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→ Nexus Água – Energia

→ Inovação nas estratégias de operação em tempo real: capacidade dos

reservatórios, estrutura tarifária e pontos de eficiência de bombagem

→ Sistemas de abastecimento: 65% consumo energia do grupo AdP

→ Introdução da modelos no dia a dia da operação

→ Vida útil vs Controlo de perdas de sistemas em alta

→ Visão integrada de todo o Sistema (produção, transporte e

consumo)

→ Indicadores de eficiência energética locais

Desafio operacional



Instrumentação e controlo

Infra-estruturas

Recolha e transmissão de dados

Armazenamento e consulta de 

dados

Fusão e análise de dados

Smart Water



Baixo aproveitamento do potencial de dados disponíveis:

→ Modelos, SCADA´s, automação, bases de dados, sensores

isolados, fontes de informação

→ Dados não normalizados e em vários formatos, unidades, escalas

e amostragem

→ Silos de dados e informação

→ Email, documentos office e papel

→ Redes sociais

Desafio tecnológico



Relatórios 
estáticos

Alertas

Análise estatísitca

Previsões e 
extrapolações

Modelação 
preditiva

Otimização

Dashboards
Consultas

Relatórios a 
pedido

O que 
aconteceu?

Qual a frequência? 
Aonde? Quando?

Aonde é o problema 
exatamente?

O que fazer?

Porque é que isto 
aconteceu?

E se estas tendências 
continuarem?

O que vai 
acontecer?

Qual a melhor 
solução?

Otimização 
da gestão 

Qual a influencia de outras 
variáveis 

Como as opções 
influenciam os resultados

Como antecipar as 
opções

Relatórios 
históricos 

Relatórios 
evoluídos

Tendências

Notificação de eventos fora 
de escala

Análise Prescritiva

Análise predictiva

Análise descritiva

Técnicas estatísticas, data mining e machine learning

Desafio do Big Data

Análise tradicional
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1. Criar uma plataforma de gestão e apoio à decisão inovadora (SWSS), baseada

em 5 módulos: preditivo, simulação hidráulica, perdas, avaliação e

otimização;

2. Demonstrar a plataforma SWSS em 3 casos de estudo em condições reais de

funcionamento;

3. Diminuir o consumo de energia, as emissões de gases com efeito de estufa e

as perdas de água;

4. Estudo da implementação “bombagem inversa” em sistemas gravíticos;

O projeto LIFE SWSS



Captação 2
Estação de 
Tratamento 
de Água

Consumos 
de percursoCaptação 1

Estação de 
Tratamento 
de Água

Consumos 
finais

Solução



EPAL – Sistema demonstrador do Oeste

• 7 estações elevatórias, 
• 10 reservatórios, e
• 23 pontos de entrega. 

Consumo de energia: 9,0 GWh (2013) 

Volume de água: 9,9 Mm3 (2013). 

Metas da EPAL (Oeste):
• Redução de 15% no consumo de energia, 1,35 GWh
• Redução médias das perdas de água de 2,6% a 1%

Casos de estudo 



EPAL – Sistema demonstrador do Centro

• 4 estações elevatórias, 
• 1 estação de tratamento de água,
• 5 reservatórios, e 
• 5 pontos de entrega. 

Consumo de energia: 3,0 GWh (2013) 

Volume de água: 4,1 Mm3 (2013). 

Metas da EPAL (Centro):
• Redução de 15% no consumo de energia, 0,45 GWh;
• Redução média das perdas de água de 2,6% a 1%

Casos de estudo 



Sistema demonstrador das Águas do Algarve

• 2 ETA (Alcantarilha e Tavira), 
• 13 elevatórias, 
• 2 reservatórios, e 
• 18 pontos de entrega.

Consumo de energia: 5,0 GWh (2013)

Volume de água: 25,5 Mm3 (2013). 

Metas da AdA:
• Redução em 15% do consumo de energia, 0.75 Gwh;  
• Redução média das perdas de água no sistema de 1% para 0,8% 

Casos de estudo 



Solução

PLATAFORMA INTEGRADA SWSS

Componente on-line – Gestão operacional         Componente off-line – Planeamento&Decisão&Suporte

DADOS SCADA 
VALIDADOS 

(pressão, caudais, 
níveis)

MODELO 
HIDRAULICO 

(EPANET)

CONSUMOS DE 
ÁGUA

MODELO DE 
DETEÇÃO DE 

PERDAS

DADOS 
CADASTRO

SISTEMAS 
TARIFÁRIOS

MODELO DE 
PREVISÃO DE 
CONSUMOS

MODELO DE 
AVALIAÇÃO

MODELO DE 
OTIMIZAÇÃO

SETPOINTS E 
COMANDOS 

PARA O SCADA
ALERTAS

DETEÇÃO DE 
PERDAS

PREVISÃO DE 
CONSUMOS AO 
LONGO DO DIA

RELATÓRIOS, 
INDICADORES, 
AVALIAÇÃO DE 

CENÁRIOS



→ Levantamento das condições operacionais de referência

→ Hidráulicas e energéticas: identificação de oportunidades aproveitamento de

produção de energia, (des) adequação e condição do equipamento

→ Reabilitação/substituição de componentes (e.g., grupos)

→ Construção dos modelos matemáticos:

→ Aumento do conhecimento do sistema: operacional (eficiência) e cadastro

→ Destruição dos silos da informação

→ Redefinição da configuração do sistema

→ Alteração do modo de operação

→ Substituição de condutas com alteração de diâmetros/materiais

Resultados esperados



→ Redução de custos de energia: 5-15 % nos casos de estudo;

→ Redução das emissões de CO2: 5-15 %;

→ Redução de perdas em alta de 0,5% a 2%;

……..

Replicação a nível nacional?

Resultados esperados




