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RESUMO  
 

As perdas de água em sistemas adutores embora possam representar baixas percentagens 
correspondem a volumes significativos de água que importa não perder. Nestes sistemas, a 
minimização das perdas passa pela deteção e reparação rápida de fugas. No âmbito do projeto LIFE 
SWSS - Smart Water Supply Systems, foi desenvolvida uma plataforma que agrega dados de 
monitorização em tempo real, transformando-os em informação útil para a otimização do 
desempenho dos sistemas. A plataforma inclui um módulo de deteção automática e localização de 
fugas em tempo quase real que foi implementado, testado e validado no sistema adutor da Águas do 
Algarve S.A. Neste trabalho apresenta-se este módulo de deteção de fugas, bem como os resultados 
dos ensaios de campo realizados em agosto de 2018. O módulo permitiu identificar em tempo quase 
real (5 minutos de delay) fugas de aproximadamente 5, 10 e 15% do caudal de entrada, tendo ainda 
permitido localizar as fugas, com um erro de estimativa inferior a 200 metros (em condutas de 3 km). 
A implementação deste módulo em plataformas de agregação e tratamento de dados, juntamente 
com a sensorização dos sistemas, permite um controlo efetivo das perdas reais em sistemas 
adutores. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A frequência crescente de secas extremas no território nacional tem vindo a tornar evidente a 
necessidade de gerir de forma mais eficiente o recurso essencial e escasso que é a água. Nos 
sistemas de abastecimento a melhoria da eficiência passa necessariamente pela redução das perdas 
reais. De uma forma geral, os sistemas de distribuição apresentam percentagens de perdas de água 
muito superiores às dos sistemas adutores, pelo que o combate às perdas de água é bastante mais 
expressivo nos sistemas em baixa do que nos sistemas em alta.  
 
Contudo, embora os sistemas adutores sejam caracterizados por baixas percentagens de perdas de 
água, os volumes de água perdida são, na verdade, bastante significativos. Em 2017, a perda de água 
em sistemas adutores portugueses foram superiores a 8 milhões de metros cúbicos, o que 
corresponde a cerca de 4,0 m3/(km.dia) (ERSAR, 2018). Estas perdas devem-se, em muitos casos, a 
fugas nos componentes do sistema, muitas vezes localizadas em zonas não urbanizadas e, por essa 
razão, de difícil deteção. Pelas suas especificidades, o combate às perdas reais nos sistemas adutores 
não passa pela análise de consumos noturnos e pela sectorização das redes, como acontece nos 
sistemas em baixa, mas antes pela deteção e localização rápida das fugas. Tal requer a monitorização 
constante dos sistemas, o que tem vindo a ser cada vez mais uma realidade pela implementação de 
sistemas de supervisão e aquisição de dados (SCADA). No contexto da digitalização dos serviços de 
águas e da implementação dos referidos sistemas, surgem assim novas oportunidades de melhoria 
da gestão da água, tanto do ponto de vista da redução das perdas como da melhoria da eficiência 
energética. 
 
No âmbito do projeto europeu LIFE Smart Water Supply Systems (SWSS) foi desenvolvido e 
implementado no sistema adutor do Algarve uma plataforma agregadora de dados obtidos pelo 
SCADA que inclui um módulo de deteção e localização de fugas em tempo quase real. Neste artigo 
descreve-se o princípio de funcionamento do módulo de deteção de fugas da plataforma SWSS, suas 
capacidades e condições de aplicação. São ainda apresentados os resultados obtidos em três testes 
de validação do módulo, com simulação de fugas em duas localizações numa conduta adutora.  
 
 
2. O MÓDULO DE FUGAS 
 
2.1 Deteção de fugas 
 
A deteção de fugas decorre na plataforma SWSS de forma automática uma vez ligados os sinais dos 
sensores de caudal e de pressão. A plataforma compara os caudais de entrada e saída da conduta a 
cada 5 min, avaliando eventuais diferenças pelo cálculo de um balanço de massas (Stouffs e Giot, 
1993). Caso a diferença entre os caudais seja superior a 5% do caudal de entrada durante um período 
de tempo de pelo menos 3 minutos, então a plataforma emite um alarme. A duração da diferença de 
caudais permite minimizar os falsos alarmes.  
 
2.2 Localização de fugas  
 
Uma vez detectada a fuga, a plataforma SWSS permite a sua localização. A metodologia de 
localização da fuga consiste em executar um software de modelação hidráulica, que simula a fuga 
num conjunto de nós candidatos em cada instante da fuga, isto é, o modelo hidraulico é simulado 
atribuindo a cada nó intermédio uma demanda adicional equivalente ao caudal de fuga. A localização 
mais provável da fuga é a do nó para o qual os caudais e pressões estimados pelo simulador 
hidraulico se aproximam mais dos valores medidos pelos caudalímetros e sensores de pressão 
(Figura 1), ou seja, o nó que obtiver o menor erro será o melhor candidato à localização da fuga. 
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Na plataforma SWSS foi implementado o EPANET (Rossman, 2000) como simulador hidráulico. De 
cada vez que há um alarme de fuga e que o utilizador recorre ao módulo de fugas para a sua 
localização, o modelo hidráulico previamente construído e existente na plataforma é atualizado com 
os dados da monitorização do sistema (caudal, pressão) para simulação das condições existentes. 
Aquando da configuração do modelo é importante substituir a estação elevatória por um 
reservatório de forma a permitir impor facilmente a pressão medida (neste caso a pressão medida na 
estação elevatória) sem recorrer ao uso da curva da bomba, evitando problemas com bombas de 
frequência variável ou curvas mal calibradas. 
 
A “malha” de nós do modelo que constitui o conjunto de possíveis locais de fugas é definida pelo 
utilizador e quanto maior o número de nós dessa malha, mais fina é a localização da fuga. Contudo, 
quanto maior for o número de nós candidatos a potenciais locais de fuga, maior é o tempo que 
demorará a simulação e, portanto, mais tempo será necessário para localizar a fuga e iniciar a 
reparação.  

 
 
3. TESTES DE VALIDAÇÃO NO SISTEMA ADUTOR DO ALGARVE 
 

Para validação do módulo de fugas, foi realizado um teste no sistema adutor do Algarve no dia 23 de 
agosto de 2018. O teste consistiu na abertura de válvulas de descarga em duas localizações do trecho 

adutor a Vale Formoso, provocando fugas propositadas no sistema ( 
Figura 2). Foram realizados três testes, dois numa localização próxima da estação elevatória e um 
teste noutra localização a jusante (Figura 3). Em cada teste foi simulada uma fuga com um caudal 
diferente (Erro! A origem da referência não foi encontrada.). O trecho adutor tem 
aproximadamente 3 km de comprimento e é constituído por condutas com diâmetros de 200 a 400 
mm. Os caudais neste trecho variaram entre 44 e 53 l/s no periodo em que foram realizados os 
testes. Técnicos das Águas do Algarve S.A. acompanharam a evolução dos caudais e pressões no 
sistema durante os ensaios através do sistema SCADA e da plataforma SWSS. 
 

 
 
 

 
 
 

Figura 1. Representação esqumática da metodologia de localização da fuga 



 

4/8 
 

 
Quadro 1 - Condições dos testes de fuga 
 
 
 
 
 
 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
Figura 2 - Abertura de válvula para simulação de fuga (a) e descarga no teste 1 (b).  
 

(a) (b) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teste Qfuga (l/s) (%) Duração (min) 
1 8,0 (15%) 14 
2 2,9 (5%) 17 
3 6,3 (12%) 14 

Figura 3 - Localização das fugas provocadas nos testes 1 e 2 (a) e no teste 3 (b) 
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4. RESULTADOS 
 
4.1 Deteção das fugas 

 
As três fugas provocadas no sistema adutor foram detectadas na plataforma SWSS em tempo quase 
real, conforme ilustrado na Erro! A origem da referência não foi encontrada.4.  
 

 
 

Figura 4 - Variações de caudal registadas pelo sistema em resultado da ocorrência das fugas provocadas  
 
4.2 Localização da fuga 
 
No sistema adutor de Vale Formoso não existem sensores de pressão ou caudal intermédios, pelo 
que para este sistema foi apenas utilizado o caudal de entrada como variável de controlo. Para cada 
fuga, foram executadas pela plataforma SWSS simulações hidráulicas que determinaram o caudal de 
entrada que seria expectável quando a fuga se localizasse em cada um dos nós. Todo este processo é 
automatizado pela plataforma cabendo ao utilizador apenas indicar o período de início e de fim da 
fuga. Uma vez executado o resultado é apresentado ao operador numa interface georreferenciada 
podendo ser exportado para sistemas de informação geográfica ou para relatório (Erro! A origem da 
referência não foi encontrada.). 
 
Na 
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Quadro 2 apresentam-se, a título de exemplo do funcionamento do módulo de deteção de fugas, os 
resultados da simulação hidráulica em três instantes durante a fuga provocada no teste 3. Note-se 
que a fuga teve uma duração de 14 minutos o que originou no total 14 simulações na plataforma 
SWSS só para o teste 3.  
 
Os dados que constam no cabeçalho da tabela referem-se às condições observadas no sistema 
SCADA das Águas do Algarve, sendo o caudal de fuga dado pela diferença entre o caudal de entrada 
na conduta (estação elevatória) e o caudal medido no ponto de entrega. Na tabela encontram-se 
também os caudais de entrada simulados pelo EPANET, bem como a diferença entre o caudal de 
entrada medido e o estimado pelo simulador, quando o caudal de fuga foi atribuído a cada um dos 
nós de 4 a 17 (Figura 1).   
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Quadro 2 - Resultados da simulação hidraulica para o teste 3 

 
No primeiro instante é o nó 13 (sinalizado a amarelo) o que leva à menor diferença entre o caudal 
medido e o estimado. Repetindo este processo para cada instante da fuga (a tabela apenas 
representado 3 instantes), obtém-se que a fuga estará localizada entre os nós 11 e 13, a cerca de 
1100/ 1300 metros do início da conduta (uma precisão inferior a 7% do comprimento da conduta 
para uma fuga de aproximadamente 12% do caudal de entrada). Fazendo o erro médio quadrático de 
cada nó utilizando todos os instantes conclui-se que neste exemplo o nó 13 seria o melhor candidato 
para a localização da fuga. 
 
Note-se que executar este processo é executado de forma automática pela plataforma, bastando ao 
utilizador fornecer o período durante o qual pretende localizar a fuga. Executando a ferramenta 
sobre cada um dos períodos das três fugas executadas no terreno obtiveram-se as localizações mais 
prováveis das fugas (Figuras 5 a 7) com um erro de 26, 56 e 107 m, respetivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 - Resultado de localização da fuga do teste 1 

Caudal fuga 6.37 6.78 6.26
Head Entrada 130.39 129.88 130.18
Caudal Entrada 54.87 55.38 54.76

Leak nodes Caudal Entrada Dif caudal Caudal Entrada Dif caudal Caudal Entrada Dif caudal
No leak 50.48 50.00 50.29
Node 4 56.70 1.83 56.62 1.24 56.40 1.64
Node 5 56.55 1.68 56.46 1.08 56.25 1.49
Node 6 56.39 1.52 56.29 0.91 56.10 1.34
Node 7 56.24 1.37 56.13 0.75 55.95 1.19
Node 8 56.09 1.22 55.97 0.59 55.80 1.04
Node 9 55.94 1.07 55.81 0.43 55.65 0.89
Node 10 55.79 0.92 55.65 0.27 55.51 0.75
Node 11 55.64 0.77 55.49 0.11 55.36 0.60
Node 12 55.22 0.35 55.05 0.33 54.95 0.19
Node 13 54.81 0.06 54.61 0.77 54.55 0.21
Node 14 54.40 0.47 54.17 1.21 54.15 0.61
Node 15 54.00 0.87 53.74 1.64 53.75 1.01
Node 16 53.60 1.27 53.31 2.07 53.35 1.41
Node 17 53.20 1.67 52.89 2.49 52.96 1.80
Node 18 52.80 2.07 52.47 2.91 52.57 2.19
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Figura 6 - Resultado de localização da fuga do teste 2 
 

 
 
Figura 7 - Resultado de localização da fuga do teste 3 
 
 
5. CONCLUsÕES 
 
O módulo de deteção de fugas da plataforma SWSS para monitorização de sistemas de águas em 
tempo real permite detetar e localizar fugas em sistemas adutores com elevada rapidez e precisão. 
Os testes efetuados no sistema adutor Algarvio demonstram que é possível detetar fugas de 
pequena dimensão (5% do caudal) e localizar as mesmas com uma incerteza inferior a c.a. de 100 m.  
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