfigurando os dispositivos de rede 

quando configurações incorretas e anomalias ocorrem, e fornecendo um sistema de 

armazenamento resiliente que garante a integridade de eventos, capaz de detectar e 

responder aos ataques, de modo a melhorar significativamente a segurança cibernética 

da infraestrutura monitorada da barragem.   

Yu et al. (2011) propuseram uma abordagem técnica para o gerenciamento da 

segurança de uma barragem de rejeitos de mineração, através do monitoramento 

automatizado em tempo real em conjunto com informações de controle para execução 

de alertas precoces.  

Tal sistema, amplamente aplicado em três minas de ouro na China, tem total 

implementação das informações de segurança das barragens de rejeitos, monitorando 

automaticamente fatores como o nível do reservatório, o comprimento da praia seca, 

deslocamento interno do corpo da barragem, pressão da água dentro da barragem, linha 

de infiltração e turbidez da água de infiltração, e consegue um bom efeito ao mitigar a 

probabilidade e os efeitos de uma falha na barragem, permitindo que se possa avaliar a 

estabilidade da barragem a qualquer momento, em tempo real, e possibilitando a 

emissão de um alerta de segurança precoce.  

Yingchi et al. (2017) identificaram o problema da multiplicação de dados 

imprecisos e incertos devido ao desenvolvimento da Internet das Coisas nas aplicações 

de monitoramento de segurança da barragem. Por conta dessa situação, os autores 

propõem um algoritmo de processamento eficiente PT-Top k bifásico, aplicando um 

esquema de consulta baseado em Poisson, em uma rede hierárquica de sensores 

estruturais. 

 Esse algoritmo, capaz de selecionar os dados com base em um esquema de 

consultas e eliminação de dados fora dos limites em nível local e global, é um requisito 

importante no campo do monitoramento de segurança de barragens, reduzindo o 

consumo de energia na transmissão de dados e também o tempo de resposta da consulta. 
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Resultados experimentais obtidos no estudo demonstraram uma redução de 87,5% nos 

custos de transmissão e redução no tempo de resposta de até 54% em comparação com 

algoritmos de processamento de dados centralizados.  

Cote e Lavallee (1995) realizaram artigo apresentando uma interface gráfica 3D 

para a inspeção de trincas ao longo de uma barragem de concreto, buscando contornar o 

problema da acessibilidade restrita que existe em várias partes da estrutura, como em 

toda a face a montante, por exemplo.  

O sistema busca facilitar a operação de um veículo operado remotamente (VOR) 

embaixo d’água, usando realidade aumentada, uma vez que a posição e a orientação do 

veículo são conhecidas, permitindo atualizar os gráficos em tempo real e a condução do 

VOR em trajetórias geradas por computador. Através de um sistema de câmera 

estereoscópica, hidrofônica, e ferramentas de feedback e imagem, é possível encontrar a 

posição e a orientação e medida das rachaduras com um alto grau de precisão.  

Em outro trabalho (GAREEYASEE et al., 2015), é feita uma análise da 

automação de comportas de barragens usando controladores lógicos programáveis 

(CLP) com ênfase nos aspectos de segurança da população a jusante, fator crítico da 

operação de barragens na Índia, onde a abertura repentina e sem aviso prévio dos 

vertedouros de barragens já causaram a morte de dezenas de pessoas. 

 O artigo fornece uma proposta para o controle automatizado das comportas de 

uma barragem usando um CLP específico (AC500PM554 V1.3), em um sistema que 

leve em consideração a presença de seres humanos à jusante da barragem, bem como as 

necessidades de geração de energia e irrigação. A decisão de abertura das comportas 

considera vários fatores como o nível de água no reservatório, os requisitos do canal de 

irrigação, a hora do dia e também a presença de seres próximos aos vertedouros. A 

solução proposta pode ser implementada para barragens de diferentes tamanhos e 

capacidades.  

Jaupi (2017) faz uma revisão cronológica sobre o impacto da tecnologia na 

energia hidrelétrica, passando para identificar através de exemplos o que existe de 

maneira prática em termos da aplicação de tecnologia da informação, em especial a 

internet das coisas integrada ao uso de uma rede de sensores sem fio (WNS), em 

barragens hidrelétricas, para gerenciar sua segurança.  

Segundo Jaupi (2017), essas tecnologias podem tornar o sistema de 

monitoramento de segurança de barragens mais acessível, amigável e abrangente, 
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facilitando sua gestão e, consequentemente, melhorando a eficiência das barragens e 

evitando danos nas estruturas.   

Kumar e Vimalraj (2017) descrevem o controle do nível de água de uma 

barragem através da implementação da Internet das Coisas (IoT), substituindo o 

controle físico que exige tempo e trabalho. Um controlador automatizado no nível da 

porta da barragem foi utilizado, complementado pelo sentido de que ele não é apenas 

automático, mas também baseado em IoT. 

 A unidade de controle controla principalmente a abertura e o fechamento dos 

portões, dependendo do nível de água detectado. Além disso, o modelo possui alguns 

recursos adicionais para atender a todas as condições possíveis, ao contrário de uma 

barragem convencional, incluindo a possibilidade de controlar as comportas através de 

possíveis tendências de aumento ou de diminuição da quantidade de água armazenada.  

Magrini et al. (2018) apresentam a implementação de um sistema estrutural de 

monitoramento de segurança de barragens para usinas hidrelétricas que utiliza o 

protocolo padrão XMPP (eXtensible Messaging and Presence Protocol) para fornecer 

serviços de comunicação entre os diferentes sensores instalados nos instrumentos de 

auscultação. O protocolo XMPP fornece comunicação quase em tempo real e confiável 

entre dispositivos eletrônicos inteligentes (IEDs), bem como a comunicação entre os 

sistemas IEDS e SCADA.  

Este protocolo é um padrão internacional aberto, altamente escalável e 

extensível que pode ser configurado para usar diferentes modelos de comunicação de 

dados, bem como o modelo cliente/servidor. Ele também permite a interoperabilidade 

com protocolos herdados, atende aos requisitos de segurança e suporta comunicação em 

tempo real. O modelo utiliza a Internet das Coisas (IoT) como uma ferramenta de baixo 

custo para resolver a dificuldade de integração de plataformas heterogêneas de hardware 

e software, especialmente no caso das plataformas de hardware possuírem baixa 

capacidade computacional e estarem geograficamente dispersas. Com o objetivo de 

monitorar a segurança da estrutura da barragem, o sistema piloto foi desenvolvido e 

instalado na usina hidrelétrica da CESP em Porto Primavera, no Estado de São Paulo. 

Jun e Xingzong (2011) apresentam os fatores que afetam a segurança da 

barragem de rejeitos e propõem soluções para o monitoramento da segurança dessas 

barragens, combinadas com modernas tecnologias de computador, tecnologia de rede, 

transmissão de imagem e vídeo e tecnologia de posicionamento por satélite GPS.  
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Os autores projetam uma estrutura de software que inclui visualização, 

automação e inteligência, discutindo algumas tecnologias críticas nesse sistema – 

instrumento de aquisição de dados, medidor de pressão de infiltração, série de 

instrumentos com inclinação fixa, osmômetro do tipo corda de vibração, plano de 

deslocamento multiponto de clinômetros fixos, módulo de conversão fotoelétrico – e 

desenvolvendo o sistema de monitoramento de segurança da barragem de rejeitos de 

Fengshuigou, China. Os dados observados são coletados no instrumento de aquisição de 

dados, obtendo um monitoramento mais razoável e confiável em tempo real no nível da 

água da barragem e na variação de deslocamento, aumentando o nível de segurança da 

barragem de rejeitos e evitando que ocorra uma falha catastrófica precoce.  

Varghese et al. (2018) discutem o projeto e implementação de um Sistema de 

Gerenciamento e Monitoramento de Desastres baseado em IoT para Barragens, 

envolvendo o monitoramento em tempo real dos níveis de água de um grupo de 

barragens em estudo. O sistema substitui o monitoramento e controle manual das 

barragens, sempre sujeito a uma maior probabilidade de erro e também atraso na tomada 

de decisão.  

No sistema proposto, são utilizados diferentes sensores para monitoramento de 

dados em tempo real – parâmetros relacionados à barragem (posição do portão, 

descarga da água, nível da água) e às condições climáticas (chuva, temperatura, 

umidade). Esses dados são enviados para o servidor em nuvem via módulo Wi-Fi 

ESP8266 para monitoramento e controle. O sistema também é capaz de enviar 

mensagens autonomamente para a entidade de segurança pública, alerta por SMS para 

as pessoas da localidade e SOS para resgatar operações em caso de condições climáticas 

adversas, conseguindo gerenciar efetivamente barragens e impedir um desastre. 

Zhang et al. (2018) utilizam três diferentes modelos de inteligência artificial 

(IA) – a rede neural de retropropagação (PA), a técnica de regressão de vetores de 

suporte (RVS) e o modelo de memória de longo prazo (LSTM) – para simular a 

operação do reservatório em escalas de tempo mensal, diária e a cada hora. 

Mensalmente, diariamente e a cada hora escalas de tempo, usando aproximadamente 30 

anos de registros históricos de operação de reservatórios. Na última década, as técnicas 

de inteligência artificial (IA) tornaram-se cada vez mais populares no campo de 

previsões de fluxo, planejamento de operações de reservatórios e abordagens de 

programação. 
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 Este estudo teve como objetivo resumir a influência das configurações de 

parâmetros no desempenho do modelo e explorar a aplicabilidade do modelo LSTM à 

simulação da operação do reservatório, concluindo que o modelo LSTM é capaz de 

reduzir efetivamente o consumo de tempo e o armazenamento de memória exigidos por 

outros modelos de IA e demonstrar boa capacidade em simular condições de baixo 

fluxo e curva de vazão para o período de pico de operação. 

Souza et al. (2016) avaliam a possibilidade de usar sensores SAR espaciais para 

monitoramento de barragens. Tal possibilidade é abordada em termos de viabilidade e 

aplicações.  

Os resultados encontrados pelos autores mostram que esse tipo de sensores, e em 

especial os de banda C, aliados à técnica interferométrica, são de grande utilidade no 

campo do monitoramento e detecção de deformações, especificamente quando se trata 

do monitoramento de estruturas críticas, tais como barragens.  

Enji, Xingkai e Zhongxue (2012) descrevem um sistema de monitoramento e 

pré-alarme de barragens de rejeitos (TDMPAS, na sigla em inglês) em operações de 

mineração. A segurança das barragens de rejeitos é um aspecto fundamental para o setor 

de mineração, tendo volumes cada vez maiores e mais críticos, pois a maioria dos 

minérios processados termina como rejeito, e falhas de barragens de rejeitos são eventos 

desastrosos com graves danos e perda de vidas.  

Para melhorar a segurança da barragem de rejeitos, um sistema de 

monitoramento e pré-alarme da barragem de rejeitos (TDMPAS), baseado na Internet 

das coisas (IoT) e computação em nuvem (CC), foi introduzido com as habilidades de 

monitoramento em tempo real da linha saturada, nível de água apreendida e deformação 

da barragem. O sistema ajudou os engenheiros de minas a monitorar a segurança da 

barragem 24 horas por dia, 7 dias por semana e a obter informações de pré-alarme de 

maneira automática e remotamente em qualquer tipo de condições climáticas, tornando 

o controle da barragem mais constante e seguro. O TDMPAS foi aplicado em várias 

minas e demonstrou a viabilidade no monitoramento da condição física da barragem de 

rejeitos. 

Sidula, Babu e Jain (2018) fornecem um esboço para o desenvolvimento de um 

sistema de informação baseado nos sistemas existentes com a utilização de alguns 

sensores e IoT (internet das coisas), além de propor uma solução para coletar e 

compartilhar informações em tempo real sobre os níveis de água para um centro de 
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comando central autorizado,  permitindo um gerenciamento eficaz de nível de água de 

maneira centralizada e automatizada usando a IoT.  

O objetivo principal é estabelecer um sistema flexível, econômico e fácil de 

configurar, capaz de resolver problemas de distribuição de água entre duas regiões e 

garantir a segurança de áreas baixas contra inundações, respondendo automaticamente 

às mudanças no nível de água, além de reduzir o trabalho manual. A economicidade é 

buscada através do uso de microprocessadores e a flexibilidade é oferecida pela rede de 

monitoramento e gerenciamento do nível de água baseada na nuvem, permitindo o 

controle do sistema a partir de qualquer lugar, através do acesso aos dados da nuvem 

com diferentes tipos de dispositivos.  

Yuan et al. (2015) utilizam a bacia do rio Huai, na China, para considerar 

objetivos de controle de inundações, prevenção da poluição e suprimento de água, 

estabelecendo um modelo de operação conjunta de quantidade e qualidade da água de 

barragens e comportas, fornecendo uma nova abordagem para a prevenção da poluição 

da água. 

 Os autores buscaram resolver a contradição entre controle de inundação e 

controle de poluição, com base na decomposição do sistema da área de estudo, 

determinando multi-objetivos e várias restrições, desenvolvendo um modelo de 

operação conjunta de quantidade e qualidade de água de barragens e comportas para a 

bacia do rio Huai foi desenvolvida fornecendo a tomada de decisões científicas para 

operação antipoluição e suporte técnico para alcançar o gerenciamento integrado da 

bacia. Ao analisar as regras de operação de vários cenários compostos, um método de 

operação em três etapas (TSOM) de quantidade e qualidade da água foi proposto com 

base no modelo. O resultado da simulação demonstrou que a qualidade da água das 

principais seções de monitoramento com a operação conjunta foi melhor que a da 

operação empírica sob o mesmo padrão de qualidade da água, verificando a vantagem e 

viabilidade do modelo. No futuro, as regras de operação do modelo podem ser utilizadas 

para obter um procedimento quantitativo de operação da bacia. 

Feng, Sun e Zhu (2016) estabelecem um sistema de modelagem unidimensional 

(MIKE 11) e o aplicam para avaliar o impacto da integração de múltiplas comportas nos 

regimes de vazão dos rios e na qualidade da água. Para efeitos comparativos, um 

cenário sem comportas foi avaliado simultaneamente.  

Os resultados mostraram que a operação das comportas reduziu os níveis de 

água e a vazão dos rios e teve impactos opostos nas concentrações de poluentes, 
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aumentando significativamente a demanda química de oxigênio (DQO) e a 

concentração de nitrogênio amoniacal (NH4-N). Além disso, a operação de comportas 

provavelmente provocou a deterioração da qualidade da água no lago Taihu. Todos os 

resultados podem ser utilizados como base científica da regulação sustentável dos rios e 

da melhoria da qualidade da água, podendo servir como uma ferramenta útil para que 

tomadores de decisão, autoridades e pesquisadores otimizem os programas de 

comportas.  

Anita et al. (2015) propõem um sistema para monitoramento sem fio dos níveis 

de água de um grupo de barragens e gerenciamento de mudanças drásticas no nível da 

água em qualquer rio ou lago, determinando quando abrir a comporta de qual barragem 

e até qual limite. Uma solução baseada na WSN (rede de sensores sem fio) é proposta 

para monitorar o nível da água, a descarga da rede de água e chuva, com o objetivo de 

monitorar a capacidade do reservatório e gerenciar o risco de inundações. 

 O sistema compreende três partes, nós sensores, sala de controle local e sala de 

controle central. O monitoramento é feito com a ajuda dos dados coletados nos sensores 

(incluindo o sensor de nível de água e o sensor de chuva) e os sensores de descarga são 

usados para controlar a abertura dos portões até um determinado limite. O sistema 

possui baixo custo, baixa potência, cobertura mais ampla e, principalmente, o caráter de 

mobilidade na fiação para remover a limitação do sistema de rede com fio tradicional 

para monitoramento de barragens. 

Fang e Xu (2012) desenvolveram um modelo de Redes Bayesianas Dinâmicas 

(RBD) para superar as deficiências dos métodos comuns de monitoramento de 

barragens, para melhorar as condições de segurança dessas estruturas. Os métodos 

comuns (métodos de avaliação abrangentes e métodos de simulação numérica) 

apresentam deficiências, como detonação de peso, diferença de escala, correlação de 

variáveis – no caso de métodos de avaliação abrangentes – além de não poderem 

descrever as características em escala múltipla dos dados de monitoramento e a 

propriedade dinâmica de grandes barragens. 

 Os métodos de simulação numérica precisam de teoria matemática complexa, 

metodologias mecânicas e hardware de alto desempenho. O RBD é um novo modelo 

que considera as correlações, o atraso e as características de múltiplas escalas das 

variáveis como deformação, infiltração, tensão e carga de água, e temperatura, além da 

duração em todos os estados. E o novo modelo também é um método mais simples, com 

menos complexidade computacional e menos experimentos em comparação com a 
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simulação numérica. O estudo de caso realizado pelos autores mostra que um melhor 

efeito foi alcançado no monitoramento das condições de segurança da barragem porque 

o modelo RBD pode levar em consideração as propriedades específicas da barragem, ao 

estabelecer um modelo dinâmico em várias escalas no monitoramento de grandes 

condições de engenharia.  

Allawi et al. (2019) buscam integrar um modelo de previsão para entrada e 

evaporação de reservatórios com as regras de operação geradas a partir de modelos de 

otimização durante o procedimento de simulação. No estudo são empregados vários 

modelos de otimização para gerar uma regra ótima de operação e dois modelos de 

previsão diferentes para entrada e evaporação do reservatório. Os modelos sugeridos 

foram aplicados para gerar políticas ótimas de operação – minimizando a lacuna entre o 

fornecimento de água e os padrões de demanda de água – e previsões de entrada e 

evaporação de reservatórios para a barragem de TimahTasoh, localizada na Malásia.  

Um novo procedimento de operação foi proposto, integrando modelos de 

previsão precisos e regras operacionais. Os resultados mostram que as principais 

descobertas sobre o desempenho do modelo durante o período de simulação indicam a 

necessidade avaliar atentamente o desempenho otimizado do modelo, considerando os 

resultados do modelo de previsão para as variáveis hidrológicas do fluxo de entrada e 

evaporação do reservatório, no lugar dos dados determinísticos. O estudo mostra a 

importância de operar um sistema de reservatórios por meio de procedimentos realistas, 

alcançados através da integração de modelos de previsão com regras operacionais. 

Andolfato e Faggion (2011) apresentam o desenvolvimento de um sistema de 

automação para níveis digitais (SAND) para realizar o monitoramento de estruturas de 

obras civis, em tempo real e de forma automática. Através do uso de uma plataforma 

controlada por uma placa micro-controladora, é possível registrar o movimento 

horizontal do nível geodésico digital, sem a interferência do observador.  

Utilizando técnicas do nivelamento geométrico, o SAND realiza as leituras da 

mira com códigos de barra, visando à determinação dos desníveis entre os pontos de 

interesse e com isso determinar possíveis deslocamentos da estrutura. Os resultados 

obtidos e apresentados demonstram a viabilidade da aplicação da metodologia proposta. 

O sistema mostrou-se adequado para a obtenção das leituras das miras colocadas 

em pontos de interesse, realizando de forma contínua, a obtenção das leituras das miras, 

podendo ser de minuto em minuto, verificando possíveis deslocamentos que possam 

ocorrer nos pontos monitorados. O custo de fabricação do sistema de automação de 
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níveis digitais (SAND) é baixo considerando os benefícios que o sistema traz na 

execução do monitoramento de uma obra durante e após sua construção. 

Lingyan et. al ( 2013) apresentam um estudo sobre monitoramento de nível de 

barragem. Os autores mostram que a automação é muito útil para melhorar a previsão 

hidrológica de uma barragem. Eles selecionaram um chip de microprocessador com 32 

bits LM3S615 em ARM córtex- M3 como principal item controlador e projetaram o 

sistema de monitoramento de nível de água digital e inteligente que mostram os níveis 

dos reservatórios em tempo real e fornecem uma base confiável para os gerenciadores 

da barragem.  Adequado para monitorar nível de água em vários campos seja industrial, 

agrícola, rios e barragens. 

X.Zhuan et. al ( 2008 ), buscam mostrar um modelo e as relações entre variáveis  

de uma rede natural represa e rio são complexas.  A precisão de tal modelo foi discutida, 

e o resultado obtido que o mesmo é bom o suficiente para uma previsão de 2 horas de 

antecedência. Mas em relação com o atual mecanismo de tomada de decisão é uma 

melhoria de antecipar as tomadas de decisão operacional. 

Hongton Liu et. Al (2018), mostram uma investigação do fluxo livre de água 

através de analises experimentais e combinadas com um sistema de monitoramento de 

medição e transferência de dados.  Melhorando a automação de medição do fluxo de 

uma comporta. Projetaram uma comporta experimental flutuante para medição final do 

fluxo de desvio de um canal de irrigação e um modelo para o calculo da descarga do 

canal retangular livre de irrigação.  O quadro 06 abaixo mostra a contribuição dos 

artigos selecionados. 
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Quadro 6– contribuição dos artigos selecionados 

 

 

        Fonte: O autor 
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Quadro 6 continuação – contribuição dos artigos selecionados 

Fonte: o autor 
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Quadro 6 continuação – contribuição dos artigos selecionados 

 

               Fonte: o autor 
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CAPITULO 3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Nesta seção, será abordado o método de pesquisa utilizado na realização deste 

trabalho, de modo que seja possível identificar claramente o caminho seguido e de que 

forma a pesquisa foi conduzida. Foram adotadas as seguintes etapas para o 

desenvolvimento do trabalho: definição do problema, delimitação da pesquisa, coleta de 

dados, análise de dados e apresentação do resultado. A figura 06 a seguir apresenta a 

estrutura lógica dessas etapas (YIN, 2015).  

 

 

Figura 06: Estrutura de um estudo de caso (YIN, 2015). 

 

Cada uma dessas etapas será abordada em uma das subseções apresentadas a 

seguir. A primeira delas aborda o problema de pesquisa já definido anteriormente e os 

procedimentos utilizados para execução da revisão bibliográfica. A segunda subseção 

aborda os métodos de pesquisa adotados para desenvolver o estudo de caso, delimitando 

o que está fora do escopo do trabalho. A terceira etapa explica de que forma foi 

realizada a coleta de dados, a partir do histórico da operação do reservatório e de 

informações disponíveis no banco de dados da empresa. Finalmente, a análise dos dados 

é tema da quarta subseção, onde é apresentada a forma como essa análise foi 

desenvolvida. A apresentação do resultado não é tema deste capítulo.  

 

3.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

A melhor forma de se iniciar um trabalho de pesquisa, formulando um projeto 

para desenvolvê-lo, é partir de uma questão inicial. Esse é um passo aparentemente 

simples, porém é fundamental, pois é a questão inicial, ou problema de pesquisa, que irá 

nortear todo o trabalho de pesquisa (YIN, 2015). A questão inicial deve ser definida de 

forma precisa, concisa e inequívoca, para que se tenha clareza do que o pesquisador 
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busca conhecer, elucidar ou demonstrar em seu trabalho. Além disso, é importante que a 

questão inicial seja realista, para que o trabalho tenha exequibilidade, e seja pertinente, 

abordando o que já existe sobre o tema e buscando fundamentar as transformações do 

novo estudo sobre o tema. A partir de um problema definido de maneira objetiva e 

específica é possível direcionar a pesquisa, delimitando seu alcance e permitindo a 

investigação dos temas teóricos pertinentes.  

O problema de pesquisa, apresentado na introdução deste trabalho, é resultado 

da seguinte questão inicial: A implantação da Inteligência Artificial, resulta em ganhos 

econômicos, ambientais e social na operação de barragens? 

Para inicialmente verificar de modo empírico o problema de pesquisa, com o 

objetivo de realizar um levantamento bibliográfico a respeito da produção acadêmica, 

foi realizada uma revisão da literatura existente sobre o tema de automação de 

comportas de barragens e reservatórios, utilizando as bases de trabalhos científicos 

Emerald, ProQuest, Science, Scopus, Scielo, Capes, Taylors& Francis e Wiley.  

Com o objetivo de realizar um levantamento bibliográfico, este estudo a respeito 

das produções cientificas sobre o tema de utilização de tecnologias da indústria 4.0 em 

comportas e Barragens, estudos estes publicados nos principais periódicos da área de 

engenharia e correlatas. As palavras chave, em inglês, utilizadas para busca dos artigos 

e publicações foram bem amplas para ratificar o estudo aqui apresentado. 

“Bigdata””dam”, “Advanced robots””dam”, “Smart sensor””dam”, “Cyber Physical 

System””dam”, “Internet of thinks””dam, “cyber Security””dam”,  “Cloud 

computing””dam”, “3D printing”’dam”, Augmented Reality””dam”, Industry 

4.0””dam”, “IOT””dam”, “Smart dam”, ”Automatic dam”, “Dam 4.0”, “Fog computing 

dam”, “Machine learning dam”, “Big data””floodgate”, “Advanced 

robots””floodgates”, “smart sensor””floodgate”, “Simulation””floodgate”, “Cyber 

physical””floodgate”, “IOT””floodgate”, “cyber security””floodgate, “cyber security”” 

sluicegate”, “Cloud computing””sluicegate”, “3D printing””sluicegate”, “Industry 

4.0””sluicegate”, “IOT sluicegate”, “Big data””watergate”, “Advanced 

robotics””watergate”, “Smart sensor””watergate”, ”Simulation””watergate”, “Cyber 

physical””watergate”, “Cloud computing””watergate  ,  “3D printing””watergate”, 

”Augmented reality””watergate”, “Industry 4.0””watergate”,”IOT””watergate”, 

“Augmented Reality””Sluice gate”, “Big Data””sluicegate”, “Industry 4.0 floodgate, 
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“IOT””floodgate” e “3D printing””floodgate. Definindo-se como período de busca 

desde o início da disponibilidade da base de dados até Dezembro do ano de 2018.  

Utilizando esse método, foram encontrados 290 artigos em formato eletrônico 

nas 8 bases de trabalhos, distribuídos em 99 periódicos, originários de 44 países.  

Foi realizada uma análise nestes 290 artigos, abrangendo 8 bases de dados, 99 

periódicos originários de 44 países, todos em formato eletrônico. Este estudo se propôs 

a realizar uma abordagem quantitativa e qualitativa para tratamento dos dados 

analisados na pesquisa. Desses artigos encontrados, a grande maioria publicados em 

periódicos internacionais, 267artigos foram descartados por não estarem alinhados com 

o objetivo desta pesquisa, por serem repetidos, ou por não terem cunho científico 

suficiente (artigos sem referências ou de publicidade comercial).  No montante foi 

selecionado 23 artigos.  

 

3.2. DELIMITAÇÃO DE PESQUISA 

 

Em relação à abordagem, foi utilizada uma pesquisa combinada, tanto 

qualitativa como quantitativa. A abordagem de pesquisa qualitativa foi utilizada para 

aprofundar a compreensão dos fenômenos que envolvem o tema, lidando com dados 

empíricos e subjetividade (GOLDENBERG, 1997), por exemplo, na seleção das 

publicações para a revisão bibliográfica. A abordagem quantitativa, por outro lado, é 

centrada na objetividade e recorre à linguagem matemática para tratamento dos dados 

analisados na pesquisa (FONSECA, 2002). A utilização combinada dessas duas 

abordagens tem a finalidade de aproximar a teoria dos resultados práticos, permitindo 

que o pesquisador realize suas observações a partir da perspectiva da organização, mas 

sem prejudicar o contexto acadêmico (BRYMAN, 1989).  

Em relação aos fins, esse trabalho é classificado com uma pesquisa exploratória 

e descritiva. É uma pesquisa descritiva porque pretende descrever os fatos e fenômenos 

de uma determinada realidade. É também uma pesquisa exploratória pois tem o objetivo 

de proporcionar maior familiaridade com o problema, partindo de um tema pouco 

explorado e tornando-o mais explícito, através da realização de pesquisa bibliográfica 

aliada a um estudo de caso (GIL, 2007).   
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Esse trabalho também pode ser categorizado como pesquisa aplicada, pois 

procura analisar a resolução de um problema concreto encontrado no mundo real, 

servindo para gerar conhecimento acadêmico e empresarial (KARLSSON, 2009). O 

método utilizado é o método hipotético-indutivo, onde a construção das hipóteses e 

indicadores parte da observação do campo empírico (YIN, 2015). A partir desse 

método, é possível construir novos conceitos, novas hipóteses e o próprio modelo que 

será posto à prova dos fatos.   

Quanto aos procedimentos, trata-se de um estudo de caso, pois pode ser 

caracterizado como um estudo de uma entidade bem definida, visando conhecer em 

profundidade o como e o porquê de uma determinada situação, a partir do que há nela 

de essencial e característico (FONSECA, 2002). Adequado para assuntos amplos e 

complexos, ainda pouco explorados, o estudo de caso visa a oportunidade de apresentar 

novas soluções na realidade prática das organizações. É também um estudo de caso 

único, pois é focado em inovação, a partir de uma situação pouco explorada, tendo 

características de um estudo pioneiro. Assim, o estudo de caso único é o procedimento 

mais indicado para este trabalho, pois trata-se de pesquisa sobre uma tecnologia nova, 

ainda não empregada nas operações de uma organização de produção de agua que é 

única em suas características e especificidades, seja pela dimensão do sistema de 

abastecimento que opera, seja pela configuração desse sistema, que é brevemente 

descrita a seguir. 

A Empresa de saneamento estudada é a empresa responsável por fornecer água, 

coleta e tratamento de esgoto a 371 municípios do Estado de São Paulo, abastecendo 

quase 28 milhões de pessoas, o que faz dela uma das maiores empresas de saneamento 

do mundo, em termos de clientes atendidos. O Sistema produtor de água estudado é um 

dos maiores sistemas produtores de água do mundo, é formado por seis grandes 

represas, quarenta e oito quilômetros de túneis e canais, uma estação elevatória com 

potência instalada de 80.000 HP. As interligações entre as represas são feitas por canais 

e túneis, através dos quais a água passa por gravidade, na maioria dos casos, devido aos 

diferentes níveis em que se situam os represamentos. 

Para uma melhor analise de projeto, este trabalho procurou limitar suas análises 

ao estudo de caso da implantação da Inteligência artificial na comporta do túnel número 

5, somente, que conecta a represa Atibainha à represa Paiva Castro, alimentando essa 

última. Essa delimitação a um ponto específico procura reduzir a complexidade da 
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análise, pois caso contrário seria necessário coletar dados em todos os pontos do sistema 

Cantareira. Por outro lado, o foco em um ponto específico não prejudica a análise dos 

benefícios gerados e que poderiam ser capturados pelo sistema como um todo. É claro 

que a quantificação dos benefícios só será feita para o estudo de caso sob análise. Os 

resultados só poderão ser extrapolados para todo o sistema de forma qualitativa, e não 

quantitativa, pois cada ponto operacional tem suas características próprias. A figura 07 

abaixo mostra a delimitação do estudo. 

 

Figura 07: Delimitação do estudo de caso (adaptado CIA, 2019) 

 

 

3.3  COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados é o conjunto de ações através das quais o modelo de análise é 

confrontado aos dados coletados. Nesse caso, o importante não é apenas coletar 

informações que cubram os conceitos, mas também obter essas informações de uma 

forma possibilite a aplicação posterior do tratamento necessário para testar as hipóteses. 

Optou-se por coletar os dados por meio de observações em campo, análise de 

documentos e dos dados da empresa, além da análise de informações disponíveis em 

sistemas eletrônicos.  

Para verificar as condições em que a inovação tecnológica baseada na indústria 

4.0 poderia vir a funcionar e também para dimensionar os ganhos que tal sistema 

proporcionaria, a análise documental foi de extrema importância, por meio de impressos 

e sistemas eletrônicos, permitindo o acesso a informações históricas e dados 

operacionais do sistema objeto do estudo de caso desde o ano 2000. Bases de dados 

numéricos, relatórios operacionais e indicadores de desempenho foram os principais 

documentos analisados.  
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Também foram realizadas observações diretas do pesquisador sobre o processo 

de operação das comportas das barragens, buscando identificar condições características 

e comportamentos relevantes para a pesquisa. A observação direta tem a vantagem de 

proporcionar ao pesquisador uma visão de campo, com a mesma perspectiva da equipe 

que realiza o trabalho estudado (YIN, 2015). Não foi utilizado nenhum formulário ou 

questionário de pesquisa, pois não foram realizadas entrevistas neste trabalho.  

Entre as principais informações coletados no banco de dados e documentos da 

empresa, é possível citar o histórico das manobras realizadas no túnel número 5 desde o 

ano de 2000até março de 2019, contendo dados como o dia e hora de realização de cada 

manobra, qual a natureza da operação (aumento ou redução na abertura da comporta), a 

vazão de água no túnel (em m³/s) e o nível registrado da represa (em metros).  

Outros registros utilizados referem-se aos deslocamentos necessários da equipe 

para realizar as manobras, custos desses deslocamentos, eventuais ocorrências 

reportadas, pontos de falha ou falta de energia, etc. Além disso, para modelar a 

otimização do sistema, também foram coletados dados mensais, compreendendo o 

período entre janeiro de 2000 e julho de 2019, dos seguintes parâmetros:  

 Vazão mensal média de retirada da represa Paiva Castro (em m³/s); 

 Vazão mensal média do túnel número 5 (em m³/s); 

 Afluência fluvial para a represa Paiva Castro (em m³/s);  

 Perdas registradas na represa Paiva Castro (em m³/s); 

 Precipitação média sobre o reservatório (em mm); 

 Evaporação média (mm).  

Foram utilizados como fontes de dados, para caracterização e análise do projeto, 

documentos de fabricantes de posse da empresa (folhetos informativos, manuais 

técnicos, cotações, etc.), além de publicações científicas sobre esses sistemas. Também 

foram realizadas consultas com fornecedores e componentes de tecnologias de IA. 
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3.4. ANÁLISE DE DADOS 

 

O objetivo de uma pesquisa é responder à questão inicial levantada. Com esse 

fim, o pesquisador elabora hipóteses ou questões de pesquisa e realiza a coleta dos 

dados necessários (YIN, 2015). A partir do momento em que os dados foram 

devidamente coletados, verifica-se se essas informações correspondem às hipóteses. Ou 

seja, busca-se verificar se os resultados observados correspondem aos resultados 

esperados a partir das hipóteses ou questões formuladas da pesquisa. Desse modo, um 

primeiro passo da análise de dados é sempre uma verificação empírica. No entanto, os 

dados coletados normalmente trazem à superfície outros elementos ou relações não 

imaginadas inicialmente. Assim, a análise de dados tem também a função de propiciar a 

interpretação de fatos novos e a revisão das hipóteses iniciais, ensejando a proposição 

de novos estudos e pesquisas.  

A análise dos dados é a etapa da pesquisa que realiza o tratamento das 

informações coletadas, permitindo a sua apresentação de forma que se possa comparar 

os resultados obtidos com as expectativas estabelecidas na hipótese. Os dados obtidos 

devem ser descritos (de forma agregada ou não) na forma requerida pelas variáveis 

caracterizadas pelas hipóteses. Posteriormente, deve-se mensurar as relações entre as 

variáveis, da maneira como esperado pelas hipóteses. Finalmente é feita a comparação 

entre as relações observadas e as relações teoricamente esperadas pela hipótese, 

podendo-se medir o distanciamento entre essas relações. Se o distanciamento é nulo ou 

suficientemente pequeno pode-se concluir pela confirmação da hipótese. Caso contrário, 

cabe ao pesquisador examinar os resultados e tentar concluir o que ocasiona o 

distanciamento. Os principais métodos de análise de dados são o método quantitativo, 

por análise estatística dos dados, e o método qualitativo, por análise de conteúdo.  

O estudo de caso desenvolvido teve como meta avaliar os ganhos obtidos, pela 

implantação da inteligência artificial, nas dimensões econômica, ambiental e social. 

Para a análise sob a perspectiva econômica, os dados do investimento na implantação do 

sistema foram agregados, considerando tanto o investimento em capital fixo como o 

investimento para a integração do sistema de IA. Esse valor foi comparado com os 

custos evitados pela instalação do sistema, compreendendo custos de deslocamento 

(locação de veículo e combustível) e custos de mão de obra (salários e encargos). Os 
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resultados foram submetidos a uma análise de viabilidade de empreendimentos, como a 

sugerida por Bordeaux-Rêgo et al. (2014), calculando-se o valor presente líquido do 

projeto, a taxa interna de retorno, o tempo de retorno (payback-time) descontado e o 

retorno do investimento.  

A análise segundo a perspectiva ambiental considerou a quantidade de água 

economizada no período entre a emissão de uma ordem de fechamento da comporta até 

o momento da efetiva execução dessa ordem. Levando em conta a vazão que atravessa a 

comporta, e sabendo-se o tempo entre a emissão e a execução da ordem, é possível 

calcular o volume de água “perdido”. O sistema automatizado, baseado em IA, 

consegue executar as operações de fechamento e abertura de comportas de maneira 

autônoma e imediata, sem ocasionar qualquer volume perdido. Outro benefício obtido 

na perspectiva ambiental foi a redução do número de viagens, proporcionando um 

menor uso de combustível e de suas respectivas emissões. O ganho ambiental total foi 

estimado a partir do volume de água perdido e as emissões evitadas, considerando o uso 

das tabelas de fatores de intensidade de material (MIF, material intensity factors), no 

contexto do método de Wuppertal (2014), que avalia as mudanças ambientais causadas 

com a extração e uso dos recursos naturais.   

Finalmente, a análise segundo a perspectiva social foi realizada de maneira 

qualitativa apenas, através da pesquisa de literatura e publicações pertinentes. Devido a 

uma dinâmica complexa de múltiplos fatores que permeiam a forma como as sociedades 

se organizam, é muito difícil quantificar ganhos sociais, existindo inúmeros efeitos 

multiplicadores e indiretos, muitas vezes antagônicos. Portanto, decidiu-se realizar 

somente a avaliação qualitativa desses aspectos, sem a preocupação de se elaborar 

métricas de medição, o que fugiria ao escopo deste trabalho.  
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CAPITULO 4.    RESULTADOS E ESTUDO DE CASO 

 

4.1   APRESENTAÇÃO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO 

 

A Companhia de Saneamento (CIA) é a empresa responsável por fornecer água, 

coleta e tratamento de esgoto a 371 municípios do Estado de São Paulo. Realizando o 

abastecimento de água a pouco menos de 28 milhões de pessoas e coletando o esgoto de 

pouco mais de 21,5 milhões de pessoas, é uma das maiores empresas de saneamento do 

mundo em termos de clientes atendidos.  

A empresa, uma sociedade anônima de economia mista existente desde 1973, 

possui 240 estações de tratamento de água (ETA) com capacidade combinada de 

produção de 119 mil litros por segundo, que atravessam 73,4 mil quilômetros de redes 

de água e adutoras e 8,9 milhões de ligações de água.  

Nos últimos anos, a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), com seus 39 

municípios e 19 milhões de habitantes, apresentou uma significativa taxa de 

crescimento, o que fez com que fosse preciso investir em uma infraestrutura de 

saneamento adequada, para que no futuro as necessidades básicas da comunidade 

fossem convenientemente atendidas. No setor de saneamento, a ampliação dos serviços 

de atendimento deve superar o ritmo de crescimento econômico e populacional da 

região atendida, para que sejam alcançados melhores índices de qualidade e de 

atendimento.  

Ao final do século XX, na região norte da cidade de São Paulo, foram 

construídas as primeiras barragens de água para formar os reservatórios que iriam 

abastecer aproximadamente 10 milhões de habitantes na RMSP. A água vinda da Serra 

da Cantareira chegava de maneira precária à cidade de São Paulo, de modo que este 

sistema perdeu importância com o investimento e criação de outros sistemas produtores 

(Empresa estudada, 2019). 

Em 1966 foi iniciada a construção do atual Sistema Produtor de Água (SPA), 

destinado solucionar os problemas de abastecimento da RMSP, sendo o principal 

fornecedor de água da cidade. O SPA tornou-se um dos maiores sistemas produtores de 

água do mundo, e é formado por seis grandes represas, quarenta e oito quilômetros de 
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túneis e canais, uma estação elevatória com potência instalada de 80.000 HP e uma das 

maiores estações de tratamento de água da América Latina. 

Os represamentos do sistema se situam em diferentes níveis e estão localizados 

de tal maneira que, a partir dos reservatórios do Jaguari e Jacareí, a água passa, por 

gravidade, pelas represas dos Rios Cachoeira, Atibainha e Juquery, chegando à Estação 

Elevatória de Agua Bruta (EEAB), onde o volume produzido é bombeado para a represa 

de Águas Claras, construída no Alto da Serra da Cantareira. Desta represa, por 

gravidade, as águas passam para a estação de tratamento de Agua (ETA). A figura a 

seguir mostra a representação do SPA 

 

 

Figura 8: Reservatórios do sistema produtor de água (Empresa estudada, 2019) 

 

As interligações entre as represas são feitas por canais e túneis. Entre as represas 

do Jaguari e do Jacareí existe um canal de 670 metros de extensão. As represas dos Rios 

Jacareí e Cachoeira são ligadas por um túnel de 5,9 quilômetros. 

Outro túnel, com 4,8 quilômetros, faz a ligação entre as represas dos Rios Cachoeira e 

Atibainha. Finalmente, mais um túnel, de 9,9 quilômetros, liga a represa do Atibainha à 

represa do Juquery, e outro, de um quilômetro leva a água até a Estação Elevatória de 

água bruta – EEAB.  A figura abaixo mostra os níveis máximos das represas. 
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Figura 9: Reservatórios do SPA suas cotas máximas (Empresa estudada, 2019) 

 

 

4.2  O SISTEMA ANTES DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) 

 

O SPA traz outros benefícios, além do aumento da adução do volume de água 

para abastecimento da RMSP. Um exemplo é a regularização da vazão dos rios a 

jusante (após) as barragens. As represas do Jaguari, Jacareí, Cachoeira, Atibainha e 

Juquery permitem o controle e a regularização da vazão de água desses rios, mantendo-

os num volume constante na época de estiagem, e evitando enchentes na estação das 

chuvas. Desse modo, beneficia-se a população de uma grande região que abrange 

setores das bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (incluindo as 

cidades de Piracaia, Bom Jesus dos Perdões, Atibaia, Itatiba, Campinas, Paulínia, 

Bragança Paulista, Pedreira, Cosmópolis, Jaguariúna, Americana, Santa Bárbara 

d’Oeste, Piracicaba) e da bacia do médio Tietê (das cidades Franco da Rocha, Caieiras e 

Perus). 

Para operar esse grande sistema hídrico composto por seis represas interligadas 

por diversos túneis e canais, eram necessários 25 operadores que ficavam dispostos em 

três represas cumprindo uma escala de revezamento 6/2 (seis dias de trabalho por dois 

dias de folga), 24 horas por dia, sendo um operador por turno em cada barragem, que 

operava em três turnos (das 06h às 14h, das 14h às 22h e, finalmente, das 22h às 6h). A 

cada manobra exigida pela produção diária, o operador que já estava no local fazia a 

manobra de imediato.  
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Desde 2006, a empresa começou a perder sua mão de obra (por demissões e/ou 

por aposentadorias dos funcionários) e com estas lacunas criadas pela saída dos 

funcionários, ao longo do tempo, foi necessário realizar algumas adequações, e os 

funcionários foram agrupados em um único local: na barragem Paiva Castro em 

Mairiporã. A partir de 2012, apenas cinco operadores restaram para fazer todas as 

manobras demandadas no sistema. Dessa forma, os operadores precisam se deslocar até 

os locais das manobras quando solicitado, percorrendo longas distâncias (até 120 km), o 

que gera vários gastos além de retardar a operação. Outro problema ocorre quando é 

necessário realizar alguma manobra fora do expediente. Para isso a empresa paga um 

plantão à distância para um operador, que fica em sua casa esperando uma ordem para 

fazer a manobra, gerando altos custos de horas extras e horas de plantão. A figura a 

seguir mostra em uma representação gráfica a distribuição geográfica do Sistema 

Produtor de Água.  

 

Figura 10: Distribuição Geográfica do SPA (empresa estudada, adaptado, 2019) 

 

Por conta desses gastos e falta de agilidade na operação do sistema, uma vez que 

todas as operações de abertura e fechamento de comportas tinham que ser feitas 

manualmente, com a presença física de um operador, tornou-se interessante o projeto de 

operação das estações com integração de IA para uma operação totalmente autônoma e 

centralizada. 
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4.3   O SISTEMA DEPOIS DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

 

Os sistemas de medição são ferramentas fundamentais para o abastecimento e 

produção de agua, especialmente no que se refere ao controle operacional de túneis e 

barragens. Esses sistemas possibilitam conhecer o estado da rede de abastecimento 

através da mensuração e controle de seus principais parâmetros de processo, como 

nível, vazão, e pressão. Somente através da medição é possível conhecer, diagnosticar 

e agir sobre as diversas situações operacionais de um sistema de abastecimento de 

água (PAIOLA & TEIXEIRA, 2011). Dessa forma, quanto melhor e mais preciso for o 

sistema de medição e atuação, maior será a eficiência da operação dos sistemas de 

abastecimento. A avaliação quantitativa da produção efetiva de água é fundamental 

para a adequada operação e gerenciamento do sistema de abastecimento. 

Cada vez mais o abastecimento de água passa por um processo de 

industrialização, tornando-se indispensável ter uma produção cada vez mais eficaz e 

enxuta, mensurando e controlando os gastos com insumos utilizados. Dessa forma, a a 

nova tecnologia nas barragens do SPA contribuiu para uma melhor gestão, 

contribuindo na agilidade e eficácia operacional, seja no simples controle de abertura e 

fechamento de comportas como no controle dos níveis das barragens. O projeto de 

inovação tecnológica foi baseado na utilização de controladores lógicos programáveis 

(PLC, na sigla em inglês).  

Um controlador lógico programável (PLC) é um computador para indústria, um 

sistema de hardware, portanto, idealizado para a gestão ou controle de processos 

industriais. O PLC executa um programa e processa sinais digitais e analógicos 

provenientes de sensores e direcionados aos atuadores presentes em uma planta 

industrial. Dessa forma, a primeira ação tomada pelo PLC é a leitura de todos os dados 

de entrada (input), sejam eles sinais digitais ou analógicos. Após a leitura de todos os 

dados, seu status é armazenado em uma memória chamada "Input image register". 

Neste ponto, as instruções de comando são processadas sequencialmente pela CPU 

(segundo a programação do PLC) e o resultado é armazenado no "Output image 

register". Finalmente, o conteúdo da imagem de saída (output) é gravado nas saídas 

físicas e/ou as saídas são ativadas. Ou seja, a partir de um conjunto de dados de 

entrada, o PLC realiza uma série de operações e cálculos de acordo com sua 
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programação, chegando a um conjunto de dados de saída que podem ser utilizados 

apenas para leitura, informando um operador ou supervisor, ou utilizado para a tomada 

de ações, acionando atuadores. Como exemplo, um sensor registra o nível da represa e, 

baseado em sua programação que leva em conta outros parâmetros como a época do 

ano, processa a informação e dá como resultado de saída qual a abertura da comporta 

que deve ser adotada para otimizar a operação, podendo simplesmente informar esse 

dado ou, idealmente, já realizar a operação de abertura ou fechamento da comporta. 

Como o processamento das instruções é repetido seguidamente, tem-se um 

processamento cíclico. O tempo que o controlador leva para um único processamento é 

chamado de tempo de ciclo e é um intervalo de tempo extremamente pequeno, 

geralmente de 10 a 100 milissegundos, ou seja, praticamente são realizadas leituras 

contínuas dos dados de entrada acompanhadas de seu respectivo processamento, 

resultados de saída e atuação, quando necessária.  

Assim, nesse panorama as manobras das comportas são realizadas 

automaticamente – à distância através de um sistema PLC– de acordo com os níveis de 

trabalho (máximo e mínimo) de cada barragem conforme a época do ano. De acordo 

com estes parâmetros as comportas abrem ou fecham de acordo com os níveis 

aprendidos pela Inteligência artificial (IA). E todas estas movimentações são assistidas 

a partir de um centro de controle operacional (CCO), otimizando a operação, 

planejamento, confiabilidade e agilidade do sistema, com menor custo e maior 

segurança. Trata-se um sistema de supervisão e controle que permite a movimentação 

de todas as comportas e válvulas de descargas de jusante deste sistema. 

O projeto de implantação de IA de operação das barragens da CIA inicia-se com 

a criação de um centro de controle operacional (CCO) na estação elevatória de Agua 

Bruta, para que as equipes observem a operação dentro de sua área de abrangência, sob 

a permissão de níveis hierárquicos. Os dados das represas são disponibilizados via 

intranet de forma a permitir a visualização e o controle de todo o processo em todas as 

unidades operacionais do SPA, permitindo assim uma maior agilidade das equipes nos 

níveis operacional e gerencial. Procura-se garantir a apropriação contínua de parâmetros 

hidráulicos e elétricos, tornando possível a elaboração de balanços hídricos, além do 

completo diagnóstico do SPA, com base no funcionamento real do sistema.  

O projeto incluiu o fornecimento de novos painéis elétricos de comando (para 

substituir os antigos), fornecimento de sensores e instalação dos mesmos de maneira 
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integrada à rede interna da empresa (intranet), além dos seguintes materiais e 

equipamentos:  

 Materiais (cabos, eletrodutos, fibras ópticas, etc.) e equipamentos para a 

execução de instalação dos Painéis de Comando da Estação (PCE) nas unidades 

da CIA; 

 Sensores e instrumentação para controle e comando das válvulas/comportas das 

estruturas de descargas jusante das barragens; 

 Seis painéis de comando de válvulas (PCV) para substituição dos equipamentos 

obsoletos nas barragens; 

 Seis atuadores eletromecânicos com comando local e remoto e instalação dos 

mesmos em campo nas válvulas/comportas das barragens; 

 Medidores de nível, pressão e vazão; 

 Sensores de posição das válvulas/comportas; 

 Material e mão de obra para instalação e adequação de sistema de proteção e 

descarga atmosférica (SPDA) nas 6 unidades da Sabesp; 

 Serviços de instalação da estrutura civil, elétrica e instrumentação. 

Em cada barragem as águas são descarregadas por meio de uma comporta de 

seção quadrada (2000x2000 mm) instalada nos túneis de ligação entre barragens. Esta 

comporta é acionada através de um motor acoplado a um redutor que faz a abertura e o 

fechamento, e o dispositivo mecanizado possui, em sua haste mecânica, o indicador de 

posição da comporta. O motor instalado é trifásico, com tensão de 440 V e potência de 

7,5 CV.  

O atuador eletromecânico é o principal dispositivo do sistema, sendo esse o foco 

da automação, além da instalação do Painel de Comando da Estação (PCE) e 

modernização do Painel de Comando da Comporta (PCC), modernização do quadro de 

entrada de energia, instalação de sensor de posicionamento da comporta, medidor de 

nível e toda interligação elétrica e instrumentação. A figura a seguir mostra a topologia 

básica do sistema:  
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Figura 11: Topologia Básica do Sistema em cada Barragem (Fonte: empresa estudada) 

 

A leitura do nível da represa é feita por um medidor de nível ultrassônico, com 

saída analógica 4/20 mA. Os sensores de posição da haste da comporta são do tipo 

encoder incremental digital, com boa precisão e com saída de pulso de 4/20 mA, 

possibilitando um sinal contínuo e padronizado de trabalho dentro dessa faixa, de modo 

a representar, por uma relação linear, a abertura das válvulas que é uma variável 

contínua; ao contrário, os sinais dos instrumentos discretos só podem assumir dois 

estados: aberto ou fechado, por exemplo. A transmissão dos dados será realizada pelo 

sistema GSM/GPRS fornecida pela operadora de telefonia celular. Os dados dos 

sensores são enviados a um gateway que processa o sinal recebido e os envia por sinal 

de celular até a rede ethernet corporativa e o servidor da CIA. A figura abaixo mostra 

como o sistema foi instalado. 

 

 

        Figura 12: Conceito de instalação do sistema (Fonte: empresa estudada) 
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 O sistema provê total operacionalidade remota, supervisão e controle autônomo ao 

sistema em questão, em modos selecionáveis: manual (o equipamento sendo operado 

remotamente sem lógica de controle), automático (o equipamento opera em malha 

fechada com a variável de vazão ou outros), ou local (sistema operado da forma manual, 

sem automação).  

Os equipamentos e sensores serão integrados em um sistema SCADA. Sistemas 

SCADA são sistemas de supervisão de processos industriais que coletam dados de 

processos através de leituras remotas industriais, principalmente através Controladores 

Lógicos Programáveis, formatam os dados, e os apresentam ao operador em uma 

multiplicidade de formas. O objetivo principal dos sistemas SCADA é propiciar uma 

interface de alto nível do operador com o processo, informando-o em tempo real de 

todos os eventos da planta. Atualmente, os sistemas Autônomos utilizam tecnologias de 

computação e comunicação para automatizar a monitoração e controle dos processos 

industriais, efetuando coleta de dados em ambientes complexos, eventualmente 

dispersos geograficamente, e a respectiva apresentação de modo amigável para o 

operador, com recursos gráficos (interfaces homem-máquina) e conteúdo multimídia. A 

figura abaixo mostra a interface do sistema com o operador.  

 

Figura 13: Exemplo da interface do sistema (Fonte: empresa estudada) 

 

Além dos resultados principais estimados e adquiridos com o projeto 

relacionados aos benefícios econômicos, ambientais e sociais, há outros como a criação 

de um banco de dados com ocorrências de alarmes, informações de número de 

manobras realizadas, pontos de falhas ou falta de energia, gráficos de vazões de cada 
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túnel (diário mensal e anual). Além disso, foi facilitado o armazenamento de toda 

estratégia de operação do sistema, diminuindo a perda intelectual humana que vem 

acontecendo gradativamente devido à saída por aposentadorias de funcionários.  

 

4.4 IMPLANTAÇÃO DA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EM UMA REPRESA 

DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA 

 

A Companhia de Saneamento (CIA) viu a oportunidade de explorar a tecnologia 

da indústria 4.0 na operação do sistema produtor de água (SPA). O conceito da indústria 

4.0 surgiu na Alemanha, em 2011, como parte de uma estratégia de competitividade 

entre as indústrias daquele país, visando a melhoria nos processos industriais. Segundo 

Cheng et al. (2016) a principal característica da indústria 4.0 está fundamentada em 

sistemas físico-cibernéticos (CPS) e a internet das coisas (IoT), ferramentas que 

permitem às empresas atingirem novos níveis de produção.  

    A contextualização histórica da revolução industrial pode ser descrita em 

quatro fases, quatro revoluções distintas: a primeira revolução ocorreu no século XVIII, 

com o advento da máquina a vapor como fonte de energia, especialmente para as 

máquinas de tear; a segunda revolução ocorreu já no final do século XIX e início do 

século XX, com a eletrificação da indústria, possibilitando a produção em massa e 

processos de montagem em linha de produção; já a terceira revolução aconteceu na 

década de 70, utilizando a tecnologia da informação, ainda em nível local, e processos 

automatizados. Por fim a quarta revolução apresenta um novo quadro tecnológico que 

permite integração, controle de informação e comunicação em diferentes graus de 

conectividade por meio de sistemas físico-cibernéticos.  
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A figura abaixo mostra como aconteceram as revoluções industriais ao longo do 

tempo. 

 

Figura 14: Revoluções Industriais (WALSTER, 2016) 

 

    Assim, aproveitando os instrumentos disponíveis relacionados à tecnologia, foi 

implementado um sistema de inteligência artificial dentro do escopo da indústria 4.0 

com o objetivo de manter a barragem Paiva Castro (BPC) com os níveis de água dentro 

de sua faixa operacional, através de uma operação autônoma para cada época do ano.  

A Paiva Castro é a última barragem do sistema, é a que fica na cota mais baixa, 

sendo assim importante para o abastecimento da grande São Paulo, praticamente onde 

temos que ter mais atenção, ela fornece o volume de água necessária para o 

bombeamento da Elevatória de Agua Bruta (EEAB), por tal importância foi escolhida 

para dar inícios aos estudos para esta implantação. 

Na época de chuvas, que compreende de 01 de novembro até 30 de abril do ano 

seguinte, o reservatório deve ser mantido em um nível mais baixo, para permitir a 

afluência de maiores volumes de água. Ao contrário, no período de estiagem, que 

compreende de 01 de maio até 31 de outubro, o reservatório deve ser mantido em níveis 

mais elevados.  O quadro 07 abaixo mostra os níveis programados para cada época do 

ano. 
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Quadro 7- níveis programados para cada época do ano 

Período chuvoso Período de estiagem 

01/nov a 30/abr 01/mai a 31/out 

Nível máximo: 744,50m Nível máximo: 744,65m 

Nível mínimo: 744,35m Nível mínimo: 744,50m 

          Fonte: empresa do estudo) 

 

Foi instalada uma placa remota/Datalogger que realiza o controle e 

armazenagem de dados. É composta de uma placa eletrônica que contém um 

processador programável e trabalha como um coletor de dados, apresentando as 

seguintes funções: 

 Placa eletrônica microcontrolada programável que gerencia a unidade remota; 

 Aquisição de sinais elétricos digitais dos sensores de nível; 

 Memória interna para armazenagem de dados e programas; 

 Mostrador e botoeira para leitura e inserção de informações e funções; 

 Interface de comunicação com computador e modem de transmissão; 

 Saída de dados via cartão de memória. 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 15: Placa Remota/Datalogger (fonte: empresa estudada) 

 

 A figura 15 acima ilustra como é a placa Remota/Datalogger. Esta placa foi 

instalada junto ao medidor de leitura do nível da represa, um medidor de nível 

ultrassônico, com saída analógica 4/20 mA (já descrito no início deste capítulo 4). 
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Com o lançamento destes dados no PLC, há uma comunicação informando que 

quando o nível da barragem chega ao máximo, um comando é enviado para que a 

comporta de alimentação a montante se feche, e quando o nível chega ao seu mínimo, a 

comporta deve se abrir, permitindo que esta faixa de trabalho se mantenha em cada 

período estabelecido. A figura abaixo mostra a barragem com níveis máximos e 

mínimos estabelecidos para cada período. 

 

Figura 16: Níveis do reservatório nos períodos: chuvoso e seco (Fonte: empresa 

estudada) 

A barragem Paiva Castro, no município de Mairiporã-SP, foi a escolhida como 

piloto da inserção da inteligência artificial dentro do escopo da indústria 4.0 para tornar-

se autônoma, ou seja, se manter operacionalmente sem a necessidade da interferência 

humana. 

Foi realizada uma coleta de dados para ser utilizada na programação do 

software, a fim de executar as manobras do túnel 05 de acordo com os níveis da 

Barragem Paiva Castro, para os períodos secos e úmidos. Foram levantados todos os 

dados referentes ao período de janeiro de 2000 até julho de 2018, entre eles: Vazão 

média do túnel 05, afluência fluvial, perdas, índices de chuvas, evaporação e a demanda 

da região metropolitana. 

Para demonstrar que o uso de uma inteligência artificial (IA) pode ser viável 

para gerenciar o sistema de controle de comporta, foi desenvolvida por uma empresa 

contratada uma simulação utilizando algumas variáveis que influenciam o nível da 

barragem Paiva Castro. A simulação é necessária, pois o valor que a IA fornece não é 
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previsível, assim, é necessário simular o ambiente em que o sistema será implementado 

para verificar se o modelo de IA irá comportar-se como o esperado, mantendo o nível da 

barragem conforme o consumo e a reposição da água. 

O simulador foi alimentado com os dados históricos entre 2000 até 2018, 

contendo 1215 registros de manobras realizadas pelos colaboradores da CIA. Os dados 

de cada registro continham o mês, a data, o nível da represa Atibainha, o nível da vazão 

do túnel 5 que interliga a represa Atibainha à represa Paiva Castro, a abertura da 

comporta em metros, o volume  mensal de chuva e o nível da represa Paiva Castro. 

Além disso, o simulador foi alimentado com os dados referente à evaporação, o ganho 

da afluência fluvial e a perda jusante. A figura 17 abaixo descreve a relação dos dados, 

indicando quais variáveis aumentam o nível e quais reduzem o seu nível. 

 

 

Figura 17: Descrição das variáveis que compõe o sistema (Fonte: empresa do estudo). 

 

Após o fornecimento dos dados para o sistema, o simulador utilizou 85% (1032) dos 

registros para treinar o modelo e 15% (183) para validá-lo. Sendo assim, o simulador 

pode aprender qual seria a abertura esperada, com um erro absoluto de 3 mm. A figura 

18 demonstra a relação dos valores da abertura da comporta reais e os valores da 

abertura da comporta gerados pelo modelo, ou seja, o valor da abertura da comporta 

gerado pela IA deve ser o mesmo, ou muito próximo, se os mesmos valores dos 

registros alimentassem o simulador. Pode-se notar que o modelo da IA corresponde aos 

valores reais, conforme a figura 18 mostra abaixo. 
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Figura 18 – Relação dos valores reais e os valores gerados pelo modelo. (Fonte: 

empresa estudada) 

 

Na figura 19, é possível notar que nível da represa Paiva Castro se manteve estável 

durante os 4 anos que foram simulados, demonstrando que a IA pode gerenciar a nível e 

estabilizá-la de maneira correta. Com esses dados é possível ter um indicativo que uma 

IA pode ser utilizada no sistema de controle de barragens. 

Figura 19 – Nível da barragem Paiva de castro (Fonte: empresa estudada) 

 

Ao contrário, na figura 20 a seguir é apresentado o histórico real do nível da barragem 

Paiva Castro, de janeiro de 2000 a julho de 2019. Nota-se que o nível real extrapolou os 

limites máximos e mínimos em algumas ocasiões. Caso o sistema autônomo já tivesse 

sido implantado, as respostas seriam mais ágeis e eficazes, contribuindo para evitar 

essas anomalias.  
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Figura 20 – Limites máximos e mínimos ultrapassados (Fonte: empresa estudada) 

 

O conjunto de dados utilizados para treinar forneceu uma gama de situações 

registradas no histórico da barragem Paiva Castro e todas estas ocorrências serviram 

para mostrar que a ferramenta utilizada para a modelagem atingiu plenamente o 

esperado deste estudo. 
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4.7    AVALIAÇÃO ECÔNOMICA 

 

Os custos do projeto foram levantados com o auxílio de consultas realizadas 

com empresas do ramo de técnicas de IA. Foram considerados, além dos elementos do 

sistema necessário para a movimentação das comportas (sensores e atuadores), todos 

os serviços de iluminação, instalação, revitalização de estruturas, substituição dos 

painéis existentes por mais modernos. O projeto, no Sistema produtor de água, tem 

cinco pontos relevantes, apresentados na tabela 02 abaixo, junto com seu custo de 

implantação. 

Tabela 2: Coleta de Dados: Investimento no Projeto março de 2019 

 Pontos relevantes de instalação Investimento 

Descarga de jusante da barragem do Rio Jaguari U$$ 17.100,00 

Descarga de jusante da barragem do Rio Jacareí U$$ 17.100,00 

Comporta do túnel 05 (Nazaré Paulista/SP)  U$$ 17.100,00 

Comporta do túnel 06 (Piracaia/SP) U$$ 17.100,00 

Descarga de jusante da barragem Paiva Castro U$$ 17.100,00 

Total dos Investimentos de Capital (CAPEX) U$$ 85.500,00 

Serviços de integração do sistema de IA U$$ 86.000,00 

TOTAL DOS INVESTIMENTOS U$$ 171.140,00 

 (Fonte: empresa do estudo) 

 

Com a redução gradual do quadro de funcionários do SPA nos últimos anos, 

redução muitas vezes causada por aposentadorias dos funcionários, o projeto supre a 

demanda para o gerenciamento operacional deste sistema de abastecimento da RMSP 

evitando a contratação de nova mão de obra. Nos últimos 20 anos, houve redução de 

41% no quadro de funcionários da Cia de Saneamento atuando nesta área. O gráfico 04 

a seguir mostra a variação do número de funcionários do Sistema Produtor de Agua, 

entre 1999 e 2019. 
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Gráfico 04: Gráfico de diminuição dos funcionários (Fonte: empresa do estudo) 

 

Antes da implantação do projeto, as manobras e movimentação das válvulas e 

comportas eram todas executadas manualmente, e o deslocamento de carro para este 

trabalho chega a percorrer distâncias de até 120 km por manobra solicitada, o que 

gerava gastos com o deslocamento da equipe (como o consumo de combustíveis), além 

do tempo gasto para que o funcionário percorra todo o trajeto, incluindo as paradas 

para movimentar os equipamentos em cada local de instalação. A tabela 03 abaixo 

mostra os ganhos financeiros anuais tangíveis após a implantação do projeto: 

Tabela 03: Coleta de Dados: Gastos anuais nas situações antes e após implantação 

 
Situação 

atual 

Após 

implantação 
Redução Economia 

Deslocamento do 

operador 
131.400 km 0 km 100 % 131.400 km 

Mão de Obra + 

(50% encargos) 
U$$117mil U$$ 41 mil 65% U$$ 76,1 mil 

Locação de 

veículos 
U$$ 21,2 mil U$$ 10,6 mil 50% U$$ 10,6 mil 

Combustível U$$ 12,5 mil U$$ 6,21 mil 50% U$$ 6,21 mil 

TOTAL U$$151 mil U$$ 57,8 mil 61,6% U$$ 92,93 mil 

(fonte: empresa do estudo) 

Além desses ganhos pela economia gerada, outros ganhos relevantes (porém 

alguns intangíveis e outros difíceis de serem mensurados) são:  
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 Aumento na rapidez do controle de vazões das comportas, uma vez que o 

acionamento será realizado em tempo real (online); 

 Otimização da mão de obra, pois os operadores não precisarão mais sair 

do seu local de trabalho para execução das manobras, perdendo tempo em 

deslocamentos, e ainda reduzindo ou eliminando riscos de acidentes de 

trânsito no deslocamento dos operadores; 

 Redução do número de horas extras, uma vez que as operações de 

manobra podem ser necessárias a qualquer momento o que pode fazer 

como que o operador tenha que exceder sua jornada de trabalho; 

 Armazenar eletronicamente o conhecimento técnico operacional do 

sistema, colaborando para uma melhor gestão do conhecimento na 

empresa. 

Além do investimento total (projetado em U$$ 171, 14 mil) e dos benefícios 

gerados anualmente (projetado em U$$92,93 mil), apresentados anteriormente, para se 

avaliar a viabilidade financeira do projeto são necessárias algumas informações 

adicionais que possibilitarão montar o fluxo de caixa do projeto. O custo operacional 

do sistema foi projetado, em uma estimativa conservadora, em 10% do investimento, 

ou seja, pouco mais de U$$ 17.100,00 por ano. Esse valor refere-se aos custos de 

operação e manutenção de todos componentes do sistema adicionados pelo projeto. 

Além disso, os componentes do projeto tem vida útil de 10 anos e a depreciação dos 

investimentos acontece de maneira linear nesse período, alcançando valor anual de 

U$$ 8.540,00. 

A análise financeira de viabilidade foi desenvolvida utilizando o fluxo de caixa 

descontado, calculando-se os parâmetros normalmente utilizados na avaliação de 

viabilidade de empreendimentos, tais como a taxa interna de retorno (TIR), o valor 

presente líquido (VPL), o payback time descontado (PBTD) e a taxa de retorno sobre o 

investimento (ROI). Finalmente, para descontar o fluxo de caixa projetado, foi 

utilizado o custo médio ponderado de capital da Cia de Saneamento, no valor de 8,11% 

ao ano (ARSESP, 2018). Como esse custo médio ponderado de capital (CMPC) trata-

se de uma taxa real, o fluxo de caixa será calculado a valores constantes, sem reajustes 

inflacionários, de modo a não distorcer a análise (BRIGHAM et al., 2001). A tabela 04 

abaixo apresenta a simulação de fluxo de caixa do projeto. 
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Tabela 04:Ganhos econômicos: Simulação de Fluxo de Caixa do Projeto 

 

Fonte: O Autor 

 

A partir do fluxo de caixa projetado, é possível observar os ganhos do montante 

de U$$ 50.97 mil dólares anuais e assim calcular os parâmetros de viabilidade do 

projeto, cujos resultados são apresentados na tabela 05. 

Tabela 5: Ganhos econômicos resultados 

 

Fonte: O autor 

 

O valor presente líquido (VPL) do projeto de instalação supera U$$ 227,25 mil, 

demostrando a viabilidade econômica do projeto. A taxa interna de retorno (TIR) é de 

32,82%, muito superior ao custo médio ponderado de capital da CIA e o payback time 

descontado (PBTD) ocorre já no quarto ano de operação do sistema. O retorno do 

investimento (ROI) é de 03 anos e meio com 249% em sua versão simples e de 133% 

em sua versão considerando os fluxos de caixa descontados (retorno real). 
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4.8    AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

 

As barragens servem de agentes de reservação de grandes volumes de água, 

permitindo que, durante a época de estiagem, os volumes dos rios a sua jusante tenham 

uma vazão constante, contribuindo para que as cidades a sua frente tenham água 

suficiente para suas necessidades de consumo. Neste ponto, o controle das jusantes está 

sendo beneficiado pela maior agilidade com a implantação do projeto, mantendo as 

vazões em níveis mais constantes e regulares, e gerando melhor aproveitamento e 

economia de água, como ilustrado a seguir.  

O Sistema produtor de água necessita em torno de 160 manobras de jusante por 

ano, e o despejo de água pela jusante (sentido da continuidade dos rios) tem uma média 

anual de 6.000 litros de água por segundo. Todas às vezes em que uma manobra de 

redução de jusante era necessária, a manobra demorava em média 2h30 para ser 

executada, pois a equipe precisava percorrer 120 km fazendo o fechamento em todas as 

estações, uma vez que todas elas encontram-se em série. Com a implantação do 

Projeto, esta manobra é feita imediatamente. Se a manobra, por exemplo, requerer o 

fechamento da comporta para a redução da vazão em 50%, tem-se uma economia de 

água reservada em torno de 3.000 litros de água por segundo. Ao reduzir a operação 

em 2,5 horas (9.000 segundos), o sistema observa uma economia de 27 milhões de 

litros por manobra (9.000 segundos/manobra x 3.000 litros/segundo). Considerando 

uma média de 160 manobras por ano, tem-se uma economia de água reservada igual a 

4,32 bilhões de litros de água por ano. Esse montante anual é suficiente para abastecer 

73.000 pessoas (considerando um consumo médio diário de 162 litros/pessoa).  

Ainda neste sentido é possível avaliar outros ganhos; como a diminuição de 

emissão de gases, pois a equipe operacional deixou de percorrer 19.200 km por ano, 

pelo cálculo de 160 manobras anuais percorrendo 120 km, além da economia em 

combustível no montante de U$ 5.487,80 já apresentada na tabela 4. Segundo Teixeira 

et al. (2008), todos os veículos com motores de combustão lançam na atmosfera muitas 

substâncias tóxicas, que ao ser inalado pelo ser humano podem causar vários efeitos 

negativos à saúde, sendo os mais afetados idosos e crianças. 

Com a queima inadequada dos combustíveis nos motores estes lançam uma 

enorme quantidade de gás carbônico na atmosfera, contribuindo para o aumento do 
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efeito estufa e ao aquecimento global. Neste sentido, este projeto também colabora 

para uma menor emissão de gases na atmosfera, não sendo mais necessários os 

deslocamentos para realizar as manobras. 

Levantando a quantidade de materiais anuais, utilizou-se o método Wuppertal 

(2014), avaliando as mudanças ambientais causadas com a extração dos recursos 

naturais do sistema de abastecimento, o que resultou em ganhos ambientais bem 

relevantes, mostrando o impacto ambiental devido à economia pela quantidade de 

água. A tabela abaixo apresenta os índices de intensidade material da água potável, 

compilados pelo Wuppertal Institut (2014), mostrando que para a produção de 1,00 kg 

de água potável são requeridos 1,30 kg de água, e a seguir é apresentada tabela 06 com 

a economia de água potável em um ano de material abiótico.  

Tabela 6 : Tabela de MIF 

– 

Fonte: Material Intensity Factors do Instituto de Wuppertal 

Dentro das informações coletadas e a economia de água conseguida com a agilidade 

operacional do sistema tabela 07 de MIF abaixo mostra os valores reais com os dados 

dos ganhos deste estudo: 

Tabela 07: Tabela de MIF 

Elemento M. Abiótico M. Biótico Água Ar Unidade 

IF 0,01 - 1,30 0,00 kg/kg 

M 4.320.000.000 - 4.320.000.000 4.320.000.000 kg/ano 

MIF 43.200.000 - 5.616.000.000 0 kg/ano 

MIC = 

MIT 
5.659.200.000 kg/ano 

Fonte: Instituto de Wuppertal 
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Segundo Odum (1998), todo ecossistema é constituído e classificado como 

meios bióticos e abióticos com relação entre si, sendo os bióticos os organismos vivos 

e os abióticos aqueles não vivos. São exemplos de bióticos, as plantas e seres 

heterótrofos e os abióticos são influentes para os bióticos, como a água, ar, minerais 

entre outros. 

Com a quantidade reduzida de viagens efetuadas pela equipe operacional, e 

considerando que a massa do veículo seja de 1 tonelada e multiplicando pelo fator de 

intensidade de material (MIF – Material Intensity Factor), nota-se também a redução 

de impacto ambiental por um menor lançamento de emissões na atmosfera. Na tabela 

08 abaixo é mostrado o impacto ambiental evitado pela diminuição na quantidade de 

deslocamentos pela equipe de operação. 

Tabela 08: Tabela de MIF 

Elemento M. Abiótico M. Biótico Água Ar Unidade 

IF 0,22 - 1,91 0,21 kg/tkm 

M 131.400 - 131.400 131.400 tkm/ano 

MIF 28.908 - 250.974 27.594 kg/ano 

MIC = 

MIT 
307.476 kg/ano 

Fonte: Instituto de Wuppertal 

 

4.9 AVALIAÇÃO SOCIAL 

 

Todo sistema de produção de água contribui para uma melhoria da qualidade da 

vida humana. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2003), o consumo 

recomendado de água é de 110 litros por habitante e dia, com um valor mínimo de 100 

litros de água diários por habitante para uma adequada manutenção de níveis de 

higiene e saúde. No Brasil, a média de consumo é de 162,6 litros de água por dia, 

porém o crescimento desordenado em áreas de mananciais e a falta de um adequado 

plano de ocupação do solo coloca em risco a disponibilidade do recurso hídrico, além 

de comprometer sua qualidade. Esses fatores fazem com que exista a necessidade de 
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buscar novos mananciais, que são cada vez mais distantes, dificultando e tornando 

mais complexa a operação dos sistemas de abastecimento de água. 

Desse modo, é evidente a necessidade de se realizar a operação dos SPA de 

maneira mais inteligente, eficiente e ágil, contornando os desafios impostos pelo 

crescimento demográfico desordenado e garantindo o abastecimento à população. 

Além disso, o projeto também propicia uma melhor gestão dos planos de contingência 

(cheias), melhorando a sua confiabilidade e aumentando a segurança das barragens, 

com importantes ganhos sob os aspectos sociais das populações a sua jusante. Ainda 

nesse sentido, todas as represas do SPA possuem um plano de contingência de cheias, 

para que na época de chuvas seja possível armazenar o máximo de água e, ao mesmo 

tempo, os rios a sua jusante fiquem dentro das suas calhas. Dessa forma a operação 

contribui significativamente para que não ocorram enchentes nas cidades e vilarejos a 

sua frente. Para esta época em questão, os níveis das barragens são mantidos o mais 

baixo possível operacionalmente, de modo que seja possível absorver os grandes 

volumes advindos dos rios a sua montante, que têm suas vazões aumentadas nesta 

época chuvosa. Novamente, este projeto operacional inteligente da operação 

contribuirá para uma maior agilidade e rapidez na operação, evitando a ocorrência de 

emergências. A figura 21 abaixo mostra o fluxo de operação a ser seguida em caso de 

cheia, em uma das barragens do sistema produtor de agua: 

 

Figura 21: Fluxograma de Operação em caso de cheia, barragem Paiva Castro 

      (Fonte: empresa estudada) 
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Todos estes dados foram inseridos na aprendizagem do sistema, permitindo que 

este plano de contingência ocorra de forma automática. Conforme os níveis de água 

forem subindo, as graduações de abertura das comportas são realizadas de forma 

autônoma. 

Além desses efeitos, existe também um ganho interno observado na empresa. 

Em todo o sistema produtor de água existem várias regras operacionais, que atualmente 

são transmitidas pelos colaboradores ao longo do tempo, mas nem sempre são 

documentadas e arquivadas de maneira adequada em procedimentos operacionais. 

Com o projeto, todos estes procedimentos estão armazenados dentro da lógica 

computacional do sistema, garantindo uma maior retenção do conhecimento 

operacional do sistema, deixando assim armazenado eletronicamente o conhecimento 

técnico operacional, o que contribui para uma mais efetiva gestão do conhecimento 

sobre a operacionalidade do sistema. Desse modo, a operação acontecerá com mais 

segurança, beneficiando a população atendida.  

Um exemplo em que a utilização deste sistema autônomo poderia trazer 

maiores benefícios sociais pela sua agilidade e rapidez é exatamente na ocorrência de 

cheias, em que o plano de contingência precisa ser acionado. Em março de 2016 houve 

uma grande precipitação, fazendo com que o plano de contingência de cheias tivesse 

que ser acionado (AMAMBAI NOTÍCIAS, 2016). Devido às fortes chuvas ocorridas 

nessa ocasião, 11 de março de 2016, a capacidade do reservatório Paiva Castro saltou 

de 45% para 97% em menos de 24 horas, fazendo com que as comportas tivessem que 

ser abertas para evitar o risco de transbordamento e/ou rompimento da barragem. 

Devido a esta operação, a vazão da barragem para o rio Juqueri chegou a 50 m³/s 

enquanto a sua vazão normal é de apenas 1 m³/s. O município de Franco da Rocha 

acabou sendo afetado, com parte das ruas ficando alagadas e pelo menos 35 pessoas 

tendo que serem removidas de suas casas.  

Após esse evento, houve um questionamento por parte do Ministério Público 

sobre a real necessidade de se realizar a abertura das comportas, operação que 

impactou os habitantes de Franco da Rocha e municípios vizinhos. Caso o sistema 

autônomo já estivesse em operação, é claro que as condições meteorológicas não 

seriam alteradas, porém com um sistema de respostas mais rápidas, os efeitos das 

chuvas torrenciais poderiam ser amenizados por uma operação de abertura mais 



95 
 

gradual, que poderia ser iniciada mais cedo, ao invés de uma abertura repentina das 

comportas quando a situação tornou-se emergencial.  

Além disso, com a automatização das comportas, utilizando a inteligência 

artificial, a operação de abertura e fechamento passa a ser independente e movida por 

critérios totalmente técnicos, mais transparentes, e sem nenhum tipo de subjetividade 

como a que gerou os questionamentos do Ministério Público no episódio de março de 

2016. A adoção desta tecnologia aumenta a confiabilidade nos controles dos limites 

operacionais, minimizando os riscos de transbordo das barragens e mitigando o 

impacto de eventos como os que aconteceram em Franco da Rocha em 2016.  
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CAPITULO 5. DISCUSSÕES 

 

Todas as mudanças tecnológicas são normalmente caracterizadas por rupturas 

abruptas e radicais, principalmente quando há incorporação de tecnologias que 

permitem o alcance de novos patamares de produtividade ou o estabelecimento de 

novas relações de produção, com impactos sociais, econômicos e até mesmo políticos.  

Sobre mudanças Lee et al, (2014) analisaram sobre as transformações no setor 

produtivo com a implantação de tecnologias e transformações usando ferramentas 

automáticas de produção. 

Diversos autores concordam que o mundo está vivendo um período intenso de 

transição com a quarta revolução industrial ou, como é mais conhecida, a Indústria 4.0. 

O surgimento e a implementação em larga escala de inovações tecnológicas que 

permitam a conectividade de diferentes dispositivos e a sua interação em sistemas 

ciberfísicos, possibilitando a tomada de ações inteligentes e integradas, vão mudar de 

forma radical o mundo como o conhecemos e direcionar o caminho das indústrias na 

próxima década. Esta transição foi mostrado no estudo de (WAN et al, 2016), como 

um novo conceito em ambientes industriais, utilizando o IOT para as trocas de dados 

entre as máquinas, conectadas a rede e o crescente numero de dispositivos industrias se 

comunicando entre si. 

Este novo período da história econômica da humanidade está sendo moldado por 

um aglomerado de tecnologias como a chamada Internet das coisas, Big data, realidade 

aumentada, inteligência artificial, nanotecnologia, biologia sintética e impressão 3D, 

onde os equipamentos e dispositivos trabalharão juntos, conectados uns aos outros por 

meio da internet. Algumas tecnologias ainda se encontram nos estágios iniciais de seu 

desenvolvimento e ainda não demonstraram sua capacidade total. Mas suas 

potencialidades são enormes e seus desdobramentos terão profundos impactos na 

forma como tudo é produzido, afetando todo modo de vida que se conhece hoje. Neste 

contexto Stock e Selinger (2016), mostram ferramentas de software para adaptação de 

equipamentos existentes nas indústrias analisam  a ferramenta Enterprise Resouse 

Planing (ERP) como suporte ao planejamento corporativo e comercial. 

Nesse contexto, esse trabalho buscou analisar a aplicação de sistemas e 

tecnologias da indústria 4.0 no sistema produtor de água da empresa que abastece a 

cidade de São Paulo. O principal argumento para justificar o investimento nas 
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tecnologias da indústria 4.0 está na agilidade operacional e nos ganhos econômicos, 

sociais e ambientais proporcionados por meio do monitoramento autônomo em tempo 

real, com redução dos custos de operação. 

 O estudo de caso que analisou o uso da inteligência artificial em um sistema 

autônomo de monitoramento e controle do reservatório mostrou ganhos reais, 

melhorando a gestão do nível da água do reservatório, com agilidade e evitando gastos 

com deslocamento da equipe de operação, além de manter o volume de água em níveis 

otimizados, evitando o desperdício de água. Sendo assim, demonstrou-se que esse 

sistema é o ideal para a gestão integrada e controle do sistema de barragens.  

Os ganhos econômicos verificados através do ROI ocorreram pela redução de 

despesas com a manutenção de uma equipe operacional de plantão, pois o sistema 

autônomo permite reduzir gastos de deslocamento e mão de obra. A economia de 

gastos com combustíveis também ficaram evidentes com a redução de deslocamento 

para realizar as manobras. Outras economias também ficaram evidenciadas neste 

trabalho, como a rapidez no controle de vazões uma vez que o acionamento da 

comporta será realizado em tempo real, aperfeiçoa a mão de obra, com os operadores 

centralizados em sua base não necessitando mais os deslocamentos. Outra evidência 

econômica é a redução de horas extraordinárias realizadas pelas equipes operacionais, 

uma vez que não precisam mais prolongar as jornadas de trabalho. Este resultado 

colabora com a pesquisa de Yingchi et al. (2017), que identificaram multiplicação de 

dados imprecisos e propuseram um algoritmo de processamento eficiente PT-Top  K 

bifásico, capaz  de selecionar os dados no monitoramento de segurança de barragens, 

reduzindo custos de transmissão na ordem de 87,5 % houve também ganhos de tempo 

em até 54,5 5 mais rápidos nestas transmissões. A pesquisa de Magrini et al. (2018) 

apresentam um modelo de  monitoramento  de segurança de barragens  para usinas 

hidrelétricas, transmitindo os dados de comunicação através de dispositivos eletrônicos 

inteligentes. O modelo utiliza a Internet das coisas como ferramenta de baixo custo 

para resolver a integração em plataformas de hardware.  Portando este trabalho 

avançou mostrando que a utilização da inteligência artificial, tecnologia habilitadora da 

indústria 4.0apresentou ganhos econômicos relevantes com o retorno de investimento 

apresentado, mostra as possibilidades para as empresas de saneamento e produção de 

água vantagens econômicas com diminuição de custos operacionais, agilidade e 

economia de combustível com menos deslocamento para realização das manobras, 
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pode ser uma vantagem competitiva para a empresa podendo trazer mais 

investimentos, dessa forma este trabalho corrobora para a pratica e também para a 

teoria por analisar um elemento da indústria 4.0 apresentando a viabilidade econômica. 

Além disso, este estudo demonstrou que os resultados da implantação de um 

sistema de controle autônomo permitem ganhos ambientais através da economia de 

água, pela agilidade da manobra da comporta, otimizando o nível do reservatório e 

eliminando o escoamento indesejado de água. Além disso, a automação reduz as 

emissões de gases que seriam geradas pelos veículos durante o deslocamento, uma vez 

que essa locomoção deixa de existir. Com as mudanças climáticas, os eventos 

meteorológicos extremos se tornaram mais frequentes e menos previsíveis. Nesse 

cenário, a agilidade na operação e resposta de um sistema hidrológico é fundamental 

para a segurança e o bem-estar dos usuários e das populações no entorno do sistema. A 

implantação desta tecnologia aumenta a confiabilidade na operação do sistema, 

garantindo que os controles dos limites operacionais sejam respeitados e que o nível do 

reservatório seja otimizado, garantindo o melhor compromisso entre a reservação de 

água e atendimento à demanda. A economia de água com as manobras realizadas em 

tempo real permite um armazenamento de água o suficiente para uma cidade de 73.000 

habitantes por um ano. Este resultado corrobora com o resultado da pesquisa de Kumar 

e Vimalraj (2017) que descrevem que o controle do nível de uma barragem através da 

internet das coisas ao contrario de uma barragem controlada de modo convencional 

pode mostrar o aumento ou diminuição da quantidade de água armazenada, substituído 

o controle físico. Este trabalho avançou em ganhos ambientais reduzindo a emissão de 

gases na atmosfera lançados pela queima de combustível dos veículos que eram 

utilizados para realizar as manobras. Outro ganho de grande relevância foi a economia 

de água com as manobras sendo realizadas em tempo real o que mostra a importância 

do uso da tecnologia em ganhos ambientais, dessa forma este trabalho corrobora para a 

pratica e também para a teoria por apresentar e quantificar os ganhos ambientais em 

decorrência de implantar uma tecnologia da indústria 4.0. 

O ganho social está manifestado qualitativamente no controle de cheias do rio a 

jusante do reservatório onde foi implantado o sistema, a barragem Paiva Castro. O 

controle autônomo e eficiente do sistema, com monitoramento online e respostas ágeis 

para garantir que a água do reservatório esteja nos níveis mais adequados o tempo 

todo, impede que milhares de pessoas sofram com os efeitos negativos de enchentes, 
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garantindo que o sistema obedecerá tecnicamente ao plano de contingência da empresa, 

mostrando transparência para os órgãos oficiais.  Estre trabalho colabora com a 

pesquisa elaborada por Jia et al. (2016) que desenvolveram um modelo de decisão para 

direcionar em tempo real as operações de barragens para mitigar inundação, obtendo 

uma solução ótima. Aplicaram o modelo na bacia do rio Shiguan, China que possui 

dois reservatórios e três pontos de controle de cheias, o modelo mostrou um 

desempenho de redução do pico de fluxo em todos os cenários operacionais. Este 

resultado também corroborou em outro trabalho de pesquisa de Gareey et al. (2015) 

que fez uma analise de automação de comportas de barragens utilizando controladores 

lógicos programáveis, com ênfase na segurança da população a jusante, oferecendo 

uma proposta de uso de um CLP específico (AC500PM554 V13), considerando a 

presença de seres humanos à jusante da barragem, saciando as necessidades de geração 

de energia e irrigação.  E por fim este trabalho de pesquisa mostrou avanço nos ganhos 

sociais qualitativos na mitigação de inundações para as comunidades a sua jusante com 

a agilidade da execução de manobras e sendo realizadas dentro dos critérios técnicos 

inseridos na inteligência artificial, melhorando confiabilidade e transparência na gestão 

da barragem e auxiliando o plano de contingência de cheias, dessa forma este trabalho  

colabora para a prática e também para a teoria por considerar aspectos sociais 

mitigados em decorrência da implantação de uma tecnologia da indústria 4.0. 
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CAPITULO 6   CONCLUSÕES 

 

Este trabalho conclui que foi possível analisar a adoção da inteligência artificial 

como um caminho para implementar os conceitos da Indústria 4.0 na operação de 

barragens. Essa iniciativa possibilita o monitoramento e o controle em tempo real das 

aberturas de comportas, trazendo ganhos econômicos pela diminuição dos custos 

operacionais, menos deslocamentos de equipes e diminuição da geração de horas 

extraordinárias. Os ganhos foram na ordem de 92,93 mil dólares anuais e o retorno 

financeiro do investimento será de três anos e meio. 

A implantação do sistema também trouxe ganhos ambientais, garantindo uma 

melhor gestão da reservação de água na barragem, otimizando o nível e o volume de 

água armazenada, com as manobras ocorrendo de forma imediata, economizou 4,32 

bilhões de litros o suficiente para abastecer uma cidade de 73.000 habitantes por um 

ano levando em consideração um consumo médio de 162 litros/habitante, Portanto foi 

identificado que a economia de água evitou 5,7 milhões de toneladas de impacto 

ambiental ao ano.  Outro ganho ambiental verificado, indireto, é a menor emissão de 

gases na atmosfera devido a redução de deslocamento com veículos, eles deixaram de 

rodar 19.200 km anuais. Portanto foi identificado que a redução de deslocamento de 

veículos evitou 0,3 milhões de toneladas de impacto ambiental ao ano. 

Finalmente, existem ganhos sociais pela maior segurança na operação do 

sistema em períodos de cheias da barragem objeto deste estudo, o plano de 

contingencia para tal período foi implantado dentro da tecnologia garantindo 

tecnicamente a sua execução, controlando assim os rios dentro da sua calha, e 

impedindo que haja enchentes em áreas urbanas e comunidades a jusante do 

reservatório. 

A implantação de tecnologia de automação com inteligência artificial, dentro 

do escopo da indústria 4.0, é uma poderosa ferramenta para as empresas de 

saneamento para obtenção de um maior controle das comportas, aperfeiçoando a rotina 

operacional e melhorando a gestão do sistema, o que se traduz em redução dos custos 

operacionais, no caso desta empresa estudada, outros resultados mais evidentes além 

dos já descritos acima são a retenção do conhecimento das regras operacionais, a partir 

de sua retenção na lógica de programação da inteligência artificial. O conhecimento 

operacional que era tácito torna-se um conhecimento formalizado e explícito, que pode 



101 
 

ser mantido na empresa independentemente da manutenção dos quadros de recursos 

humanos.  

A limitação deste estudo foi focar a implantação do projeto de inteligência 

artificial em apenas uma barragem, o que foi necessário devido à grande dificuldade na 

gestão do sistema produtor de água, que neste caso é um dos maiores do mundo. O 

enfoque em um ponto localizado do sistema foi importante para permitir isolar os 

efeitos gerados e a quantificação dos ganhos, pois em um sistema muito grande e 

complexo os ganhos estariam imersos em uma série de outros efeitos secundários e 

independentes.  

É notado que as mudanças tecnológicas são normalmente caracterizadas por 

rupturas, que podem ser mais ou menos abruptas e radicais, especialmente quando há 

incorporação de tecnologia, causando impactos sociais, econômicos e ambientais. No 

caso da empresa objeto do estudo de caso, os potenciais impactos são positivos tanto 

na perspectiva econômica, como nas perspectivas ambiental e social, como foi 

demonstrado neste trabalho.  

Nesse sentido, esse trabalho pode contribuir para a comunidade acadêmica e 

para a sociedade como um todo, ao ter investigado como a inteligência artificial, dentro 

do escopo da indústria 4.0, pode contribuir para gerar ganho econômico, ambiental e 

social na operação de uma barragem, inserida em um dos maiores sistemas de 

abastecimento de água do mundo.  

Como sugestões para próximos estudos e melhorias ao projeto, incorporando 

outras tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, pode-se citar a prática de 

armazenamento de dados na nuvem, a criação de um aplicativo para controle da gestão 

da produção do sistema, ou ainda a aplicação de novas tecnologias sobre a manutenção 

utilizando tecnologia big data, determinando quando e onde as intervenções de 

manutenção devem acontecer.  
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