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PONTOS CHAVE

Controlo Activo de Fugas ‘find and fix’

nas ZMC apoiado por um 
software de análise de dados

Criar competências e conhecimento da rede
para reduzir as perdas de água, mantendo os 
níveis de eficiência em valores sustentáveis

EPAL reduziu as perdas em 200 m3/ h

De 500 para 150 litros/ ramal por dia



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
29,8%

2030

20%

Fonte:  ERSAR – RASARP 2017



PERDAS DE ÁGUA EM PORTUGAL

• Deficiente medição do balanço hídrico dos 
sistemas;

• Défice de conhecimento sobre as redes 
operadas (cadastral, técnico, operacional…);

• Redes envelhecidas e frequentemente 
constituídas por materiais de qualidade inferior;

• Equipas técnicas reduzidas,  pouco 
especializadas, funcionando numa lógica de 
conhecimento centralizado.

Que fatores contribuem para este índice de Água Não Faturada (ANF):



EPAL – 150 ANOS DE HISTÓRIA

Lisboa
CIDADE DE LISBOA

REDE DE DISTRIBUIÇÃO

355,000 Clientes

510,000 Habitantes

170,000 m3 Consumo Diário

1,450 km Condutas Distribuição

5 Zonas Altimétricas



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. São transversais a todas as áreas da empresa;
4. Permitem otimizar investimentos e recursos;
5. Geram retorno para a empresa, tornando 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



Segmentação Deteção de fugas
Avaliação de 
desempenho

•Cartografia
•Altimetria
•Reservatórios
•Condutas
•Válvulas, etc
•Medidores de caudal

•Cartografia
•Condutas e ramais
•Materiais
•Diâmetros
•Ano de instalação

•Ramais
•Comprimento da rede
•Clientes (nº e categoria)
•Contadores (tipo, 
diâmetro, etc)

CADASTRO
SIG + Sistema de clientes

LINHAS GERAIS ESTRATÉGICAS



A IMPORTÂNCIA DO CADASTRO
NA EVOLUÇÃO DO PROJETO

2006 2007 20102008 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, desenvolvimento 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

4. RELATÓRIOS E REGISTOS

Manuais de Proposta e de Referência das ZMC
Projectos de Análise e Auditoria das ZMC

LINHAS GERAIS OPERACIONAIS



Rede de 
Distribuição

1250 km rede 
3000+ Pontos 
Monitorizados

160 ZMC



Relatório diário 
com principais 
indicadores de 
desempenho



Modulo PAZ 
Cálculo das 

Perdas 
Recuperáveis por 

ZMC

Interação com 
G/Interaqua e 

Aquamatrix para 
obter dados da 
rede e clientes 

por ZMC
Apuramento dos 

resultados da 
deteção de fugas 

– após 
reparações



Total diário e 
mínimo noturno



Deteção de 
Fugas

Quantificação
Reparação
Validação



Vigilância 
Constante:

…2014…
Após 7 anos, 
três roturas 

seguidas



RESULTADOS DA APLICAÇÃO DA METODOGOGIA 

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

Fase de Planeamento e 
Implementação

Fase de Manutenção
e Otimização

EVOLUÇÃO DA ÁGUA NÃO FATURADA2016/17:
Causa do 

aumento da ANF 
identificado; 

novas roturas em 
adutores

2017 4º trimestre
Intervenção de 
localização das 

roturas 
Reparações em 

curso



Adotar conceitos inovadores de gestão baseados em ferramentas 
de monitorização contínua dos sistemas de abastecimento

Equipas dedicadas com apoio da gestão de topo

Envolvimento de diversas áreas da empresa potenciando o 
conhecimento sobre as redes (cadastro, técnico, operacional)

Gestão baseada em redes segmentadas, correlacionando a 
dimensão da ZMC e o potencial redução das perdas

Ferramentas de análise de dados e cálculo de indicadores de 
desempenho focados na caracterização de perdas

Desafio da sustentabilidade dos sistemas no longo prazo implica 
a sua vigilância constante

E sobretudo…

Soluções de Bom Senso, Pessoas Inteligentes

OBSERVAÇÕES FINAIS PARA GESTÃO 
SUSTENTÁVEL DAS PERDAS 

http://www.epal.pt/EPAL/menu/epal/publicações-técnicas



+ 351 213 251 396

wone.epal@adp.pt

www.epal.pt

Obrigado !


