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Dimensão económica
• Perdas de água: Investimento feito no tratamento/compra 

da água não é recuperado
• Energia: Custos de energia representam uma parte 

significativa dos custos operacionais dos sistemas de 
abastecimento

Dimensão Ambiental
• Desperdício dos recursos naturais
• Protocolo  de Kyoto: necessidade de redução da emissão 

dos gases que agravam o efeito de estufa e contribuem 
para o aquecimento global

• Redução do consumo de energia com origem em 
combustíveis fosseis

As perdas de água e a eficiência energética



O primeiro passo consiste em avaliar:

1. as perdas de água – através do BH

2. a eficiência energética – através do BE

Para depois:

1. Estabelecer metas e estratégias para a redução das 

perdas e a melhoria da eficiência energética 

2. Reavaliar …

As perdas de água e a eficiência energética
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Balanço Hídrico

 Ferramenta que permite aferir o desempenho dos sistemas ao nível das perdas de água

 Baseado em balanços de massa

 Conceitos bem conhecidos e estabelecidos IWA (desde 2000)

 Requer o conhecimento dos volumes de entrada e saída do sistema

 Base anual

 Pode aplicar-se a subsistemas
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autorizado 
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Perdas de água 
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aparentes 
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reais
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Consumo medido não facturado

Consumo nem medido nem 
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Fugas nos ramais até ao ponto de 
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Fugas e extravasamentos nos
reservatórios

Fugas no sistema de adução e 
distribuição
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Balanço Hídrico

Indicadores de perdas de água
Água não faturada (%) Perdas Reais [m3/(km.dia)] 

Perdas aparentes (%)



Balanço Energético

 Ferramenta que permite aferir o desempenho energético dos sistemas de águas

 Baseado no conceito de energia mínima (com ligação ao balanço hídrico)

 Desenvolvido recentemente, conceitos ainda pouco familiares

 Requer o conhecimento da energia consumida (faturação) ou modelo matemático

 Base anual ou outra

 Pode aplicar-se a subsistemas
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Balanço Energético

Balanço Hídrico
Balanço energético (nova abordagem)
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Caso de estudo AdA

Caso de estudo TRUST



Exemplo das componentes de energia num sistema adutor
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Balanço Energético
Indicadores de desempenho energético

 Eficiência energética de instalações elevatórias 
[kWh/(m3·100m)]



Balanço Energético
Indicadores de desempenho energético

 E1 - Energia em excesso por volume de água 
entrada no sistema (kWh/m3)

E2 é uma métrica eficaz para avaliar medidas de 
redução de perdas de água

 Eficiência energética de instalações elevatórias 
[kWh/(m3·100m)]

 E2 - Energia em excesso por volume de consumo autorizado 
(kWh/m3)



Balanço Energético
Indicadores de desempenho energético

Traduz de forma direta o número de vezes que a energia 
fornecida ao sistema é superior à energia mínima 

teoricamente necessária

 Eficiência energética de instalações elevatórias 
[kWh/(m3·100m)]

 E3 - Rácio energia fornecida/energia mínima (-)

 E1 - Energia em excesso por volume de água 
entrada no sistema (kWh/m3)

 E2 - Energia em excesso por volume de consumo autorizado 
(kWh/m3)
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Caso de estudo AdA

Caso de estudo LIFE SWSS



Caso de estudo AdA

Consumo 
autorizado 

total
[m3 /ano]

Perdas de água 
totais

[m3 / ano]

Água 
facturada

26,9 
Mm3 /ano

Água não 
facturada

0,4 Mm3 

/ano

Cons. autorizado 
facturado

Consumo 
autorizado não

facturado
[m3 / ano]

Consumo medido facturado
(incluindo água exportada)

Consumo não medido facturado

Uso não autorizado

Erros de medição

Perdas aparentes 

Perdas reais

Consumo medido não facturado

Consumo nem medido nem 
facturado

Fugas nos ramais até ao ponto de 
abastecimento

Fugas e extravasamentos nos
reservatórios

Fugas no sistema de adução e 
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1,6%

26,9
Mm3 /ano

0,1 Mm3 /ano
0,5%

0,3 Mm3 /ano

1,1%



Caso de estudo AdA
Balanço Hídrico Mensal na Plataforma SWSS



Energia
potencial
(gravítica)

7,452,485
kWh/ano
(70%)
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Energia associada
a consumo
autorizado
10,580,777 kWh

(98.4%)

Energia entregue aos 
consumidores

Energia mínima

4,514,551 kWh (42%)
Energia supérflua

1,043,496 kWh (9.7%)

Energia dissipada 
associada a consumo

… nas condutas

1,935,037 kWh (18%)
… nas válvulas

1,241,447 kWh (11.5%)
… nas bombas

1,846,246 kWh (17.2%)
… nas turbinas

Energia recuperada
… associada a consumo

… associada a perdas

Energia nos pontos onde ocorrem as perdas 
Energia associada a 
perdas de água
180,589 kWh 

(1.6%)

Energia dissipada 
associada a perdas

… nas condutas
… nas válvulas
… nas bombas

… nas turbinas

Caso de estudo AdA
Balanço energético



Caso de estudo AdA
Balanço energético

Balanço Energético e Indicadores na Plataforma SWSS
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Recuperação de energia
Avaliação do potencial de recuperação na AdA

Tank Ph (kW)

VS 11.3

VL 33.1

QL 37.0

Q 51.9

RIV 53.2

PV 61.5

PA 88.5

• 7 locais com potencial

de recuperação de 

energia foram

identificados

• Elevada variação sazonal

da potência hidráulica



Recuperação de energia
Avaliação do potencial de recuperação na AdA

nq ≈ 20 – 70

(Adapted from Avellan 2010)

Bomba a funcionar como turbina

Vantagens

 Disponibilidade no mercado
 Baixo custo

Desvantagens

 Rendimentos desconhecidos
 Dificuldade no control do 

caudal



Recuperação de energia
TEST-HYDRO

Test-rig: final design of the test rig

0 1 (m)

New components

Old facility
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Recuperação de energia
TEST-HYDRO
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Test-bench Supply pumps Control cabinet

Recuperação de energia
TEST-HYDRO



Recuperação de energia
Curvas características em modo de bomba

Curvas características Curvas de eficiência



Recuperação de energia
Curvas características em modo de turbina

Curvas características Curvas de eficiência



Nota final

 Os balanços hídrico e energético são ferramentas de avaliação do 

desempenho hídrico e energético dos sistemas de abastecimento

A plataforma Life SWSS vai permitir:

• o cálculo dos balanços e dos indicadores de forma automática

• a avaliação do desempenho dos sistemas de forma contínua

• o apoio na decisão com vista à otimização da eficiência dos sistemas
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