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RESUMO 

 

As ferramentas de previsão de demanda, quando bem desenvolvidas, permitem obter um 

maior conhecimento do consumo e a otimização do sistema de abastecimento de água. Com o 

crescimento constante da população, a ONU estima que até 2030 o mundo necessitará de 40% 

a mais de água para suprir as novas necessidades [1], o que implicará na necessidade de uma 

melhor gestão do recurso. No entanto, a determinação da demanda futura, requer o 

conhecimento de variáveis que influenciam diretamente no consumo de água. A fim de 

conhecer esta relação, a interpretação das possíveis variáveis quando processadas por  mapas 

auto-organizáveis de Kohonen [2] (SOM, do inglês self-organizing maps) pode possibilitar 

reconhecer os padrões entres as variáveis, servindo como ferramenta para a determinação do 

conjunto de fatores que explicam a demanda de água. Com intuito de validar essa proposição, 

avaliaram-se dados históricos de demanda de água de 4 setores da cidade de Franca, 

localizada no interior de São Paulo – Brasil, além de dados climáticos e sociais, tais como, 

temperatura, velocidade do vento, umidade do ar, pluviosidade e dia do mês, dia da semana, 

hora, ano e feriado. A partir dos dados os mapas conseguiram agrupar dados com interações 

não-lineares, mostrando correlações não conhecidas anteriormente. O estudo proporciona um 

melhor entendimento entre a relação das variáveis e demanda hídrica, auxiliando assim nos 

estudos de estimativas de demanda em tempo real. 
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