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Resumo 

As doenças infeciosas relacionadas com a água são uma importante causa de 
morbilidade e mortalidade. Dos vários agentes causadores de doença destacam-se os 
vírus entéricos representados, entre outros, pelos Enterovirus e pelos vírus das 
Hepatites A e E, que se transmitem principalmente pela via oral-fecal, através da água. 
Objetiva-se com este estudo a pesquisa de vírus entéricos por transcrição reversa 
seguida de PCR em Tempo Real (RT-qPCR), em amostras de água natural superficial e 
de água para consumo humano. Pretende-se também avaliar a eventual associação 
destes vírus com outros indicadores de contaminação fecal e a eficácia dos sistemas de 
tratamento de água na sua eliminação em Estações de Tratamento. Verificou-se a 
adequação da metodologia implementada uma vez que, nas 15 amostras analisadas até 
à data, foram detetados RNAs virais em amostras de água natural superficial: do vírus da 
Hepatite A em duas amostras e de Enterovirus em três amostras. Numa destas amostras 
foram detetados ambos os vírus. O vírus da Hepatite E não foi detetado. Em amostras 
de água para consumo humano não foram detetados ácidos nucleicos virais. Os 
coliformes fecais (indicadores microbianos de contaminação fecal) foram encontrados e 
quantificados em amostras de água natural, mas não em amostras de água para 
consumo humano. A deteção de RNA viral e de coliformes fecais foi apenas parcialmente 
coincidente. 

Palavras-Chave: água, coliformes fecais, RT-qPCR, saúde humana, vírus entéricos 

doi: 10.22181/aer.2020.0701 
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Abstract 

Water-related infectious diseases are important causes of morbidity and mortality. 
Enterovirus and Hepatitis A and E viruses are, among others, representative of the enteric 
viruses, which are disease-causing agents mainly transmitted by the oral-fecal route, 
through water. The objective of this study is to search for enteric viruses by reverse 
transcription followed by Real-time PCR (RT-qPCR), in samples of natural surface water 
and in drinking water. It is also intended to evaluate the eventual association of these 
viruses with other fecal contamination indicators, and the efficacy of the water treatment 
plants in their elimination. It was confirmed the adequacy of the methodology 
implemented since, in the 15 samples analyzed so far, Hepatitis A virus and Enterovirus 
RNAs were detected in natural surface water samples, in two and three samples, 
respectively. Both viruses RNAs were detected in one of these samples. No viral nucleic 
acids were detected in drinking water samples. Fecal coliforms (microbial indicators of 
fecal contamination) were detected in natural water samples, but not in drinking water 
samples. Viral RNA and coliform detection only partially co-occurred. 

Keywords: enteric viruses, fecal coliforms, human health, RT-qPCR, water 

doi: 10.22181/aer.2020.0701 
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1 Introdução  

O crescimento da população humana tem levado a um aumento da pressão sobre a 
quantidade e qualidade dos recursos hídricos do planeta. Atualmente, as doenças 
infeciosas relacionadas com a água são uma importante causa de morbilidade e 
mortalidade em todo o mundo (WHO 2003). Estima-se que em 2012, pelo menos 1,8 
biliões de humanos tenham utilizado água contaminada e que cerca de 90% das mortes 
por diarreia resultaram de saneamento inadequado e do consumo de água contaminada 
com agentes patogénicos (UNICEF 2012). 

A água contaminada poderá conter, entre muitos outros microrganismos, bactérias, 
protozoários e vírus entéricos (WHO 2003). Os vírus entéricos, que se distribuem por 
várias famílias, têm cápsides robustas que lhes permitem manter-se infeciosos durante 
muito tempo sob condições adversas (Eifan 2013). É esse o caso dos Enterovirus, Vírus 
das Hepatites A e E, Norovirus, Rotavirus e Sapovirus, apontados pela Organização 
Mundial da Saúde como tendo uma elevada significância na saúde humana (WHO 
2017). 

Os Enterovirus, da família Picornaviridae, são pequenos vírus com genoma de RNA que 
se encontram distribuídos por todo o mundo. Nos Estados Unidos, causam mais de 10 
milhões de infeções e vários milhares de hospitalizações por ano (Sinclair et al. 2009). 
Em Portugal, num estudo realizado pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge 
(INSA) com 625 amostras fecais recebidas entre 2010-2013, 22,9% das amostras eram 
positivas para Enterovirus (Palminha et al. 2015). A maioria das infeções é assintomática, 
e quando a doença ocorre pode provocar febre, sintomas de infeção do trato respiratório 
superior, doença paralítica, poliomielite, meningite, paralisia, miocardite ou síndrome 
mão-pé-boca (Bruu et al. 2002, Sinclair et al. 2009). 

O vírus da Hepatite A (HAV), também da família Picornaviridae, é um vírus de RNA que 
causa a hepatite viral aguda mais comum no mundo, com aproximadamente 1,4 milhões 
de casos clínicos descritos anualmente e mais de 100 000 mortes (Sinclair et al. 2009, 
Yong e Son 2009). Em Portugal, Pereira et al. (2014) estudaram retrospetivamente 7 894 
amostras de sangue colhidas entre 2002-2012 e concluíram que 60% apresentavam 
anticorpos para o HAV. A hepatite A é uma doença de declaração obrigatória, tendo sido 
reportados 554 casos em 2017 à Direção-Geral de Saúde (DGS 2017). A maioria das 
infeções é silenciosa em crianças com idade inferior a cinco anos. Em crianças mais 
velhas e adultos, os sintomas mais comuns são urina escura, diarreia, dor abdominal, 
febre, náusea, icterícia e anorexia (Yong e Son 2009). 

O vírus da Hepatite E (HEV), da família Hepeviridae, é um vírus de RNA que se estima 
infetar 20 milhões de pessoas em todo o mundo, com 57 000 mortes anuais (Asghar 
2014, WHO 2016). Em Portugal, um estudo conduzido pelo INSA que incluiu 297 
amostras de soro recebidas entre 2000 e 2012, relativos a casos com diagnóstico de 
hepatite de origem desconhecida, mostrou a existência de 20,2% de indivíduos com 
anticorpos para HEV (Ferreira et al. 2013). Os sintomas clínicos são semelhantes aos da 
infeção por HAV (Ferreira et al. 2013, WHO 2016). 

Os vírus entéricos transmitem-se aos seres humanos por diversas vias como contacto 
pessoa-pessoa, aerossóis, ingestão de alimentos contaminados, mas sobretudo pela via 
oral-fecal, sendo a água um dos veículos de transmissão mais frequentes (WHO 2017). 
Estes vírus são muito resistentes à desinfeção, aquecimento, pressão e pH baixo da 
água (Haramoto et al. 2018). Para que ocorra a sua eliminação ou perda de 
infecciosidade na água, é necessário utilizar processos com cloro, ozono e/ou exposição 
à radiação ultravioleta, nas Estações de Tratamento de Água (ETA) e nas Estações de 
Tratamento de Águas Residuais (ETAR) (Guerrero-Latorre et al. 2016). No entanto, os 
tratamentos mais completos referidos anteriormente não estão disponíveis em algumas 
ETA/ETAR e, quando estão, podem não ser totalmente eficazes na eliminação destes 
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vírus, seja na água para consumo humano, seja em efluentes de águas residuais que 
possam ser reutilizados, como foi comprovado nos últimos anos (Kokkinos et al. 2015). 
Além disso, estima-se que 90% das águas residuais produzidas são descarregadas no 
ambiente sem desinfeção, representando um enorme risco de exposição a estes vírus, 
não apenas através do consumo direto de água, mas também por vias indiretas como, 
por exemplo, o consumo de vegetais, bivalves ou carne de animais (Polo et al. 2015). 

Em Portugal, a maioria das águas doces superficiais são classificadas pelo Sistema 
Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) como tendo qualidade razoável. 
No entanto, a ocorrência ou quantificação de vírus entéricos não está contemplada na 
lista dos parâmetros avaliados (SNIRH 2019). De acordo com a legislação em vigor 
(Diário da República, Decreto-Lei n.º 152/2017), os vírus entéricos não são reconhecidos 
como indicadores microbianos de contaminação fecal para avaliação da qualidade da 
água para consumo humano, sendo apenas consideradas as bactérias coliformes (Diário 
da República 2017). Contudo, nos últimos anos tem havido uma crescente incerteza 
quanto à capacidade dessas bactérias refletirem a ocorrência de contaminação por 
outros agentes patogénicos, nomeadamente vírus (Polo et al. 2015). 

Nesse sentido, objetiva-se com este estudo a pesquisa de vírus entéricos (Enterovirus, 
Vírus das Hepatites A e E) por transcrição reversa seguida de PCR em Tempo Real (RT-
qPCR) em amostras de água natural superficial e de água para consumo humano, em 
Portugal. Pretende-se avaliar a sua eventual associação com outros indicadores de 
contaminação fecal como os coliformes fecais, bem como a eficácia dos sistemas 
implementados nas Estações de Tratamento de Água, na eliminação destes vírus. 

2 Metodologia 

O procedimento experimental utilizado para detetar vírus entéricos nas amostras de água 
está ilustrado na Figura 1 e foi adaptado do Método 1615 (EPA / 600 / R-10/181) 
(Cashdollar et al. 2012). 

 
Figura 1. Procedimento experimental implementado para deteção de vírus entéricos em amostras 

de água 

2.1 Locais de amostragem 

O estudo realizou-se em duas matrizes de água - água natural superficial (não tratada) e 
água para consumo humano (tratada) (Figura 1). 

Os pontos de amostragem de água natural superficial estão localizados junto dos pontos 
de captação de água no Rio Tejo e na Albufeira de Castelo de Bode, dois dos principais 
reservatórios de água para abastecimento da cidade de Lisboa. Já os três pontos de 
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amostragem de água para consumo humano são efetuados à saída da ETA de Vale da 
Pedra e da ETA da Asseiceira, e num ponto da cidade de Lisboa. 

Nas duas estações indicadas, a água é submetida a diferentes tratamentos. Na ETA de 
Vale da Pedra, composta por duas linhas independentes, a água proveniente do Rio Tejo 
passa por um processo de pré-oxidação, ajuste de pH, adsorção com carvão ativado, 
coagulação/floculação, sedimentação, filtração, correção de pH e desinfeção final com 
cloro. Na ETA da Asseiceira, composta também por duas linhas independentes, a água 
proveniente da Albufeira de Castelo de Bode passa por um processo de pré-oxidação 
(cloro), remineralização e correção da agressividade, coagulação, flotação, coagulação, 
filtração, correção de pH e desinfeção final com cloro (EPAL 2019). 

2.2 Colheita de amostras 

A colheita de amostras de água em cada ponto de amostragem ocorreu em maio de 
2018 e entre janeiro e março de 2019. Foram colhidas 15 amostras. 

As amostras para deteção de vírus entéricos foram colhidas utilizando filtros NanoCeram 
(Argonite). Filtraram-se 100 - 600 litros de água natural superficial e 800 - 3000 litros de 
água tratada para consumo humano. As amostras foram transportadas para o laboratório 
refrigeradas, tendo ocorrido o seu processamento o mais rapidamente possível (até 72 
horas depois). Para a quantificação de coliformes fecais foi efetuada a colheita de 
amostras de água de acordo com os procedimentos de amostragem para análise 
microbiológica. 

2.3 Quantificação de coliformes fecais 

Em águas tratadas para consumo humano, utilizou-se o método de membrana filtrante e 
incubação em meio de cultura a 44ºC e em águas naturais utilizou-se o método de 
número mais provável pela técnica de Colilert a 44ºC (Tandukar et al. 2018). Os 
resultados foram quantificados após 24 horas de incubação. 

2.4 Concentração viral 

Os filtros NanoCeram (Argonite) utilizados para a filtração das amostras de água, como 
referido em 2.2, foram eluídos com 1000 mL extrato de carne. O extrato sofreu floculação 
orgânica com agitação, tendo o pH sido ajustado para 3,5 com HCl. As amostras 
flocularam durante 30 minutos e posteriormente foram centrifugadas a 2500 G durante 
15 minutos. Os sobrenadantes foram aspirados e os sedimentos ressuspendidos em 30 
mL de fosfato de sódio pH 7-7,5. O pH foi ajustado para 9 com NaOH. Centrifugaram-se 
durante mais 15 minutos, a 3200 G e a 4ºC. Os sobrenadantes foram transferidos para 
um novo tubo e os sedimentos descartados. O pH dos sobrenadantes foi acertado para 
7-7,5 com HCl. As amostras foram filtradas em filtros Acrodisc Syringe (PALL 
Corporation) pré-tratados com extrato de carne. Por último, as amostras com cerca de 35 
mL foram divididas em três partes: uma para extração de RNA e ulterior deteção de vírus 
entéricos por RT-qPCR, uma para inoculação em culturas celulares e outra para 
armazenamento. As amostras foram mantidas a -70ºC. 

2.5 Extração de RNA para deteção de vírus entéricos por RT-qPCR 

As amostras (aproximadamente 19 mL) reservadas para extração de RNA e utilização 
em RT-qPCR foram descongeladas e transferidas para concentradores Vivaspin 
(Sartorius), tendo sido centrifugadas durante várias horas a 3200 G e a 4ºC até resultar 
um volume inferior a 1120 µL. Em seguida realizou-se a extração e purificação do RNA 
com o QIAamp viral RNA Mini kit (Qiagen), seguindo as instruções do fabricante.  
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2.6 Deteção de RNA viral por RT-qPCR 

Todas as reações de RT-qPCR foram realizadas num termociclador StepOnePlus 
(Applied Biosystems). A deteção de Enterovirus foi realizada com o Enterovirus genesig 
Advanced Kit (Primerdesign) e as deteções dos vírus das Hepatites A e E foram 
realizadas com os kits hepatitisA@ceeramTools (bioMérieux) e hepatitisE@ceeramTools 
(bioMérieux), respetivamente. Procedeu-se de acordo com as instruções dos fabricantes. 

3 Resultados e discussão 

Os resultados obtidos encontram-se no Quadro 1. Nas águas naturais foi detetado RNA 
viral em quatro das seis amostras analisadas. Nas amostras de água do Rio Tejo foram 
detetados Enterovirus e vírus da Hepatite A. Os Enterovirus foram detetados em duas 
das três amostras analisados (colhidas em maio de 2018 e março de 2019), enquanto 
que o vírus da Hepatite A foi detetado apenas em maio de 2018. Na amostra de maio de 
2018 foram detetados em simultâneo RNA de Enterovirus e RNA do vírus da Hepatite A. 
Nas amostras de água da Albufeira de Castelo de Bode foram detetados ácidos 
nucleicos do vírus da Hepatite A e de Enterovirus, ambos em apenas uma amostra (em 
maio de 2018 e em maio de 2019, respetivamente).  

Em água para consumo humano da ETA de Vale da Pedra e da ETA de Asseiceira (nove 
amostras) não foi detetado RNA viral, nomeadamente nas amostras de água tratada 
colhidas no mesmo dia em que foram colhidas as amostras de água natural do Rio Tejo e 
da Albufeira de Castelo de Bode onde foram detetados ácidos nucleicos do vírus da 
Hepatite A e de Enterovirus.  

Quadro 1. Avaliação microbiológica das amostras analisadas 

Proveniência Matriz Mês de colheita Deteção de RNA 
de vírus entéricos 

Quantificação de 
coliformes fecais 

Rio Tejo Água natural maio de 2018 
Vírus da Hepatite A 
Enterovirus 687 NMP/100 mL 

Rio Tejo Água natural janeiro de 2019 Não detetado 1553 NMP/100 mL 

Rio Tejo Água natural março de 2019 Enterovirus 649 NMP/100 mL 

Albufeira de Castelo de Bode Água natural maio de 2018 Vírus da Hepatite A 0 NMP/100 mL 

Albufeira de Castelo de Bode Água natural janeiro de 2019 Enterovirus 3 NMP/100 mL 

Albufeira de Castelo de Bode Água natural março de 2019 Não detetado 1 NMP/100 mL 

ETA de Vale da Pedra Água para consumo maio de 2018 Não detetado 0 ufc/100 mL 

ETA de Vale da Pedra Água para consumo janeiro de 2019 Não detetado 0 ufc/100 mL 

ETA de Vale da Pedra Água para consumo março de 2019 Não detetado 0 ufc/100 mL 

ETA da Asseiceira Água para consumo maio de 2018 Não detetado 0 ufc/100 mL 

ETA da Asseiceira Água para consumo janeiro de 2019 Não detetado 0 ufc/100 mL 

ETA da Asseiceira Água para consumo fevereiro de 2019 Não detetado 0 ufc/100 mL 

ETA da Asseiceira Água para consumo março de 2019 Não detetado 0 ufc/100 mL 

Ponto de amostragem na 
cidade de Lisboa Água para consumo janeiro de 2019 Não detetado 0 ufc/100 mL 

Ponto de amostragem na 
cidade de Lisboa Água para consumo fevereiro de 2019 Não detetado 0 ufc/100 mL 

ufc – unidades formadoras de colónias; NMP – número mais provável 
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Das seis amostras de águas naturais analisadas, três amostras apresentaram apenas 
um género viral (HAV ou Enterovirus) e uma apresentou dois géneros virais em 
simultâneo (HAV e Enterovirus) (Figura 2). O vírus da Hepatite E não foi detetado nas 
amostras analisadas. O Enterovirus foi o género viral mais frequentemente detetado em 
águas naturais. 

A metodologia desenvolvida e implementada mostrou ser adequada para detetar vírus 
entéricos, uma vez que foi possível a deteção de RNA genómico quer de Enterovirus 
quer do vírus da Hepatite A. 

 
Figura 2. Deteção de vírus entéricos em amostras de água natural superficial do Rio Tejo e da 

Albufeira de Castelo de Bode (n= 6 amostras) 

RNA de Enterovirus já havia sido anteriormente detetado em massas de água para 
abastecimento e para fins recreativos de muitos outros países, nomeadamente, Estados 
Unidos, Japão, Holanda, Alemanha e África do Sul (Lodder et al. 2010, Lee et al. 2014, 
Lin & Sing 2015, Leifels et al. 2016, Haramoto et al. 2018).  

RNA do vírus da Hepatite A, embora pesquisado, ainda não tinha sido identificado em 
águas superficiais portuguesas usadas para a produção de água para consumo (Teixeira 
et al. 2020) mas já tinha sido detetado nesta matriz nos Estados Unidos, Brasil, Espanha 
e República da Coreia (Jiang & Chu 2004, López Gálvez et al. 2016, Shin et al. 2017). 
Em águas para consumo, este vírus ainda não foi detetado em Portugal, mas já foi 
encontrado em água da rede de abastecimento da Colômbia (Peláez Carvajal et al. 
2016). Também já foi detetado em águas residuais da rede de saneamento dos Estados 
Unidos, Bolívia, Espanha e Egipto (Symonds et al. 2014, Montazeri et al. 2015, López 
Gálvez et al., 2016, Hamza et al. 2017).  

Quanto ao vírus da Hepatite E, não detetado nas amostras avaliadas neste estudo, já foi 
detetado em águas superficiais da Colômbia e em águas residuais de Itália, Suíça e de 
outros países (La Rosa et al. 2010, Hellmér et al. 2014, Baez et al. 2017). 

Os coliformes fecais apenas foram detetados em cinco das seis amostras de água 
natural superficial, nos pontos de captação de água no Rio Tejo e na Albufeira de Castelo 
de Bode (Figura 3). Das quatro amostras de água superficial onde foram detetados RNA 
virais, apenas em três foram quantificados coliformes fecais, e em reduzido número 
numa delas (amostra da Albufeira de Castelo de Bode – janeiro de 2019) (Quadro 1).  

Nas amostras de água para consumo humano não foram detetados coliformes (Quadro 
1). 

 
Figura 3. Deteção e quantificação de coliformes fecais em amostras de água natural superficial 

(n=6 amostras) 
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4 Notas finais 

Embora preliminares por ainda incluírem um número reduzido de amostras, os 
resultados obtidos permitem afirmar que os vírus entéricos, tal como os coliformes fecais, 
podem estar presentes nas águas naturais superficiais, tal como acontece em outros 
países. A ausência de ambos em todas as amostras analisadas de água para consumo 
humano, permite inferir que os tratamentos existentes na ETA de Vale da Pedra e na ETA 
da Asseiceira são eficazes na eliminação dos coliformes fecais e do RNA dos vírus 
entéricos presentes nas águas naturais, resultando numa água para consumo segura e 
com qualidade. 

Estes resultados, corroborando estudos de outros autores (e.g. Polo et al. 2015), 
também sugerem que possa não existir uma associação entre vírus entéricos e os 
indicadores de contaminação fecal, que são os que atualmente constam na legislação 
em vigor (Diário da República, Decreto-Lei n.º 152/2017).  

A análise da presença de vírus entéricos em amostras de água é exigente e complexa, 
quer pelo custo dos reagentes quer pelos requisitos técnicos associados. Tendo em 
conta que estes vírus se encontram em baixa concentração nas águas naturais e que em 
águas para consumo serão praticamente inexistentes, a metodologia de análise implica a 
necessidade de filtrar elevados volumes de amostra de água (pelo menos 100 litros de 
água natural e 800 litros de água para consumo) para garantir uma maior 
representatividade da matriz na análise. As colheitas são por isso morosas e exigem ser 
efetuadas por pessoal com formação prévia. De igual modo, o processamento das 
amostras em laboratório pode decorrer até três dias. De salientar que esta foi a primeira 
vez que uma entidade gestora de água em Portugal desenvolveu e implementou com 
sucesso um método de deteção de vírus entéricos. 

O método molecular utilizado para detetar RNA genómico viral (RT-qPCR) apresenta 
uma elevada sensibilidade e especificidade, permitindo a amplificação e quantificação 
simultânea da sequência de interesse. Contudo, não permite avaliar infecciosidade, ou 
seja, a presença de partículas virais com capacidade para infetar e replicar em células 
humanas. A infecciosidade é geralmente avaliada pela observação de efeitos citopáticos 
(CPE) em culturas celulares. Neste contexto, a etapa seguinte deste estudo consiste em 
avançar com testes em culturas celulares a fim de avaliar a infecciosidade das amostras 
previamente identificadas como positivas por RT-qPCR. 

A campanha de amostragem realizada deverá manter-se durante os próximos meses a 
fim de também averiguar padrões de sazonalidade destes agentes patogénicos. 

Por fim, de acordo com os 17 objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030, das 
Nações Unidas, e no contexto das alterações climáticas e da seca moderada em 
Portugal, é cada vez mais importante a avaliação da quantidade e da qualidade dos 
recursos hídricos existentes, tal como a ponderação da possível utilização de água a 
partir de águas residuais tratadas, desde que sem riscos para a saúde humana. 
Perspetiva-se assim a implementação da metodologia de deteção e quantificação de 
vírus entéricos para a avaliação de águas residuais tratadas e não tratadas. 
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Reutilização de água: o caso de estudo 
do concelho de Mangualde 

Maria Antoci a, Filipa Ferreira a *, Súzel Nelas b 

a Instituto Superior Técnico, Av. Rovisco Pais, 1049-001 Lisboa, Portugal 
b Câmara Municipal de Mangualde, Largo Dr. Couto, 3534-004 Portugal 

Resumo 

O desequilíbrio entre a procura de água e a sua disponibilidade torna-se cada vez mais 
preocupante. De forma a assegurar o acesso sustentável à água, em qualidade e em 
quantidade adequadas, aprimoraram-se tecnologias que possibilitam a reutilização de 
água residual tratada como fonte alternativa para fins compatíveis, sendo cada vez mais 
atrativa a utilização de águas residuais tratadas. Conscientes da problemática da água 
face à situação de escassez vivida no final de 2017 no concelho de Mangualde, o 
município está interessado, numa ótica de resiliência hídrica e de sustentabilidade na 
exploração dos recursos naturais, em promover a utilização de águas residuais tratadas, 
provenientes das principais ETAR do concelho. Foi desenvolvido um “Plano 
geral integrado de reutilização de efluentes tratados do concelho de Mangualde”, no 
âmbito do qual são equacionadas três alternativas referentes à conceção dos sistemas 
de distribuição destinados à reutilização de água, com vista, fundamentalmente, ao 
abastecimento das principais indústrias locais. Procedeu-se a pré-dimensionamento das 
infraestruturas, à estimativa preliminar de investimento e encargos e a uma análise de 
viabilidade económica. Os resultados indicam que, para todos os cenários 
equacionados, a reutilização da água é competitiva. Com efeito, todas as alternativas de 
adução apresentam bons indicadores económicos, com destaque para o designado 
Cenário T. 

Palavras-Chave: avaliação económica, concelho de Mangualde, escassez de água, 
reutilização de água, sistema de distribuição, soluções alternativas. 
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Water reuse: Mangualde case study 

Maria Antoci a, Filipa Ferreira a *, Súzel Nelas b 
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Abstract 

Differences between water demand and its availability are increasing. In order to 
guarantee sustainable access to water, with adequate quality and quantity, new 
technologies emerge that enable the use of treated wastewater as an alternative source 
for compatible uses. Aware of the problem of water scarcity that affected the municipality 
of Mangualde in the end of 2017, the City Council is interested in promoting the use of 
treated domestic effluents, to increase local water resilience and reinforce a sustainable 
approach in the water sector. An "Integrated general plan for the reuse of treated effluents 
from the municipality of Mangualde" was developed, within which three alternatives were 
considered regarding the design of the distribution systems for the water reuse. The main 
purpose of the study was to the supply major local industries. Infrastructures were 
predesigned and a preliminary estimation of investments and charges was performed, as 
well as an economic feasibility analysis. The results indicate that, for all scenarios 
considered, water reuse is competitive. In fact, all the alternatives present good economic 
indicators, especially Scenario T. 

Keywords: alternative solutions, distribution system, economic evaluation, Mangualde 
municipality, use of treated wastewater, water scarcity. 
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1 Introdução  

O desequilíbrio entre a procura de água e a sua disponibilidade torna-se cada vez mais 
preocupante. Esta diferença evidencia se em resultado dos efeitos das alterações 
climáticas, de crescimento demográfico e de utilização insustentável deste recurso, 
provocando a escassez e deterioração da sua qualidade. Neste contexto, é fundamental 
procurar soluções que levem à redução dos riscos associados a eventos críticos. De 
forma a assegurar o acesso sustentável à água, em qualidade e em quantidade 
adequadas à manutenção dos meios de vida, do bem-estar humano e do 
desenvolvimento socioeconómico, aprimoraram-se tecnologias que possibilitam a 
utilização de águas residuais tratadas como fonte alternativa para fins compatíveis, 
designadamente, a tecnologia de tratamento de águas residuais por reatores biológicos 
de membranas (MBR, “Membrane Biological Reactors” na terminologia anglo saxónica). 

De acordo com as projeções climáticas, o stress hídrico afeta a saúde pública, o 
ambiente, o desenvolvimento e a competitividade. A reutilização da água fornece uma 
origem alternativa para usos diversos. As iniciativas de reutilização, não sujeitas a 
incerteza climática, contribuem para a transição para a economia circular, e 
implementação do ODS 6 (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 6, referente a 
abastecimento de água e saneamento seguros). A utilização de água residual tratada 
para usos diferentes dos de consumo humano é vista como uma estratégia promissora 
para fazer face ao risco de indisponibilidade de água em quantidade e com a qualidade 
adequada. O aproveitamento deste recurso traz benefícios importantes nas vertentes 
económica, ambiental e social, reservando o aproveitamento da água potável (maior 
custo) para usos exclusivamente de consumo humano.  

Conscientes da problemática da água face à situação de escassez vivida em 2017 no 
concelho de Mangualde, e com o objetivo de aumentar a resiliência deste município à 
falta de água, pretende-se, com a apresentação do “Plano geral integrado de reutilização 
de efluentes tratados” (Hidra, 2019), propor soluções integradas para a utilização de 
efluentes de ETAR, particularmente nas indústrias locais, mas também na agricultura e 
em atividades urbanas como a rega de jardins e espaços verdes e a lavagem de 
arruamentos. As soluções apresentadas abrangem a adequação do tratamento de águas 
residuais domésticas das principais ETAR do concelho de Mangualde à reutilização de 
águas residuais tratadas, bem como a construção de um sistema de distribuição de água 
para reutilização (incluindo estações elevatórias, adutoras e reservatórios). Assim, 
deverá ser assegurada a reutilização segura, com a salvaguarda da saúde pública, dos 
efluentes tratados na ETAR de Cubos e na ETAR Poente de Mangualde. 

2 Potencialidades de reutilização de águas residuais 
tratadas e requisitos de qualidade 

A utilização de águas recicladas pode ser efetuada para diferentes finalidades, sendo a 
rega paisagística ou agrícola um dos setores mais atrativos, dada a elevada procura de 
água. Referem-se ainda a reutilização industrial, os usos recreativos e os usos urbanos 
não potáveis (designadamente combate a incêndios, descarga de autoclismos, limpeza 
de coletores, controlo de poeiras, lavagem de arruamentos e veículos), entre outros fins 
compatíveis.  

Os aspetos mais significativos a avaliar no âmbito do desenvolvimento de sistemas de 
utilização de águas residuais tratadas são, segundo Monte e Albuquerque (2010), os 
seguintes: 

• a qualidade da água para reutilização, que depende do grau de tratamento e do tipo 
de tecnologia associada ao tratamento nas ETAR; 
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• equilíbrio entre a procura e a oferta de água para reutilização, ou seja, entre o volume 
de água necessário para determinada utilização e o volume disponível; 

• as infraestruturas necessárias à implementação de um sistema de água para 
reutilização, como reservatórios para armazenamento e infraestruturas de transporte 
e distribuição; 

• a sustentabilidade económica e financeira do projeto; 

• a mitigação dos impactes ambientais e dos riscos de saúde pública associados aos 
diferentes usos e a necessidade de salvaguarda da qualidade da água ao longo de 
todo o sistema, desde a produção à aplicação.  

Neste setor, foram e estão a ser desenvolvidos documentos normativos, pelo comité 
técnico ISO/TC 282, que dizem respeito à utilização de águas residuais tratadas em 
vários domínios, nomeadamente na rega agrícola e paisagística (ISO/TC 282/SC 1), em 
áreas urbanas (ISO/TC 282/SC 2) e na reutilização industrial (ISO/TC 282/SC 4). Os 
documentos propõem uma abordagem multibarreiras para proteção da saúde pública e 
incluem ainda a avaliação do risco em sistemas de reutilização de água (ISO/DIS 16075-
1). A nível nacional, destaca-se o Decreto-Lei n.º 119/2019, de 21 de agosto, que tem em 
conta os documentos produzidos pela Organização Internacional de Normalização (ISO). 

No que se refere à reutilização industrial, de um modo geral os requisitos de qualidade 
da água são específicos para cada tipo de indústria. Porém, alguns requisitos de 
qualidade são transversais, pois correspondem à prevenção de consequências 
indesejáveis, como a corrosão dos materiais, incrustações e desenvolvimento de algas 
e/ou de biofilmes, induzidas pela presença de teores residuais de constituintes usuais 
das águas residuais. Tratando-se de utilização de águas residuais tratadas, os critérios 
de qualidade devem ter em conta a saúde pública, nomeadamente em função da 
exposição a que são sujeitos os operadores da indústria. 

3 Caracterização da situação atual no município de 
Mangualde 

O concelho de Mangualde, situado no distrito de Viseu, apresenta uma população de 
cerca 19 800 habitantes. O concelho é maioritariamente constituído por áreas rurais, 
apresentando extensos campos agrícolas e zonas de pasto. As populações encontram-
se, por isso, bastante dispersas. A região é ainda caracterizada por uma atividade 
industrial considerável, em particular indústria automóvel, de produção e comercialização 
de derivados de madeira e de produção de queijos. As zonas rurais apresentam 
desenvolvimento na atividade agropecuária, sobretudo avelã e mirtilos.  

No que se refere à distribuição de água, a principal fonte de abastecimento do município 
de Mangualde é a barragem de Fagilde, sendo a água extraída por bombagem e 
armazenada numa lagoa, com a finalidade de reservatório intermédio de adução. 
Posteriormente, uma parte da água bruta é transportada para a ETA de Lavandeira, com 
vista a tratamento para consumo humano, e o restante é encaminhado para uma 
empresa de derivados de madeira, através de uma conduta em ferro fundido com 
diâmetro de 200 mm, com um desenvolvimento aproximado de 7,2 km. 

Relativamente aos sistemas de tratamento de águas residuais, salientam-se a ETAR de 
Cubos, dimensionada para servir uma população equivalente de 5 000 habitantes (em 
fase de concurso para reabilitação profunda) e que disporá de MBR, bem como a ETAR 
Poente de Mangualde, também designada por ETAR de Tabosa, dimensionada para 
servir cerca de 12 200 habitantes e que presentemente se encontra em fase de 
construção. Na ETAR de Tabosa, numa fase inicial, o tratamento de afinação será 
assegurado por filtração e radiação ultravioleta. Estas duas ETAR, as maiores do 
município, permitirão obter água para reutilização da classe B, em conformidade com o 
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disposto no Anexo I do Decreto-Lei n.º 119/2019, de 21 de agosto. A água será ainda 
submetida a tratamento adicional, nas indústrias, em função dos requisitos de cada 
processo industrial. 

No Quadro 1 apresentam-se os caudais de projeto considerados para a ETAR de Cubos 
e para a ETAR de Tabosa, em tempo húmido e seco, no âmbito do plano integrado de 
reutilização de águas residuais tratadas. Em tempo húmido, considerou-se a população 
residente na zona em estudo e o caudal de infiltração. Em tempo seco, contabilizou-se a 
população residente, a população flutuante e um caudal de infiltração nulo. 

Quadro 1. Caudais de projeto admitidos em tempo húmido e seco 

 

De acordo com a Câmara Municipal de Mangualde (CMM), os principais potenciais 
consumidores de água para reutilização são empresas de produção de derivados de 
madeira, nomeadamente as empresas Sonae Arauco e Costa Ibérica. De facto, os 
consumos mensais de água da empresa Sonae Arauco variam, em regra, entre 30 e 40 
mil m3/mês. Este consumo de água é claramente significativo, correspondendo 
praticamente à totalidade das águas residuais tratadas nas ETAR de Cubos e de Tabosa. 
No que se refere à empresa Costa Ibérica, em conformidade com a informação 
facultada, os consumos de água ascendem a cerca de 120 m3/dia. 

No Quadro 2 sintetizam-se os consumos médios diários e anuais das principais unidades 
fabris na área em estudo, admitindo um acréscimo de consumo estimado por uma lei 
geométrica, de 1,0% até ao ano 20 e de 0,5% entre o ano 20 e o ano 40. 

Quadro 2. Consumo de água nas indústrias em estudo 

 

4. Apresentação de soluções alternativas 

No âmbito do plano integrado, foram analisadas duas soluções, também designadas por 
cenários. No Cenário C (cenário Cubos) é equacionada a solução de abastecimento da 
indústria Sonae Arauco reutilizando as águas residuais tratadas na ETAR de Cubos, que 
disporá de tratamento secundário por MBR, admitindo a manutenção do abastecimento 
de água bruta existente, para assegurar o volume remanescente necessário para o 
processo industrial. Assim, propõe-se no cenário C a implantação de um sistema de 
adução autónomo, com origem no efluente tratado da ETAR de Cubos. Considera-se, 
conservativamente, que 90% dos caudais afluentes à ETAR poderão ser reutilizados na 
indústria (de forma a possibilitar, também, a reutilização de água na própria ETAR e a 
atender a alguns consumos de higienização urbana). O sistema de reutilização proposto 
integra, na ETAR, um reservatório de armazenamento e um sistema elevatório que 
elevará o caudal até ao reservatório intermédio, seguindo posteriormente por condutas 
gravíticas até à indústria Sonae Arauco.  

No Cenário CT (cenário Cubos-Tabosa) é avaliada a implantação de dois sistemas de 
adução autónomos, com origem nas ETAR de Cubos e de Tabosa. O sistema de adução 

Ano 20 Ano 40 Ano 20 Ano 40 Ano 20 Ano 40 Ano 20 Ano 40  

Caudal médio diário m3/dia 520 627 676 818 1.605 1.761 1.870 2.060

Caudal de ponta L/s 20,2 24,0 17,6 20,8 49,3 53,6 43,5 47,4

Caudal afluente à ETAR m3/dia 1.040 1.254 676 818 2.568 2.818 1.870 2.060

ETAR de Cubos ETAR de Tabosa

Parâmetro Unidade Tempo secoTempo húmido Tempo húmido Tempo seco

Ano 0 Ano 20 Ano 40 Ano 0 Ano 20 Ano 40 

Consumo médio diário m3/dia 1.279 1.561 1.725 120 146 162

Volume médio anual m3 467.007 569.837 629.611 43.800 53.444 59.050

Parâmetro Unidade
Indústria Sonae Arauco Indústria Costa Ibérica
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com origem da ETAR de Cubos mantém-se semelhante ao do cenário C, sendo o 
restante caudal, necessário para o processo industrial, fornecido com base em águas 
residuais tratadas provenientes da ETAR de Tabosa. O sistema de reutilização proposto 
integra, em cada ETAR, um reservatório de armazenamento e um sistema elevatório que 
elevará o caudal até aos reservatórios intermédios que, posteriormente, seguirá por 
condutas gravíticas até à indústria Sonae Arauco. No caso da empresa Costa Ibérica, 
prevê-se que seja abastecida exclusivamente pela ETAR de Tabosa, através de uma 
conduta elevatória dedicada.  

De acordo com a informação facultada pela CMM, existe a intenção de desativar, a curto 
prazo, a ETA de Lavandeira, prevendo-se a construção de uma ETA multimunicipal junto 
à barragem de Fagilde. Com base neste pressuposto, desenvolveu-se o terceiro cenário 
(Cenário T), que admite que o abastecimento das indústrias Sonae Arauco e Costa 
Ibérica seja assegurado, exclusivamente, por águas residuais tratadas na ETAR de 
Tabosa. O sistema de reutilização proposto integra, na ETAR, após o tratamento de 
afinação, um reservatório de armazenamento e um sistema elevatório que elevará o 
caudal até à lagoa. Apenas será necessário construir, neste cenário, uma conduta 
elevatória até à interseção com a autoestrada A25, onde será ligada à conduta 
atualmente existente, em ferro fundido, de 200 mm de diâmetro, que segue 
paralelemente à autoestrada até a mencionada lagoa. Será também instalada, por forma 
a autonomizar a solução de abastecimento da empresa Costa Ibérica, uma conduta que 
se desenvolve da ETAR até à indústria. Esta solução não inclui troços gravíticos, nem 
reservatórios intermédios. Os traçados propostos apresentam-se na Figura 1. 

 
Figura 1. Sistemas de adução equacionados 

As características globais dos sistemas adutores equacionados apresentam-se no 
Quadro 3. Salienta-se que, em todas as soluções propostas, se prevê que a desinfeção 
final das águas residuais tratadas seja concretizada por injeção de hipoclorito de sódio. 
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Quadro 3. Caracterização dos sistemas adutores equacionados 

 

5. Solução recomendada 

A viabilidade económica das intervenções propostas para o abastecimento às empresas 
a partir dos efluentes tratados, que depende do balanço entre custos e benefícios, 
indicados no Quadro 4, foi efetuada através de uma análise a preços constantes. Os 
custos de investimento em capital fixo incluem os custos de construção civil das 
condutas adutoras, dos reservatórios e das estações elevatórias, a instalação dos 
equipamentos eletromecânicos e a sua substituição ao fim de 20 anos após o início de 
exploração. Dado que, independentemente das águas residuais tratadas serem ou não 
reutilizados, é sempre necessário, por questões ambientais e legais, concretizar o 
tratamento secundário e a remoção de nutrientes na ETAR, apenas os encargos 
decorrentes da etapa final de desinfeção foram considerados na análise económica. 

Os custos de investimento foram determinados com base no “Guia técnico” elaborado 
pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos – ERSAR (Covas et al., 
2017), admitindo fatores de agravamento entre 20 e 30%. Os encargos anuais de 
operação e manutenção a assegurar durante o horizonte de projeto englobam os custos 
energéticos (bombagem) e as operações de desinfeção e cloragem à saída das ETAR. 
Estes encargos foram estimados com base num histórico de encargos reais observados 
em sistemas similares nacionais (Ceriz, 2018). Relativamente aos benefícios gerados 
pela implementação destes circuitos, admitiu-se que estes correspondem à venda de 
água para abastecimento às indústrias. 

Quadro 4. Investimentos, encargos de manutenção e operação, benefícios 

 

Para a análise da viabilidade económica considerou-se, para todos os cenários, que o 
período de análise é de 40 anos, correspondendo os anos “-1” e “0” à realização das 
intervenções propostas (70% dos investimentos no ano -1 e 30% dos investimentos no 
ano 0); durante estes 40 anos prevê se substituição do equipamento instalado na EE 
(igualado a 80% do custo da renovação total dos equipamentos da EE); nos “anos -1 e 
0”, os benefícios gerados são nulos; no final do período de análise considerou-se que os 

ETAR
Sonae 
Arauco

ETAR
Costa 
Ibérica

Cota do terreno m 417.8 434.0

Comprimento m

Desnível geométrico m

Cota do terreno m 404.0 434.0 404.0 450.0

Comprimento m

Desnível geométrico m

Cota do terreno m 404.0 404.0 450.0

Comprimento m -

Desnível geométrico m

469.0

1,080.5

Parâmetro Unidade

Cenário C

-

Troço bombado

90.0

122.2 82.2

51.0

752.6

51.0

3452.3

489.0

Cenário T

2011.4 3569.9

752.2

Cenário CT

521.2

1,959.3

56.3 30.0

Troço bombado Troço gravítico

Reservatório

Parâmetro Unidade Cenário C Cenário T Cenário CT

Investimento inicial € 1.052.500 1.056.500 2.374.000

Encargos de operação e manutenção €/ano 27.500 47.000 63.500

Benefícios €/ano 156.000 273.500 275.500
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equipamentos instalados não têm qualquer valor residual. Foram analisadas taxas de 
atualização (2, 4 e 6%). 

Para cada cenário de adução e para as diferentes taxas de atualização (ta) admitidas, foi 
analisada a viabilidade económica das intervenções, através de três indicadores, Valor 
atual líquido (VAL), Taxa interna de rentabilidade (TIR) e Tempo de retorno do 
investimento (TR). No Quadro 5 apresentam se os resultados da análise de viabilidade 
económica, para a taxa de atualização de 4%. 

Quadro 5. Resultados da análise de viabilidade económica para ta = 4 % 

 

Da análise dos resultados obtidos, destaca-se que o VAL é positivo em todos os 
cenários, o que significa que todas as alternativas de adução de água reutilizada 
apresentam viabilidade económica. Os valores máximos do VAL e do TIR ocorrem para o 
Cenário T1, revelando tratar-se da alternativa mais rentável.  

Os resultados obtidos indicam que, para todos os cenários alternativos, a reutilização de 
efluente tratado nas ETAR de Cubos e de Tabosa é competitiva. Com efeito, as 
alternativas de adução apresentam bons indicadores económicos, com destaque para o 
designado Cenário T, que corresponde ao aproveitamento das águas residuais tratadas 
na ETAR de Tabosa, para satisfação integral das necessidades de água (uso compatível) 
das indústrias Sonae Arauco e Costa Ibérica. Salvaguarda-se, contudo, que a análise 
efetuada apresenta alguma incerteza, designadamente na estimativa dos custos de 
investimento e nos benefícios.  

6. Conclusões 

A utilização de águas residuais tratadas constitui uma alternativa interessante de 
abastecimento de água para usos não potáveis, fiável e constante, que não depende de 
situações de seca sazonal nem das variações climáticas, com potencial uso em 
atividades agrícolas e industriais, de higienização urbana ou rega de espaços verdes. A 
reutilização da água é praticada, na maioria dos casos, como uma estratégia de 
conservação de água em regiões onde os recursos hídricos são escassos, mas também 
por motivos ambientais, para preservar a qualidade da água de meios recetores, 
reduzindo os volumes descarregados pelas estações de tratamento. 

Em território nacional, a utilização de água residual tratada ainda é incipiente. Contudo, 
atendendo às alterações climáticas, à consciencialização do valor da água, bem como a 
razões de caracter político e institucional, o interesse por este tipo de abordagens 
sustentáveis tem vindo a aumentar. Adicionalmente, num quadro de crescentes 
exigências legais no que se refere à qualidade da água residual tratada, é cada vez mais 
justificável, técnica e economicamente, a opção pela reutilização da água. 

O presente documento reflete o interesse da CMM, num contexto de escassez de água e 
numa ótica de resiliência hídrica e de sustentabilidade na exploração dos recursos 
naturais, em promover a utilização das águas residuais tratadas nas principais ETAR do 
concelho para diversos fins, destacando-se os fins industriais. As águas residuais 
tratadas poderão também ser reutilizadas na agricultura e em atividades urbanas 
compatíveis, como a rega de jardins e espaços verdes e a lavagem de arruamentos. As 
soluções apresentadas abrangem a adequação do tratamento de águas residuais 
domésticas das principais ETAR do município à sua reutilização, bem como a construção 

Parâmetro Unidade C1 C2 T1 T2 CT1 CT2

VAL € 1.243.485 907.601 3.069.184 2.508.922 1.441.128 1.321.501

TIR % 10,0 8,4 17,8 15,2 7,4 7,0

TR anos 10 12 6 7 13 13
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de um sistema de distribuição de água para reutilização (incluindo estações elevatórias, 
adutoras e reservatórios).  

As infraestruturas que constituem cada uma das soluções equacionadas foram 
submetidas a um pré-dimensionamento, à estimativa preliminar de investimentos e 
encargos, e a uma análise de viabilidade económica. Os estudos elaborados indicam 
que, para todos os cenários alternativos, a utilização de águas residuais tratadas nas 
ETAR de Cubos e de Tabosa é competitiva. Com efeito, as alternativas de adução 
apresentam bons indicadores económicos, com destaque para o designado Cenário T, 
que corresponde ao aproveitamento dos efluentes da ETAR de Tabosa para satisfação 
integral das necessidades de água (uso compatível) das indústrias Sonae Arauco e 
Costa Ibérica.  

Dado o facto de estar em curso a beneficiação da ETAR de Cubos, integrando uma 
solução de tratamento por MBR (cada vez mais apelativa e competitiva para o 
tratamento e a utilização das águas residuais tratadas), recomenda-se que seja 
equacionada, numa fase posterior, a utilização das águas residuais tratadas nas ETAR, 
designadamente para a rega de campos de cultivo de mirtilos situados na sua 
proximidade. Os estudos futuros deverão incluir a avaliação e gestão dos riscos, 
designadamente pela aplicação de barreiras múltiplas. 
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Resumo 

A crise hídrica no Brasil tem alavancado o desenvolvimento de inúmeras soluções para a 
melhoria da eficiência energética dos sistemas de abastecimento de água. A otimização 
operacional desses sistemas caracteriza-se como um problema de múltiplos objetivos, 
inclusive conflituantes entre si. Dessa forma torna-se necessário a definição dos 
conjuntos de métricas que permitem criar um panorama mais claro do comportamento 
hidroenergético do sistema sob as diferentes possibilidades de funcionamento. O 
panorama hidroenergético permite a interpretação das operações possíveis e 
comparação com as desejadas pelo tomador de decisão. Nesse cenário o presente 
trabalho tem como objetivo apresentar o uso da associação das métricas de Custo 
Operacional, Resiliência Hidráulica Modificada e Fuga Hidroenergética como opção 
eficaz de funções objetivo de algoritmos de otimização. Os cálculos hidráulicos foram 
realizados a partir de uma rede modelada com o software Epanet e com características 
de pressão semelhantes as redes de distribuição brasileiras. Os resultados mostraram 
que as métricas propostas permitem ao usuário escolher uma operação específica para 
o sistema e conhecer o comportamento de tal operação nos principais parâmetros de 
controle da qualidade do abastecimento. 

Palavras-Chave: otimização multiobjetivo, eficiência energética, controle operacional, 
abastecimento de água, Epanet. 
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behavior of water supply networks 

Moacir M. Pereira Junior*, Peter B. Cheung, Fábio V. Gonçalves 

FAENG, Federal University of Mato Grosso do Sul, Av. Costa e Silva, S/N, 
79070-900, Campo Grande MS, Brasil 

Abstract 

The water crisis in Brazil has stimulated the development of numerous solutions focused 
on improving the energy efficiency of water supply systems. The operational optimization 
of these systems is characterized as a problem of multiple objectives, even conflicting 
with each other. Thus, it is necessary to define the sets of metrics that allow to create a 
clearer picture of the hydropower behavior of the system under different operating 
possibilities. The hydroenergetic scenario allows the interpretation of possible operations 
and comparison with those desired by the decision maker. In this scenario, the present 
work aims to present the use of the association of Operational Cost, Modified Hydraulic 
Resilience and Hydroenergetic Getaway metrics as an effective option for objective 
functions of optimization algorithms. The hydraulic calculations were carried out from a 
network modeled with Epanet software and with pressure characteristics similar to the 
Brazilian distribution networks. The results showed that the proposed metrics allow the 
user to choose a specific operation for the system and to know the behavior of such 
operation in the main parameters of control of the quality of the supply. 

Keywords: multiobjective optimization, energy efficiency, operational control, water 
supply, Epanet. 
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1 Introdução  

O índice médio de perdas de água na distribuição no Brasil é de 38,3%, de acordo com o 
Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto (Brasil 2019). Este relatório afirma que 
essas perdas estão compreendidas especialmente nos vazamentos em tubulações da 
rede de distribuição, agravados principalmente pelo excesso de pressão. Além dos 
custos gerados pelos vazamentos de água, os gastos das companhias de saneamento 
em energia elétrica correspondem a 13,1% do custo total de despesas, ficando atrás 
apenas do custo com pessoal (pessoal próprio mais terceiros) (Brasil 2019).  

Desse custo total, sabe-se que as bombas hidráulicas associadas a motores elétricos 
são os componentes responsáveis pelo maior consumo de energia elétrica em sistemas 
de abastecimento de água convencionais (Vilanova 2012) e estima-se que represente 
mais de 90% da despesa total (Pereira Junior 2018). Partindo desse cenário, observa-se 
que os sistemas cujos conjuntos de bombeamento não possuem gestão de operação, 
influenciam de forma direta no aumento das perdas hidroenergéticas (Colombo e Karney 
2005). Já o controle de pressão em redes de abastecimento a níveis ótimos de serviço, 
garante a oferta suficiente e eficiente para os seus usos, evitando pressões 
desnecessárias (Lambert e Taylor 2010). Frente a isso, a programação otimizada da 
operação das bombas, mostra-se um método prático e efetivo para a redução dos custos 
de operação dos sistemas de abastecimento (Barán et al. 2005) 

A otimização operacional de sistemas de abastecimento de água caracteriza-se por um 
problema de múltiplos objetivos (Cheung et al. 2003). A possibilidade de reduzir o custo 
operacional causado devido ao consumo de energia elétrica dos conjuntos elevatórios, 
confronta-se com a necessidade de manutenção de condições adequadas de prestação 
de serviço através do bombeamento, no que se refere a níveis mínimos de pressão e 
volumes reservados (Pereira Junior e Barbosa, 2018). O desafio da otimização é 
justamente definir funções objetivo que retratem o trade-off* do problema como um todo e 
transmitam ao operador do sistema um panorama geral da operação.  

A utilização de algoritmos genéticos de otimização multiobjetivos em modelos de 
simulação hidráulica, como ferramenta de determinação da operação ideal do 
abastecimento, tem se mostrado alternativa interessante e tem se apresentado em 
alguns estudos como metodologia de eficiência energética sistemas de abastecimento 
de água (Sotelo e Barán 2001, Kelner e Léonard 2003, Carrijo et al. 2004, Cheung 2004, 
Barán et al. 2005, Bardales et al. 2007, Perez 2008, Wang et al. 2009, Odan et al. 2015, 
Sousa e Soares 2014, Gao et al. 2017, Pereira Junior 2018). Esse estudo apresenta o 
uso conjunto de três índices de desempenho como métrica satisfatória de avaliação do 
comportamento hidráulico do sistema de abastecimento para métodos de otimização 
multiobjectivo. 

2 Metodologia 

O modelo hidráulico utilizado nesse estudo apresenta os níveis de pressão adequados 
nas redes de distribuição dos sistemas de abastecimento de água no Brasil (Pereira 
Junior 2018). O sistema é composto por duas elevatórias de velocidade variável, que 
pressurizam a rede de distribuição e abastecem os três reservatórios de jusante. O 
conjunto de operações ótimas foi definido a partir de uma implementação do algoritmo 
de otimização multiobjetivo strength Pareto evolutionary algorithm 2 – SPEA2 (Zitzler, 
Laumanns, & Thiele, 2001) que buscou as melhores oscilações da rotação das bombas 
através de inserção de controles ao modelo hidráulico. 

                                                           
 
* Trade-off ou tradeoff é uma expressão em inglês que significa o ato de escolher uma coisa em 
detrimento de outra e muitas vezes é traduzido como “perde-e-ganha” 
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Para encontrar uma intervenção que mais se adeque aos anseios operacionais das 
companhias de saneamento, os índices pautados como funções objetivo devem ser 
capazes de qualificar o desempenho relacionado ao custo da operação, a capacidade do 
sistema em superar falhas e a possibilidade de manter o abastecimento. 

Os três aspetos são importantes, pois a escolha de operações com menores velocidades 
de rotação no bombeamento podem otimizar a operação e reduzir os custos 
operacionais do sistema, no entanto a carga reduzida do bombeamento pode prejudicar 
a manutenção do abastecimento e o tornar mais suscetível a falhas. 

Partindo desse panorama, nesse estudo são sugeridas como métricas de desempenho a 
maximização da Resiliência Hidráulica Modificada (Jayaram e Srinivasan 2008), e a 
minimização do custo com energia elétrica, e da Fuga Hidroenergética (Pereira Junior 
2018). Essas métricas de avaliação abordam tanto a redução de gasto operacional, 
quanto a manutenção da confiabilidade hidráulica do abastecimento. 

2.1 Custo operacional 

O custo operacional tem como objetivo caracterizar os gastos gerados pelas diferentes 
operações de bombeamento no sistema de abastecimento com a finalidade de permitir 
que o operador compare e classifique-as como financeiramente atrativas ou não, e é 
calculado através da seguinte expressão: 

��� � ∑ ∑ ���	
,� � � � ��	�
�


��

��
���  eq. 1 

Onde o ��� é a potência da bomba � consumida no horário � obtida através da 
simulação hidráulica, � é a tarifa de energia elétrica e �� é o fator multiplicativo referente 
a variação horária do custo da energia elétrica no horário �. É importante destacar que 
esse índice pode ser calculado com um fator multiplicativo do padrão de variação de 
custo que represente a realidade praticada pela concessionária de energia elétrica ou 
que represente a necessidade do usuário de evidenciar o custo em horários específicos. 

2.2 Resiliência hidráulica  

Em condições normais de funcionamento, a queda de pressão na rede de abastecimento 
pode ser utilizada como alternativa lógica para a redução as perdas no sistema. Porém 
em caso de eventos incomuns, como quebra da rede ou aumento não previsto do 
consumo, a baixa pressão na rede pode tornar o abastecimento sujeito a falhas, 
causando inclusive falta de água. 

Frente a isso, torna-se conveniente por parte do operador do sistema executar o 
abastecimento com uma pressão além da mínima necessária, visando atenuar tais 
falhas. Essa pressão em excesso é abordada de maneira semelhante por Duarte et al. 
(2008) através do conceito de potência em excesso, como sendo a energia excedente 
para garantir o abastecimento do ponto mais desfavorável do sistema. 

Todini (2000) afirma que a pressão em excesso em sistemas de abastecimento pode ser 
definida como a capacidade intrínseca que o sistema tem para superar falhas repentinas, 
e a identifica como resiliência da rede de distribuição. Todini (2000) realiza a derivação 
matemática de um índice de resiliência a partir da expressão: 

���� � � ∑ ��
��
��� �� eq. 2 

onde ���� é a potência total disponível no ponto de entrada do sistema de distribuição, γ é 
o peso específico da água, �� e �� são a vazão e a carga hidráulica, respetivamente, 
correspondentes a cada reservatório ! e "# é o número de reservatórios. De maneira 
intuitiva a potência total ���� pode também ser concebida matematicamente como: 
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���� � �$�� % �&'�  eq. 3 

onde �$�� é a potência dissipada na rede e �&'� é a potência total entregue aos 
consumidores, ou seja, é o somatório da potência calculada a partir da vazão de 
consumo e carga em cada ponto de fornecimento, podendo ainda ser reescrita dentro da 
eq. 3 da seguinte forma: 

���� � �$�� % � ∑ ($)$
��
$��  eq. 4 

sendo ($ e )$ a vazão e a carga hidráulica, respectivamente, em cada nó de 
fornecimento * e "" o número total de nós de fornecimento. 

Seguindo as equações anteriores, o índice de resiliência +, é determinado conforme a 
seguinte equação: 

+, � 1 . �/01
∗

�3á5
∗ � 1 . �16178 ∑ 9/

∗::
/;< =/

�16178 ∑ 9/
∗::

/;< =/
∗ eq. 5 

onde �$��
∗  é a potência dissipada na rede para satisfazer a demanda do sistema, �>á'

∗  a 
potência máxima que pode ser dissipada internamente de modo a satisfazer as 
restrições relacionadas a demanda e carga hidráulica nos nós, ($

∗ a demanda 
efetivamente abastecida no nó *, e )$

∗ a carga desejável para que a demanda seja 
atendida com a pressão mínima exigida no nó *. Após alguns algebrismos e 
permutações, o Índice de Resiliência proposto por Todini (2000) pode ser escrito como: 
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 eq. 6 

Sob a análise da aplicação do referido índice, Jayaram e Srinivasan (2008) descrevem 
em seu trabalho que a parcela que corresponde a energia fornecida ao sistema 
(∑ ������

���  retornaria um valor equivocado caso o sistema tivesse duas ou mais fontes 
de água. Além de explanar essa incompatibilidade do índice de resiliência em redes de 
abastecimento com mais de uma entrada, Jayaram e Srinivasan (2008) sugerem o Índice 
de Resiliência Modificado, adimensional, como solução ao problema evidenciado, que é 
apresentado na eq. 7. 

C+, �
∑ 9/

∗::
/;< 	=/7=/

∗

∑ 9/
∗::

/;< =/
∗ � 100 eq. 7 

2.3 Fuga Hidroenergética 

A avaliação da recuperação dos volumes iniciais de reservação e consequentemente 
manutenção do abastecimento para o dia seguinte, baseia-se na soma do modulo do 
balanço de massa dos centros de reservação do sistema de abastecimento de água. A 
fuga hidroenergética (FFG) de um sistema de abastecimento pode ser definida como o 
somatório absoluto do balanço de massa de todos os reservatórios existentes e em todo 
o período considerado para a análise, que neste caso é das 24 horas do dia. Essa 
definição pode ser descrita através da seguinte equação: 

�AH � I∑ ∑ ∀K	L,� . ∀M	L,�
��
���

�,
L�� I eq. 8 

onde a variável ∀K representa o volume de água que entra no reservatório N no intervalo 
de tempo �; ∀M é o volume de água que sai do reservatório N no intervalo de tempo � e nr  
é o número de reservatórios existentes. Nota-se que quanto mais diferente é a relação 
entre os volumes iniciais e finais, maior será o valor da FFG, logo ele indica a relação 
entre o volume inicial e o final armazenado em todo o sistema de abastecimento de água 
com base na situação inicial. 
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O termo “fuga” é utilizado portanto para retratar o distanciamento da condição inicial de 
reservação do sistema, com base nas variações dos parâmetros hidroenergéticos do 
modelo hidráulico, que por sua vez, são causadas pelo ajuste das bombas. 
 

2.4 Caracterização da rede hidráulica 

O modelo hidráulico utilizado para a validação do método é a rede “Net 3”, baseada na 
rede North Marin Water District, Novato, CA (Rossman, 2016) e adaptada para 
representar os níveis de pressão adequados as redes de distribuição dos sistemas de 
abastecimento no Brasil (Pereira Junior 2018), entre 10 e 50 metros de coluna de água. 

A rede é composta de duas elevatórias, bomba 335 e bomba 10, localizadas em duas 
captações distintas que representam respetivamente um rio (RNF RIVER) e um lago 
(RNF LAKE) que pressurizam a rede de distribuição e abastecem os três reservatórios 
de jusante presentes no sistema (RESERV.1, RESERV.2 e RESERV.3), conforme 
esquema gráfico apresentado na Figura 1. 

 

Figura 1. Rede Net3 

É pertinente destacar que o referido modelo hidráulico não apresenta curva de 
rendimento para as bombas, sendo apenas adotado um rendimento global de 75% 
calculado a partir de dados obtidos com o software Epanet. Já as curvas de 
funcionamento das bombas ficaram com as mesmas cargas e vazões do modelo 
hidráulico original. 

Trabalhos com abordagem parecida a este estudo costumam utilizar a rede de testes 
Anytown (Walski et al. 1987) para realizar as avaliações das operações do sistema. No 
entanto no processo de escolha da rede de validação foi constatado que o referido 
modelo hidráulico não exemplifica uma rede de distribuição com os padrões de operação 
exigidos pela Norma Brasileira (NBR 12218) no Brasil, onde as pressões na rede devem 
oscilar entre 10 e 50 metros de coluna de água (ABNT 1994). 

Por fim, foi determinada uma restrição de horários ao funcionamento do bombeamento, 
caracterizado pela obrigatoriedade do desligamento de todas as bombas entre 18 e 21 
horas desde que não haja falhas ao abastecimento. Essa restrição baseia-se na prática 
comumente realizada devido ao aumento do custo da energia elétrica nesse horário 
(horário de ponta) para as companhias brasileiras de saneamento. 
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2.5 Otimização multiobjetivo 

O algoritmo genético de otimização multiobjetivo strength Pareto evolutionary algorithm 2 
– SPEA2 (Zitzler et al., 2001) gerou o conjunto de operações classificadas como 
soluções ótimas de Pareto (Zitzler & Thiele, 1999) ao sistema de abastecimento 
mencionado. A Figura 2 apresenta esse conjunto, onde cada operação é ranqueada 
através das métricas de desempenho abordadas como funções objetivo. As funções 
objetivo foram ordenadas por Custo (f1) em R$, Resiliência modificada (f2) adimensional 
e Fuga hidroenergética (f3) em m3. 

 

Figura 2. Frente de soluções com as operações ótimas propostas ao sistema 

A partir dos resultados apresentados pelo algoritmo, a eficácia das métricas escolhidas 
foi avaliada quanto a sua aplicabilidade na interpretação do comportamento 
hidroenergético do sistema, conforme apresentado nos resultados. 

3 Resultados 

A apresentação das soluções ranqueadas através das funções de Custo (f1), Resiliência 
modificada (f2) e Fuga hidroenergética (f3) apresentadas em duplas e em duas 
dimensões, Figura 3, permite o detalhamento das soluções com a finalidade de facilitar o 
processo de identificação de pontos pertinentes para a avaliação e decisão do controle a 
ser utilizado como operação real do sistema. 

Na Figura 3, partindo do ponto de menor resiliência modificada (f2), a medida que a 
diferença de reservação retratada pela fuga hidroenergética (f3) se aproxima de zero, 
validando a condição de manutenção de nível do reservatório, a resiliência modificada 
(f2) tende a aumentar. A única condição possível para que o aumento do balanço de 
massa absoluto (f3) eleve a resiliência hidráulica modificada (f2) é que os reservatórios 
reservem mais água do que forneceram durante o dia, causando um valor positivo para o 
balanço de massa. 

Também pode-se correlacionar essa informação com o fato de que devido a manutenção 
dos valores de consumo, o aumento do nível de reservação só é possível mediante a 
maior bombeamento, o que acarreta a elevação do custo de operação. Essa hipótese 
pode ser evidenciada pela relação entre a fuga hidroenergética (f3) e o custo (f1), Figura 
3, onde nota-se que quando f3 atinge valores elevados, f1 tende a valores mínimos. 
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Figura 3. Frentes de soluções ótimas 

Esse comportamento nessa rede seria característico de controles onde o uso do 
bombeamento é reduzido, economizando custo, sob a penalidade de priorizar o 
abastecimento pela reservação e causando o déficit no volume de água reservado no 
final do dia. Além disso é possível notar que os controles posicionados a partir do custo 
(f1) de aproximadamente R$600,00, apresentam uma alta despesa associada a baixa 
variabilidade do benefício do aumento da resiliência hidráulica modificada (f2). Pode-se 
dizer então que a partir do ponto de inflexão passa a ser mais caro aumentar os níveis 
de reservação e consegue-se baixo ganho de resiliência ao sistema. 

A informação contida na Figura 3 por si só torna a presente implementação superior a 
implementação que avalie apenas o custo e a resiliência hidráulica modificada visto que 
o operador poderá ter um panorama mais detalhado das condições hidráulicas da 
operação do sistema para realizar sua decisão de acordo com o nível de reservação 
desejável. 

Para critério de validação dos resultados foram avaliadas três soluções com aptidões 
que retratassem um custo operacional baixo, um custo operacional alto e o melhor custo 
benefício respetivamente. O ponto de melhor custo benefício é definido através da 
observação dos valores de custo e resiliência e a escolha é orientada ao indivíduo de 
resiliência parecida com determinado grupo, porém sob o menor custo dentre esse 
grupo. O Quadro 1 apresenta as soluções escolhidas e os devidos valores de aptidão de 
cada individuo. 

Quadro 1. Características das soluções escolhidas 

Solução Custo (R$) Res. mod. (adim.) Fug. Hid. (m3) 

S1 257,04 5803,77 1,77 

S2 704,78 6183,39 0,44 

S3 420,24 6078,70 0,52 
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A Figura 4 mostra que na solução S1, as bombas são desligadas em alguns momentos 
durante a primeira parte do dia e é possível constatar o impacto dessa operação através 
da queda dos níveis de reservação do sistema (Figura 5). De acordo com a forma em 
que o sistema é operado, esse impacto pode ser considerado negativo se o nível no final 
do dia for inferior ao mínimo necessário para manter o abastecimento no dia seguinte. Se 
for de desejo do operador, a implantação de uma restrição no número de vezes em que 
a bomba é ligada e desligada pode filtrar e desclassificar esse tipo de operação. Essa 
restrição não foi praticada nesse estudo. 

Na solução S2 os controles permitem o desligamento da bomba 10 uma hora antes do 
horário de ponta. Em contrapartida é pertinente ressaltar que essa operação possui os 
maiores valores de vazão dentre as soluções apresentadas e por consequência recebe o 
maior custo dentre as mesmas. 

O bombeamento antes do horário de ponta, principalmente na primeira parte do dia, é de 
considerável importância para que esse sistema em específico suporte o desligamento 
das elevatórias no horário de ponta. Dessa forma, os valores superiores de vazão podem 
ser explicados como medida compensatória aos horários de desligamento dos conjuntos 
elevatórios, para que os níveis de reservação anteriores ao horário de ponta sejam 
parecidos com as outras soluções. Essa solução destaca-se também pela operação da 
bomba 335 após as 21 horas, onde a elevação considerável da rotação permitiu a 
retomada dos níveis de reservação do sistema. 

 
Figura 4. Vazão das bombas 

Apesar de manter níveis de reservação sempre abaixo da opção anterior, a solução S3 
retorna condições de reservação precedentes ao horário de ponta bem parecidos com a 
solução S2. A grande diferença está no comportamento das bombas a partir das 21 
horas onde nessa solução a retomada de nível é menos eficiente. 

Nota-se que a escolha de indivíduos posicionados entre a solução S2 e S3 
provavelmente irá retornar operações mais adequadas frente as premissas desejadas, 
logo, os valores de fuga hidroenergética podem auxiliar o operador a realizar a escolha 
que julgue atender melhor o sistema. 
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 Figura 5. Nível dos reservatórios 

4 Conclusões 

O conjunto de métricas sugerido permite ao usuário escolher uma operação específica 
para o sistema de abastecimento e conhecer o comportamento de tal operação nos 
principais parâmetros de controle da qualidade do abastecimento. A maior vantagem 
dessa abordagem está na possibilidade de escolher a condição mais barata entre duas 
operações com comportamentos hidráulicos parecidos na rede, garantindo assim a sua 
eficiência energética. 

A métrica de confiabilidade hidráulica modificada atendeu a necessidade de avaliar a 
condição hidráulica do sistema visando caracterizar a capacidade de superar falhas. 
Concomitantemente a métrica de fuga hidroenergética mostra-se como importante 
complemento à interpretação do comportamento do sistema de abastecimento frente a 
alguma operação. O uso dos dois métodos de avaliação em conjunto garante ao 
tomador de decisão maior facilidade em interpretar as consequências no âmbito 
hidráulico das soluções obtidas na frente ótima gerada pelo algoritmo, subsidiando o 
processo de escolha mediante a faixa desejável de custo a pagar. 
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Resumo 

O presente artigo tem como objetivo apresentar custos de reabilitação de reservatórios 
apoiados incluindo custos unitários de intervenções de renovação não estrutural e 
funções de custo de construção civil e de equipamento eletromecânico e instalações 
elétricas. A metodologia para obter os custos de intervenções de reabilitação foi 
adaptada de trabalhos anteriores e é constituída por quatro etapas: 1) recolha, análise e 
processamento de dados; 2) atualização de custos à data de referência; 3) 
estabelecimento das rubricas de custo e identificação dos parâmetros característicos; 4) 
cálculo e validação dos custos de reabilitação. Os dados utilizados relativos a custos de 
reabilitação e a características das infraestruturas são provenientes de mapas 
orçamentais de obras recentes efetuadas por várias entidades gestoras em Portugal. 
Descrevem-se as principais intervenções de reabilitação efetuadas em reservatórios em 
Portugal, incluindo a identificação dos parâmetros característicos. As funções de custo 
de reabilitação obtidas são comparadas com as funções de custo de construção de 
reservatórios. Verifica-se que o custo de reabilitação de construção civil varia entre 5 % e 
50 % do custo de construção e que o custo de reabilitação de equipamento 
eletromecânico e instalações elétricas varia entre 10 % e 200 % do custo de construção. 

Palavras-Chave: abastecimento de água, custos de reabilitação, funções de custos, 
reservatórios apoiados, técnicas de regressão. 
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Abstract 

The present study aims at obtaining rehabilitation costs of ground storage tanks including 
unit costs of rehabilitation interventions of structural renewal and cost functions of civil 
works, equipment and electrical facilities. The methodology to obtain the rehabilitation 
costs is adapted from previous works and consists of a four-step procedure: 1) database 
construction and analysis; 2)  present cost value calculation; 3) cost item identification 
and key parameters establishment; 4) rehabilitation cost calculation and validation. Data 
of rehabilitation costs and infrastructures were taken from contract maps of recent works 
carried out by several Portuguese utilities. The main rehabilitation interventions in ground 
storage tanks are described, including the identification of key-parameters. Rehabilitation 
cost functions are compared with construction cost functions of ground storage tanks. 
Results show that the cost of rehabilitation of civil works varies between 5 % and 50 % of 
the construction cost and that the cost of rehabilitation of equipment and electrical 
facilities varies between 10 % and 200 % of the construction cost. 

Keywords: cost functions, ground storage tanks, regression techniques, rehabilitation 
costs, water supply. 
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1 Introdução  

A maioria dos sistemas de distribuição de água na Europa Ocidental e na Améria do 
Norte foram construídos há pelo menos 150 anos. As redes de água mais antigas foram 
construídas sob padrões e práticas de construção e com tecnologias que, atualmente, 
estão desatualizadas (Sægrov et al. 1999). A deterioração dos ativos decorrente da sua 
utilização contribui para o aumento dos custos de operação, manutenção e reabilitação, 
o aumento das perdas de água, a redução na qualidade do serviço e a redução na 
qualidade da água fornecida (Kleiner et al. 1998). A maioria das entidades gestoras, em 
Portugal, apresenta uma qualidade de serviço média a insatisfatória relativamente à taxa 
de reabilitação de condutas, correspondendo a valores de 0 e 1% de reabilitação por 
ano, sendo os valores de referência para uma adequada qualidade de serviço entre 1-
4% (RASARP 2015). De modo a manter ou a melhorar o desempenho das redes de 
água existentes, devem ser considerados sistemas e tecnologias para inspeção e 
controlo, operação e manutenção, assim como, identificadas e implementadas as 
intervenções de reabilitação consideradas prioritárias (Alegre et al. 2004). 

O conceito de reabilitação é definido como “qualquer intervenção física que prolongue a 
vida de um sistema existente ou melhore o seu desempenho estrutural, hidráulico e/ou 
de qualidade da água, envolvendo uma alteração da sua condição ou especificação 
técnica” (Alegre et al. 2006). A reabilitação corresponde a intervenções de substituição, 
renovação, reforço e, ocasionalmente, reparação “sistemática” dependendo do tipo de 
anomalia.   

A maioria dos países em vias de desenvolvimento apresenta um rápido crescimento de 
construção de novas infraestruturas associadas ao ciclo urbano da água, enquanto os 
países desenvolvidos enfrentam elevadas necessidades de substituir as infraestruturas 
mais antigas e obsoletas para atender aos requisitos de desempenho atuais e futuros, 
assim como garantir a sustentabilidade do servido no médio e longo prazo (Clarke et al. 
2002). Neste contexto, é necessário mais financiamento para restabelecer ou manter 
níveis de serviço adequados, no entanto o orçamento disponível é geralmente limitado, 
permitindo apenas soluções de reabilitações parciais e insuficientes (Halhal et al. 1997). 
O estudo de funções de custo de reabilitação é fundamental para o apoio no diagnóstico 
das infraestruturas existentes e para preparar programas de investimentos de médio e 
longo prazo como parte do plano estratégico das entidades gestoras. No diagnóstico, as 
funções de custo são importantes para determinar o valor atual e o custo de substituição 
dos ativos das infraestruturas urbanas de água existentes; no estudo de alternativas são 
importantes para a sua seleção e análise económica. 

Os reservatórios apoiados apresentam uma elevada componente de construção civil e 
outra componente, mais pequena, associada ao equipamento eletromecânico e 
instalações elétricas. Dependendo da natureza das anomalias observadas nos 
reservatórios, estas podem ser de natureza estrutural, hidráulica, de qualidade da água 
ou de operação e manutenção. A maioria dos estudos de custos de reabilitação centra-
se em técnicas de reabilitação de condutas, uma vez que são frequentemente 
consideradas as infraestruturas críticas dos sistemas de abastecimento de água (e.g. 
Selvakumar et al. 2002, Covas et al. 2018). No entanto, o conhecimento de custos de 
reabilitação de outros ativos, em particular dos ativos verticais e instalações, permite 
realizar, fundamentar e consolidar os planos de investimento, sendo, por isso, o 
conhecimento dos custos de intervenções de reabilitação de reservatórios de elevado 
interesse. 

Esta comunicação tem como objetivo apresentar os custos de reabilitação de 
reservatórios apoiados de água, incluindo custos unitários de intervenções de renovação 
não estrutural e funções de custo de reabilitação das componentes de construção civil e 
de equipamento eletromecânico e instalações elétricas. Para este efeito, são utilizados 
métodos de regressão e as funções de custo de reabilitação obtidas são comparadas 
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com as funções de custo de construção de reservatórios. Os custos de reabilitação 
podem ser descritos em função das características físicas destes ativos (e.g., volume), 
obtendo-se, desta forma, ordens de grandeza de custos de intervenções, ou através de 
parâmetros associados às intervenções de reabilitação (e.g., área de parede, volume de 
betão), obtendo-se estimativas mais aproximadas em função do tipo de intervenção a 
efetuar. 

2 Metodologia 

A metodologia para obter os custos de intervenções de reabilitação de reservatórios foi 
adaptada de Covas et al. (2018). Esta metodologia foi desenvolvida para obter e validar 
custos de construção de infraestruturas urbanas de água num estudo desenvolvido pelo 
Instituto Superior Técnico (IST) e financiado pela Entidade Reguladora dos Serviços de 
Água e Resíduos (ERSAR) e pelo Programa Operacional para a Sustentabilidade e 
Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR). A metodologia é composta por quatro etapas: 
1) recolha, seleção e processamento dos dados; 2) atualização de custos à data de 
referência; 3) estabelecimento das rubricas de custo e identificação dos parâmetros 
característicos; 4) cálculo e validação dos custos de reabilitação. Estas etapas, 
devidamente adaptadas para obter os custos de reabilitação, são descritas em detalhe 
nas seguintes secções. 

2.1 Recolha, seleção e processamento dos dados 

A informação relativa a custos de intervenções de reabilitação de reservatórios de água é 
proveniente de contratos adjudicados em Portugal continental, os quais foram fornecidos 
por diversas entidades gestoras. Cada contrato pode incluir diferentes intervenções de 
reabilitação associadas às componentes de construção civil, equipamento 
eletromecânico e instalações elétricas. As diferentes práticas ao nível da reabilitação, 
incluindo a diversidade de produtos e materiais, dificultam a tipificação de intervenções, 
bem como a comparação de custos de intervenções dos diferentes contratos. 

2.2 Atualização de custos à data de referência 

De forma a considerar as práticas de reabilitação correntes em Portugal foram 
analisados contratos de adjudicação relativos apenas às últimas duas décadas. Os 
contratos analisados apresentam datas de adjudicação entre 2004 e 2015, devendo ser 
atualizados a uma mesma data de referência. O ano de 2018 foi considerado de 
referência para a obtenção de custos unitários medianos de várias intervenções de 
reabilitação associadas à renovação não estrutural de reservatórios apoiados. Enquanto 
o ano de 2016 foi considerado de referência para a obtenção das funções de custo e 
comparação com os custos de construção, atualizados ao mesmo ano. A atualização dos 
custos é efetuada tendo por base os valores do Índice Harmonizado de Preços no 
Consumidor (IHPC), disponibilizados pelo Banco de Portugal. Os custos são atualizados 
com base nos fatores de atualização acumulados como se exemplifica na eq. 1, para os 
custos de intervenções de reabilitação associadas à renovação não estrutural, os quais 
são atualizados para o ano de 2018: 

�� � �� ∙ ∏ �1 	 
������ � �� ∙ ��� eq. 1 

sendo �� o custo atualizado ao ano 2018 (€), �� o custo da intervenção de  reabilitação 
no ano n (€), 
� o índice de preços anual (IHPC), entre o ano seguinte em que foi ocorreu 
a intervenção e o ano 2018 (-), n o ano de adjudicação da empreitada (anos), e ��� o 
fator de atualização correspondente ao IHPC anual acumulado entre o ano de 
reabilitação n e o ano de 2018 (-). 
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2.3 Estabelecimento das rubricas de custo e identificação dos 
parâmetros característicos 

Os custos de construção de reservatórios são divididos em duas componentes: custo de 
construção civil (Ccc), incluindo estaleiro, movimento de terras, fundações e estruturas, 
arquitetura e outros trabalhos de construção civil; e custo de equipamento 
eletromecânico e instalações elétricas (Ce), incluindo tubagem, acessórios e 
componentes eletromecânicas e instalações elétricas. O parâmetro característico 
utilizado para estimar os custos de construção de reservatórios é a capacidade ou 
volume, V (m3). 

O estudo dos custos de reabilitação é mais complexo, uma vez que cada uma das 
componentes (construção civil e equipamento eletromecânico e instalações elétricas) 
pode ser decomposta em várias tipologias de intervenção, podendo cada uma destas 
apresentar um parâmetro característico diferente.  

As tipologias de intervenção são divididas em: renovação não estrutural; substituição de 
equipamento eletromecânico e instalações elétricas. Existem, porém, alguns trabalhos 
que são comuns à maioria dos contratos analisados de obras de reabilitação de 
reservatórios, designadamente:  

• montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro; 

• ventilação e aquecimento forçado do ar interior, de forma a criar condições para a 
aplicação de produtos e registo diário de temperatura e humidade; 

• transporte a vazadouro de todos os produtos sobrantes; e 

• limpeza, lavagem e desinfeção das células dos reservatórios. 

2.4 Cálculo e validação dos custos de reabilitação 

O cálculo dos custos unitários de reabilitação deve considerar os custos associados aos 
trabalhos gerais, através da sua distribuição de acordo com o custo de cada intervenção. 
As funções de custo são obtidas com base em métodos de regressão linear. As 
regressões lineares também podem ser utilizadas com as relações que não são 
inerentemente lineares (por exemplo, função de potência), mas podem ser linearizadas 
após uma transformação matemática. Esta transformação é traduzida pela eq. 2: 

�� � �� ∙ ��
�� → ln�� � ln�� 	 �� ∙ ln�� eq. 2 

sendo �� a variável dependente (e.g., custo de reabilitação de construção civil ou custo 
de reabilitação de equipamento eletromecânico e instalações elétricas); �� a variável 
independente (e.g., volume) e ��, �� os coeficientes estimados. A análise estatística foi 
efetuada utilizando o software R (http://www.r-project.org), um conjunto integrado de 
ferramentas estatísticas computacionais para análise dos dados, de distribuição gratuita. 

3 Resultados 

O presente artigo utiliza dados infraestruturais e custos de reabilitação provenientes de 
17 contratos de adjudicação, correspondendo ao estudo de reabilitação de 27 
reservatórios localizados em Portugal continental. No Quadro 1 apresenta-se a 
caracterização da amostra analisada, em termos de capacidade e número de células dos 
reservatórios e ano de adjudicação do contrato. 

O custo unitário mediano de algumas intervenções de reabilitação associadas à 
renovação não estrutural de reservatórios apoiados é apresentado no Quadro 2. São, 
também, apresentados a variação de custo identificada nos mapas analisados e o 
número de intervenções de reabilitação estudadas por tipologia. Os valores dos custos 
unitários estão atualizados ao ano 2018.  
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Quadro 1. Caracterização da amostra de contratos analisados 

Número de contratos adjudicados 17 

Número de reservatórios 27 

Volume (m
3
) [50, 6000] 

Número de células [1, 2] 

Ano de adjudicação [2004, 2015] 

As intervenções de reabilitação em reservatórios foram também tratadas de forma 
agregada e categorizadas por: construção civil (incluindo o custo de estaleiro e outros 
trabalhos gerais); equipamento eletromecânico e instalações elétricas. Foram obtidas 
funções de custo de reabilitação de reservatórios apoiados para estas duas 
componentes. Estas funções foram comparadas com as obtidas na construção de 
reservatórios propostas por Covas et al. (2018), atualizadas ao ano de 2016. 

Quadro 2. Custo unitário mediano de intervenções de reabilitação associadas à renovação não 
estrutural de reservatórios apoiados 

Intervenção de reabilitação Número de 
intervenções 

Custo unitário 
mediano 

Variação de 
custo 

Tratamento de superfícies com 
camada de acabamento e agente de 
mineralização 

7 24,46 €/m2 [15,32; 35,07] €/m2 

Tratamento de fissuras 6 10,11 €/m [1,04; 30,59] €/m 

Tratamento de armaduras à vista 4 24,63 €/m [18,66; 90,32] €/m 

Tratamento de juntas de betonagem  3 10,51 €/m [7,56; 13,16] €/m 

Tratamento de juntas de dilatação 7 23,80 €/m [8,99; 29,77] €/m 

Na Figura 1 apresenta-se a comparação entre o custo unitário de construção e o custo 
unitário de reabilitação de reservatórios apoiados para as duas componentes de custo: 
construção civil e equipamento eletromecânico e instalações elétricas. Ambas as curvas 
de regressão diminuem com o parâmetro característico, o volume do reservatório. As 
duas curvas de reabilitação apresentam um custo significativamente inferior ao custo de 
construção em novo, com maior evidência no custo de reabilitação de construção civil. 

  

(a) (b) 

Figura 1. Custos unitários de construção e reabilitação de reservatórios apoiados: (a) construção 
civil; (b) equipamento eletromecânico e instalações elétricas 

Na Figura 2 apresenta-se o custo de reabilitação expresso em percentagem do custo de 
construção para a construção civil e para o equipamento eletromecânico e instalações 
elétricas. Os custos de reabilitação associados à construção civil variam entre 5 % e 
50 % do custo de construção na amostra analisada, enquanto o custo de reabilitação de 
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equipamento eletromecânico e instalações elétricas varia entre 10 % e 200 % do custo 
de construção em novo. A variação entre o custo de reabilitação e de construção 
associada à construção civil é explicada pelo facto de as intervenções de reabilitação 
serem muito diversas, enquanto no caso da reabilitação de equipamentos este é superior 
ao custo de construção quando são instalados equipamentos com tecnologias mais 
avançadas. Os custos apresentados, em ambas as figuras, estão atualizados ao ano de 
2016. 

O rácio entre as funções obtidas reabilitação/construção associadas à construção civil 
varia entre 28% para reservatórios de pequenas dimensões (50 m3) e 10% para 
reservatórios maiores (5 000 m3); esta variação justifica-se pelo efeito de escala das 
intervenções em reservatórios maiores (maior área/comprimento de intervenção tem 
menor custo unitário). No caso do equipamento eletromecânico e instalações elétricas, o 
custo de reabilitação varia entre 56 e 20% do custo de construção em novo, sendo cerca 
do dobro do rácio homólogo associado à construção civil. 

  
(a) (b) 

Figura 2. Percentagem do custo de reabilitação de construção civil e de equipamento 
eletromecânico e instalações elétricas de reservatórios apoiados no custo de construção: (a) 

amostra completa; (b) detalhe para custo de reabilitação ≤ 80% 

4 Conclusões 

Este estudo permitiu obter custos de intervenções de reabilitação de reservatórios 
apoiados de água, incluindo custos unitários de intervenções associadas à renovação 
não estrutural e funções de custos divididas pelas componentes de construção civil e de 
equipamento eletromecânico e instalações elétricas. A metodologia utilizada para obter 
os custos de reabilitação foi adaptada de trabalhos anteriores e é composta por quatro 
etapas: 1) recolha, análise e processamento de dados; 2) atualização de custos à data 
de referência; 3) estabelecimento das rubricas de custo e identificação dos parâmetros 
característicos; 4) cálculo e validação dos custos de reabilitação. 

Várias entidades gestoras forneceram dados infraestruturais e de custos de obras de 
reabilitação de reservatórios apoiados em Portugal entre 2004 e 2015. Para algumas 
intervenções de reabilitação associadas à renovação não estrutural (tratamento de 
superfícies com camada de acabamento e agente de mineralização, tratamento de 
fissuras, tratamento de armaduras à vista, tratamento de juntas de betonagem e de 
dilatação) foram calculados os custos unitários medianos e a variação de custo. Foram 
construídas funções de custo de reabilitação para as componentes de construção civil e 
de equipamento eletromecânico e instalações elétricas e comparadas com as funções de 
custo de construção de reservatórios. Verificou-se que o custo de reabilitação de 
construção civil varia entre 5 % e 50 % do custo de construção e que o custo de 

0 1000 2000 3000 4000 5000

0
50

10
0

15
0

20
0

 Volume, V  (m
3)

 %
 C

us
to

 d
e 

re
ab

ilit
aç

ão

Construção civil, Ccc

Equipamento eletromecânico

e instalações elétricas, Ce

Ccc = 66.984 ⋅V-0.23
,  R 2 = 0.13

Ce = 137.18 ⋅V-0.19,  R 2 = 0.086

0 1000 2000 3000 4000 5000

0
20

40
60

80

 Volume, V  (m
3)

 %
 C

us
to

 d
e 

re
ab

ilit
aç

ão

Construção civil, Ccc

Equipamento eletromecânico
e instalações elétricas, Ce

Ccc = 66.984 ⋅V-0.23
,  R 2 = 0.13

Ce = 137.18 ⋅V-0.19,  R 2 = 0.086



 

43 

reabilitação de equipamento eletromecânico e instalações elétricas varia entre 10 % e 
200 % do custo de construção.   

O conhecimento dos custos de reabilitação é fundamental para a gestão do ciclo de vida 
dos ativos, contribuindo para o apoio no diagnóstico de infraestruturas existentes e para 
preparar programas de investimentos de médio e longo prazo como parte do plano 
estratégico das entidades gestoras. 
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Resumo 

A crescente crise energética e o consumo excessivo de recursos levantam a 
preocupação de encontrar novas fontes alternativas de energia, viabilizando novos 
métodos de produção e/ou tornando mais eficientes os que já existem. Pretende-se 
investigar a viabilidade do aproveitamento de energia em excesso em sistemas de 
abastecimento de água, de drenagem ou de irrigação através da utilização de 
microturbinas, como sejam bombas a funcionar como turbinas (BCT). Avaliou-se a 
caracterização do comportamento das BCT recorrendo a um conjunto exaustivo de 
ensaios experimentais que incluem bombas a funcionar isoladamente e em paralelo, e a 
simulações numéricas avançadas utilizando modelos de dinâmica de fluidos 
computacional (CFD). Obtiveram-se um conjunto de curvas características caudal vs 
queda e eficiência vs caudal para diferentes velocidades de rotação e modos de 
funcionamento. 

Palavras-Chave: bombas a funcionar como turbinas (BCT), ensaios experimentais, 
hidroenergia, modelação numérica 
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Abstract 

The increasing energy crisis and the excessive consumption of resources raise the 
concern to find new alternative sources of energy, enabling new production methods and 
/ or making more efficient those that already exist. Taking into account the advantages 
that the microproduction of energy provides, it is intended to investigate the feasibility of 
excess energy consumption in water supply, drainage and irrigation systems through the 
use of microturbines such as pump as turbines (PAT). The characterization of PAT’s 
behaviour was evaluated using an exhaustive set of experimental tests that includes a 
PAT operating in isolated mode and in parallel mode, and advanced numerical 
simulations using computational fluid dynamics (CFD) models. A set of characteristic 
curves flow vs. head and efficiency vs. head were obtained for different rotational speeds 
and operating modes. 
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1 Introdução  

A crescente consciência ambiental e o aumento dos níveis de gases com efeito de estufa 
conduziram aos primeiros encontros entre governantes e cientistas sobre as alterações 
climáticas. Os principais responsáveis pelo aumento do efeito de estufa, para além do 
dióxido de carbono (CO2 – setor da energia), são o metano (CH4 – setor dos resíduos), o 
óxido nitroso (N2O – setor agrícola) e os compostos halogenados, nomeadamente os 
clorofluorcarbonetos, hidrofluorcarbonetos e perfluorcarbonetos (gases F) (Carravetta et 
al. 2018).   

Depois de se concluir que a principal fonte de emissão de gases provém do setor 
industrial, propõe-se aos países-membros a redução da emissão de gases com efeito de 
estufa, promovendo o desenvolvimento sustentável e a eficiência energética. A Figura 1 
apresenta a distribuição das emissões de gases por setor, em Portugal. 

 
Figura 1. Repartição das emissões nacionais por setor (APA 2012) 

A produção de energia elétrica recorrendo a combustíveis fósseis, nomeadamente o 
carvão, é a grande responsável pelas emissões de gases para a atmosfera. O carvão é 
uma matéria-prima menos onerosa e com maiores reservas do que o gás e o petróleo, 
tornando-se muita atrativa para a produção de eletricidade. Refira-se, por exemplo, para 
efeitos de comparação, que uma central termoelétrica a gás natural produz cerca de 
400g CO2/kWh e, caso o combustível seja carvão, produz cerca de 900 g CO2/kWh 
(Carravetta et al. 2018). 

Apesar do esforço da inclusão de novas energias, como a eólica e a solar (Figura 2a), a 
dependência energética de Portugal ainda era muito elevada em 2012, da ordem dos 
80% (APA 2012). De modo a reduzir esta dependência energética é necessário caminhar 
para uma economia cada vez menos intensiva em carbono e energia, baseada em 
fontes renováveis e na melhoria do consumo de energia por via da adoção de práticas 
mais sustentáveis, otimização dos processos e de produção e adoção de novas 
tecnologias, como sejam fontes de energia renováveis (e.g., mini/micro hídricas, energia 
eólica/solar).  

A União Europeia pretende preparar-se para reduzir as suas emissões internas em 80% 
até 2050, tomando como referência as emissões de 1990. Neste contexto, constata-se 
que o sector da energia e processos industriais é passível de sofrer uma redução de 
emissões de CO2 de cerca de 70% no período 1990 a 2050. A análise dos diversos 
cenários estudados pela Comissão Europeia revelou que a trajetória economicamente 
vantajosa seria reduzir as emissões internas cerca de 40% até 2030 e cerca de 60% até 
2040, comparativamente aos níveis de 1990, e aponta para uma redução de 25% em 
2020 (Figura 2b). 
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Desta forma, o investimento em infraestruturas para a recuperação da energia 
hidroelétrica, mesmo em pequena escala constitui um contributo para o cumprimento das 
metas estabelecidas pela UE. A construção e exploração de mini hídricas permitiu o 
desenvolvimento de soluções alternativas, com especial ênfase no aproveitamento de 
energia hidráulica dentro dos sistemas de abastecimento de água, onde as bombas a 
funcionar como turbina surgem como um elevado potencial para serem exploradas nesta 
ótica. Este tipo de aproveitamento também promove um desenvolvimento económico 
mais sustentável do país e conduz para uma maior eficiência energética e hidráulica no 
sector da água (Portela 1988). 

a) 

b) 
Figura 2. a) Principais fontes de energia primária em Portugal (Ramos et al. 2000). b) Redução de 

80 % das emissões de gases com efeito de estufa na União Europeia (100% = 1990) 

2 Metodologia 

2.1 Bombas a funcionar como turbinas 

Com o intuito de controlar o excesso de pressão em sistemas adutores ou de distribuição 
associados ao sector da água (i.e. abastecimento, rega, drenagem e industriais) utilizam-
se válvulas reguladoras de pressão e caudal (Figura 3), que dissipam o excesso de 
energia do sistema que pode conduzir à ocorrência de níveis elevados de fugas. Estes 
dispositivos podem ser substituídos, ou colocados em série ou em paralelo com 
microturbinas, como sejam bombas a funcionar como turbinas (BCT), de modo a produzir 
energia elétrica.  
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O elevado custo da energia conduz à procura de alternativas de fontes de energia 
renováveis. As bombas reversíveis ou bombas a funcionar como turbina (BCT) são uma 
solução tecnológica bastante atrativa, uma vez que apresentam baixo investimento, 
manutenção e reparação e com rendimentos razoáveis (Figura 4) (Ramos et al. 2005).  

 
Figura 3. Redes de água com controlo de pressão através de VRP 

Uma bomba a funcionar como turbina é bastante sensível a alterações de caudal e de 
queda. Portanto, uma seleção incorreta de uma BCT pode resultar numa mudança no 
ponto de ótimo de funcionamento, conduzindo a possíveis falhas. Assim, na Figura 4a), 
apresentam-se algumas curvas características de bombas a funcionar como turbinas 
dependendo de parâmetros adimensionais, designados de coeficiente de queda (ψ) e 
coeficiente de caudal (φ), que relacionam o caudal e a queda em função da velocidade 
específica de uma BCT. As curvas de velocidade específica mais baixa ψ−φ também têm 
inclinações mais acentuadas quando comparadas aos valores de velocidade específica 
superior. Cada BCT possui valores diferentes de eficiência máxima (linha de tendência 
do ponto ótimo de funcionamento-BEP), que também estão relacionados com a 
dimensão de cada máquina. 

a) b) 
Figura 4. a) b) Exemplos de curvas características e semelhança de turbomáquinas (Carravetta et 

al. 2018) 

No funcionamento de uma BCT (Figura 4-b), destacam-se ainda as seguintes curvas 
características: 

• a fronteira (M=0) mostra a curva a partir da qual o binário deixa de ser transmitido 
para o eixo e a máquinas passa a rodar livremente;  

• a fronteira (n=0) caracteriza a curva de imobilização da roda;  

• ou seja, combinações de caudal e pressão abaixo desta curva não geram binário 
suficiente para manter em rotação a BCT (Ramos et al. 2011). 
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2.2 Instalação experimental 

As bombas a funcionar como turbinas, para além de apresentarem uma maior queda e 
maior caudal para a mesma velocidade de rotação, geram um campo de velocidades no 
seu interior tridimensional com importantes vórtices criados pela passagem do 
escoamento e por fluxos secundários, induzidos principalmente pela rotação da roda e 
curvatura das pás (Ramos et al. 2011, Yang et al. 2012, Ramos e Almeida 2002). Essas 
estruturas criam um problema difícil para a modelação teórica e a respetiva solução 
numérica, que precisa ser validada com base em dados experimentais detalhados (Yang 
et al. 2012, Ramos e Almeida 2002, Simão e Ramos 2010).  

Desenvolveu-se uma instalação experimental para este propósito. A instalação 
experimental é constituída por duas bombas centrífugas de eixo horizontal (BCT1 e 
BCT2) do tipo Etarnom 32-125 da KSB, instaladas no Laboratório de Hidráulica e 
Ambiente do DECivil, do Instituto Superior Técnico, que podem funcionar isoladamente, 
em paralelo e em série. O sistema inclui uma conduta que liga dois reservatórios, com 
um trecho em polietileno e em PVC, com DN 50, dois transdutores de pressão de 0-10 
bar com precisão de 0.25% da pressão nominal e dois medidores de caudal 
eletromagnéticos (Figura 5). 

 
Figura 5. Instalação experimental com duas BCT instaladas (Simão et al. 2019) 

Na Figura 6 mostra-se a variação de pressão na BCT2 e em paralelo BCT1 e BCT2 
(Carravetta et al. 2018). Utilizou-se um novo modo de regulação simples-série-paralelo 
(SSP), que permite reduzir o custo do equipamento necessário para a regulação: 
válvulas, inversor e unidade de controlo. 
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Figura 6. Regulação simples-série-paralelo dependendo das condições de escoamento do sistema 

e respetivas curvas características 

Este sistema de regulação permite alternar entre funcionamento simples, em série ou em 
paralelo, por forma a otimizar as condições de funcionamento e produção de energia. 

2.3 Modelação matemática 

Na conceção de um projeto devem ser realizados estudos de viabilidade técnica e 
económica recorrendo a modelos computacionais. O avanço tecnológico permitiu criar 
modelos que simulam diferentes condições de funcionamento baseadas na realidade. 
Assim, com estes modelos computacionais, é possível analisar o comportamento dos 
sistemas hidráulicos, avaliar vários cenários e definir estratégias para operação do 
sistema real. Atualmente os modelos de simulação são utilizados nos vários domínios 
científicos de modo a ajudar o projetista na conceção e no processo de tomada de 
decisão. O comportamento de uma BCT reveste-se de alguma complexidade e é difícil 
de encontrar uma relação que cubra o funcionamento de todas as bombas a operar em 
modo reversível, pelo que, o uso de modelos de dinâmica de fluidos computacionais 
(CFD) pode ser uma solução para superar este tipo de limitação (Simão et al. 2017). 

Para realizar a simulação computacional, foi construído o modelo geométrico 3D das 
BCT, com as seguintes condições operacionais: i) uma BCT única que irá produzir 
energia para pequenos valores de caudal; ii) duas BCT que irão produzir energia em 
série para uma maior pressão disponível; iii) duas BCT que irão funcionar em paralelo e 
produzir energia quando o caudal aumenta. Para isso, a geometria foi criada no 
Solidworks e depois importada para o modelo CFD (FloEFD).  

As simulações foram realizadas considerando o fluido incompressível, com propriedades 
constantes e utilizando o modelo k-ε como modelo de turbulência. Após a definição do 
modelo geométrico, foi realizada a geração automática da malha, especificando valores 
para os parâmetros utilizados para controlar a sua resolução (Simão et al. 2019). Estes 
parâmetros devem ser adequados às características dos modelos geométricos para 
obter resultados com um nível satisfatório de precisão, sem o uso de recursos 
computacionais significativos. 

Dada à complexidade da geometria do rotor, definiu-se uma malha local inicial nesta 
região seguida por um processo de refinamento (Ramos e Borga 1999). O processo de 
geração de malha começa com a definição do domínio computacional retangular. Foram 
definidos três conjuntos de planos ortogonais ao sistema de coordenadas cartesianas. A 
interseção desses planos define o conjunto de células retangulares que formam a malha 
base. Na etapa seguinte do processo, o programa cruza sequencialmente as células da 
malha e, para cada célula, analisa a configuração geométrica dentro da célula, usando 
vários níveis de refinamento. O nível de refinamento da célula é o número de vezes que 
ela foi refinada em relação à célula inicial na malha base. No modelo FloEFD, o número 
máximo de níveis de refinamento é limitado a sete, de modo a que a menor dimensão da 
célula seja 1/128 da célula original na malha base (nível 0) (Williams 1996, FloEFD 2011) 
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(Figura 7). O modelo final resultou numa malha com aproximadamente 1,7 milhões de 
células no total, utilizando cerca de 960 horas de tempo de cálculo com um CPU Intel® 
Core™ i7-7700. 

 

a) b) 
Figura 7. Configuração do sistema: a) volume do fluido ocupado no sistema BCT em paralelo; b) 

malha geométrica da BCT 

As condições de contorno ou de fronteira atribuídas correspondem às pressões medidas 
à entrada e saída do sistema, ou seja, a variação de pressão registrada nos transdutores 
de pressão, correspondente a cada teste, foi alocado para a condição de entrada e de 
saída. Para a rotação do rotor, também foi considerada a velocidade rotacional obtida 
experimentalmente. As simulações numéricas foram desenvolvidas para as BCT em 
paralelo e em modo isolado (Figura 8). 

 

a) b) 

 

c) 
Figura 8. Variações de pressão: a) numa BCT e b) em 2 em paralelo. c) Distribuição da velocidade 

em paralelo 

Ao mudar de modo isolado para paralelo (Figura 9), as curvas referentes a velocidades 
de rotação mais baixas concentram-se na parte inferior esquerda e para velocidades de 
rotação mais elevadas, as curvas h-Q movem-se para o canto superior direito. A BCT 
individual apresentou diferentes valores de eficiência, que depende da condição 
hidráulica em cada regime permanente do escoamento. 
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Figura 9. Desempenho de BCT em modo paralelo (BCT1 e BCT2) 

As simulações e os resultados experimentais mostraram que o ponto ótimo de 
funcionamento (trabalhando em modo isolado) corresponde a um caudal de 3,80 l/s. Em 
modo paralelo (Figura 9), a velocidade de rotação em cada BCT é diferente, 
influenciando as curvas h-Q-Eff, respetivamente para a BCT1 e BCT2. Ambas as BCT 
têm diferentes velocidades de rotação, cobrindo uma ampla gama de valores de caudal a 
trabalhar em paralelo. 

3 Resultados 

No geral, a análise matemática mostra que as BCT instaladas em paralelo apresentam 
menores valores de caudal e de velocidade de rotação, devido à distribuição pelas duas 
turbomáquinas e valores diferentes pela configuração não simétrica do sistema em 
estudo. 

Quando o caudal é diferente das condições nominais, o funcionamento de duas BCT em 
paralelo permite cobrir uma maior gama de caudais, passando a englobar uma variação 
de caudal significativa. Ao configurar o sistema com duas BCT em paralelo, é possível 
prepará-lo para funcionar para caudais mais baixos com uma BCT e para caudais mais 
elevados quando se usam duas BCT em paralelo. 

O comportamento da velocidade de rotação também foi verificado, bem como a força 
centrífuga que surge com o aumento da rotação do rotor. O fluido entra na BCT e exerce 
uma força radial no rotor, conferindo assim, alguma variação do caudal por embalamento 
(Agarwal 2012). Consequentemente, à medida que a velocidade aumenta, a elevada 
concentração de linhas de corrente migra do lado externo para o lado do núcleo do rotor. 
Com o aumento da velocidade de rotação, surgem vibrações adicionais, turbulências e, 
consequentemente, efeitos dissipativos com corte de caudal associado (Agarwal 2012, 
Derakhshan e Nourbakhsh 2008, Fecarotta et al. 2015). 

4 Conclusão 

Este estudo pretendeu ajudar na compreensão dos sistemas equipados com BCT, onde 
o caudal varia no tempo. A partir da teoria estabelecida para BCT, foram utilizadas duas 
BCT instalados em paralelo e em modo simples. A investigação desenvolveu uma 
análise detalhada (experimental e numérica) do comportamento de um tipo de BCT em 
diferentes modos de operação, com diferentes velocidades de rotação. Esta análise 
contribuiu para melhorar o conhecimento do comportamento dos sistemas hidráulicos 
equipados com BCT, a fim de otimizar as condições operacionais em sistemas do setor 
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da água. A análise permitiu obter estimativas das curvas características (i.e., H-Q e Eff-
Q) para diferentes valores da velocidade de rotação, N, para cada modo de 
funcionamento. 

Foi desenvolvida uma campanha de ensaios experimentais para diferentes velocidades 
de rotação de cada BCT, de acordo com as condições limites do sistema experimental, 
com restrições no valor disponível de caudal. As medições experimentais de caudal, 
velocidade de rotação e pressão foram utilizadas para o modelo numérico. A calibração 
foi conduzida sob condições de regime permanente, comparando as perdas de carga 
simuladas e experimentais em vários pontos ao longo do volume de controlo de BCT. As 
principais conclusões podem ser resumidas da seguinte forma: 

• as curvas características para a mesma máquina são diferentes entre BCT1 e BCT2 
devido às diferentes velocidades de rotação e caudais, associados a cada 
turbomáquina, mesmo com funcionamento em paralelo; 

• para a configuração do sistema paralelo, o ponto ótimo de funcionamento foi obtido 
para um caudal total de Q = 7,50 l/s e H = 4 m, correspondendo a Q = 4,00 l/s para 
BCT1 e Q=3,53 l/s para BCT2, associado a N1=440 rpm e N2=735 rpm, 
respetivamente; 

• embora a operação em paralelo aumente o caudal total, provoca também maiores 
perdas de carga no circuito hidráulico, com redução do caudal em cada BCT e, 
consequentemente, alterações na eficiência de cada BCT. 

Esta análise também contribuiu para melhorar o conhecimento (experimental e numérico) 
em sistemas equipados com BCT quando estas operam em modo de funcionamento em 
paralelo. As análises desenvolvidas mostram a necessidade de calibrar os modelos de 
simulação (como os modelos de CFD) para desenvolver análises energéticas adequadas 
no setor da água. 
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Resumo 

Os Sistemas de Abastecimento de Água (SAA), no que se referem à atividade de 
captação, tratamento, e distribuição, utilizam a energia elétrica como insumo que 
demanda maior custo operacional. Nesse contexto, estudos que visam o melhoramento 
da gestão do uso eficiente de energia elétrica nos SAA são indispensáveis. O conceito 
de linha base energética aplicada a SAA pode ser uma ferramenta importante para 
gestores de companhias de saneamento nos momentos de optar pela prioridade em 
realizar ações de eficiência energética. Dentre os parâmetros de entrada no modelo 
matemático da linha base está o coeficiente máximo horário (K2), que relaciona a vazão 
máxima horária de uma curva de demanda de água com a vazão média no período de 
um dia. Este artigo apresenta um estudo de variação do K2 na formulação da linha base 
de um SAA real, sendo os coeficientes também determinados a partir de curvas de 
demanda reais de diferentes SAA localizados no Brasil. Verificou-se que existe um 
padrão de comportamento dos indicadores da linha base em função do K2 e que os 
mesmos convergem para valores característicos. Valores de indicadores sofrem 
alterações pouco significativas após inserção de valores do coeficiente superiores a 
K2 = 1,54, sendo que essa tendência pode auxiliar na busca por parâmetros ideais de 
operação de um SAA. 
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in water supply systems 

Ana Carolina Victória da Costa Ribeiro, Aline Elisabete Lorenzini,  
Guilherme Santanna Castiglio, Marcelo Giulian Marques, Eder Daniel  
Teixeira, Maurício Dai Prá * 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Av. Bento Gonçalves, 9500 
CEP 91501-970, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil 

Abstract 

The Water Supply Systems (WSSs), concerning the activities of abstraction, treatment 
and distribution, use the electric energy as an input which results in a higher operational 
cost. In this context, studies aimed at improving the management of the efficient use of 
electric energy in WSSs are indispensable. The energy baseline concept applied to the 
WSS can be an important tool for managers of sanitation companies when choosing to 
prioritize energy efficiency actions. The maximum hourly coefficient (K2), which relates the 
maximum hourly flow of a water demand curve to the average flow rate in a one-day 
period, is among the input parameters in the mathematical model of the baseline. This 
paper presents a study analysing the variation of K2 in the baseline formulation of a real 
WSS. In this study, the coefficients are also determined from actual demand curves of 
different WSSs located in Brazil. It has been found that the baseline indicators behave as 
a function of K2 and that they converge to characteristic values. After the insertion of 
coefficient values higher than K2 = 1.54, the indicators values undergo minor changes, 
behaviour that may help in the search for optimal operating parameters of a WSS. 

Keywords: baseline, demand curve of water, maximum hourly coefficient 
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1 Introdução  

A água e a energia são dois recursos indispensáveis no quotidiano da população e em 
variados setores produtivos. O abastecimento de água nas cidades é uma tarefa 
complexa, e um dos insumos mais importantes neste processo é a energia elétrica. 
Estima-se que o consumo de energia elétrica do setor de saneamento no Brasil 
represente 3% do consumo total do país (James et al. 2002), sendo os principais 
responsáveis por este consumo os conjuntos motobomba, utilizados para bombear a 
água para reservatórios e adutoras, que representam 90 % do consumo total de energia 
elétrica dos Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) (Gonçalves 2009). Um dos 
principais desafios da aplicação de eficiência energética na operação de SAA é a 
avaliação da qualidade dos serviços, através de metodologias simplificadas, indicadores 
de desempenho ou sistemas de gestão. Neste contexto, a utilização do conceito de 
Linha Base Energética (LBE), aplicada aos SAA, é um artifício interessante, pois 
estabelece um cenário de referência de operação de determinado SAA, que pode ser 
comparado com ele mesmo após a realização de intervenções visando aumento de 
eficiência, ou comparado com cenários de outros sistemas. 

Este trabalho tem como objetivo analisar o efeito da variação do coeficiente máximo 
horário (K2) nos Indicadores de Desempenho Energético (IDE) da linha base de um SAA 
da região do Norte do Brasil. Esta análise foi realizada através da obtenção de diferentes 
valores de K2 calculados a partir de curvas de demanda de água elaboradas com dados 
de vazão coletados em diferentes SAA do Brasil. 

2 Metodologia 

A metodologia adotada neste trabalho foi dividida em quatro etapas: 

1. Calcular os valores de K2 a partir de diferentes curvas de demanda de água; 

2. Fixar características construtivas e operativas de um SAA para ser adotado como 
estudo de caso na obtenção da linha base; 

3. Inserir valores de K2 calculados na metodologia da linha base para determinar 
parâmetros de operação; 

4. Analisar o comportamento dos parâmetros calculados na linha base a partir da 
variação de K2. 

Estas etapas são apresentadas, de forma detalhada, nas secções seguintes. 

2.1 Determinação dos coeficientes K2 

O consumo de água de uma população abastecida por determinado SAA varia 
continuamente, alterando-se a partir de diversos fatores. As variações do consumo em 
determinada área são anuais, mensais, diárias e horárias, gerando curvas de consumo 
típicas da região (Tustiya 2006). Uma das diferentes maneiras de verificar o 
comportamento do consumo de água de determinada população ao longo de um dia é 
através do coeficiente máximo horário (K2), que representa a relação entre a vazão 
horária máxima e a vazão horária média, consumidas no período de um dia num SAA: 

�� � �á����	
��ã	��á���

��ã	�é���	�	���  eq. 1	

A máxima vazão horária e a vazão média do dia são expressas na mesma unidade, em 
geral (m³/hora), e, por consequência, K2 é um número adimensional. A relação entre as 
vazões médias e máximas de um dia também podem ser expressas através do chamado 
Fator de Demanda (FD): 

��	 � �
�� � 
��ã	�é���	�	���

�á����	
��ã	��á��� eq. 2	
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2.2 Determinação da linha base energética para o SAA 

A aplicação da metodologia de linha base permite determinar o menor consumo e custo 
energético possível para o SAA analisado. O consumo mínimo, calculado pela linha 
base, pode, então, ser comparado com o consumo energético usual do sistema. A linha 
base deve ser elaborada seguindo as seguintes etapas: (1) determinação da vazão e da 
altura manométrica total da LBE; (2) determinação do rendimento de LBE; (3) 
determinação do consumo de energia elétrica; (4) cálculo de indicadores de 
desempenho energético e financeiros. 

2.2.1 Determinação da vazão (QLB) e altura manométrica de operação (HLB) de 
linha base 

Para garantir a confiabilidade no abastecimento de água para o SAA, adota-se que a 
vazão bombeada de linha base (QLB) seja, no mínimo, igual à vazão nas horas de maior 
consumo. Muitas vezes, a curva de consumo não é conhecida, pelo que se utiliza a eq. 3 
para determinar a vazão de pico: 

	���� � ��
�� . ��. �� �	�����  eq. 3	

sendo !� o volume médio de consumo em 24 h expresso em m³/dia e Q#$%& a vazão de 
pico em m³/s. O coeficiente ��, amplamente utilizado em projetos de abastecimento de 
água, relaciona o maior consumo diário num ano com o consumo médio diário deste 
ano; neste artigo, o valor de �� foi fixado em 1,2. 

A vazão de pico é a estimativa inicial; portanto, determina-se que esse é o mínimo valor 
de vazão possível para linha base. No entanto, é necessário verificar o consumo de 
energia elétrica para esta vazão e para vazões superiores. Para encontrar essa vazão de 
operação ideal, são simulados outros diferentes candidatos à QLB a partir da QLB)$*, 
como apresentado na eq.eq. 4: 

��� � ����� . + eq. 4	
sendo n um número real de 1 a 8 com incrementos de 0,1. Assim, são avaliadas vazões 
até oito vezes superiores à vazão mínima, com o objetivo de determinar a vazão ideal de 
operação. De posse de um valor candidato de QLB, é determinada a altura manométrica 
de linha base (HLB). Como as pressões e vazões apresentadas no item 3 são medições 
reais conhecidas, é possível estimar a curva característica do sistema e da bomba 
hidráulica a partir do método dos três pontos, recorrendo às equações 5, 6 e 7: 

	-. � -/ 0 12342563� 7 8 �� eq. 5 

	-9 � -: 0 12342;63� 7 8 �� eq. 6	
- � < 0 = 8 �� eq. 7	
onde H?	é a altura manométrica nominal, H@	é pressão de ShutOff, HA o desnível 
geométrico e Q? a vazão nominal de recalque. 

Após estimar ambas as curvas, é possível determinar a altura manométrica de linha 
base (HLB) para a vazão de linha base (QLB), uma vez que se conhece o ponto de 
operação do conjunto motobomba, dado pela intersecção da curva do sistema com a 
curva característica da bomba. 

2.2.2 Determinação do rendimento de linha base BCD 

Para a obtenção do rendimento de linha base da bomba hidráulica, é necessário definir a 
vazão (Q1,1) e a altura manométrica total (H1,1) para o ponto de máximo rendimento 
(E�á�) (Kuritza et al. 2017). É válido admitir que o desempenho ótimo de operação de 
uma bomba é atingido quando a vazão bombeada está na faixa de 80 % a 110 % da 
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vazão do ponto de máximo rendimento (Q1,1) (Bloch 2011). Desta forma, utiliza-se a eq. 8 
para a relação entre QLB e Q1,1 e a equação 9 para a relação entre EF9 e E�á�: 
6F9
		6G,G � 1,1 eq. 8 

JKL
JMáN � O0.995. S6F96G,GT

� 0 1.997. S6F96G,GT 0 0.025 eq. 9	
Conforme apresentado por Kuritza et al. (2017), o rendimento máximo de um conjunto 
motobomba pode ser obtido através da eq. 10 (para Ns ≤ 65) ou da eq. 11 (para Ns > 65): 

E�á�W%Y � Z[,\]�4^,G�G3_ 4\,���.` 	Wa_Y eq. 10	
E�á�W%Y � 83,37	 eq. 11	
A rotação específica do conjunto motobomba é dada pela eq. 12: 

	d. � ae6G,G
2G,Gf/h	 eq.12 

onde 	d. é dada em (rpm), Q1,1 dado em m³/s e -�,� em mca. 

Conhecido o rendimento de linha base é possível determinar a potência ideal do motor a 
ser utilizado no SAA e do seu rendimento. 

2.2.3 Determinação do consumo de energia elétrica 

Para o cálculo do consumo de energia elétrica, é necessário conhecer as seguintes 
variáveis calculadas previamente: QLB, HLB, EF9. Com estes parâmetros de linha base é 
possível determinar a potência ideal do motor elétrico e seu rendimento, o 
equacionamento é apresentado nas equações 13 e 14: 

	E�i� � ��.]jk]j.l�.:iMmnmop,h
\.[qk:iMmnmop,h 																						 	rst�i� � u.6F9.2F9

j[.JKL.JMmnmo eq.13 - 14 

onde a potência do motor é dada em CV, a vazão QLB é dada em m³/s e HLB em mca. 

Destaca-se que, após determinar a potência do motor, é necessário adequar este valor 
para opções comerciais disponíveis em catálogo. O cálculo do consumo de energia 
elétrica é realizado através da eq. 15, salientando-se que a potência do motor deve ser 
convertida para kW: 

!s+vwxs	yZ	z+Z{|}<	z~ét{}�< � rst�i� . �t	 eq.15 

onde �t é o tempo de operação do conjunto em horas, sendo �t determinado dividindo-
se o consumo diário (CD) pela vazão total bombeada (QLB) considerando todas as 
bombas operativas com características idênticas.  

Na avaliação de linha base energética a utilização de indicadores de desempenho é 
amplamente recomendada, pois permite condensar as informações mais importantes 
sobre a operação do SAA em valores de referência para análise comparativa. Esses 
indicadores são calculados a partir dos volumes bombeados (diários e mensais obtidos a 
partir da QLB), da altura manométrica (HLB), da tarifa de demanda e de energia elétrica, 
além do consumo ativo de energia elétrica. Os indicadores utilizados estão apresentados 
no Quadro 1. 

A partir destes indicadores, é possível criar um cenário, por exemplo, para avaliação do 
custo evitado em virtude de alguma intervenção visando o aumento da eficiência 
energética no sistema. Também, a elaboração da linha base estabelece um cenário ideal 
de operação que permite o gestor analisar quantitativamente o quão distante a operação 
do sistema atual está da operação ideal. 
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Quadro 1. Indicadores técnicos e financeiros para referência da Linha Base 

Indicador Equação Unidade  

Consumo 
Específico (CE) !z � !s+vwxs	yZ	z+Z{|}<	z~ét{}�<

�s~wxZ	yZ	Á|w<  
S���xq T eq. 16 

Custo Diário de 
Bombeamento 
(CDB) 

!�� � !wvts	�Z+v<~	�sx=Z<xZ+ts	
W30Y  ��$y}<� eq. 17 

3 Caso de estudo 

Neste artigo foram utilizados treze valores de K2 obtidos a partir de dados reais de vazão 
medidos em SAA de diferentes regiões do Brasil. As curvas de demanda de água que 
foram utilizadas para cálculo dos coeficientes são apresentadas na Figura 1. Destaca-se, 
que as curvas de demanda de água utilizadas neste cálculo são curvas médias 
adimensionalizadas obtidas a partir de dias úteis de semana, ou seja, não foram 
analisados feriados, fins de semana ou dias atípicos. 

 
Figura 1. Curvas de demanda de água adimensionalizadas utilizadas no cálculo do K2 

Optou-se por utilizar curvas com diferentes comportamentos de consumo; desta forma, 
foi possível obter diferentes valores de K2. As curvas são de diferentes SAA, das regiões 
Sul, Sudeste e Norte do Brasil, o que proporciona uma análise mais abrangente. Os 
valores K2 e FD foram calculados com as equações 1 e 2. Para preservar a origem dos 
dados, cada SAA foi identificado de acordo com um código relacionado à sua região no 
Brasil, sendo N para região Norte, S para região Sul e SE para região Sudeste.  

O SAA utilizado como referência para formulação da linha base energética do estudo de 
caso possui 2 bombas operativas, cada uma com potência unitária de 60CV. O diâmetro 
nominal da adutora é de 250mm e o desnível geométrico do sistema de 33,15 m, sendo 
que as bombas operam com uma altura manométrica 44 m, vazão de recalque de 
0,105 m³/s e um volume médio diário de 7465 m³/dia. A tarifa de demanda e de energia 
valem respetivamente 25,29 R$/(kW.mês) e 0,3499 R$/kWh. Os valores em reais 
correspondem à cotação no dia 14/01/2019, sendo um dólar correspondente a R$ 3,71. 

4 Resultados 

Foi possível verificar que, apesar do SAA do estudo de caso estar fixo, e em cada LBE 
determinada o único parâmetro alterado ter sido K2, houve significativo impacto nos 
indicadores e parâmetros de operação do sistema. A Figura 2 apresenta o 
comportamento do consumo específico (CE) em função do fator de demanda. 
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Figura 2. Relação do Consumo Específico (CE) e o Fator de Demanda (FD) 

Verifica-se que o consumo específico tende a estabilizar ou variar muito pouco após 
determinado valor de fator de demanda; por exemplo, os valores dos indicadores para 
fatores acima de 0,65 são muito próximo. Esse efeito revela que, provavelmente, o valor 
de CE em 0,20 seja o valor mais próximo do ideal para este SAA, independente da 
variação da curva de demanda de água e dos outros parâmetros da linha base. Este 
comportamento se repete para outros indicadores como no custo diário de bombeamento 
(CDB), apresentado na Figura 3. Verifica-se a mesma tendência de comportamento para 
o custo diário de bombeamento, reforçando a ideia de que os valores dos indicadores 
tendem para um valor ideal, que se trata do limite físico atingível no que se refere a 
eficiência hidroenergética do SAA. 

 
Figura 3. Relação entre o Custo Diário de Bombeamento (CDB) e o Fator de Demanda (FD) 

A Figura 4 apresenta os resultados obtidos para o indicador consumo diário de energia 
elétrica (CDE). Verifica-se que, mesmo com o aumento do fator de demanda após o valor 
de 0,65, o valor do CDE tende para 1500 kWh/dia, variando em torno de 7 % para mais 
ou para menos. Já para valores inferiores de FD a variação do consumo é muito maior, 
em torno de 25 % por exemplo. Este efeito se repete também para altura manométrica 
de linha base, como pode ser observado na Figura 5. 

 
Figura 4. Relação entre o Consumo Diário de Energia Elétrica (CDE) e Fator de Demanda (FD) 
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Figura 5. Relação da Altura Manométrica de Linha Base (HLB) e o Fator de Demanda (FD) 

Mais uma vez, observa-se o mesmo comportamento dos indicadores; porém, para altura 
manométrica de linha base, este fato também é representativo uma vez que se verifica 
que HLB fica em torno de 45 mca a partir do fator de demanda de 0,65, valor muito 
próximo do valor nominal do sistema, que significa, provavelmente, que esse SAA foi 
projetado de maneira eficiente.  

5 Conclusões e recomendações finais 

O comportamento típico dos indicadores, convergindo para valores constantes a partir de 
fatores de demanda em torno de 0,65, pode ser uma ferramenta de grande importância 
para gestores de companhias de saneamento no momento da tomada de decisão sobre 
qual SAA intervir para implantação de ações de eficiência hidroenergética. No entanto, 
recomenda-se o prosseguimento da análise, utilizando outros estudos de caso, para 
validação do efeito da variação do K2, e também de outros parâmetros.  

A análise da linha base de sistemas de abastecimento de água é mais uma ferramenta 
que os gestores das companhias de saneamento podem utilizar para determinar as 
condições ideais de operação de um SAA. A partir de dados de entrada, que podem ser 
medidos ou obtidos de forma não tão complexa, podem ser elaborados indicadores 
técnicos e financeiros importantes a respeito da eficiência hidroenergética do sistema. 
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