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Sistemas Inteligentes, Gestão eficiente

Os Sistemas de Abastecimento de Água são sistemas que captam, tratam e transportam água para abastecimento público. A operação destes sistemas
produz alguns impactos ambientais quer ao nível de perdas de água ao longo dos sistemas, quer ao nível dos consumos de energia e respetivas emissões
de Gases de Efeito Estufa (GEE), sendo crucial uma operação cuidada e eficiente dos mesmos. 

O projeto LIFE SWSS – Smart Water Supply Systems surge como resposta para uma gestão mais inteligente, eficiente e sustentável dos sistemas de
abastecimento de água, tendo em vista a diminuição do consumo de energia e de perdas de água, bem como a identificação de oportunidades de
aproveitamento de energia. 

Cadeia de Serviços
Para além da capacidade de integrar praticamente qualquer tipo de modelo ou fonte de dados, a plataforma SWSS permite ao utilizador realizar operações
com os dados existentes, por exemplo calcular indicadores, avaliar diferentes cenários como suporte à tomada de decisão, a visualização e extração de
dados, a configuração e emissão de alarmes e relatórios definidos por cada utilizador. 

A plataforma SWSS gere todos as operações e fluxos de informação necessários e segue uma abordagem de server client garantindo que a componente
servidor é tão genérica quanto possível e capaz de aceitar ligações das mais diversas fontes de dados e modelos. 

O servidor SWSS permite armazenar e indexar dados do sistema gerados internamente (modelos) ou através de ligações externas (sistemas SCADA, FTP,
OPeNDAP, MOTU Web Service, etc.). 

Os Clientes SWSS (versão desktop, web ou móvel) representam um interface com o utilizador e permitem a ligação com o servidor da plataforma para
interpretar e gerir dados e processos.

A plataforma SWSS representa a próxima geração de redes de água inteligentes que irá contribuir para o aumento da eficiência nos Sistemas de Abastecimento
de Água, através da redução das perdas e do consumo de energia, potenciando uma redução significativa no OPEX (despesas operacionais) para as partes
interessadas.

Criar uma plataforma inovadora de
suporte à decisão e gestão 

Demonstrar a plataforma SWSS 
em 3 casos de estudo integrados 
em sistemas multimunicipais 
de abastecimento de água 

Reduzir em 15% o consumo de
energia e respetivas emissões de CO2

e reduzir a percentagem de perdas
médias de água

Incentivar a recuperação da energia
através da implementação de bombas
a funcionar como turbinas

Disseminar os resultados do projeto.
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A Plataforma

A plataforma SWSS é uma plataforma inteligente que permite a visualização de Sistemas de
Abastecimento de Água georreferenciados, estando incluídas na plataforma ferramentas de modelação,
dados de sensores e consumos de energia das bombas.

A plataforma SWSS potencia o aumento da eficiência na gestão operacional dos sistemas de água
através da visualização da informação disponível em tempo real e a sua integração com ferramentas de
previsão e diagnóstico, facilitando a monitorização e as tomadas de decisão por parte das equipas de
operação e gestão. 

Módulos

Simulação Hidráulica - Evolução da modelação hidráulica de um utensílio de planeamento para uma
ferramenta de apoio à decisão, integrando-a na operação do dia-a-dia, providenciando a previsão
operacional do estado do sistema, definindo alertas e produzindo relatórios automáticos. 

Integrada com outros modelos desta área de especialização (ex: EPANET e o Bentley WaterGems

Preditivo - Obtenção do modelo adequado para prever o consumo diário de água e o respetivo perfil
horário de consumo, nos diferentes pontos de entrega.

Deteção de fugas - Objetivos de redução de perdas de água são parte essencial na aferição da
performance de entidades gestoras no setor do abastecimento de água, incorrendo a multas severas
caso os objetivos não sejam atingidos.

Avaliação - Metodologia abrangente, composta por um conjunto de procedimentos, para o cálculo
simultâneo de auditorias de água e energia, baseados nas melhores práticas da IWA – International
Water Association.

Otimização - Otimização da energia consumida e avaliação da existência de oportunidades de eficiência
energética. Irá incluir a capacidade de previsão do consumo e um algoritmo genérico para otimizar o
funcionamento das bombas e análise de histórico.
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3 Casos de Estudo

(1) Centro Interior

CONSUMO DE ENERGIA 
3,0 GWh
1.679 toneladas de CO2

CONSUMO DE ÁGUA
4,1 milhões de m3

(2) Oeste

CONSUMO DE ENERGIA 
9,0 GWh
4.245 toneladas de CO2

CONSUMO DE ÁGUA
9,9 milhões de m3

(3) Algarve

CONSUMO DE ENERGIA 
5,0 GWh
2.363 toneladas de CO2

CONSUMO DE ÁGUA
25,5 milhões de m3
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(1) Centro Interior

O caso de estudo Centro Interior pertence ao Sistema de Santa Águeda/Pisco, gerido pela EPAL. É composto por quatro estações elevatórias (uma delas a
captação de água para a Estação de Tratamento de Água de Santa Águeda), cinco reservatórios e 8 pontos de entrega, correspondendo a 20 km de rede.

ESPECIFICIDADES 
- Pequeno sistema
- Padrões de consumo e diferentes usos da água (rurais e dispersos)
- Inclui gravidade e elevação por bombeamento
- Inclui a captação de água

OBJETIVO
Redução de 15% no consumo de energia e respetivas emissões de CO2 (0,45 GWh/252 ton CO2), e a redução média das perdas de água no sistema de
2,6% para 1%. 

Diagrama de blocos para o caso de estudo do Centro

A estação elevatória de Carvalhos é o maior consumidor de energia elétrica do sistema, com um consumo anual (2013) da 1.791GWh (consumo de
energia de 50% do sistema de Santa Águeda/Pisco).

Captação
Sta. Águeda

ETA
Sta. Águeda

R. Carvalhos EE
Carvalhos

R. Bela Vista
Novo

R. Bela Vista
Antigo

PE 
Bairro Tostão

PE Rede
(Bela Vista)

EE Bela Vista

PE Costeira

PE Vila Velha
de Rodão

R. São Gens
PE Rede

(São Gens)
EE São Gens R. Castelo I

PE Rede I
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PE Rede II
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R. Castelo III

R. ETA
Sta. Águeda
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Sta. Águeda

EE Póvoa de
Rio de Moinhos
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(2) Oeste

O caso de estudo Oeste integra o subsistema de Alenquer/Torres Vedras/Mafra e Arruda/Sobral e respetivas interligações, sob gestão da EPAL.

O caso de estudo é composto por 7 estações elevatórias, 16 reservatórios e 22 pontos de entrega e carateriza-se por uma forte interconexão entre os
subsistemas, que permite uma grande flexibilidade no abastecimento de água aos municípios de Arruda dos Vinhos e, essencialmente, a Sobral de Monte
Agraço, além de reforçar o abastecimento dos dois municípios. 

Diagrama de blocos para o caso de estudo da EPAL (Oeste).

PE Serra da

Vila - R Antigo

R Serra da

Vila (C1 e C2)

PE Sobral

da Abelheira

EE

Serra da Vila

R EE

Serra da Vila

PE Torres Vedras

(EE Serra Vila)

PE Montijo

R Sobral de

Mte. Agraço

PE Sobral de

Mte. Agraço

PE Pinheiro

PE Sto.

Quintino

R Serra

da Vila (C3)

PE PenedoPE Louriceira P Carreiras
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ESPECIFICIDADES 
- Maior consumidor de energia elétrica do sistema de abastecimento da região Oeste
- Interconexão de dois subsistemas diferentes
- Flexibilidade de direção da água
- Padrões de uso e diferentes usos da água (urbanas, rurais e dispersas)
- Diversidade hidráulica (gravidade e elevação por bombagem)
- Pontos de entrega com abastecimento de água diretamente na rede e em reservatórios municipais

OBJETIVO
Redução de 15% no consumo de energia e respetivas emissões de CO2 (1,35 GWh/637 ton CO2), e a redução média das perdas de água no sistema de
2,6% para 1%.  

A estação elevatória de Alenquer é o maior consumidor de energia elétrica do sistema de abastecimento de água, com um consumo anual (2013) de
cerca de 6.0 de GWh (66% do consumo de energia do caso de estudo; 79% do consumo de energia de subsistema de Alenquer/Torres Vedras/Mafra).
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(3) Algarve

O caso de estudo apresentado pertence ao Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água do Algarve, gerido pela empresa concessionaria Águas do
Algarve.

O subsistema compreende duas origens de água (Estações de Tratamento de Água de Alcantarilha e de Tavira), um conjunto 13 elevatórias, 2 reservatórios
e 18 pontos de entrega em reservatórios de utilizadores municipais, correspondendo a 119 km de rede. 

É monitorizado e comandado através de um sistema de telegestão, encontrando-se disponível todos os dados relevantes em tempo real, nomeadamente
níveis de reservatórios, pressões, estado operacional dos equipamentos, caudais elevados, entre outras variáveis importantes para a sua adequada operação.

ESPECIFICIDADES 
- Sazonalidade (aumento do consumo de água durante a estação de verão)
- Possibilidade hidráulica de ser reversível por meio de duas estações elevatória
- Padrões de consumo e diferentes usos da água (urbana, turismo, rurais e dispersas)
- Diversidade hidráulica (gravidade e elevação por bombeamento)

OBJETIVO
Redução de 15% no consumo de energia e respetivas emissões de CO2 (0,75 GWh/354 ton CO2) e a redução média das perdas de água no sistema de
1% para 0,8%. 

Diagrama de blocos do caso de estudo do Algarve
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PARCEIROS

O ISQ é uma organização privada e independente, fundada em 1965, com cerca de 1400 colaboradores e uma presença permanente em 16 países. O
ISQ oferece serviços de inspeção técnica, formação e consultoria, apoiados por atividades de I&D e 21 laboratórios internos acreditados. 

As áreas de especialização do ISQ podem ser apresentadas segundo duas vertentes:
- Especialização vertical: inclui as diferentes áreas de Engenharia Mecânica, Civil e Elétrica, Inspeções Técnicas, Laboratórios, Saúde, Segurança e Ambiente,
Energia e Sistemas de Qualidade, entre outras.

- Especialização transversal: inclui a Formação profissional e Investigação e Desenvolvimento.

Nos últimos anos o ISQ investiu mais de 55M€ em projetos de I&D. Como ator de I&D, o principal objetivo é promover a troca de conhecimentos entre as
instituições científicas e os sectores de atividade, contribuindo para a implementação do desenvolvimento sustentável nas empresas europeias. Todas as
atividades de I&D são suportados por pessoal qualificado e experiente, enraizadas num crescimento constante de conhecimento e tecnologia, com o objetivo
de oferecer aos seus clientes e parceiros as melhores soluções globais. 

No que se refere ao programa LIFE, o projeto OILPRODIESEL coordenado pelo ISQ, foi agraciado com o prémio Melhor Projeto LIFE Ambiente. Em relação
aos objetivos do LIFE SWSS, o ISQ tem larga experiência em eficiência energética no setor da água tendo realizado várias auditorias energéticas em estações
de bombeamento de água e estações de tratamento de água.

O Grupo AdP – Águas de Portugal é o principal grupo empresarial português com atividade nos domínios do abastecimento de água e do saneamento de
águas residuais. Detido maioritariamente pelo Estado, constitui-se como instrumento empresarial para a concretização de políticas públicas e de objetivos
nacionais nestes domínios do setor do ambiente, visando promover a universalidade, a continuidade e a qualidade do serviço, a sustentabilidade do setor e
a proteção dos valores ambientais. 

O Grupo AdP atua em todas as fases do ciclo urbano da água, desde a captação, o tratamento, o transporte e distribuição de água para consumo público,
à recolha, transporte, tratamento e rejeição de águas usadas, urbanas e industriais, incluindo a sua reciclagem e reutilização e, através das suas empresas,
tem uma presença alargada no território continental, prestando serviços a cerca de 80% da população portuguesa.

O desenvolvimento de projetos de inovação é transversal a toda a cadeia de valor das suas atividades, sustentado numa estratégia integrada que visa obter
respostas práticas aos desafios presentes e endereça oportunidades de resposta aos desafios emergentes, assegurando a eficiência e a consequente
sustentabilidade do Grupo. A inovação na AdP assenta a sua atividade num conjunto de ações que visam promover a sustentabilidade, a comunicação, a
digitalização e otimização de processos, gerando valor para as várias empresas do Grupo.
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A Águas do Tejo Atlântico é uma empresa do Grupo Águas de Portugal e atualmente a maior empresa de tratamento de águas residuais em Portugal,
abrangendo 23 municípios da região da Grande Lisboa e Oeste e mais de dois milhões de habitantes.

Garantindo com a sua atividade o tratamento ambientalmente seguro de aproximadamente 200 milhões de m3 de águas residuais, dá um enorme contributo
para a qualidade dos recursos hídricos, para o equilíbrio dos ecossistemas e para a qualidade de vida dos referidos municípios e das suas comunidades.

Pioneira na incorporação dos desafios da economia circular na gestão do ciclo urbano da água, a Águas do Tejo Atlântico tem como prioridades a valorização
máxima dos recursos, nomeadamente o desenvolvimento de soluções e produtos “verdes”, como são exemplo a reciclagem de águas residuais, a valorização
agrícola de lamas resultantes dos processos de tratamento, a produção de energia a partir de biogás e a recuperação de nutrientes.

A EPAL é sucessora da centenária CAL – Companhia das Águas de Lisboa, concessionária do abastecimento de água à cidade de Lisboa entre 1868 e
1974. É então constituída a EPAL – Empresa Pública das Águas de Lisboa designação que mantém até 1981, quando passa a denominar-se por EPAL –
Empresa Pública das Águas Livres. 

Em 1991, é transformada em sociedade anónima de capitais integralmente públicos, situação que lhe confere maior flexibilidade de gestão para concretizar
o seu desenvolvimento estratégico e realizar a sua missão, passando a ter a denominação social de EPAL – Empresa Portuguesa das Águas Livres, SA. 

A partir de 1993 é integrada no Grupo AdP – Águas de Portugal, detida a 100% pela AdP SGPS. 

Atualmente a área servida pela EPAL abrange 96 municípios que ocupam uma área territorial correspondente a 33% do território continental português e
serve 3,8 milhões de habitantes.

O Laboratório Central é acreditado desde 1999 pela norma NP EN ISO/ IEC 17 025, para 171 parâmetros. O novo laboratório, inaugurado em dezembro
de 2010, é uma infraestrutura moderna, otimizada e eficiente em termos energéticos.

A Águas do Algarve é a entidade gestora responsável pelo sistema multimunicipal de abastecimento de água e pelo sistema multimunicipal de saneamento
do Algarve, integrando os 16 municípios da região e uma população abrangida de 450 mil habitantes em época baixa e perto de um milhão e meio em
época alta.

Tem como missão garantir o abastecimento de água para consumo humano e o tratamento de águas residuais de acordo com os mais elevados padrões
de qualidade e fiabilidade, num quadro de sustentabilidade económica, social e ambiental.

O sistema multimunicipal de abastecimento de água do Algarve é constituído por origens de água superficiais e subterrâneas, destacando-se a barragem
de Odelouca, quatro Estações de Tratamento de Água (ETA) e cerca de 550 km de rede, reservatórios e estações elevatórias. 

É ainda responsável pelo sistema de saneamento no Algarve, gerindo de forma integrada o ciclo urbano da água em alta no Algarve. Tem também um
laboratório que monitoriza a qualidade da água fornecida aos municípios.

A Águas do Algarve detém uma cultura interna em Gestão de Riscos desde a implementação, em 2007, do Plano de Segurança da Água (também certificada
em ISO 22000) e obteve uma certificação do produto para a água potável fornecida. 
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A HIDROMOD - Modelação em Engenharia, Lda, é uma PME que desenvolve e aplica Modelos e Tecnologias de Informação (TI) em áreas ambientais e
de engenharia.

A HIDROMOD é também uma spin-off do Instituto Superior Técnico, foi fundada em 1992 e tem uma forte ligação ao universo da Investigação e Desenvolvimento
(I&D). Esta ligação, juntamente com as competências dos seus colaboradores, deu-lhe a possibilidade de manter até aos dias de hoje um alto nível tecnológico,
na maioria das vezes usando ferramentas desenvolvidas internamente (modelos, sistemas de informação, análise de dados, etc.). A HIDROMOD é também
Silver Aplication Development Partner da MICROSOFT e tem o seu Sistema de Gestão da Qualidade certificado pela Norma ISO 9001:2008.

Os trabalhos de modelação matemática efetuados, no contexto de estudos de impacte ambiental, projetos de engenharia e estudos de planeamento, bem
como os serviços de previsão operacional que presta, têm afirmado a HIDROMOD como uma empresa com características únicas. O currículo de mais de
400 trabalhos e cerca de 100 clientes abrange todo o ciclo natural e urbano da água na Europa, América, África e Ásia. A melhor demonstração da sua
capacidade técnica está nos sistemas de previsão operacional que implementa e que incluem todo o tipo de modelos numéricos, interligados em cadeia,
ligados a sistemas de medição em tempo real, suportando a tomada de decisão de autoridades portuárias e de navegação, empresas de águas, produção
hidroelétrica e organismos de administração pública.

A equipa altamente qualificada é uma das características diferenciadoras da HIDROMOD. A contínua atualização do know-how da empresa é assegurada por:
- Um corpo técnico com experiência e conhecimento profundo de hidroinformática;
- Uma participação frequente em projetos de I&D, para desenvolver tecnologia própria;
- Um contacto directo com os clientes adaptando os produtos de I&D ao mercado.

O software AQUASAFE que desenvolveu, está na base da Plataforma SWSS e tem por objetivo tornar mais eficiente a gestão de operações, potenciando a
utilização de informação em tempo real e a sua integração com ferramentas de previsão e diagnóstico. Essa integração é feita gerindo uniformemente os
dados medidos (sensores in-situ, deteção remota) e os dados de modelos numéricos (por exemplo, em redes de distribuição de água ou de drenagem,
bacias hidrográficas, caudais em cursos de água, correntes marítimas, meteorologia, etc.).

O Instituto Superior Técnico (IST) é a maior escola de Engenharia, Arquitetura, Ciência e Tecnologia em Portugal, cuja missão é contribuir para o
desenvolvimento da sociedade através da ciência, tecnologia e empreendedorismo, promovendo um ensino superior de excelência e qualidade nas áreas
de Engenharia, Arquitetura, Ciência e Tecnologia, nas vertentes de graduação e pós-graduação, e desenvolvendo as atividades de Investigação,
Desenvolvimento & Inovação, essenciais para o progresso do conhecimento e para ministrar um ensino ao nível dos mais elevados padrões internacionais.

O CERIS – Investigação e Inovação em Engenharia Civil para a Sustentabilidade – é uma unidade de investigação recente do IST, constituída pela fusão de
quatro centros do Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Georrecursos. É constituído por 191 membros investigadores e 173 alunos de
Doutoramento. A missão do CERIS é a criação e a transferência de ciência e de tecnologia, promovendo e realizando atividades de investigação fundamental
e aplicada, de desenvolvimento experimental, de formação e divulgação científica e tecnológica e de prestação de serviços de investigação, inovação e
desenvolvimento nos domínios científicos do ambiente natural e construído, procurando responder a desafios decorrentes de alterações naturais e societais,
reabilitação, risco e segurança em ambientes construídos e naturais, e desenvolvimento de produtos para indústrias do setor.

A participação do CERIS no projeto LIFE SWSS é liderada pela Professora Dídia Covas, especialista em mecânica dos fluidos, controlo de perdas, eficiência
energética e gestão patrimonial de infraestruturas, com mais de 250 publicações e 7 participações em projetos europeus. Os restantes elementos do CERIS
na equipa do LIFE SWSS são Dra. Laura Monteiro, investigadora doutorada, e João Delgado e Aisha Mamade, estudantes de doutoramento.

A equipa tem uma grande experiência em gestão de eficiência energética em sistemas de abastecimento de água tendo desenvolvido uma metodologia
abrangente e inovadora para o cálculo das auditorias energéticas nesses sistemas. Esta metodologia foi operacionalizada numa aplicação de software simples,
e fácil de usar que permite o cálculo de auditorias energéticas de sistemas de abastecimento de água bem como o cálculo dos respetivos indicadores de
desempenho de eficiência energética com base nas características físicas e operacionais dos sistemas. A aplicação foi já testada em vários sistemas de
abastecimento de água portugueses no âmbito do iPerdas 2014, um projeto colaborativo português coordenado pelo Laboratório Nacional de Engenharia
Civil (LNEC), através do qual 16 empresas do setor da água desenvolveram o seu próprio programa de gestão de perdas de água e de eficiência energética.
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Com a contribuição do instrumento financeiro LIFE da União Europeia

http://life-swss.eu/
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