
 

WONE 
Uma solução eficaz para 
 o uso eficiente da água 



INTRODUÇÃO AO TEMA 

O abastecimento de água mudou desde o tempo dos romanos? 

A atual “abordagem clássica” 

CAPTAÇÃO TRANSPORTE DISTRIBUIÇÃO 

CAPTAÇÃO TRANSPORTE DISTRIBUIÇÃO 

A abordagem no tempo dos romanos (séc. I a III d.c.) 



INTRODUÇÃO AO TEMA 
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Big Data 

Data 
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Real-time 
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Mobilidade 

Cloud 

Resposta? 

Reativa Preventiva 

Eficácia Eficiência 



 

Sabemos que … 

 

As perdas de água nos sistemas de distribuição 
são um problema económico e ambiental que 
deve ser combatido. 

 

Existem diferenças significativas entre as 
Entidades Gestoras a operar em Portugal no 
Sector da Água. 
 

Estão estabelecidas as metas de eficiência a 
atingir  pelas EG, bem como criados os 
mecanismos de financiamento para a sua 
concretização. 

CONTEXTO DO SECTOR 

% Água Não Faturada 

2016 
30% 

 

2030 

20% 

Fonte:  ERSAR – RASARP 2017 
     PENSAAR 2020 



 

• Défice de conhecimento (cadastral, operacional, 
comercial, etc); 

• Sistemas de Informação pouco vocacionados para o 
negócio do abastecimento de água, com interfaces 
deficitários 

• Dispersão de informação e difícil acesso à mesma 

• Deficiente medição dos volumes inerentes ao balanço 
hídrico dos sistemas (controlo e faturação); 

• Fraca renovação da rede, redes envelhecidas e, em alguns 
casos, construídas em materiais menos nobres; 

• Equipas técnicas reduzidas e com falta de autonomia 
para tomada de decisões; 

• Escassos recursos financeiros para responder aos 
problemas identificados; 

 Principais Problemas Identificados 

CARATERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS 



Reduzir o volume anual de ANF na rede de distribuição de Lisboa que 
chegou a 40 milhões m3 e mais de €25 milhões no inicio do milénio. 

Decisão  
Estratégica  

A EPAL adotou soluções que: 
 

1. Minimizam a ineficiência gerada pelas perdas de água; 
2. São facilmente implementadas e sustentadas; 
3. Aumentam a capacidade de resposta perante às exigências do Setor e 
do Meio Ambiente; 
4. Permitem otimizar investimentos e recursos; 
5. Geram retorno para a empresa e os stakeholders, tornando a 
empresa mais resiliente. 

Desafio 

ÁGUA NÃO FATURADA NA EPAL 



ZMC 

Clientes 
Ramais 

Compr. Rede 
Pressão 

Critérios e 
Indicadores 

de 
Desempenho 

Reparação 
rápida e com 
materiais de 

qualidade 

Detecção 
de 

Fugas 

LINHAS GERAIS ESTRATÉGICAS 



EVOLUÇÃO DO PROJETO 

2006 2007 2010 2008 2009 

•Projeto redução ANF 
•1ª ZMC 
•1ª intervenção 

Controlo Ativo de 
Fugas 

 
 

• Lançamento de 
aplicação de apoio à 
gestão de perdas 
• Integração dados GC 
•Fim ZMC simples 

•Projeto telemetria 
GC 
•100ª ZMC 

•Maior fuga 
• Inicio prestação 

de serviços de 
diagnóstico e 
deteção de fugas 

•150ª ZMC 
•2ª geração da 

ferramenta de 
análise - WONE 

•PLCR - Projeto de 
Levantamento  e 
Compatibilização 
de Ramais 

 

•Finalização trabalho 
de rua PLCR 
• Inicio trabalho de 

gabinete PLCR 

•Validação do cadastro 
- conetividades e 
atributos 
•Desenvolvimento do 

modelo matemático 

•Finalização PLCR 
•Finalização modelo 

•Sem dados do 
número de 
clientes e 
comprimento da 
rede por ZMC 

 

•Caraterização fiável 
da ZMC 
•Utilização modelo 

na implementação 
de ZMC 
 

•Maior rigor na 
caracterização das 
ZMC 

• Implementação de 
ZMC em zonas 
mais complexas 

•Reforço 
telemetria 
nos clientes 

5 anos de planeamento e implementação 



Criação de pontos de medição e telemetria  

Validação do desenho e das fronteiras 

1. IMPLEMENTAÇÃO DAS ZMC 

2. MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA 

Registo contínuo de pressão & caudal 

Alarmes ativos 

LINHAS GERAIS OPERACIONAIS 



3. ANÁLISE DE DADOS  

Integração em software de 
análise localizado na cloud 

Indicadores de desempenho 
com alarmes e alertas  

Gestão de perdas e definição de 
caudais alvo 

LINHAS GERAIS OPERACIONAIS 

SCADA / 
Telegestão 

Sistema 
de 

Clientes 

Telemetria 
das ZMC 

Telemetria 
dos 

Clientes 



Rede de 
Distribuição 

 
1250 km rede 
3500 Pontos 

Monitorizados 
160 ZMC 



Relatório diário 
com indicadores 
de desempenho 



Total diário e 
mínimo noturno 

e caudal 
referência 



Deteção de 
Fugas 

Quantificação 
Reparação 
Validação 



Modulo PAZ 
Cálculo das 

Perdas – pré e 
pós intervenção 



Poupança 
acumulada 
superior a  

165 
milhões m3 

RESULTADOS DA APLICAÇÃO DA METODOGOGIA  

EVOLUÇÃO DA ÁGUA NÃO FATURADA 

  582  518   488    367    350    325   270    226   174    142   143    149 
           582      518      488   367      350       325      270      225      174       142      143      149      149 Perdas Reais (Litros/ramal/dia) 

M
m

3
 

 Redução acumulada, desde 2005, da ANF  168 M m3 

 Redução média, desde 2005, do Consumo de Energia (9,0 M kWh/ano), do uso de 
reagentes (800 kg/ano) e de emissões de CO2 (4,2 ton/ano) 



CASO DE ESTUDO- ARRUDA DOS VINHOS 

Contexto e Justificação da 
Intervenção: 

Município pretendia reduzir as perdas e 
melhorar o funcionamento do seu sistema 
de abastecimento 

 

Etapas de implementação do projeto: 

• Implementação de duas Zonas de Monitorização e Controlo 

• Monitorização de cerca de 23 km de rede de abastecimento 

• Disponibilização do software de monitorização de perdas WONE; 

• Disponibilização do equipamentos de telemetria 

• Levantamento parcial do cadastro da rede 

• Realização de uma campanha ativa de deteção de fugas 

 

 

ZMC Arruda Zona Baixa



Resultados Finais 
 

• Identificadas e reparadas 7 fugas não visíveis 
• Redução de perdas em 111 500 m3/ano 
• Poupança superior a 65 000 Eur/ano 
• Redução do ANF em cerca de 10% 

CASO DE ESTUDO- ARRUDA DOS VINHOS 



Formação 

FORMAÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES 



OBSERVAÇÕES FINAIS 

Benefícios 

• Recurso Natural 
• Emissões CO2 
• Consumo de reagentes 

Ambiental 

• Fiabilidade do abastecimento  
• Otimização da pressão 
• Conhecimento da rede 

Técnico/ 
Operacional 

• Faturação / Resultados 
• Custos Tratamento e Elevação 
• Indeminizações 
• Investimento (ampliação do sistema) 

Económico/ 
Financeiro 

• Tarifário 
• Danos a terceiros 
• Imagem e reputação 

Social 



OBSERVAÇÕES FINAIS 

“O combate às perdas é uma 
corrida de maratona”. 

“O principal catalisador é a  mudança 
das mentalidades .” 

“Se não fizermos nada vamos 
pagar mais tarde.” 

“A eficiência gera retorno para 
todos”. 



+ 351 213 251 396 wone.epal@adp.pt www.epal.pt 

Obrigado 


