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Como gerir os sistemas de abastecimento 

de água de modo mais eficiente?
Desafio: 



→ Nexo 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 de 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



Baixo aproveitamento do potencial de dados disponíveis:

→ Modelos, SCADA, 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

Desafio tecnológico



• Início: Setembro 2015

• Fim: Agosto 2019 

• Orçamento: 1,4 Milhões de Euros

• Co-financiamento EU (LIFE): 800.000 €

O projeto LIFE SWSS

Beneficiário Coordenador Beneficiários Associados



O projeto LIFE SWSS

Criar uma 
plataforma 

inovadora de 
gestão e suporte 

à decisão 
(SWSS)

1
Demonstrar a 

plataforma 
SWSS em 3 

sistemas

2
Diminuir o 

consumo de 
energia, 

emissões de 
GEE e perdas de 

água

3

Principais objetivos



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 



Conceito da plataforma



Balanços hídrico e energético

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



Otimização

Qual a melhor estratégia para 

operar o sistema no dia seguinte 

com vista a minimizar o custo 

global com a energia?

Previsão de 
consumos de água

Estrutura de 
Tarifário 

Eficiência dos 
Grupos 

Características dos 
sistemas

Capacidade dos 
reservatórios



Algoritmo
genético

Previsão do consumo de água

Modelação do Sistema
(EPANET)

Sistema real

Otimização da 
operação das 

bombas

Estratégia ótima 
para a operação 
nas 24h seguintes

Objetivo: 
Minimizar o custo
da bombagem

Otimização



Otimização

Constrangimentos: níveis (min/max),
características das bombas e do sistema

Variáveis de Decisão: Liga/desliga de
cada bomba ao longo de 24h (1h time
step).

Solução: Planeamento ótimo da
operação das bombas para minimização
do custo

Network structure



Interface

Visualização de dados em tempo real Relatórios

Diagnósticos em tempo real Análise detalhada KPI’s

Outputs



LIFE SWSS APP

Outputs 



→ 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 de 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%;

……..

Resultados esperados



O projeto LIFE SWSS é cofinanciado pelo instrumento financeiro LIFE da União Europeia 

ao abrigo do contrato LIFE14 ENV / PT / 000508

Marco Estrela (maestrela@isq.pt)

http://www.life-swss.eu

Questões?

mailto:maestrela@isq.pt
http://www.life-swss.eu/



