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O projeto LIFE SWSS teve como 
objetivo demonstrar como a 

plataforma SWSS pode apoiar a gestão 
de sistemas de abastecimento de 

água, a fim de aumentar sua eficiência 
energética, reduzir as emissões de GEE 

e reduzir as perdas de água.  
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Introdução 
 

 
O LIFE, o fundo da UE para o meio ambiente, a natureza e a ação climática, financiou mais de 2.600 
projetos ambientais desde 1992. O LIFE investiu mais de 2,1 bilhões de euros nesses projetos, que 
mobilizaram mais de 5,2 bilhões de euros no total. Ajudou quase 500 autoridades locais, regionais e 
nacionais a desenvolver, atualizar e implementar legislação ambiental. Envolveu mais de 650 empresas 
e organizações industriais na busca de soluções ecológicas, melhores práticas e tecnologias próximas 
ao mercado. 
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Contexto e Antecedentes 
 

A água é comumente vista como um recurso ilimitado. Para atender às necessidades de água, já 
estamos a captar água de maneira insustentável em certas regiões, o que contribui para o stress 
hídrico. Isso pode levar a impactos ambientais sérios.  

Considerando a água como um dos recursos mais importantes, isso significa que a prosperidade 
a longo prazo não pode ser alcançada com o seu uso excessivo e os seus encargos subsequentes 

para os sistemas naturais. Gerir a água de maneira sustentável numa economia “verde” implica usar a 
água com mais eficiência, garantindo que os ecossistemas tenham água suficiente para funcionar de 
maneira eficaz, tanto em termos quantitativos quanto qualitativos. A melhoria da eficiência no uso da 
água é imperativa para a União Europeia e permite à sociedade maximizar os seus ganhos com os 
escassos recursos hídricos.  

Existem oportunidades claras para aprimorar a adoção de tecnologias eficientes no que diz respeito à 

eficiência da água. É geralmente aceite que as medidas existentes podem ser melhor aplicadas 

e melhores resultados podem ser alcançados. Nesse sentido, as empresas abastecedoras de água 
enfrentam o duplo desafio de simultaneamente economizar água e energia. Isso não se deve apenas a 
razões técnicas e económicas, mas também a preocupações ambientais associadas às mudanças 
climáticas, emissões de GEE e disponibilidade de recursos. Uma quantidade substancial de energia é 
usada para captar, transportar, tratar e distribuir água. Isso significa que, existe um nexo inevitável 
entre água e energia. Economizar água necessariamente economizará energia.  

Isso é particularmente relevante no setor de sistemas de abastecimento de água, onde a energia ainda 
é principalmente gerada a partir de fontes não renováveis. As preocupações com essas emissões e os 
seus efeitos nas alterações climáticas levaram os governos a estabelecer metas estritas e ambiciosas 
de redução de energia e a promover incentivos para a conservação de água e energia. 

Existe um potencial muito grande de economia de energia e de implementação de tecnologias 

renováveis, e de recuperação de energia, nos sistemas portugueses de abastecimento de água. A  

 



3 

O projeto LIFE SWSS 
recebeu financiamento 

do Programa LIFE da 
União Europeia

abordagem atual no abastecimento de água em relação à eficiência de energia-água 

concentra-se em componentes individuais (por exemplo, a eficiência das bombas, a produção de 
biogás ou a instalação de microturbinas). No entanto, o principal potencial de economia de energia no 
abastecimento de água está na análise do sistema como um todo. Pequenas alterações no desenho do 
sistema ou nos esquemas operacionais levarão evidentemente a grandes economias de energia. 

Por outro lado, as perdas nos sistemas de abastecimento de água são também um problema comum, 

comprometendo a eficiência dos recursos hídricos. Embora eliminar completamente as perdas seja um 
objetivo irreal, otimizar a redução de perdas é uma parte crucial na gestão do abastecimento de água. 
As perdas são geralmente a maior componente da 'perda de distribuição', que também inclui água 
usada para descarga de tubagens, consumo não faturado e consumo ilegal. No geral, as perdas na 
distribuição representam cerca de 5 m3/dia.km de redes na rede de abastecimento. 

As perdas não desperdiçam apenas água, mas também desperdiçam a energia usada no tratamento e 
na sua distribuição. As emissões associadas à água perdida por perdas são equivalentes a cerca de 10% 
das emissões totais de gases de efeito estufa do setor da água. Novas tecnologias e técnicas de gestão 
aprimoradas devem melhorar a localização e a correção de perdas a longo prazo. 

As pressões sobre os recursos hídricos deverão aumentar. Prevê-se que as alterações climáticas 
agravem severamente a situação com verões mais secos e quentes e chuvas de inverno mais intensas 
e esporádicas, e alguns rios com menores caudais, mesmo no inverno. Além disso, o aumento da 
temperatura e a mudança dos padrões de precipitação, alterarão provavelmente a procura pública de 
água. Proteger e, em alguns casos, melhorar os nossos recursos hídricos é, portanto, essencial. 

O projeto LIFE SWSS 

abordou os problemas descritos 
acima, desenvolvendo e 

implementando uma plataforma 
inovadora para a gestão e 
suporte à decisão, 
melhorando a eficiência da 
energia-água nos sistemas 
de abastecimento de água. 

Sendo uma das principais 
contribuições inovadoras deste 
projeto, esta plataforma pretende 
fornecer uma visão integrada do sistema (ou seja, olhar o sistema de fornecimento como um todo, e 
não como uma soma dos ativos individuais).  

Em resumo, o LIFE SWSS abordou os seguintes problemas ambientais: 

 Eficiência do abastecimento de água 
 Economias de energia e redução das emissões associadas de GEE 
 Redução de perdas de água 
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Objetivos 
 

O LIFE SWSS tinha os seguintes principais objetivos: 

1. Criar uma plataforma inovadora de gestão e suporte à decisão (SWSS), 
baseada em cinco módulos integrados: 

(1) módulo preditivo, 

(2) módulo de simulação hidráulica, 

(3) módulo de avaliação, 

(4) módulo de fugas e 

(5) módulo de otimização. 

 

 

2. Demonstrar a plataforma SWSS em três sistemas de abastecimento de água, 

3. Reduzir o consumo de energia, as emissões de GEE e as perdas de água, 

implementando a plataforma SWSS nos sistemas de demonstração e implementação de bombagem 

inversa para recuperação de energia (energia renovável) em sistemas gravíticos. 
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Metodologia 
 

Três sistemas piloto de abastecimento de água, pertencentes às Águas do Algarve (AdA) e EPAL (Centro 
e Oeste), foram selecionados para demonstrar a plataforma SWSS devido às suas características 
distintas e nível de instrumentação. A metodologia geral aplicada no LIFE SWSS compreendeu as 
seguintes etapas: 

 Auditoria dos sistemas demonstradores para caracterizar as condições 

operacionais reais e coletar parâmetros relevantes a serem utilizados nos módulos SWSS. 

 Customização dos módulos SWSS aos sistemas demonstradores. 

 Implementação da plataforma SWSS, que envolveu a integração dos módulos 

SWSS. 

 Avaliação da economia de energia e água produzida nos sistemas 

demonstradores. 

 

Também foi testada a possibilidade de implementar sistemas de bombagem inversa em 

sistemas gravíticos. 

 

 

 

 

 

Três locais de 
demonstração 
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Resultados do projeto 
 

Os principais benefícios ambientais diretos associados à implementação da plataforma 
SWSS nos sistemas de abastecimento de água são a economia de energia, a redução da 
pegada de carbono e das perdas de água. 

Não foi possível avaliar os impactos reais na economia de energia, pois a plataforma SWSS não operou 
durante tempo suficiente no sistema da AdA, embora o resultado do módulo de otimização tenha 

mostrado uma economia potencial de energia de até 25%. 

A implementação da plataforma nos casos de estudo da EPAL só pôde ser realizada parcialmente, 
devido às dificuldades encontradas no acesso a dados em tempo real. A solução mitigadora foi 
implementar a plataforma SWSS usando dados históricos, o que permitiu demonstrar as 
funcionalidades da plataforma aos operadores da EPAL. 

As perdas de água nas concessionárias começaram a diminuir nos últimos anos, demonstrando 

que elas estão realmente a fazer esforços para reduzir as perdas de água, através de programas 

eficazes de controle de perdas de água. Na AdA, por exemplo, as perdas reais diminuíram de 

688.655 m3/ano em 2015 para 665.554 m3/ano em 2018, o que corresponde a uma 

redução de 3% nas perdas reais de água. 

As auditorias iniciais mostraram a necessidade de melhorar a eficiência das estações de 

bombagem. A tabela abaixo mostra dois exemplos das estações de bombagem da EPAL que foram 
reparadas e a resultante economia de energia e redução de custos. 

EPAL Eficiência 
das 

bombas 
(novas) 

Eficiência 
real das 
bombas 

Custo de 
renovação 

Redução no 
consumo de 

energia 

Redução de 
custos 

Estação de 
bombagem 1 

77% 69.7% 14,000€/bomba 400,000 kWh/ano 40,000€/ano 

Estação de 
bombagem 2  
(3 bombas) 

82% 55-65% 6,500€/ bomba 315,623 kWh/ano 31,500€/ano 

 

A tabela abaixo mostra a diminuição dos custos de energia da AdA resultantes de um conjunto de 
medidas de eficiência energética, além da implementação da plataforma SWSS. 

Custos de energia em AdA (% dos custos operacionais gerais) 

 

 

 

 2014 2015 2016 2017 

Energia 33% 33% 33% 26% 



7 

O projeto LIFE SWSS 
recebeu financiamento 

do Programa LIFE da 
União Europeia

Resultados do projeto 
 

O que aprendemos 
O projeto forneceu um bom valor de demonstração. Os três estudos de caso, com diferentes condições 
e desafios operacionais, permitiram à equipa do consórcio aprender muito sobre as dificuldades e os 
problemas que podem surgir na implementação da plataforma SWSS num sistema de abastecimento 
de água. As lições aprendidas serão muito úteis em futuras implementações. 

As principais barreiras à implementação e uso da plataforma SWSS são: 

Pessoas qualificadas 
 

 

Perda de dados 

 

Segurança 
 

O uso efetivo e diário da plataforma requer formação adequada da equipa e tempo para 

que as pessoas adquiram experiência. A personalização da plataforma, e a exploração de 

todo o seu potencial, exigem pessoas qualificadas. 

 

Com muita frequência, os sistemas de aquisição e transmissão de dados falham ao 

fornecer informações em tempo real do sistema. Isso acontece em todos os sistemas, 

devido a falhas de energia, falhas de comunicação ou falhas no equipamento de 

medição. Devem ser feitos esforços para garantir que não haja falhas de dados e que a 

plataforma receba todas as medições dos sistemas de monitorização. 

 

Problemas comuns que surgem frequentemente, são a proteção de dados e a segurança 

cibernética. As empresas abastecedoras de água querem ter certeza de que vincular os 

seus sistemas de monitorização e controle a servidores externos, não fornecerá um meio 

de operação e controle dos seus sistemas para pessoas externas à empresa. Além disso, 

os gestores precisam ter a certeza de que informações confidenciais não serão 

disponibilizadas ao público por falhas de segurança. 
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Atividades de divulgação 
O projeto LIFE SWSS, durante toda a sua duração, desenvolveu várias atividades de divulgação. O 
objetivo dessas atividades era transmitir os seus resultados às partes interessadas: concessionárias de 
água, autoridades públicas, comunidade científica, fornecedores de equipamentos, etc. 
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 Olhando para o futuro 
 

Devido às secas recorrentes em Portugal e na maior parte do sul da Europa, o público em geral está 
mais ciente da necessidade de usar a água de modo mais sustentável. Melhorar a eficiência do 
abastecimento de água, que inclui a redução de perdas de água e a consequente minimização da 
captação de reservatórios naturais de água e de fontes de água subterrânea, é crucial para preservar 
os ecossistemas locais, pois a maioria dos rios e barragens está em níveis muito baixos, contribuindo 
assim para reduzir o impacto das secas. 

A melhoria na eficiência do abastecimento de água a montante, pode funcionar como um exemplo e 
um catalisador para que o abastecimento de água a jusante se torne também mais eficiente, 
contribuindo assim para uma melhoria geral no uso sustentável da água. 

As atividades e os resultados do projeto continuarão a ser disseminados no futuro próximo, através 
da presença on-line e apresentações em conferências nacionais e internacionais. 

Mais detalhes sobre o projeto LIFE SWSS e as suas atividades podem ser encontrados nos seguintes 
links: 

Website LIFE SWSS: http://www.life-swss.eu 

Resultados do projeto: http://www.life-swss.eu/en/arquivo/ 

 

 

Beneficiários 

ISQ: https://www.isq.pt/ 

IST: https://tecnico.ulisboa.pt/pt/ 

Hidromod: https://hidromod.com/ 

Águas do Tejo Atlântico: https://www.aguasdotejoatlantico.adp.pt/ 

Águas do Algarve: https://www.aguasdoalgarve.pt/ 

EPAL: https://www.epal.pt/ 

Águas de Portugal: https://www.adp.pt/pt/ 

 

 

 

A plataforma LIFE SWSS representa uma solução inovadora que pode ser implementada nos 
sistemas de abastecimento existentes, para promover a eficiência energética, através da 
otimização da programação da bombagem, fornecimento de previsões precisas de consumo de 
água por meio de técnicas de aprendizagem, e identificação de rupturas na rede. 

Informações de contato 
Beneficiário coordenador: ISQ 

Oeiras, Portugal 
www.isq.pt 

Pessoa de contato: Marco Estrela 
e-mail: maestrela@isq.pt 

tel: +351-214 229 005 
 

http://www.life-swss.eu/en/arquivo/
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