
I&D EM PERDAS DE ÁGUA E 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Dália Loureiro

Departamento de Hidráulica e Ambiente, 

Núcleo de Engenharia Sanitária, LNEC



Porque é que os serviços urbanos são consumidores importantes de energia?

Serviços urbanos de água: 3-4% do consumo de energia em Portugal  (PENSAAR 2020)
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Quais os atuais desafios em termos de eficiência energética nos serviços 

urbanos?

• Elevados volumes de perdas de água nos 

SAA;

• Elevados volumes de afluências indevidas 

nos SARP;

• Equipamentos de bombeamento pouco 

eficientes;

• Subutilização da capacidade de tratamento;

• Desenho ineficiente dos sistemas;

• Formas de operação pouco eficientes do 

ponto de vista energético.
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SAA - captação, tratamento, transporte e distribuição pública de água

SARP - drenagem, tratamento, descarga e reutilização de águas residuais e pluviais



I&D em perdas de água e de energia em SAA

• Desafios perdas de água

 Enfoque no controlo de perdas reais 

 Maior desconhecimento sobre as perdas aparentes

 Impacto das perdas de água centrado na visão de 

curto prazo e na dimensão económico-financeira

• Desafios energia

 Componente menos conhecida

 O custos de energia representam 22% dos custos 

correntes

 Abordagens centradas na eficiência dos 

equipamentos

 Necessidade de conhecer outras origens de 

ineficiência (layout, perdas de água, operação)

• Projeto: iPerdas

• Contributos

 Principais contributos em I&D: método para cálculo 

do balanço energético simplificado e completo e 

teste em 24 EG nacionais (Mamade, PhD, 2015-)

 Quantificação da energia devida a ineficiência no 

bombeamento, layout&operação e perdas de água

 Avaliação da eficiência energética em sistema de 

captação, transporte e distribuição



iPerdas 2016 – Análise da situação de referência 
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iPerdas 2016 – Táticas e investimentos

Táticas (equipamentos):

• Substituição dos grupos eletrobomba 

identificados como prioritários

• Auditorias energéticas

• Otimização energética (meteorologia e 

consumos)

• Alteração do modo de operação

Outras táticas para melhoria de eficiência:

• Alteração de layout da rede (TIF)

• Gestão de pressões (TOM)
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I&D em perdas de água e de energia no ciclo urbano

• Desafios

 Menos de 1/3 em SAA e menos de 1/6 em SARP 

apresentam um nível de serviço bom ou aceitável 

em termos de eficiência energética dos 

equipamentos

 SAA fornecem cerca de 2,7x a energia mínima 

necessária, (potencial de melhoria em alterações 

no layout, na operação e na redução de perdas de 

água e equipamento)

 Necessidade de aumentar a cobertura da rede de 

águas residuais e pluviais, por vezes com recurso 

a sistemas por bombeamento

 Adequar o consumo de energia aos requisitos de 

qualidade, às concentrações e cargas afluentes, 

tendo em conta a utilização da capacidade de 

tratamento (ETAR)

 Adotar novos processos de tratamento (exigentes 

em termos de consumos de energia?)

• Projeto: Avaler+ (2018-2021)

• Objetivos: 

 avaliação do desempenho energético em termos 

de consumo, produção, gastos e emissões de GEE 

nos SAA e SARP; 

 apoio na tomada de decisão sobre o 

estabelecimento de prioridades de atuação e 

seleção das medidas de aumento de eficiência 

energética a implementar; 

 monitorização do impacto das medidas de 

eficiência energética implementadas

• + info

 Financiador: FAI (DGEG)

 Coordenador: LNEC

 Parceiro: IST e várias EG



Avaler+: Racional do projeto

1. Sistema ou

conjunto de sistemas
2. Etapa

3. Componente ou

subsistema

4. Processo ou 

equipamento

- A energia é relevante? - Qual é a etapa crítica? - Qual é a componente crítica? - Qual é o processo crítico?

Sim, porque representa: Adução e distribuição, porque representa: Área AA3, porque representa: EE2, porque representa:

 1/3 dos gastos operacionais 

 47% do consumo total de energia 

elétrica (kWh)

 Desempenho insatisfatório em KPI 

(kWh/m3/100 m)

 23% do consumo total de energia 

elétrica (kWh)

 Desempenho aceitável em KPI 

(kWh/m3)

 9% do consumo total de energia 

elétrica (kWh)

 Desempenho aceitável em KPI 

(kWh/m3)



I&D em perdas de água e de energia noutros setores 

Setor urbano Setor agrícola Setor industrial

Aproveitamento hidroagrícolas

Redes de transporte (primário) e de distribuição 
(secundário) com elevado potencial de melhoria 
água&energia

AGIR | Sistema de Avaliação da Eficiência do Uso 
da água e da energia em Aproveitamentos 
Hidroagrícolas

SAA e SARP

iGPI | Iniciativa Nacional para a Gestão Patrimonial 
de Infaestruturas

Avaler+| Avaliação da eficiência e sustentabilidade
energética nos serviços urbanos de água

Rede SAA

iPerdas | Iniciativa Nacional para o Controlo 
Eficiente de Perdas

Rede SARP

iAflui | Iniciativa Nacional para o Controlo de 
Afluências Indevidas

Tratamento

iEQTA | Iniciativa em Energia, Qualidade e 
Tratamento de Água

Grandes consumidores

Consumidores com sistemas hidráulicos extensos e 
complexos com elevado potencial de melhoria 
água&energia (e.g., aeroportos, portos) 

(Propostas em curso)



I&D em perdas de água e de energia no setor agrícola

• Desafios

 A melhoria de eficiência dos Aproveitamentos 

Hidroagrícolas, através do uso eficiente da água e 

da energia, constitui uma das principais 

preocupações das EG e uma prioridade do 

Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020 

(PDR2020)

 O aumento significativo do consumo de energia 

que representa atualmente, em média, cerca de 30 

a 40% dos custos operacionais

• Projeto AGIR

• Objetivo

 criação de um sistema para a avaliação da 

eficiência do uso da água e da energia adaptado 

aos Aproveitamentos Hidroagrícolas e 

 apoio na tomada de decisão sobre propostas de 

soluções para a melhoria da eficiência no uso da 

água e da energia

• +info

 Coordenador: Fenareg

 Parceiros: LNEC, IPS, UEvora, 3 AH

 2017-2020



Captação

AGIR: Aproveitamentos Hidroagrícolas - Água entrada
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AGIR: Aproveitamentos Hidroagrícolas - Perdas de água

Captação

Rede secundária (conduta)

Rede secundária (canal)

Tomadas de águaEvaporação (canal) 

Fugas

(canal) 

Repassos

(canal) 

Fugas (conduta) 

Volume descarregado

(canal) 

Repassos

(reservatório) 

Evaporação (canal) 

Evaporação (reservatório) 



AGIR: Adaptação dos balanços hídrico e energéticos
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Síntese

• Abordagens integradoras em termos de eficiência água e energia são essenciais 

para o cumprimento das metas nacionais de eficiência

• Abordagens com potencial para facilitar a articulação entre os sistemas de 

produção e transporte (“alta”) e os sistemas de distribuição (“baixa”)

• É importante assegurar que visão sistémica é articulada com os princípios de 

gestão de energia promovido pela ISO 50001 (equipamentos, processos) 

• Abordagens com elevado potencial de transferibilidade para outros setores

• O aproveitamento de energia é uma área que deve ser potenciada


