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RESUMO 
O presente trabalho tem como finalidade a otimização energética de um sistema de abastecimento de 
água (SAA), tendo sido, para isso, necessária a identificação e a compreensão de todas as 
componentes que influenciam e fazem variar os gastos de energia e por consequência os custos, de 
forma a ser possível chegar a um método de otimização energética exequível que se possa aplicar a 
sistemas com diferentes caraterísticas. A definição de uma política operacional ótima das bombas tem 
vindo a tornar-se uma metodologia prática e eficaz para atingir a eficiência económica nos sistemas, 
sem a necessidade de alterar as infraestruturas dos mesmos. A variação ao longo do dia do tarifário de 
energia elétrica torna este problema mais complexo, pois é necessário reduzir o tempo de 
funcionamento das bombas durante o período que corresponde aos escalões de energia mais caros, 
conduzindo à definição de regras de funcionamento. No decorrer deste trabalho será analisado um 
caso prático da Águas do Norte, mais concretamente um sistema adutor constituído por dois 
reservatórios de água tratada e uma estação elevatória que bombeia a água do reservatório de montante 
para o de jusante. Finalizado o estudo deste sistema, será avaliado o modo de funcionamento dos 
grupos eletrobomba para um período real de 8 dias de 23 a 30 de Setembro de 2015, período este que 
irá ser posteriormente otimizado através de um software otimizador baseado num algoritmo genético e 
com recurso a uma folha de cálculo em Excel programada de forma a poder simular o comportamento 
real do sistema adutor do caso prático da empresa Águas do Norte, relativo a um troço desde a estação 
de tratamento de água (ETA) de Areias de Vilar até ao reservatório de Adães. Procurar-se-á então 
desenvolver uma metodologia para obtenção da melhor combinação de bombas em cada período de 
tarifário de energia, utilizando um modelo de controlo cuja função objetivo engloba o custo de 
energia, mas também uma segunda parcela que tenta ir de encontro a uma regularidade da operação 
(minimização dos arranques e paragens dos grupos elevatórios). 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Otimização, Eficiência Energética, Eficiência Financeira, Estações 
Elevatórias, Politica Operacional. 
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ABSTRACT 
This study aims at an energy optimization of a water supply system (WSS). To make this possible it 
was needed to identify and analyze all the parameters that influence the energy waists and the costs in 
order to achieve an energy optimization method that could be applied to other water supply systems. 
The definition of an optimal operational policy of the pumps has become a practical and effective 
method for achieving the economic efficiency of the systems without the need to change the existing 
infrastructure. The variation throughout the day of the electricity tariff makes this problem even more 
complex because it is necessary to reduce the working hours of the pump during the time intervals 
when the electric cost is in its highest price, leading to the definition of operating rules. In the course 
of this work a practical case of the company Águas do Norte will be considered and analyzed, more 
specifically a pipeline system consisting of two raw water reservoirs and a pumping station that pumps 
water from the upstream reservoir to the downstream reservoir. Then the system mode of operation of 
the electric pump groups will be evaluated for a real period with the duration of eight days, from the 
23rd to the 30th of September 2015. Afterwards this real period will be optimized through an 
optimizer software based on genetic algorithms and using an Excel spreadsheet programmed to be able 
to simulate the real behavior of the pipeline system of this practical case of study developed by Águas 
do Norte company. Throughout this work all the efforts are made to develop a methodology to achieve 
the best combination of pumps on each power tariff period, using a control model whose objective 
function includes the cost of energy, but also a second portion that tries to go in favor of a regularity of 
the operation (minimization of starts and stops of the lift group). 
 
KEYWORDS: Optimization, Energy Efficiency, Financial Efficiency, Pumping Stations, Operational 
Policy. 
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1  
INTRODUÇÃO 

 
1.1 ENQUADRAMENTO GERAL 
A água representa um bem primário essencial à vida, talvez o recurso mais precioso da Terra, mas 
também desempenha um papel muito importante na vida económica de um país. Considerando-se 
como bem de primeira necessidade, os Sistemas de Abastecimento de Água, designados por SAA´s, 
assumem um importante papel e uma grande responsabilidade no seu fornecimento. 
As entidades produtoras de água tratada, de forma a satisfazerem as necessidades dos consumidores, 
consomem elevadas quantidades de energia elétrica, desde a sua captação até ao seu transporte, o que 
representa um elevado custo financeiro. Muitas vezes o consumo de energia das estações elevatórias 
corresponde ao maior encargo financeiro das entidades gestoras destas infraestruturas. 
Vários investigadores têm-se ocupado com a formulação matemática do problema, procurando obter o 
modelo ideal de operação dos grupos elevatórios, isto é, a satisfação das necessidades dos 
consumidores de água conseguida com o menor custo para a empresa. Assim sendo, são elaborados 
algoritmos otimizadores capazes de minimizar o custo energético decorrente do funcionamento das 
bombas determinando soluções exequíveis, soluções essas que respeitem todo um conjunto de 
limitações físicas e operacionais a que uma rede de distribuição de água está sujeita. O uso destes 
algoritmos constitui uma metodologia prática e eficaz para a obtenção de modelos de funcionamento 
ideais para os grupos eletrobomba, sem que seja necessário fazer alterações nas infraestruturas 
existentes. 
Tendo em conta esta contextualização, facilmente se entende a importância que têm estes estudos em 
que se procura desenvolver um método otimizador e a necessidade da sua aplicabilidade. Daí, no 
decorrer desta dissertação, se desenvolver uma otimização de um sistema real, mais concretamente, 
um trecho do Sistema Multimunicipal da Águas do Cávado, S.A. (AdC), agora Águas do Norte, S.A., 
nomeadamente o percurso desde a estação de tratamento de água (ETA) de Areias de Vilar até ao 
reservatório de Adães. 
Numa primeira fase de trabalhos foi elaborado numa folha de cálculo em Excel um modelo capaz de 
simular o comportamento real do sistema adutor da ETA de Areias de Vilar, composto por um 
reservatório de montante (RR1), um reservatório de montante (RR2) e uma estação elevatória dotada 
com 3 grupos eletrobomba que faz a elevação da água de RR1 para RR2. Este modelo foi construído 
tendo por base as caraterísticas reais do sistema, a curva caraterística da bomba real disponibilizada 
pelo fornecedor da bomba, a curva caraterística da instalação e as tarifas de energia elétrica associadas 
a cada período disponibilizadas pela ERSE (Entidade Reguladora dos Sistemas Energéticos), para um 
funcionamento com a duração de 8 dias, ou seja 192 horas. Este processo de otimização foi realizado 
através de um software que utiliza algoritmos genéticos designado Evolver e que permite através da 
definição de restrições, da indicação da entidade que pretendemos maximizar, ou neste caso 
minimizar, e da identificação do intervalo de valores que determinados campos podem assumir, gerar 
um valor ótimo e obter as condições ideais de funcionamento do SAA. 
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O objetivo final deste trabalho é a otimização de um sistema de abastecimento de água e o 
desenvolvimento de uma metodologia, pela qual através da observação dos custos de elevação, possa 
ser definido qual o modo de operação mais ajustado, tendo em conta os diferentes padrões de consumo 
e tarifas energéticas que são impostos nos diferentes intervalos de tempo.  
 
1.1.1 OBJETIVOS GERAIS 
O objetivo geral desta dissertação consiste no desenvolvimento de uma metodologia de otimização, 
com especial ênfase na eficiência económica e energética. 
Este trabalho visa fornecer as diretrizes adequadas para uma melhor operação de um sistema de 
abastecimento de água. 
A solução ótima a ser obtida pelo modelo de funcionamento dos grupos eletrobomba proposto é a que 
minimiza o custo operacional (despesas em energia elétrica das múltiplas fontes de impulsão) e 
maximiza a eficiência energética da rede. 
 
1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Realização da pesquisa científica e aprofundamento dos conhecimentos acerca dos métodos de 
otimização; 

 Verificação e recolha de dados já existentes do sistema em estudo (horas de bombeamento, 
volumes e vazões de adução e distribuição) e a realização de simulações que sejam 
compatíveis com o sistema real; 

 Definição de regras para a criação de um sistema que dê apoio ao controlo operacional na 
determinação dos horários de funcionamento do conjunto motor-bomba, evitando o horário de 
ponta; 

 Desenvolvimento de uma metodologia que funcione como ponto base na determinação de regras 
operativas ótimas para o sistema de abastecimento; 

 Avaliação da influência de diferentes cenários e estratégias no desempenho do funcionamento 
dos conjuntos elevatórios e na distribuição de água tratada do sistema. 

 
1.1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
O conteúdo desta dissertação encontra-se organizado em 6 capítulos, além das referências 
bibliográficas e anexos. O primeiro capítulo introdutório é um enquadramento geral ao importante 
papel que os sistemas de abastecimento de água desempenham na distribuição de água para as 
populações. São também aqui apresentados os objetivos gerais e específicos a alcançar com a 
dissertação. 
O capítulo 2 introduz os principais conceitos envolvidos com a temática do trabalho, sob a forma de 
revisão bibliográfica. 
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O capítulo 3 apresenta o Sistema Adutor em Estudo, fazendo uma caraterização física da adutora 
estudada através da descrição de todos os elementos que lhe dizem respeito. São também apresentados 
os diferentes períodos de tarifa elétrica para o Verão e Inverno disponibilizados pela ERSE e é feita 
uma referência aos valores de custo reais considerados pela empresa gestora do Sistema de 
Abastecimento de Água em estudo, Águas do Norte, para os 4 escalões de tarifa elétrica. 
O capítulo 4 corresponde ao período de trabalhos em que se desenvolve o processo otimizador, pelo 
que é neste capítulo em que se descrevem os softwares utilizados na otimização, é definido o cenário 
base correspondente à situação real que irá ser usado como termo comparativo e a estipulação de 
diferentes cenários de otimização. 
O capítulo 5 refere-se à apresentação dos resultados e gráficos dos comportamentos do sistema para 
diferentes situações e a sua comparação com valores base de forma a ser possível a extração de 
conclusões. Neste capítulo é também apresentada a solução final mais vantajosa e feito um balanço 
entre o custo real total no período em análise e o custo total obtido pela otimização. 
O capítulo 6 retoma as discussões gerais do trabalho, mas de forma mais conclusiva, finalizando com 
os resultados e contribuições mais relevantes e dificuldades encontradas. 
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2  
REVISÃO DA LITERATURA  

 
 
2.1 ESQUEMA TÍPICO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
O trajeto que a água percorre até chegar aos locais onde é consumida pode variar de vários metros a 
muitos quilómetros de condutas. Na sua forma completa (Figura 2-1), um sistema de abastecimento de 
água é formado pelos seguintes órgãos: captação, estação elevatória, adutora, reservatório, adutora 
para a distribuição e rede de distribuição. 

Figura 2-1 – Componentes básicos e essenciais presentes em um SAA 
O percurso deste bem essencial inicia-se com a sua captação numa fonte superficial (barragens, lagos, 
etc.) ou subterrânea (poços), seguindo pelas adutoras, que correspondem a tubagens (condutas) para 
transportar a água da captação para a estação de tratamento de água (ETA), onde a mesma será 
purificada.  
Da ETA segue para o reservatório ou para a rede de distribuição, podendo funcionar por gravidade, 
elevação ou ambos. 
Caso o setor de abastecimento esteja localizado numa zona baixa, a água que chega aos reservatórios 
pode ir, por gravidade, para a malha de distribuição. No entanto, se o setor de abastecimento estiver 
numa zona alta há duas possibilidades a serem analisadas. A primeira consiste em bombear a água 
para as torres elevadas, através da Estação Elevatória, para então serem distribuídas por gravidade aos 
consumidores. A segunda possibilidade consiste em bombear a água diretamente à rede de 
distribuição. As perdas físicas de água, também chamadas de perdas reais, ocorrem em todo o sistema 
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de abastecimento, desde o ponto de captação até aos pontos de consumo, passando pelos reservatórios, 
rede de distribuição e ligações prediais. Elas representam a água que efetivamente não chega ao 
consumidor em decorrência de vazamentos nas redes de distribuição e seus ramais, tais perdas são 
provocadas por deficiência nos equipamentos, envelhecimento das tubagens e conexões, operação 
ineficiente e manutenção inadequada em todo o sistema. [15] 
 
2.2  MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO PARA DIMENSIONAMENTO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO 
A aplicação de métodos de otimização em sistemas de distribuição de água torna-se uma tarefa 
bastante complexa em virtude da dinâmica e quantidade de parâmetros envolvidos. Diante deste 
cenário, vários investigadores optam por desenvolver métodos de otimização para componentes 
específicos e isolados do sistema. Contudo, quando a rede ainda está em fase de projeto, há 
especialistas que optam por relacionar os componentes conjuntamente, tornando mais real e eficaz o 
processo de otimização.  
Na maioria dos casos, a função objetivo utilizada no processo de otimização de redes de distribuição 
de água consiste em minimizar o custo de implantação e o custo energético de operação, considerando 
as restrições hidráulicas; os limites de pressões, velocidades; e a relação procura versus oferta de água.  
Os modelos de otimização são capazes de determinar o ótimo funcionamento ou os custos mínimos de 
operação, por meio da definição da função objetivo. Entretanto, devemos realçar que os modelos de 
otimização necessitam dos simuladores hidráulicos, que são ferramentas computacionais cuja 
finalidade é determinar o comportamento estático/dinâmico, qualidade, transporte e distribuição de 
água, para fins de planeamento, projeto e diagnóstico dos sistemas. 
 
2.2.1 SIMULADORES HIDRÁULICOS 
Os modelos de simulação são ferramentas que permitem, com uma margem de erro estimável, analisar 
e prever o comportamento hidráulico e de parâmetros de qualidade de água do sistema a partir das 
caraterísticas dos seus componentes, nomeadamente através das seguintes grandezas: caudais, 
pressões, velocidades e perdas de carga. 
Os modelos permitem assim a rápida e eficaz realização de análises de sensibilidade e a simulação de 
cenários variados, com suficiente aproximação, sem ser necessário interferir com o sistema em causa 
ou arriscá-lo a modos de operação desconhecidos. Os instrumentos computacionais são utilizados no 
campo do projeto e do diagnóstico de funcionamento de sistemas de transporte e distribuição de água, 
constituindo um complemento importante ao discernimento e experiência dos técnicos envolvidos. 
A simulação do comportamento do sistema pode ser utilizada para prever a sua resposta face a gamas 
alargadas de condições operacionais e ambientais. Os problemas podem assim ser antecipados e as 
soluções avaliadas antes de os investimentos serem realizados. 
Um dos simuladores mais atrativos para as entidades gestoras, consultores, investigadores, estudantes 
e escolhido para modelação da presente tese é o EPANET 2.0. Trata-se de um simulador amplamente 
testado e credível, que beneficia há cerca de uma década de uma alargada comunidade de utilizadores 
em todo o mundo, fruto de uma filosofia transparente de distribuição gratuita tanto do programa como 
do seu código computacional. 
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2.3 MÉTODOS DE PROGRAMAÇÃO MATEMÁTICA 
2.3.1 PROGRAMAÇÃO LINEAR 
Programação linear é largamente utilizada como técnica de otimização operacional de sistemas de 
distribuição de água, para resolução de um tipo específico de problema, onde as relações entre as 
variáveis, tanto nas restrições como nas funções objetivo são lineares. Sob estas condições, problemas 
não lineares podem ser linearizados e resolvidos por interação ou procedimento de aproximação 
usando programação linear. Para que seja obtido um resultado satisfatório na aplicação, é necessária a 
utilização de funções custo convexas e funções benefícios côncavas. 
 
2.3.2 PROGRAMAÇÃO NÃO LINEAR 
Programação não linear não tem sido utilizada com muita frequência em otimização de sistemas de 
distribuição de água. Isto ocorre, particularmente, devido ao facto do processo de otimização ser 
usualmente lento e depende de um tempo computacional longo quando comparado com outros 
métodos. A programação não linear pode, entretanto, oferecer uma formulação matemática mais geral 
que a programação dinâmica e pode fornecer uma fundamentação para análise por outros métodos. A 
programação não linear inclui a programação quadrática, a programação geométrica e, num caso 
especial, a programação separável que pode ser usada interativamente como um programa mestre ou 
um subprograma na aplicação em grandes sistemas.  
 
2.3.3 PROGRAMAÇÃO DINÂMICA  
Programação dinâmica é um procedimento utilizado para otimização de processos de decisão multi-
estágio e bastante aplicado em sistemas de distribuição de água. A popularidade e o sucesso desta 
técnica podem ser atribuídos ao facto de que as caraterísticas não lineares e estatísticas, que 
caraterizam a maior parte dos sistemas de água, podem ser traduzidas na formulação da programação 
dinâmica.  
Para aplicação da programação dinâmica na otimização de sistemas de distribuição de água, o 
problema deve ser decomposto em um determinado número de estágios e analisado, de um estágio 
para o próximo, para todos os estados operacionais. Na finalização dos resultados, aquele que 
apresentar o valor mais económico é selecionado como solução do problema. 
 
2.3.4 MÉTODOS HEURÍSTICOS 
2.3.4.1 Algoritmos Genéticos 
 
Tanto a programação matemática como os métodos gradientes têm aplicação restrita quando 
considerados o tamanho e o tipo de problemas encontrados em sistemas de abastecimento público de 
água. Sendo que os algoritmos genéticos surgem como métodos de otimização mais adequados para 
estes casos por apresentarem as seguintes vantagens:  

 Têm uma orientação mais global que muitos outros métodos usados em engenharia; 
 São eficientes e robustos;  
 Têm grande aplicação em várias áreas de engenharia;  
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 Trabalham com o código dos parâmetros e não com os parâmetros propriamente ditos;  
 Realizam a busca numa população de pontos e não num único ponto;  
 Utilizam informação apenas da função objetivo, não necessitando de derivadas ou de 

outras informações, e usam regras de transição probabilísticas e não determinísticas na 
identificação de soluções alternativas. 

No entanto, vale salientar que os algoritmos genéticos e similares (ant colony, simulated annealing, 
etc.) são mais utilizados para problemas que apresentem descontinuidade de funções ou tenham 
caraterísticas altamente não lineares, onde outros métodos falham, devido ao elevado tempo 
computacional para se achar uma resposta ótima.  
 
 
2.3.4.2 Lógica de Fuzzy 
Este método consiste num sistema expert baseado em lógica ferry para um decisor de operação de um 
sistema de distribuição de água. O sistema usa o conhecimento derivado da experiência de operadores 
e dados do sistema SCADA. São coletados dados, em diferentes intervalos de tempo, da variação dos 
níveis de água nos reservatórios e estes são usados no sistema experimental para desenvolver decisões 
operacionais na manutenção dos níveis ótimos. [16] 
 
2.3.4.3 Otimização Heurística 
É possível desenvolver métodos de otimização operacional heurístico, baseados em custos e 
desempenho de diferentes pontos de funcionamento de elementos de um sistema hidráulico. Ormsbee 
e Reddy (1995) desenvolveram um modelo utilizando esta ideia. Eles numa primeira fase 
programaram combinações viáveis de bombas com base num custo padrão de operação para cada 
combinação. As variáveis de decisão consistiam numa variável simples (correspondente a uma 
combinação de bomba) para cada estação de bombeamento, em cada intervalo de controlo. Um 
modelo de simulação do sistema foi acoplado ao método para verificação da exatidão do processo. Os 
resultados mostraram que o método poderia fornecer um conjunto de soluções exequíveis em termos 
de custo e eficiência. [10] 
Um outro método heurístico foi proposto por Pezeshk e Helweg (1996). Eles usaram um método de 
otimização de busca adaptado para otimizar o funcionamento de bombas de um sistema com 
combinações simples e tarifa de energia elétrica fixa. Primeiramente uma boa combinação de bombas 
era selecionada. Esta combinação era testada num simulador hidráulico e as vazões e pressões no 
sistema eram comparadas com as requeridas e inseridas no sistema. Um coeficiente de influência era 
determinado para cada ponto monitorizado e estação de bombeamento. Este coeficiente fornecia uma 
indicação do impacto na variação de pressão no ponto monitorado, quando a estação de bombeamento 
estava em operação. A estação de bombeamento com o maior coeficiente era selecionada para o 
sistema. O processo era repetido até que a seleção da bomba satisfizesse a pressão requerida para o 
sistema. [17] 
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2.4 SISTEMAS DE BOMBEAMENTO 
As bombas hidráulicas são máquinas que têm como função a movimentação de fluidos através de 
condutas sobre pressão. Para isto, convertem a energia mecânica recebida de um motor, em energia 
hidráulica, na forma de pressão e energia cinética. Em geral, os sistemas de distribuição de água 
possuem vários conjuntos motor-bomba (CMB), seja para elevar a água de reservatórios, ou para fazê-
la chegar a áreas elevadas e distantes.  
Segundo Bezerra et al. (2010) a bomba centrífuga é o equipamento mais utilizado para transportar 
líquidos nos sistemas de abastecimento de água, no saneamento, na irrigação, nos edifícios 
residenciais e na indústria. Este tipo de bomba movimenta o líquido, criando a força centrífuga, que se 
transforma em energia de pressão e cinética. [16] 
A energia cedida pela bomba ao líquido, na forma de energia por unidade de peso de fluido bombeado, 
denomina-se altura manométrica (Hman). Ou seja, a diferença de pressão na sucção e na elevação da 
bomba é conhecida como altura manométrica e esta determina a capacidade da bomba em transferir o 
líquido. A fórmula da altura manométrica está definida na seguinte equação, sendo a sua unidade dada 
em metros.  
 

Hman = ± Hga + Hgr + Hfa + Hfr +  
Opção 1 → Sendo: Ha = ±Hga + Hfa e Hr = Hgr + Hfr, tem-se: 

Hman = Ha + Hr +   
Opção 2 → Sendo: Hg = ±Hga + Hgr e Hr = Hfa + Hfr 

Hman = Hg + Hf +   
 
Onde:  
Hman: altura manométrica (m) 
Hga: altura geométrica de aspiração/sucção (m). Observação: para bombas não afogadas o sinal é 
positivo (+), e para bombas afogadas o sinal é negativo (-); 
Hgr: altura geométrica de elevação (m); 
Hfa: perdas de carga na aspiração/sucção (m); 
Hfr: perdas de carga na elevação (m); 
Ha: altura manométrica de aspiração/sucção (m); 
Hr: altura manométrica de elevação (m); 
Hg: altura geométrica total (m); 
Hf: perda de carga total (m); 
g: aceleração da gravidade (9,81 m/s2); 
V: velocidade na saída da elevação (m/s). 
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2.4.1 REDUÇÃO DA ALTURA MANOMÉTRICA DE BOMBEAMENTO 
De acordo com Gomes et al. (2009a), a altura manométrica, assim como a caudal, são grandezas que 
têm um impacto de forma diretamente proporcional na potência requerida pelo sistema de 
bombeamento. Deste modo, a redução da altura manométrica torna-se uma questão bastante relevante 
na pretensão de minimizar os gastos com a energia. Muitas vezes, para minimizar os valores do 
investimento inicial, reduz-se no diâmetro, sem levar em conta o impacto futuro das perdas de carga. 
[15] 
Para reduzir as perdas de carga nos sistemas de bombeamentos existem algumas medidas exequíveis 
tecnicamente e economicamente, dentre elas tem-se: reforço ou troca das condutas de elevação por 
outras de menor rugosidade e/ou maior diâmetro; limpeza ou revestimento das condutas; eliminação 
de ar do sistema; substituição de peças e válvulas de controlo por outras mais eficientes; redução da 
vazão bombeada pelo sistema, acarretando menor custo energético específico, seja devido à 
incorporação de suprimentos alternativos de água mais económicos ou redução das perdas reais de 
água; e automação para assegurar a confiabilidade e a racionalidade da operação.  
 
2.4.2 CURVAS CARATERÍSTICAS DA BOMBA E DO SISTEMA 
As curvas caraterísticas da bomba são representações gráficas das funções que relacionam os diversos 
parâmetros do funcionamento da bomba. Essas curvas são obtidas experimentalmente através de 
ensaios.  
De acordo com Macintyre (1987), as curvas caraterísticas da bomba (CCB) permitem relacionar o 
caudal bombeado (Q) com a altura manométrica (Hman), a potência absorvida (P) e o rendimento (η). 
As informações contidas nas curvas caraterísticas traçadas pelos fabricantes são essenciais para o 
projetista escolher a bomba mais apropriada para o sistema, assim como fazer um diagnóstico das 
condições de funcionamento e modo de operação da instalação elevatória. [14] 
A curva caraterística do sistema também designada por curva caraterística de instalação (CCI) 
representa graficamente a altura manométrica total requerida em função da vazão. A importância da 
curva do sistema é que ela permite determinar a condição de operação da bomba. Já a curva 
caraterística da bomba descreve a altura manométrica fornecida pela bomba para diferentes valores de 
vazão, mantendo-se a rotação da bomba constante (Figura 2-2). 
 

      
Figura 2-2 – Curva caraterística da bomba e curva caraterística do sistema  
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De acordo com Gonçalves (2009) o ponto de funcionamento de um sistema de bombeamento é 
definido pelas suas curvas caraterísticas, que por sua vez descrevem a relação entre as variáveis “altura 
manométrica” e “vazão bombeada”. Uma vez conhecidas as curvas caraterísticas do sistema e da 
bomba, ao ajustá-las no mesmo gráfico “altura manométrica versus vazão”, o ponto de interseção entre 
as duas curvas indica o ponto de funcionamento, isto é, as condições de pressão e vazão com as quais 
a bomba irá operar (Figura 2-3). 
 
 

 
Figura 2-3 – Determinação do ponto de funcionamento de bombas hidráulicas  

 
 
Os valores Ht e Qt caraterizam o ponto de funcionamento da bomba, que é a condição de equilíbrio 
natural do conjunto sistema-bomba. Só é possível operar num ponto de funcionamento diferente por 
meio de modificações em uma das curvas ou em ambas. Caso uma mesma bomba seja instalada em 
sistemas diferentes de tubagens, o ponto de funcionamento da bomba não será o mesmo. 
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3  
O SISTEMA ADUTOR EM ESTUDO 

 
3.1 ÁGUAS DO NORTE, S.A.  
 
A Águas do Norte, S.A. (Figura 3-1) foi constituída pelo Decreto-Lei n.º 93/2015, de 29 de maio, 
mediante a agregação das empresas Águas do Douro e Paiva, S.A., Águas de Trás-os-Montes e Alto 
Douro, S.A., Simdouro – Saneamento do Grande Porto, S.A. e Águas do Noroeste, S.A., integradas no 
Grupo Águas de Portugal. Em sequência, foi-lhe atribuída, pelo Estado Português, em regime de 
concessão a exploração e a gestão do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de 
saneamento do Norte de Portugal, pelo prazo de trinta anos.  
A agregação das concessionárias acima referidas proporciona a obtenção de sinergias, com reflexo 
positivo na sustentabilidade económica e financeira do setor da água na região Norte. 
Neste contexto, a Águas do Norte é a entidade gestora do sistema multimunicipal em “alta” 
responsável pela captação, tratamento e abastecimento de água para consumo público, pela recolha, 
tratamento e rejeição de efluentes domésticos, urbanos e industriais e de efluentes provenientes de 
fossas séticas. 
A Águas do Norte assume também a exploração e gestão do sistema de águas da região do Noroeste, 
em resultado da celebração de uma parceria entre o Estado (Administração Central) e 8 Municípios 
(Figura 3-2), concretiza um processo de verticalização que reuniu, numa única entidade gestora, os 
serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais em “alta” (prestados aos 
Municípios) e em “baixa” (prestados aos utilizadores finais, os munícipes), de forma regular, contínua 
e eficiente.  
A exploração e gestão dos referidos sistemas incluem o projeto, a construção, a extensão, a 
conservação, a reparação, a renovação, a manutenção e a melhoria das obras e das infraestruturas e a 
aquisição dos equipamentos e das instalações ao desenvolvimento das atividades. [1] 

 
Figura 3-1 – Logótipo da entidade gestora Águas do Norte  

 
 
 



OTIMIZAÇÃO ENERGÉTICA DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ANÁLISE DE UM CASO PRÁTICO DA 
ÁGUAS DO NORTE 
 

14 

 
Figura 3-2 – Mapa dos municípios pertencentes à concessão da empresa Águas do Norte S.A.  

 
 
3.1.1 ETA DE AREIAS DE VILAR, BARCELOS 

 
Figura 3-3 – Eta de Areias de Vilar, Barcelos    
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A Estação de Tratamento de Água (ETA) de Areias de Vilar (Figura 3-3) e as infraestruturas de 
captação e da estação elevatória principal a ela associadas são a base do Sistema Multimunicipal de 
Abastecimento de Água à Área Norte do Grande Porto. Localiza-se em Barcelos e destina-se a tratar a 
água captada no rio Cávado e foi uma das infraestruturas construídas no âmbito do plano de 
investimentos dos primeiros sistemas multimunicipais, tendo entrado em funcionamento em 1999. 
O Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água à Área Norte do Grande Porto foi criado pelo 
Decreto-Lei n.º 379/93 e dele participam os municípios de Barcelos, Esposende, Famalicão, Santo 
Tirso, Vila do Conde, Póvoa do Varzim e Maia (Norte). Está dimensionado para produzir um caudal 
máximo diário de 230 000 m3 de água tratada, atendendo em quantidade e qualidade uma população 
estimada de 900 000 habitantes prevista para o ano horizonte de 2025. 
 
3.2 CARATERIZAÇÃO FÍSICA DA ADUTORA ESTUDADA  
3.2.1 ENQUADRAMENTO GERAL DO RESERVATÓRIO RR1 E DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE1 
 
O reservatório RR1 e a estação elevatória EE1 estão localizados na margem esquerda do rio Cávado, 
imediatamente a jusante do aproveitamento hidroelétrico de Penide, estando implantados numa área 
retangular situada a noroeste da ETA de Areias de Vilar. 

 
Figura 3-4 – Planta da ETA e constituintes do Sistema de Abastecimento de Água  

Como conceção geral de implantação e tendo em conta a área reservada na ETA para a obra do 
reservatório e da estação elevatória (Figura 3-4), optou-se por implantar o reservatório RR1 com 
alinhamento nascente/poente, na continuação dos tanques de contacto de cloro e com largura idêntica 
à daqueles tanques. A estação elevatória EE1 tem a sala dos grupos no seguimento do reservatório; a 
sala dos quadros e celas de 15 KV situa-se para norte, tendo em conta a entrada prevista na ETA da 
linha de alimentação proveniente da subestação de Penide. 
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Na área envolvente à implantação do reservatório RR1 e da estação elevatória EE1, foram definidos 
acessos, arranjos exteriores, redes de abastecimento e de drenagem, iluminação, etc. 
 
3.2.2 RESERVATÓRIOS 
3.2.2.1 Reservatório de Água Tratada – RR1 
O primeiro reservatório (de regularização) de água tratada do sistema multimunicipal, RR1, está 
localizado no perímetro da ETA e tem a capacidade de 20 000 m3. É constituído por duas células em 
betão armado, de 110 m de comprimento, 18 m de largura e 6,75 m de altura interior cada. O topo 
nascente confina com os tanques de contacto de cloro e o topo poente com o edifício da estação 
elevatória. 
A função deste reservatório é constituir a primeira e maior reserva de água tratada a lançar no Sistema 
de adução, com garantia de conservação de qualidade. Na sua conceção foram tidos em conta os 
seguintes aspetos: 

 A utilização de materiais inócuos na estrutura e revestimento interior; 
 Boas condições de circulação de água, minimizando as zonas de estagnação; 
 Proteção da luz solar; 
 Ventilação adequada; 
 Serralharias interiores em aço inox. 

  
3.2.2.2 Reservatório de Água Bruta 
É constituído por duas células, com capacidade total de 160 000 m3 correspondente a uma reserva 
atual de água bruta para cerca de 48 horas. O reservatório é contido por diques em aterro de terra 
homogéneo, de 6,5 metros de altura, com taludes de 1:2.25 (V:H) protegidos na face interior por 
geomembrana impermeável e na face exterior revestidos, na zona do rio por enrocamento e na restante 
por relva, sendo a fundação impermeabilizada por tapete em betão betuminoso. O armazenamento 
variará entre a cota 10,0 m e a cota 15,5 m, com o coroamento à cota 16,5 m.  
Uma conduta adutora de diâmetro 1200/1400 mm faz a ligação, desde a estação elevatória EE2, entre 
o RAB e a ETA com cota de entrada 25,11 m.  
A estação elevatória EE2 dispõe de 4 (3+1) grupos idênticos, de caudal unitário nominal de 0,95 m3/s, 
em que três poderão funcionar simultaneamente, para o caudal de laboração da ETA em ponta máxima 
de 2,85 m3/s.  
O reservatório de água bruta apresenta-se como um volume estratégico destinado a garantir o 
funcionamento do sistema em períodos críticos, quer resultantes de poluição acidental ou após as 
primeiras chuvadas de Outono, que tenderão a carrear os depósitos da bacia hidrográfica a montante 
da captação. 
 
3.2.2.3 Reservatório de Água Tratada – RR2 
Reservatório de Adães (RR2) (Figura 3-5) é um reservatório de água tratada com capacidade de 5 000 
m3 (2 x 2500 m3). É composto por duas células circulares com 26 m de diâmetro cada. A cota de 
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soleira do reservatório é de 143,7 m e a altura máxima e mínima do mesmo correspondem a 4,7 m e 
0,5 m respetivamente. 
 

 
Figura 3-5 – Reservatório de Adães  

 
   
3.2.3 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE1 
A estação elevatória do Sistema, EE1, está contígua ao reservatório RR1, no seu topo Oeste e está 
equipada com três grupos eletrobomba centrífugos de eixo horizontal. Trata-se de bombas iguais, com 
capacidade para ser adicionada mais uma, pertencentes ao modelo 350-LNN-725, da marca IDP, 
dispostas em paralelo quanto ao seu funcionamento conjunto. Cada bomba apresenta uma potência de 
1450 KW. Com a política de operação, atualmente implementada, apenas funcionam no máximo duas 
bombas em simultâneo. 
Cada grupo tem uma capacidade unitária de elevação de 0.92 m3/s a uma altura total de 136 m, até ao 
segundo reservatório de regularização, de onde a água tratada sairá, por escoamento gravítico, para 
alimentar todo o sistema de adução a jusante. 
O edifício da estação elevatória EE1 tem forma retangular e apresenta de dimensões 57 m de 
comprimento, por 13 m de largura e altura variável, estando o poço de bombagem à cota 11,10 m. 
Este edifício dispõe de três pisos: no primeiro, à cota 11,6 encontram-se os grupos eletrobomba, as 
condutas e acessórios de aspiração e da compressão dos grupos e equipamentos auxiliares, 
nomeadamente bypass entre a conduta de compressão e o reservatório, sistema de drenagem, 
ventilação e os compressores de ar dos reservatórios hidropneumáticos; no segundo piso, à cota 18,2 
m, encontram-se as celas 15 Kv, o transformador para baixa tensão (400 V), quadros de baixa tensão e 
automatismo e o grupo gerador de emergência (sala dos quadros) e no terceiro piso, à cota 21,6 m, 
encontram-se a sala de comando e as instalações sanitárias. 
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3.2.4 TUBAGENS E EQUIPAMENTOS NA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 
A água proveniente dos tanques de contacto de cloro entra em cada célula do reservatório RR1 por 
meio de condutas de 1200 mm de diâmetro. Ambas as condutas atravessam a parede do reservatório 
junto ao topo nascente, de um e do outro lado da parede divisória das células. Estas condutas 
encontram-se definidas no Projeto Base da ETA. 
Na zona de aspiração dos grupos existe uma câmara que pode ser isolada das células por meio de 
válvulas motorizadas. Esta câmara permite a saída de uma das células de serviço sem obrigar a 
restrições de caudal. Com efeito, quando se pretende colocar fora de serviço uma das células, isola-se 
a outra célula, de forma a esgotar o volume de água armazenado na primeira, utilizando os grupos 
eletrobomba de abastecimento até ao nível mínimo de exploração. A partir deste nível a água da célula 
é drenada pela descarga de fundo da célula, enquanto o sistema continua a funcionar com a outra 
célula. As válvulas são em número de quatro e têm secção quadrada de 1200x1200 mm2. 
Em cada célula estão instalados três detetores de nível tipo boia (alto, baixo, muito baixo). Estes 
detetores fornecem em princípio dois sinais de nível baixo, cota 14,5 m para nível baixo, que fica 0,5 
m acima da soleira do reservatório e cota 14,2 m para nível muito baixo e paragem dos grupos 
eletrobomba e um sinal para nível alto a cota 20,0 m para sinal de alarme de descarga. A descarga de 
superfície dos reservatórios é feita pelo descarregador de superfície dos tanques de cloro, pois julgou-
se que não haveria necessidade de duplicação de descarregadores. 
Adjacente ao reservatório encontra-se a sala dos grupos eletrobomba principais. Nesta sala encontram-
se instaladas as 3 bombas centrífugas de eixo horizontal, assim como os 3 motores elétricos, as 
tubagens de aço e acessórios de aspiração e da compressão dos grupos e equipamentos auxiliares, 
nomeadamente bypass entre a conduta de compressão e o reservatório, sistema de drenagem do 
reservatório e da estação elevatória, ventilação e os compressores de ar dos reservatórios 
hidropneumáticos. 
Os grupos eletrobomba principais (Figura 3-6), em número de 3, sendo 1 de reserva, funcionam em 
paralelo, podendo estar 1 ou 2 grupos. Na situação de 2 grupos eletrobomba a funcionar e tendo em 
conta as curvas de instalação e caraterísticas, o ponto de funcionamento de cada grupo para condições 
médias (nominais) corresponde ao caudal 0.92m3/s e à altura de elevação de 136 m. Faz-se notar que 
em caso de emergência, dado que os transformadores de 15Kv/6Kv estão preparados para a situação 
final, poderão colocar-se a funcionar em simultâneo os três grupos instalados. 
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Figura 3-6 – Grupos Eletrobomba na Estação Elevatório EE1 

 
 
3.2.5 COMANDO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 
O funcionamento dos grupos de bombagem na EE1 depende dos pedidos a jusante e é feito em função 
de níveis baixo e alto estabelecidos para as células do reservatório RR2. Quando o nível de água no 
reservatório RR2 atinge o nível baixo é dada ordem de arranque a mais um grupo na EE1. Quando 
pelo contrário o nível sobe até ao nível alto, é dada ordem de paragem a um dos grupos em operação.  
Na estação elevatória definiram-se alguns impedimentos ao funcionamento dos grupos, a partir de 
ordens de comando do RR2, de forma a assegurar boas condições de operação da estação. Assim os 
grupos eletrobomba não poderão arrancar se o nível no reservatório RR1 for baixo (cota 14,5 m) ou se 
ambas as células se encontram fora de serviço, e os grupos param se o nível de água atingir o nível 
muito baixo (cota 14,2m). Para os grupos da camara de aspiração, não é permitido o seu 
funcionamento se não estiverem pelo menos duas válvulas abertas. 
A entrada em serviço dos grupos não deverá ser simultânea e terá que ser realizada com a válvula de 
seccionamento de compressão de cada grupo fechada, até se atingir a altura de elevação 
correspondente ao caudal nulo, após o que a válvula poderá abrir. 
O intervalo de tempo mínimo entre arranque de grupos consecutivos foi fixado em 10 minutos, para 
garantir que ao grupo que entrar em serviço não seja dada ordem de paragem logo a seguir, dado que 
pode não se detetar de imediato a subida do nível de água no reservatório RR2. 
O intervalo de tempo mínimo de paragem entre grupos consecutivos, em situação normal é de 2 
minutos, e em situação de emergência, é sequencial, após ordem de fecho de uma válvula e grupo, é 
dada ordem de fecho à válvula e grupo seguinte. 
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Caso um dos reservatórios hidropneumáticos esteja fora de serviço, permite-se apenas o 
funcionamento máximo de um grupo eletrobomba. Se ambos os reservatórios estiverem inoperacionais 
não poderá funcionar qualquer dos grupos. 

 
 
3.2.6 SISTEMA DE BOMBAGEM 
O sistema de bombagem com origem na estação elevatória EE1 destina-se à alimentação do 
reservatório RR2 (Figura 3-7), através de uma conduta elevatória com cerca de 3000m de 
comprimento. O diâmetro da conduta num troço inicial é de 1200mm, passando depois a 1400mm, 
mantendo-se este diâmetro ao longo do restante desenvolvimento. A altura de elevação é de cerca de 
140 m e o caudal de dimensionamento da conduta adutora é de 2,70 m3/s. 
O dimensionamento hidráulico da conduta adutora foi efetuado atendendo às perdas de carga 
provocadas pelo caudal máximo a escoar no ano do horizonte de projeto. As perdas de carga foram 
calculadas pela fórmula de Colebrook-white, tendo-se admitido uma rugosidade absoluta equivalente 
da conduta de 0.10mm. Este valor permite ter em conta as perdas de carga localizadas em condutas de 
grande comprimento provocadas pelas juntas, curvas, válvulas, etc.  
 
 

 
Figura 3-7 – ETA de Areias de Vilar, conduta de elevação e reservatório de Adães 

 
 
3.3 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA 
Segundo o Regulamento Tarifário do Sector Elétrico de 2011 publicado pela ERSE [2], entidade 
reguladora dos serviços energéticos e, de acordo com o artigo 27 do mesmo regulamento, consideram-
se os seguintes períodos tarifários: 
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a) Períodos trimestrais. 

1) Período I ..........de 1 de Janeiro a 31 de Março.  
2) Período II .........de 1 de Abril a 30 de Junho.  
3) Período III ........de 1 de Julho a 30 de Setembro.  
4) Período IV ........de 1 de Outubro a 31 de Dezembro.  

Estes 4 períodos são reduzidos a dois conforme o período de hora legal em que se enquadram. Sendo 
assim, os períodos II e III formam o período de hora legal de Verão e os períodos I e IV o período de 
hora legal de Inverno. 
 
b) Períodos horários. Cada dia é dividido em quatro períodos horários nos quais são associados 
diferentes preços. 
 
 

1) Horas de ponta.  
O período de horas de ponta apresenta o valor mais elevado de preço de energia elétrica ao longo do 
dia (0,0903 €/kWh). O horário praticado inclui todos os dias da semana com exceção de sábados, 
domingos e feriados. Por se tratar do período de preço mais elevado, uma otimização dos custos 
energéticos passa pelo não acionamento dos órgãos de bombagem nos intervalos de tempo associados 
ou então pela utilização dos mesmos em situações estritamente necessárias ou de emergência. Os 
intervalos de tempo em que se verificam horas de ponta são os seguintes: 
• Período semanal  
– Inverno: das 09:30 às 12:00 e das 18:30 às 21:00 
– Verão: das 09:15 às 12:15 
 

Período de hora legal de Inverno Período de hora legal de Verão Preço 
De segunda a sexta feira De segunda a sexta feira (€/kWh) 

Ponta 09:30 - 12:00 h Ponta 09:15 - 12:15 h 0,0903 18:30 - 21:00 h 
 

Tabela 3-1 – Horas de ponta 
 

2) Horas de cheia.  
O período de horas de cheia apresenta o segundo valor mais elevado de preço de energia elétrica ao 
longo do dia (0,0817 €/kWh). Ao contrário do horário de ponta, este período energético abrange 
também os sábados. Apesar de o período de cheia não apresentar o preço mais elevado, o acionamento 
dos órgãos de bombagem deve ser evitado nestes períodos. Os intervalos em que se verificam horas de 
cheia são os seguintes: 
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– Inverno: 
• Período semanal: das 07:00 às 09:30, das 12:00 às 18:30 e das 21:00 às 24:00 
• Sábado: das 09:30 às 13:00 e das 18:30 às 22:00 
 
– Verão: 
• Período semanal: das 07:00 às 09:15 e das 12:15 às 24:00 
• Sábado: das 09:00 às 14:00 e das 20:00 às 22:00 
 
 

Período de hora legal de Inverno Período de hora legal de Verão Preço 
De segunda a sexta feira De segunda a sexta feira (€/kWh) 

Cheias 
07:00 - 09:30 h 

Cheias 
07:00 - 09:15 h  

0,0817 
12:00 - 18:30 h 12:15 - 24:00 h 
21:00 - 24:00 h   

Sábado Sábado 
Cheias 09:30 - 13:00 h Cheias 09:00 - 14:00 h  

18:30 - 22:00 h  20:00 - 22:00 h 
 

Tabela 3-2 – Horas de cheia 
 
 

3) Horas de vazio normal. 
O período de horas de vazio normal apresenta o terceiro valor mais elevado de preço de energia 
elétrica ao longo do dia (0,0656 €/kWh). É um intervalo energético presente em todos os dias da 
semana, sem qualquer exceção, que deverá ser aproveitado para acionar os órgãos de bombagem e 
assim manter um volume de água elevado no reservatório, que só serão desligados se o valor máximo 
do mesmo for atingido. Os intervalos de tempo em que se verificam horas de vazio normal são os 
seguintes: 
– Inverno: 
• Período semanal: das 00:00 às 02:00 e das 06:00 às 07:00; 
• Sábado: das 00:00 às 02:00, das 06:00 às 09:30, das 13:00 às 18:30 e das 22:00 às 24:00; 
•Domingo: das 00:00 às 02:00 e das 06:00 às 24:00. 
 
– Verão: 
• Período semanal: das 00:00 às 02:00 e das 06:00 às 07:00; 
• Sábado: das 00:00 às 02:00, das 06:00 às 09:00, das 14:00 às 20:00 e das 22:00 às 24:00; 
•Domingo: das 00:00 às 02:00 e das 06:00 às 24:00. 
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Período de hora legal de Inverno Período de hora legal de Verão Preço 
De segunda a sexta feira De segunda a sexta feira (€/kWh) 

Vazio normal 00:00 - 02:00 h Vazio normal 00:00 - 02:00 h 

0,0656 

06:00 - 07:00 h 06:00 - 07:00 h 
Sábado Sábado 

Vazio normal 
00:00 - 02:00 h 

Vazio normal 
00:00 - 02:00 h 

06:00 - 09:30 h 06:00 - 09:00 h 
13:00 - 18:30 h 14:00 - 20:00 h 
22:00 - 24:00 h 20:00 - 24:00 h 

Domingo Domingo 
Vazio normal 00:00 - 02:00 h Vazio normal 00:00 - 02:00 h 

06:00 - 24:00 h 06:00 - 24:00 h 
 

Tabela 3-3 – Horas de vazio normal 
4) Horas de super vazio.  

Este último período apresenta o valor mais baixo de preço de energia elétrica ao longo do dia (0,0613 
€/kWh), abrangendo todos os dias, sem exceção, e sempre com o mesmo intervalo de tempo. Este 
deverá ser sempre utilizado para proceder à bombagem de água para o reservatório, só sendo desligado 
se o volume máximo do mesmo for atingido. Os intervalos de tempo em que se verificam horas de 
super vazio são os seguintes: 
– Inverno: 
• Período semanal: das 02:00 às 06:00; 
• Sábado: das 02:00 às 06:00; 
• Domingo: das 02:00 às 06:00. 
 
– Verão: 
• Período semanal: das 02:00 às 06:00; 
• Sábado: das 02:00 às 06:00; 
• Domingo: das 02:00 às 06:00. 
 

Período de hora legal de Inverno Período de hora legal de Verão Preço 
De segunda a sexta feira De segunda a sexta feira (€/kWh) 

Super vazio 02:00 - 06:00 h Super vazio 02:00 - 06:00 h 
0,0566 

Sábado Sábado 
Super vazio 02:00 - 06:00 h Super vazio 02:00 - 06:00 h 

Domingo Domingo 
Super vazio 02:00 - 06:00 h Super vazio 02:00 - 06:00 h 

 
Tabela 3-4 – Horas de super vazio 
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Figura 3-8 – Ciclo semanal para todos os fornecimentos em Portugal Continental 

 
Os preços de energia praticados nos diferentes escalões e utilizados nesta dissertação correspondem 
aos valores reais utilizados no sistema em estudo, valores estes que foram fornecidos pela Águas do 
Norte. 

  
Tarifários nos diferentes períodos horários 

Ponta Cheias Vazio Normal Super Vazio 
(€/kWh) (€/kWh) (€/kWh) (€/kWh) 
0,0903 0,0817 0,0656 0,0566 

 
Tabela 3-5 – Tarifários nos respetivos períodos horários 
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4  
DESENVOLVIMENTO DA OTIMIZAÇÃO   

 
 
4.1 CRIAÇÃO DE UM MODELO DO SISTEMA EM ESTUDO 
Consideremos um sistema adutor composto por dois reservatórios, um a montante e outro a jusante, e 
uma estação elevatória com três bombas que fazem a elevação da água de um reservatório para o 
outro. O sistema em causa foi apenas projetado para operar com um máximo de duas bombas em 
simultâneo, ficando a terceira de reserva caso ocorra algum imprevisto, tal como referido no capítulo 
anterior. Neste sistema o volume de caudal que entra em RR1 é exatamente o mesmo que sai de RR2 
no final de um dia, por isso entende-se que, no presente caso que vai ser otimizado, o reservatório RR2 
tem sempre capacidade de escoamento não impondo limitações a montante, ficando descartado o 
interesse de definir concretamente as suas caraterísticas, uma vez que passa a ser considerado como 
uma rede de distribuição com capacidade de dispersão do caudal total bombeado pela estação 
elevatória. Foi definido este critério de funcionamento de forma a simplificar o desenvolvimento de 
um modelo capaz de simular este sistema adutor e de forma a aproximar o máximo possível as 
otimizações que irão ser efetuadas da situação real. Irá ser tido em conta o volume real elevado em 
cada dia, sendo que o volume elevado diário resultante da otimização terá que estar muito próximo 
deste, podendo apenas variar dentro de uma margem de ±2000 m3. 
 
Desta forma, admitindo o reservatório de Adães como sendo de nível fixo, apenas se irão apresentar as 
caraterísticas do reservatório de nível variável RR1. 
 

  Área (m2) Capacidade (m3) Cota (m) 
Base Pleno 

RNV RR1 3960 20196 14 19,1 
 

Tabela 4-1 – Caraterísticas do Reservatório RR1 de nível variável 
 
O modelo desenvolvido terá como objetivo simular o funcionamento do sistema adutor para um 
período de 8 dias que tem início no dia 23 de setembro de 2015 e termina no dia 30 de setembro de 
2015. A escolha deste período base de análise deveu-se ao facto de a empresa gestora Águas do Norte 
ter facultado todos os dados relativos ao funcionamento da estação elevatória para este intervalo de 
tempo. O período de hora legal considerado será o de verão por estarem a ser analisados dias 
pertencentes ao mês de setembro que ainda se enquadra neste período. 
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4.2 FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS UTILIZADAS NA OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA 
 

4.2.1 EXCEL  
O Microsoft Office Excel (Figura 4-1) é um programa informático distribuído e desenvolvido pela 
Microsoft que permite realizar tarefas contabilísticas e financeiras graças às suas aplicações para criar 
e trabalhar com folhas de cálculo. Os seus recursos e a intuitiva interface que apresenta dotada de 
capacitadas ferramentas de cálculo fazem dele um dos mais populares aplicativos de computador até à 
data. Qualidades estas que fizeram com que fosse o software eleito para a criação de uma tabela 
representativa de um modelo capaz de reproduzir o comportamento do sistema considerado. 

 
Figura 4-1 – Logótipo do Microsoft Office Excel 

A tabela desenvolvida foi inicialmente elaborada para a análise de um período de 24 horas, dividido 
em patamares de 15 minutos de forma a ser possível visualizar as variações dos parâmetros ao longo 
do dia de uma forma mais precisa, mas, na necessidade de simular períodos com duração superior à de 
1 dia foi criada uma outra tabela, nesta caso correspondente a um intervalo de tempo de 8 dias 
dividido em etapas de 1 hora. Ambas as tabelas foram criadas com a mesma metodologia, sendo a 
única diferença entra elas exclusivamente o período analisado e o intervalo de tempo considerado para 
cada patamar. 
As variáveis envolvidas neste modelo são o desnível geométrico entre o reservatório de montante e 
jusante que vai variando, uma vez que o volume de água em RR1 não é sempre constante ao longo do 
dia, e o número de bombas em funcionamento para cada período, podendo este variar entre 3 situações 
possíveis, sendo elas: nenhuma bomba em funcionamento, 1 a operar ou então 2, caso exista 
necessidade de elevar um maior volume de caudal. 
No Excel, a tabela criada foi dividida em 5 sub-tabelas de forma a manter todos os dados o mais 
organizado possível (Figura 4-2). Assim sendo foram criadas as sub-tabelas Data, Reservatório de 
Montante, Reservatório de Jusante, Estação Elevatória (EE1) e Custos. 

 
Figura 4-2 – Representação das 5 sub-tabelas utilizadas 
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Na sub-tabela Data que se encontra representada na tabela 4-2, é possível identificar a referência id 
correspondente a cada patamar e a data e hora respetiva, de forma a organizar temporalmente toda a 
informação. 

 
Tabela 4-2 – Tabela referente à data 

Na sub-tabela Reservatório de Montante (Tabela 4-3), que corresponde ao reservatório de água tratada 
RR1, tem-se acesso à informação sobre o caudal de entrada na ETA de Areias de Vilar, nível do 
reservatório, altura do reservatório e volume do mesmo. No que refere ao caudal de entrada na ETA 
este é inserido manualmente, tendo por base os dados reais fornecidos pela Águas do Norte. 
Relativamente ao nível do reservatório, o primeiro nível correspondente ao primeiro intervalo de 
tempo é definido manualmente, sabendo que apenas poderá variar entre os valores de nível máximo e 
mínimo definidos com base na capacidade do reservatório e caraterísticas do mesmo, já os níveis 
seguintes correspondem ao somatório da cota de soleira com a altura do reservatório RR1 relativo ao 
patamar respetivo. Na coluna HRES1 a primeira altura corresponde ao nível do reservatório definido 
subtraído da altura da cota de soleira, os restantes valores foram calculados através do quociente do 
volume do reservatório, nesse intervalo de tempo, pela área do reservatório. No que toca ao VolRES1, 
para o primeiro instante foi calculado através do produto da área do reservatório pela respetiva altura 
do mesmo, e para os instantes seguintes este volume é igual ao inicial adicionado da diferença entre o 
volume de água de entrada na ETA e o volume elevado pela estação elevatória EE1, conforme se 
verifica na fórmula seguinte: 

VolRES1 Final = VolRES Inicial + Volentrada ETA – Volelevado pela EE1 

 
Tabela 4-3 – Tabela com caraterísticas do reservatório de montante 

id: Data Time Time
(min) (h)

1 23/09/2016 00:00 0 0
2 23/09/2016 01:00 60 1
3 23/09/2016 02:00 120 2
4 23/09/2016 03:00 180 3
5 23/09/2016 04:00 240 4
6 23/09/2016 05:00 300 5
7 23/09/2016 06:00 360 6
8 23/09/2016 07:00 420 7
9 23/09/2016 08:00 480 8
10 23/09/2016 09:00 540 9
... ... ... ...

Reservatório Montante
Entrada ETA Nível RR1 HRES1 VolRES1

(m3/h) (m) (m) (m3)
3433 18,88 4,88 19324,80
3433 18,91 4,91 19450,52
3433 18,94 4,94 19574,92
3433 18,23 4,23 16736,18
3433 17,52 3,52 13955,59
3433 16,84 2,84 11232,55
3433 16,16 2,16 8566,45
3433 16,22 2,22 8807,76
3433 16,28 2,28 9046,42
3433 16,34 2,34 9282,48

... ... ... ...
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Sobre o Reservatório de Jusante (Tabela 4-4), tal como indicado anteriormente, este apresenta um 
nível fixo e igual a 148,40 m que corresponde ao valor da cota de soleira acrescido da altura máxima 
do reservatório, uma vez que é considerado que o mesmo se encontra sempre cheio ao nível máximo 
e que a capacidade de escoamento é total, sendo que no final de um dia o total de água que entrou 
no sistema adutor terá que ser igual ao que saiu. 
 

 
Tabela 4-4 – Tabela com caraterísticas do reservatório de jusante 

 
 
Relativamente à sub-tabela que diz respeito ao comportamento da estação elevatória EE1 (Tabela 4-5), 
o cálculo do caudal e altura da bomba no caso das 3 situações de funcionamento possíveis, todas as 
bombas desativadas, 1 bomba ligada ou as duas em funcionamento, foi programado de forma a ser 
efetuado com base na curva real da bomba enviada pelo fornecedor e na curva real caraterística da 
instalação, tendo também em conta o desnível geométrico e o número de rotações por minuto da 
bomba no cálculo dos respetivos coeficientes relativos a cada um dos três diferentes modos possíveis 
de operação, ou seja, quando na coluna Nº Bombas Ativas se introduz um valor inteiro de 0 a 2, o 
cálculo do caudal elevado pela EE1 vai automaticamente ter em conta esse número de bombas, indo 
buscar os parâmetros respetivos correspondentes, obtendo assim o valor de caudal. Todas as bombas 
usadas são iguais e do mesmo tipo e portanto apresentam as mesmas caraterísticas de origem, pelo 
qual se faz uso das mesmas curvas caraterísticas de instalação e da bomba. 

 

Reservatório Jusante
Qefl NRES2 HRES2 VolRES2

(m3/h) (m) (m) (m3)
- 148,40 4,70 -
- 148,40 4,70 -
- 148,40 4,70 -
- 148,40 4,70 -
- 148,40 4,70 -
- 148,40 4,70 -
- 148,40 4,70 -
- 148,40 4,70 -
- 148,40 4,70 -
- 148,40 4,70 -
... ... ... ...
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Tabela 4-5 – Tabela com caraterísticas da estação elevatória 

A curva caraterística da bomba encontra-se representada na imagem a baixo e os parâmetros presentes 
na equação da mesma foram calculados com base na representação gráfica da curva. A equação 
utilizada foi portanto a seguinte: 

CCB = A1 x N2  + B1 x  N x  Q  +  C1  x   Q2          (CCB - m; Q - m3/h) 
 

 
Figura 4-3 – Curva caraterística da bomba 

 

 
Tabela 4-6 – Parâmetros da equação da curva caraterística da bomba 

 

Nº Bombas Ativas N A7 B7 C7 EE1 Q ∑V Hg H Rendimento Pe Pa E=P*t
(0, 1, 2) (rpm) m3/h (m3/s) m3 (m) (m) (%) (kW) (kW) Kwh

1,00 1480 -34,48 -0,0031267 4,0977E-06 3307,28 0,92 3307,28 129,52 131,82 89,14 1331,36 1500 1356,36
1,00 1480 -34,511748 -0,0031267 4,0977E-06 3308,60 0,92 6615,88 129,49 131,79 89,15 1331,50 0,00 1331,50
2,00 1480 -34,543162 -0,0013767 1,0977E-06 6271,74 1,74 12887,62 129,46 135,64 88,40 2619,62 1500 2644,62
2,00 1480 -33,826309 -0,0013767 1,0977E-06 6213,59 1,73 19101,21 130,17 136,27 88,27 2611,14 0,00 2611,14
2,00 1480 -33,12414 -0,0013767 1,0977E-06 6156,04 1,71 25257,25 130,88 136,88 88,14 2602,45 0,00 2602,45
2,00 1480 -32,436503 -0,0013767 1,0977E-06 6099,10 1,69 31356,35 131,56 137,47 88,01 2593,55 0,00 2593,55
1,00 1480 -31,763245 -0,0031267 4,0977E-06 3191,69 0,89 34548,04 132,24 134,42 88,65 1317,49 0,00 1317,49
1,00 1480 -31,824182 -0,0031267 4,0977E-06 3194,34 0,89 37742,38 132,18 134,37 88,66 1317,84 0,00 1317,84
1,00 1480 -31,884451 -0,0031267 4,0977E-06 3196,95 0,89 40939,32 132,12 134,31 88,67 1318,18 0,00 1318,18
0,00 1480 0 0 0 0,00 0,00 40939,32 132,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Estação Elevatória EE1

A1 B1 C1 N1
B1 7,48722E-05 2,36486E-06 -0,000004 1480
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A curva caraterística da instalação encontra-se representada na imagem a baixo assim como os 
valores dos respetivos parâmetros presentes na fórmula da sua equação caraterística: 

CCI =  A4   +   B4  x  Q  +   C4   x   Q2      (CCI - m; Q - m3/h) 

 
Figura 4-4 – Curva caraterística da instalação 

 
Tabela 4-7 – Parâmetros da equação da curva caraterística da instalação 

 
A coluna referente a Hg representa o desnível entre os reservatórios de montante e jusante, sendo que 
todos os seus valores são obtidos pela diferença de níveis entre estes reservatórios. 
Já o rendimento foi obtido através da curva do rendimento da bomba (Figura 4-5), também fornecida 
pela Águas do Norte, e a partir da curva foram obtidos os parâmetros da equação da curva que se 
apresentam de seguida: 

 
R  =  A2  +  B2  x  Q   +   C2  x  Q2  +   D2  x  Q3     (R - %; Q - m3/h) 
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Figura 4-5 – Curva do rendimento da bomba disponibilizada pela empresa fornecedora da bomba 

 

 
Tabela 4-8 – Parâmetros da equação da curva de rendimento da bomba 

 
No funcionamento da estação elevatória EE1 foram consideradas duas potências, uma referente ao 
funcionamento da bomba e outra ao arranque da mesma. A potência de funcionamento da bomba foi 
calculada através da fórmula: 

 
∗ ∗   (kW) 

Em que, 
Q – corresponde ao caudal (m3/h) 
H – altura manométrica (m) 

 – é o peso específico padrão da água e foi considerado igual a 9800 (N/m3) 
 – rendimento da bomba (%) 

 
Já a potência de arranque foi programada de forma a entrar nos custos energéticos cada vez que uma 
bomba fosse ligada e a potência atribuída foi a correspondente a um minuto de funcionamento da 
potência normal da bomba, que é aproximadamente 1500 kW, de acordo com o tipo de bomba 
utilizada e consulta na página do fornecedor Flowserve [6]. A adição desta potência de arranque 

A2 B2 C2 D2
B1 1,0686 0,0709 -0,00002 0,000000002
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associada a um custo resultou da tentativa de aproximar o máximo possível este modelo desenvolvido 
da situação real, uma vez que também nesta, assim como noutros exemplos de estações elevatórias, é 
possível verificar a existência de um custo de arranque dos grupos eletrobomba. Tendo por base a 
análise de vários casos reais considerou-se que este valor de potência de arranque seria o mais 
apropriado, sendo inclusivamente um pouco superior ao real. 
A finalidade da introdução desta potência de arranque é aproximar o nosso modelo o mais possível da 
situação real e fazer com que no processo de otimização ocorra uma regularização dos arranques e 
paragens de bombas, uma vez que existirá um acréscimo de potência e por sua vez de gasto de energia 
extra nestes instantes, e o nosso processo de otimização o que fará é evitar ao máximo dentro das 
restrições definidas este tipo de situações, apresentando a combinação de bombas correspondente a um 
valor mínimo total de energia. 
No cálculo da Energia foi feito o somatório das potências e posteriormente o seu produto pelo 
intervalo de tempo respetivo, tendo em atenção que a potência de arranque nos momentos em que 
surge é apenas multiplicada pelo tempo de duração de 1 minuto, independentemente do intervalo do 
patamar considerado. 
Por fim, a última sub-tabela considerada foi a referente aos custos energéticos e financeiros (Tabela 4-
9). Aqui é indicado qual o valor da tarifa elétrica correspondente a cada período, tendo por base todos 
os escalões definidos no capítulo anterior e o dia da semana em questão. O custo em € é obtido para 
cada período pelo produto da energia pela tarifa e o custo específico em €/m3 pelo quociente entre o 
custo e o volume elevado pela EE1. Já a energia específica em kWh/m3 foi alcançada através do 
quociente da energia pelo volume elevado pela EE1. 
 

 
Tabela 4-9 – Tabela referente aos custos 

Ao otimizar o sistema, o Software utilizado tendo em conta o tarifário introduzido irá procurar fugir 
aos períodos correspondentes aos horários de ponta, diminuindo o número de bombas em operação 
nestes intervalos de tempo e por sua vez aumentando o número das mesmas nos horários 
correspondentes a tarifas mais baixas. 
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4.2.2 EVOLVER  
4.2.2.1 Descrição do Evolver 
O Evolver é um add-in de otimização para o Microsoft Excel (Figura 4-6). Utiliza um algoritmo 
genético inovador, além do OptQuest (edição Industrial) e de tecnologia de programação linear, para 
resolver rapidamente problemas nas áreas de finanças, distribuição, agendamento, alocação de 
recursos, produção, orçamento, engenharia e muito mais. Qualquer tipo de problema que possa ser 
modelado no Excel pode ser solucionado pelo Evolver, inclusive problemas não lineares complexos 
que não podem ser solucionados de outra forma. O Evolver tem a capacidade exclusiva de encontrar a 
melhor solução "global" para um problema – soluções que os solvers tradicionais geralmente não 
encontram. [7] 

 
Figura 4-6 – Logótipo do Software de Otimização Evolver  

 
Os programas comuns de otimização, como o 
Solver do Excel, são bons no que se refere a 
encontrar a melhor solução "local", ou uma 
combinação de valores que maximize ou 
minimize o resultado de um modelo de trabalho 
simples, dadas certas restrições. Eles 
encontram uma solução que parece produzir 
resultados favoráveis e continuam a trabalhar 
com base nisso, sem experimentar novas 
soluções. Isso é conhecido como “hill 
climbing”. Contudo, esses programas não 
foram elaborados para lidar com problemas não 
lineares complicados, para os quais a melhor 
solução local não é necessariamente a melhor 
resposta absoluta. O Evolver emprega 
"mutações" inovadoras e combinações de 
soluções, ou "organismos", o que o torna 
especialmente adequado para encontrar as 
melhores respostas no total, explorando todo o 
universo de respostas possíveis. 

Figura 4-7 – Ambiente de trabalho do software Evolver 
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A utilização do Evolver baseia-se em três etapas simples: 
1. Configuração do Modelo  
A janela de modelo do Evolver fornece configuração para todos os problemas de otimização (Figura 
4-8). Nela é possível especificar a célula alvo e a sua estatística, identificar as células a ajustar e 
definir restrições. As células ajustáveis e as restrições suportam a seleção de faixas de células para 
configuração e mudanças rápidas, enquanto as células alvo podem ser maximizadas, minimizadas ou 
definidas para um alvo específico.  

 
Figura 4-8 – Janela do modelo do Evolver 

 
Quando se definem células ajustáveis, é possível especificar os limites máximos e mínimos das faixas 
diretamente no Excel, simplificando bastante a configuração e tornando as mudanças fáceis. Na 
definição de restrições é possível optar por dois tipos hard ou soft. O primeiro tipo corresponde a uma 
condição que tem que ser satisfeita para que a solução seja considera válida. O segundo tipo refere-se 
a condições que se gostaria de ver satisfeitas, mas que poderão ser violadas até um determinado 
patamar de custo definido. 
O Evolver permite um elevado grau de controlo sobre como a otimização é realizada, uma vez que 
permite definir parâmetros de otimização e simulação, configurações de tempo disponível, controlar 
macros e muitas outras funções na janela de configurações. 
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2. Execução da otimização (Figura 4-9). Nesta fase o Evolver começa a gerar soluções 
experimentais, tentando alcançar a meta definida na primeira etapa. Durante o decorrer deste 
processo é possível acompanhar o status da otimização e visualizar as melhores respostas 
encontradas até ao momento. Durante uma otimização, o Evolver gera uma série de soluções 
experimentais e emprega algoritmos genéticos, o OptQuest ou a programação linear para melhorar 
continuamente os resultados obtidos em cada tentativa. Com os algoritmos genéticos, cada 
possível solução transforma-se em um "organismo" independente que pode ser "cruzado" com 
outros organismos. O modelo de trabalho funciona como ambiente para esses organismos, 
determinando quais se "adaptaram" o suficiente para sobreviver, com base nos respetivos 
resultados, ocasionalmente experimentando "mutações" ou soluções totalmente novas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4-9 – Execução da otimização - Ilustra a otimização relativa ao cenário otimizado nº 3  
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3. Visualização dos resultados da otimização (Figura 4-10). Terminada a otimização o Evolver pode 

exibir os resultados da solução original, melhor e última para o modelo interior, atualizando cada 
cenário. Podem também ser gerados relatórios diretamente no Excel como um sumário da 
otimização, registo das simulações e de todos os passos onde houve progresso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4-10 – Resumo da otimização – Gráfico ilustrativo da evolução da otimização e diminuição do custo 
específico ao longo do tempo 
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O Evolver é utilizado na resolução de problemas de otimização numa grande variedade de setores, 
desde finanças até à manufatura. Na tabela que se segue encontram-se alguns desses setores e 
respetivas aplicações. 
 

SETOR APLICAÇÃO EXEMPLO 
LINHAS AÉREAS E HOTÉIS Gestão de capacidade e demanda incerta 

MANUFATURA - ESTUDOS DE CASO 
Job shop, Produção, agendamento de pessoal  

Gestão de Stock 
Planeamento da capacidade 
Decisões do mix de produção 

FINANÇAS 
Maximização de Portfolio 

Estratégias de Hedge 
Balanceamento de Portfolio 

Planeamento de Aposentadoria 
UTILIDADES ELÉTRICAS Padrões de emissão de poluentes 

GERAL Tempo de entrada no mercado 
Decisões de avaliação (Bid) 

RETALHO Otimização de políticas de suprimento 
 

Tabela 4-10 – Exemplos de aplicações do Evolver 
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O Evolver é um verdadeiro add-in para o Microsoft Excel que se integra completamente com o seu 
ambiente de trabalho, sendo possível utilizar todas as suas funcionalidades sem nunca ter que sair do 
Excel. Na tabela que se segue é possível encontrar algumas das suas caraterísticas e benefícios. 

FUNCIONALIDADES BENEFÍCIOS 
Otimização com algoritmos genéticos Encontrar a melhor solução global em problemas complexos e reais 
Mecanismo solucionador OptQuest (edição industrial) 

O mecanismo OptQuest integra Procura Tabu, Redes Neurais, Procura Scatter e Programação Linear/Inteira num único método composto. O programa possibilita encontrar ótimos resultados em muitos tipos de modelos, com muita rapidez 
100% dos cálculos para simulação no Excel Maior nível de precisão na computação 

INTERFACE BENEFÍCIOS 
Integração completa com o Microsoft Excel Nunca deixa a sua janela de trabalho. Chega rápido aos resultados 

Interface simplificada Menos diálogos combinados e configuração de modelo rápido 
DEFINIÇÃO DO MODELO BENEFÍCIOS 

Faixas para células ajustáveis e restrições Configuração e edição de modelos simplificadas 
Seis métodos de solução Sempre ter o melhor método para tipos diferentes de problemas 

Células ajustáveis discretas Especifique incrementos (exemplo: lotes de 10) dentro dos intervalos de células ajustáveis, e aumente a exatidão de muitos tipos de modelos. Promove a aceleração da otimização 
OTIMIZAÇÃO BENEFÍCIOS 

Janela de Progresso Status automático e comandos de revisão rápidos 
Observador do Evolver Monitorar progresso na direção de melhores soluções 
Seleção automática do mecanismo solucionador Economiza tempo e aumenta a exatidão com o uso automático do mecanismo mais adequado ao seu modelo 

Processamento eficiente de restrições 
Com os modelos do OptQuest, o RISKOptimizer não experimenta soluções que não funcionam com as restrições, o que aumenta a velocidade da otimização. As restrições não lineares também são mais rápidas 

Operadores genéticos Resultados da otimização obtidos rapidamente 
RELATÓRIOS BENEFÍCIOS 

Atualização do original, melhor e último resultado do modelo Ver instantaneamente os efeitos de três soluções no seu modelo inteiro 
Relatórios no Excel Salvar e compartilhar dados de otimização simulação 

MAIS BENEFÍCIOS 
Diálogo de configurações da aplicação Definir uma maior quantidade de configurações padrão para os modelos 

Kit de desenvolvimento no Excel (XDK) Automatizar e customizar o RISKOptimizer através de uma biblioteca completa de comandos e funções para VBA. 
 

Tabela 4-11 – Caraterísticas e benefícios do uso do Evolver 
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4.3 CENÁRIOS DE ESTUDO 

 
4.3.1 ANÁLISE DO CENÁRIO REAL E APRESENTAÇÃO DOS VALORES DE OPERAÇÃO REAIS 
O cenário real corresponde a um período de 8 dias do mês de setembro do ano de 2015, mais 
concretamente de 23 a 30 de setembro (Figura 4-11). Para este intervalo de tempo foram 
disponibilizados pela Águas do Norte todas as informações relativas aos caudais de entrada no 
Reservatório RR1, caudais de saída no Reservatório de Adães, funcionamento dos grupos 
eletrobomba, caudais bombeados e níveis do reservatório de montante RR1 (Tabela 4-12). 
O caudal afluente ao reservatório de água tratada RR1, para o período, apresenta uma média de 3433 
m3/h, variando este valor entre um máximo de 4834 m3/h e um mínimo de 1941 m3/h.  
No que respeita à cota do nível de água no reservatório este apresenta valores que oscilam entre os 
19,5 m de máximo e os 15 metros de mínimo. O caudal bombeado pela estação elevatória tem um 
valor médio de 3341 m3/h e o volume médio diário bombeado corresponde a um valor de 80488 m3. 
Este período inicia-se com um nível de reservatório nos 18,88 metros e encerra com um nível final de 
18,6 metros. O nível máximo registado durante estes 8 dias foi de 19,49 metros e foi atingido no dia 
28 de setembro por volta das 12 horas no final da hora de ponta, já o nível mínimo foi alcançado no 
dia 29 de setembro pelas 9 horas, ou seja, no início do período mais dispendioso energeticamente 
(hora de ponta).  
O caudal máximo bombeado pela estação elevatória teve um valor de 6433 m3/h e o mínimo de 0 m3/h 
nos momentos em que todas as bombas se encontravam desativadas, pelo que o caudal elevado médio 
apresentou o valor de 3341 m3/h. 
O volume total elevado pelo sistema de bombas durante os 8 dias foi de 643907 m3 e o custo total 
associado à elevação de tal volume foi de 19290 €, que corresponde a um custo específico de 0,0300 
€/m3. Foi considerado o período de hora legal de verão uma vez que o mês de setembro se insere neste 
período. 
 

 
Figura 4-11 – Caudal de entrada e saída e variação do nível do reservatório RR1 (23/9/15 a 30/9/15) 
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Nível inicial (m) 18,88  Caudal elevado EE1 mínimo (m3/h) 0 
Nível final (m) 18,6  Média diária caudal elevado EE1 (m3/h) 3341 

Nível máximo RES1 (m) 19,49  Caudal entrada ETA máximo (m3/h) 4834 
Nível mínimo RES1 (m) 15  Caudal entrada ETA mínimo (m3/h) 1941 

Caudal elevado EE1 máximo (m3/h) 6433  Média Caudal entrada ETA (m3/h) 3433 
 

Tabela 4-12 – Caraterísticas principais (23/9/15 a 30/9/15) 
 
Na tabela 4-13 que se apresenta em seguida é possível ver os volumes de água de entrada na ETA para 
cada dia do período do cenário real, assim como os volumes respetivos para cada um dos 4 períodos 
horário de tarifa. Também se pode observar os volumes elevados pela estação elevatória para cada dia 
e os respetivos valores para cada período de tarifa. 
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Tabela 4-13 – Tempos médios de funcionamento dos grupos na entrada da ETA e EE1 para os diversos períodos tarifário 
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Figura 4-12 – Percentagem de bombas ativas para cada período horário no cenário real 
 
Através da análise dos gráficos circulares acima representados (Figura 4-12), que indicam a 
percentagem de tempo de bombas ativas para cada período horário, é possível constatar que o período 
real considerado já revela a existência de uma preocupação em evitar o período mais dispendioso, isto 
é, o de ponta, pelo que em 94% desse período as bombas se encontraram desativadas. No entanto se 
formos analisar o período mais económico, o período de super vazio, é fácil de observar que existe 
ainda margem para uma otimização e uma maior redução dos custos energéticos, pois sendo este o 
período mais barato do ponto de vista financeiro, o ideal é bombear-se o máximo volume de água 
possível nesse intervalo de tempo e segundo o gráfico demonstra, em apenas 38% do tempo de super 
vazio estiveram 2 bombas em funcionamento. 
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4.3.2 ANÁLISE DO CENÁRIO REAL POR DIAS 
4.3.2.1 Análise do dia 23 de setembro 2015 
O dia 23 de Setembro de 2015, quarta feira, correspondente ao primeiro dia referente ao período de 
análise, iniciou-se com o reservatório RR1 a apresentar um nível de 18,88m e encerrou o dia com um 
nível de 17,87m. O nível máximo atingido no decorrer do dia foi de 19,46m, nível alcançado no final 
do período de ponta. Já o nível mínimo teve um valor de 16,87m e foi obtido no período de cheia entre 
as 8 e a 9 horas. O caudal de entrada na ETA revelou-se constante ao longo do dia com exceção de 
dois momentos, tendo apresentado um máximo de 4556 m3/h e um mínimo de 1941 m3/h, a média 
registado ficou pelos 3433 m3/h. No que respeita ao caudal bombeado pela estação elevatória este 
variou entre os 6461 m3/h e os 0 m3/h quando ambas as bombas se encontravam desativadas (Figura 
4-13) (Tabela 4-15). 
Analisando a operação da estação elevatória durante este dia é possível verificar que durante o horário 
de super vazio, horário este situado entre as 2 e a 6 horas e correspondente à tarifa elétrica mais 
reduzida, as duas bombas apenas estiveram em funcionamento conjunto durante 1 hora, não 
aproveitando assim este período convenientemente e existindo margem para funcionamento, uma vez 
que o nível do reservatório ainda se encontrava acima dos 18 m, considerando como nível mínimo 15 
m. Durante o período de cheia houve também alturas em que foram utilizadas as duas bombas, não 
existindo à partida necessidade. 

 
Figura 4-13 – Caudal de entrada e saída e variação do nível do reservatório RR1 (23/9/15) 

Nível inicial (m) 18,88  Caudal elevado EE1 mínimo (m3/h) 0 
Nível final (m) 17,87  Média diária caudal elevado EE1 (m3/h) 3400 

Nível máximo RES1 (m) 19,46  Caudal entrada ETA máximo (m3/h) 4556 
Nível mínimo RES1 (m) 16,87  Caudal entrada ETA mínimo (m3/h) 1941 

Caudal elevado EE1 máximo (m3/h) 6461  Média Caudal entrada ETA (m3/h) 3400 
 

Tabela 4-14 – Caraterísticas principais (23/9/15) 
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4.3.2.2 Análise do dia 24 de setembro 2015 
O dia 24 de Setembro de 2015, quinta feira, é o segundo dia do período em análise e iniciou-se para 
um nível do reservatório RR1 de 17,87 m, tendo terminado num nível superior de valor 19,12 m. O 
nível máximo atingido correspondeu ao término do período de ponta e apresentou um valor de 19,29 
m, enquanto o nível mínimo verificado ficou pelos 16 m, nível atingido pouco depois do final do 
período de super vazio. O caudal de entrada na ETA revelou-se muito constante durante o decorrer das 
24 horas, tendo variado entre os 3164 m3/h e os 3778 m3/h, apresentando um caudal de entrada médio 
de 3463 m3/h. Relativamente ao caudal elevado pelas eletrobombas este apresentou um valor máximo 
de 6433 m3/h no período de cheia num instante em que ambas as bombas estavam em operação. O 
valor mínimo de caudal elevado foi de 0 m3/h, atingido na hora de ponta e também na hora de cheia 
por um intervalo de tempo mais reduzido, situações estas em que as bombas se encontravam 
desligadas (Figura 4-14) (Tabela 4-16). 
Através de uma análise geral neste dia pode ser observado que em grande parte do período de super 
vazio estiveram 2 bombas em funcionamento, embora tal não tenha acontecido durante todo o tempo, 
e no período de cheia durante 2 horas as duas bombas estiveram em funcionamento, o que implica o 
gasto mais elevado de energia, existindo, portanto, situações que poderiam ser melhoradas. 
 

 
Figura 4-14 – Caudal de entrada e saída e variação do nível do reservatório RR1 (24/9/15) 

Nível inicial (m) 17,87  Caudal elevado EE1 mínimo (m3/h) 0 
Nível final (m) 19,12  Média diária caudal elevado EE1 (m3/h) 3175 

Nível máximo RES1 (m) 19,29  Caudal entrada ETA máximo (m3/h) 3778 
Nível mínimo RES1 (m) 16  Caudal entrada ETA mínimo (m3/h) 3164 

Caudal elevado EE1 máximo (m3/h) 6433  Média Caudal entrada ETA (m3/h) 3463 
 

Tabela 4-15 – Caraterísticas principais (24/9/15) 
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4.3.2.3 Análise do dia 25 de setembro 2015 
Dia 25 de Setembro de 2015, sexta feira, iniciou-se com o reservatório RR1 a apontar um nível de 
19,12 m e encerrou com o reservatório mais vazio apresentando um nível de 17,84 m. Durante este 
período de 1 dia, o nível máximo atingido pelo reservatório foi de 19,12 m que corresponde ao nível 
inicial, já o nível mínimo foi de 16,08 m e foi obtido no início do período de cheia pelas 7 horas. No 
que refere ao caudal de entrada na ETA este mostrou-se constante nos primeiros dois terços do dia, 
sendo que no último terço apresentou um ligeiro crescimento, terminando o dia perto dos 4000 m3/h. 
O valor mínimo do caudal de entrada na ETA apresentou um valor de 3057 m3/h e o valor máximo de 
4860 m3/h, valor que correspondeu a um pico que teve lugar perto das 18h. Relativamente ao caudal 
elevado pela estação elevatório EE1, é possível verificar que este variou entre 0 m3/h e 6370 m3/h, 
apresentando um valor médio de 3353 m3/h (Figura 4-15) (Tabela 4-17). 
Fazendo uma análise crítica ao funcionamento da estação elevatória no decorrer do dia, é notório que 
houve uma tentativa de ligar o máximo número de bombas nos períodos económicos e uma 
desativação das mesmas nos mais dispendiosos. No entanto essa operação não se encontra executada 
da melhor forma, existindo margem para otimização. 

 
Figura 4-15 – Caudal de entrada e saída e variação do nível do reservatório RR1 (25/9/15) 

Nível inicial (m) 19,12  Caudal elevado EE1 mínimo (m3/h) 0 
Nível final (m) 17,84  Média diária caudal elevado EE1 (m3/h) 3594 

Nível máximo RES1 (m) 19,12  Caudal entrada ETA máximo (m3/h) 4860 
Nível mínimo RES1 (m) 16,08  Caudal entrada ETA mínimo (m3/h) 3057 

Caudal elevado EE1 máximo (m3/h) 6370  Média Caudal entrada ETA (m3/h) 3353 
 

Tabela 4-16 – Caraterísticas principais (25/9/15) 
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4.3.2.4 Análise do dia 26 de setembro 2015 
O dia 26 de Setembro de 2015, sábado, correspondente ao quarto dia do período que se encontra em 
análise para uma posterior otimização, teve início apresentando um nível de reservatório inicial de 
17,84 m e terminando no final do dia com um nível de 17,69 m. O nível máximo registado foi de 
18,95 m e teve lugar no período de cheia pelas 21 horas, já o valor mínimo foi de 16,66 m e foi obtido 
durante o período de vazio normal pelas 7 horas. No que respeita ao caudal elevado pela estação 
elevatória EE1 este variou entre 0 m3/h, quando os grupos eletrobomba estavam desativados, e 6383 
m3/h quando ambas as bombas estavam em operação, já o caudal elevado médio ficou pelos 3583 
m3/h. No que respeita ao caudal de entrada na estação de tratamento de água, no decorrer do dia 
variou entre os 2095 m3/h e os 4158 m3/h, com exceção de um instante às 7 horas em que apresentou 
um mínimo de 2094 m3/h. No início do dia o caudal da ETA era de 4034 m3/h, tendo este reduzido ao 
longo do dia de uma forma algo constante e terminado num valor de 3430 m3/h (Figura 4-16) (Tabela 
4-18). 
Pela análise da operação da estação elevatória no decurso do presente dia, constata-se que se poderia 
ter precavido o funcionamento de duas bombas em simultâneo durante o período de cheia entre as 21 e 
as 22 horas, bem como após o período de super vazio às 6 horas, concluindo-se, assim, existir margem 
para poupança de energia. 

 
Figura 4-16 – Caudal de entrada e saída e variação do nível do reservatório RR1 (26/9/15) 

 
 Nível inicial (m) 17,84  Caudal elevado EE1 mínimo (m3/h) 0 

Nível final (m) 17,69  Média diária caudal elevado EE1 (m3/h) 3583 
Nível máximo RES1 (m) 18,95  Caudal entrada ETA máximo (m3/h) 4158 
Nível mínimo RES1 (m) 16,66  Caudal entrada ETA mínimo (m3/h) 2095 

Caudal elevado EE1 máximo (m3/h) 6383  Média Caudal entrada ETA (m3/h) 3654 
 

Tabela 4-17 – Caraterísticas principais (26/9/15) 
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4.3.2.5 Análise do dia 27 de setembro 2015 
O dia 27 de Setembro de 2015, domingo, teve início apresentando um nível de reservatório de 17,69 m 
tendo encerrado no final de 24h a um nível de 18,43 m. O nível máximo atingido neste período foi de 
18,79m, valor atingido por volta das 11h dentro do escalão referente ao período de vazio normal, de 
realçar que domingo apenas apresenta dois períodos, sendo eles o de vazio normal e o de super vazio. 
O nível mais baixo alcançado foi de 17,04 m às 3h no período de super vazio. O caudal de entrada na 
ETA não apresentou muitas variações no decorrer do dia apresentando valores situados entre os 2960 
m3/h e os 3662 m3/h e um valor médio diário de 3322 m3/h. Fazendo também referência ao caudal 
bombeado pela estação elevatória EE1 este variou entre os 6363m3/h de máximo e os 0 m3/h de 
mínimo (Figura 4-17) (Tabela 4-19). 
Da análise do funcionamento da EE1 neste dia, considera-se que se poderiam ter utilizado duas 
bombas entre as 5 e as 6 horas, no período de super vazio, evitando o seu funcionamento entre as 7 e 
as 8 horas, já em período de vazio, com menores gastos de energia.  
 

 
Figura 4-17 – Caudal de entrada e saída e variação do nível do reservatório RR1 (27/9/15) 

 
Nível inicial (m) 17,69  Caudal elevado EE1 mínimo (m3/h) 0 
Nível final (m) 18,43  Média diária caudal elevado EE1 (m3/h) 3124 

Nível máximo RES1 (m) 18,79  Caudal entrada ETA máximo (m3/h) 3662 
Nível mínimo RES1 (m) 17,04  Caudal entrada ETA mínimo (m3/h) 2960 

Caudal elevado EE1 máximo (m3/h) 6363  Média Caudal entrada ETA (m3/h) 3322 
 

Tabela 4-18 – Caraterísticas principais (27/9/15) 
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4.3.2.6 Análise do dia 28 de setembro 2015 
O dia 28 de Setembro de 2015, segunda feira, começou com o reservatório ao nível de 18,43 m, tendo 
este variado ao longo do dia apresentando no fim das 24h um valor final de 17,66 m. O valor máximo 
atingido para o nível de RR1 foi de 19,49 m, valor este que coincidiu com o final do período de ponta, 
já o valor mínimo registado foi de 16,66 m que foi atingido no final do período de super vazio. No que 
respeita ao caudal de entrada na ETA, este revelou-se constante durante o decorrer do dia com exceção 
de um instante perto das 19h, instante este que demonstra um pico de 4489 m3/h e um mínimo de 1991 
m3/h, possivelmente fruto de uma falha na leitura dos aparelhos de medição, já o valor médio deste 
caudal foi de 3091 m3/h. Relativamente ao caudal elevado pela estação elevatória EE1 este apresentou 
um valor máximo de 6359 m3/h e um mínimo de 0 m3/h, que correspondeu aos intervalos de tempo em 
que as bombas estariam todas desativadas. A média de caudal elevado para este dia ficou pelos 3128 
m3/h (Figura 4-18) (Tabela 4-20). 
Analisando a operação da estação elevatório durante este dia é possível verificar que durante o horário 
de super vazio, horário este situado entre as 2 e a 6 horas e correspondente à tarifa elétrica mais 
reduzida, as duas bombas apenas estiveram em funcionamento conjunto cerca de meia hora, não 
aproveitando este período convenientemente e existindo margem para tal, uma vez que o nível do 
reservatório ainda se encontrava no nível dos 17 m, considerando como nível mínimo 15 m.  

 
Figura 4-18 – Caudal de entrada e saída e variação do nível do reservatório RR1 (28/9/15) 

 
Nível inicial (m) 18,43  Caudal elevado EE1 mínimo (m3/h) 0 
Nível final (m) 17,66  Média diária caudal elevado EE1 (m3/h) 3128 

Nível máximo RES1 (m) 19,49  Caudal entrada ETA máximo (m3/h) 4489 
Nível mínimo RES1 (m) 16,66  Caudal entrada ETA mínimo (m3/h) 1991 

Caudal elevado EE1 máximo (m3/h) 6359  Média Caudal entrada ETA (m3/h) 3091 
 

Tabela 4-19 – Caraterísticas principais (28/9/15) 
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4.3.2.7 Análise do dia 29 de setembro 2015 
O dia 29 de Setembro de 2015, terça feira, iniciou-se com o reservatório RR1 a mostrar o nível cheio 
até aos 17,66 m, tendo este terminado a exibir um nível de 17,74 m. O valor mais elevado atingido 
pelo reservatório foi de 18,1 m alcançado no período de cheia pelas 21h. Já o nível mínimo foi de 15 
m, valor este atingido exatamente no início do período de ponta, correspondente ao escalão energético 
com tarifa elétrica mais elevada. Fazendo referência ao caudal de entrada na ETA este apresentou-se 
constante no decorrer do dia, tendo apresentado um máximo de 4432 m3/h e o mínimo de 3060 m3/h, e 
teve como valor médio 3558 m3/h. Relativamente ao caudal elevado pela estação elevatória, o valor 
máximo registado foi 6181 m3/h e o valor mínimo de 0 m3/h, sendo que a média de caudal elevado foi 
3438 m3/h (Figura 4-19) (Tabela 4-21). 
 
Fazendo uma análise crítica ao funcionamento da estação elevatória no decorrer do dia, é visível que 
houve uma tentativa de ligar o máximo número de bombas nos períodos económicos e uma 
desativação das mesmas nos mais dispendiosos, no entanto não foi totalmente aproveitado o período 
de super vazio, existindo margem para otimização e também para melhorar a gestão das paragens e 
arranques das bombas, diminuindo estes eventos. 
 

 
Figura 4-19 – Caudal de entrada e saída e variação do nível do reservatório RR1 (29/9/15) 

 
Nível inicial (m) 17,66  Caudal elevado EE1 mínimo (m3/h) 0 
Nível final (m) 17,74  Média diária caudal elevado EE1 (m3/h) 3438 

Nível máximo RES1 (m) 18,1  Caudal entrada ETA máximo (m3/h) 4432 
Nível mínimo RES1 (m) 15  Caudal entrada ETA mínimo (m3/h) 3060 

Caudal elevado EE1 máximo (m3/h) 6181  Média Caudal entrada ETA (m3/h) 3558 
 

Tabela 4-20 – Caraterísticas principais (29/9/15) 
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4.3.2.8 Análise do dia 30 de setembro 2015 
O dia 30 de Setembro de 2015, quarta feira, é o último dia do período em análise e iniciou-se para um 
nível do reservatório RR1 de 17,74 m, tendo terminado num nível superior de valor 18,6 m. O nível 
máximo atingido correspondeu ao término do período de ponta e apresentou um valor de 19,05 m, 
enquanto o nível mínimo verificado ficou pelos 16,1 m, nível atingido um pouco antes do início do 
período de ponta. O caudal de entrada na ETA revelou-se muito constante durante o decorrer das 24 
horas, tendo variado entre os 4104 m3/h e os 1998 m3/h apresentando um caudal de entrada médio de 
3491 m3/h. Relativamente ao caudal elevado pelas eletrobombas este apresentou um valor máximo de 
6317 m3/h no período de cheia, num instante em que ambas as bombas estavam em operação. O valor 
mínimo de caudal elevado foi de 0 m3/h, atingido na hora de ponta e também na hora de cheia por um 
intervalo de tempo mais reduzido, situações estas em que as bombas se encontravam desligadas 
(Figura 4-20) (Tabela 4-22). 
Através de uma análise geral do funcionamento da EE1, verifica-se que em grande parte do período de 
super vazio estiveram 2 bombas em funcionamento, embora tal não tenha acontecido durante todo o 
tempo, observando-se também numerosos arranques e paragens das bombas no decurso do dia, o que 
implica o gasto mais elevado de energia, existindo, portanto, situações que poderiam ser melhoradas. 
 

 
Figura 4-20 – Caudal de entrada e saída e variação do nível do reservatório RR1 (30/9/15) 

 
Nível inicial (m) 17,74  Caudal elevado EE1 mínimo (m3/h) 0 
Nível final (m) 18,6  Média diária caudal elevado EE1 (m3/h) 3288 

Nível máximo RES1 (m) 19,05  Caudal entrada ETA máximo (m3/h) 4104 
Nível mínimo RES1 (m) 16,1  Caudal entrada ETA mínimo (m3/h) 1998 

Caudal elevado EE1 máximo (m3/h) 6317  Média Caudal entrada ETA (m3/h) 3491 
 

Tabela 4-21 – Caraterísticas principais (30/9/15) 
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4.3.3 DEFINIÇÃO DE DIFERENTES CENÁRIOS DE OTIMIZAÇÃO 
Para a otimização do período em análise foram estabelecidos 3 cenários diferentes, tendo sido 
posteriormente feita uma simulação para cada um deles através da tabela construída em Excel em 
conjunto com o software de otimização Evolver (Tabela 4-23). Em seguida são apresentados os 
diferentes cenários: 
 

    No primeiro cenário, designada de Simulação 1, foi definida como função objetivo da 
otimização a minimização do custo energético total referente ao período de 8 dias. Como 
intervalo de células ajustáveis foi considerada a coluna referente ao número de bombas em 
funcionamento, o que significa que o programa ao correr vai ter permissão para alterar os 
valores desta coluna dentro dos parâmetros acordados. Neste caso foi definido que o número 
de bombas poderia variar entre 0 bombas em operação, 1 ou então 2 bombas. No que refere às 
restrições estabelecidas para esta simulação foram tidas em consideração duas. A primeira 
limita o nível do reservatório RR1 fazendo-o variar entre 15 m e 19,5 m inclusive, esta 
restrição é crucial uma vez que o reservatório tem um volume, ou seja uma capacidade que 
não pode ser ultrapassada, o que faz com que este parâmetro tenha que ser restringido, foram 
também tidos em conta os níveis mínimo e máximo atingidos no período real abordado para 
que a simulação fosse coerente com a situação real. A segunda restrição reparte-se em várias 
sub-restrições que limitam o volume de água total elevado diário para cada um dos 8 dias, 
numa fase inicial de ensaios apenas se limitava o volume total elevado no conjunto dos dias, 
mas de forma a fazer com que cada dia apresentasse um volume elevado o mais aproximado 
com a situação real, foram impostas estas condições. Entre o volume real elevado para cada 
dia e o volume elevado resultante da otimização, foi dada uma margem de manobra de ±2000 
m3/h que corresponde no fundo a uma margem de 4000 m3/h que é pouco mais que o volume 
elevado durante 1 hora quando se encontra uma bomba em funcionamento. Na tabela seguinte 
é possível observar o volume elevado real e os valores limites dentro dos quais foi permitido 
que o volume simulado variasse. 
 
Data Volume elevado pela EE1 (m3) Intervalo 

Situação REAL -2000 2000 
23/09/2015 77850 75850 79850 
24/09/2015 79330 77330 81330 
25/09/2015 86249 84249 88249 
26/09/2015 85998 83998 87998 
27/09/2015 76246 74246 78246 
28/09/2015 76873 74873 78873 
29/09/2015 82510 80510 84510 
30/09/2015 78851 76851 80851 

TOTAL 643907 627907 659907 
 

Tabela 4-22 – Volumes elevados (m3) cenário 1 
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Para esta simulação foi considerado que o caudal de entrada na ETA era sempre constante e de 
valor igual à média horária dos caudais de entrada na ETA no período de 8 dias considerado, ou 
seja correspondente a 3433 m3/h. Um outro fator, que também foi necessário definir, foi o nível 
inicial do reservatório no início da simulação, sendo que foi utilizado o valor do nível real às 0 
horas do dia 23 de setembro de 2015, primeiro dia do período em análise, ou seja, o nível de 18,88 
metros. 

 

 
Figura 4-21 – Modelo Evolver para cenário 1 

    No segundo cenário, designado de Simulação 2, foi novamente estabelecida como função 
objetivo a minimização dos custos com a energia e as restrições estabelecidas foram 
exatamente as mesmas utilizadas na simulação anterior. No entanto, nesta simulação, o caudal 
de entrada na ETA utilizado já não foi o correspondente à média horária no período em 
análise, tendo-se optado por utilizar para cada dia a respetiva média horária de caudal de 
entrada na ETA, caudais representados na tabela 4-24 seguinte. 

Data Caudal médio de entrada na ETA 
(m3/h) 

23/09/2015 3400 
24/09/2015 3463 
25/09/2015 3353 
26/09/2015 3654 
27/09/2015 3322 
28/09/2015 3091 
29/09/2015 3558 
30/09/2015 3491 

 
Tabela 4-23 – Caudais médios diários para cenário 2 
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      No que respeita ao nível inicial do reservatório para o qual teve início a simulação foi na mesma 
considerado o nível inicial real correspondente a 18,88 metros. 

 
Figura 4-22 – Janela do Evolver para o cenário 2 

 
 
 

    No terceiro e último cenário, denominado por Simulação 3, foi mantida como função da 
otimização a minimização dos custos totais energéticos relativos ao período em análise, no 
entanto foram estabelecidas algumas alterações relativamente às restantes simulações, que 
serão referidas mais adiante. Em comum com os dois cenários explicados anteriormente 
manteve-se a variação do número de bombas em funcionamento entre os valores de 0, 1 e 2, a 
limitação do nível do reservatório entre os valores de 15 e 19,5 metros, o controlo da variação 
dos volumes elevados diários dentro dos valores estipulados e a consideração do nível 18,88m 
como sendo o inicial. 

      As grandes alterações foram a inserção de um novo intervalo de células ajustáveis que 
corresponde à coluna relativa aos valores dos caudais de entrada na ETA, permitindo que o 
software otimizador possa atribuir diferentes valores a este intervalo, valores estes delimitados 
entre 1900 e 4500 m3/h, e apresentar os caudais de entrada mais vantajosos tendo como 
perspetiva o mínimo custo final. O intervalo foi limitado dentro destes valores, uma vez que 
correspondem aos extremos de caudal de entrada mínimo e máximo atingidos na situação real 
durante os dias 23 a 30 de Setembro de 2015. 
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Figura 4-23 – Modelo do Evolver para o cenário 3 
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5  
 RESULTADOS 

 
 
5.1 INTRODUÇÃO  
 
Neste capítulo serão apresentados os resultados das diferentes simulações executadas através do 
software otimizador Evolver e devidamente definidas anteriormente, e será posteriormente elaborada 
uma comparação entre os resultados obtidos entre os 3 cenários e o cenário real. 
 
5.2 RESULTADOS DOS CENÁRIOS DE OTIMIZAÇÃO  
 
5.2.1 CENÁRIO DE OTIMIZAÇÃO 1 
 
Na primeira simulação executada através do software otimizador Evolver, para um caudal de entrada 
constante, foram obtidos resultados para o modo de funcionamento das bombas praticamente 
coincidentes com os teoricamente considerados como ótimos do ponto de vista da minimização dos 
arranques de bomba e da política ótima de funcionamento dos grupos eletrobomba, que consiste na 
operação com todos os meios nos períodos correspondentes à tarifa mais económica (super vazio) e na 
desativação total das bombas nos períodos mais dispendiosos (hora de ponta), tal situação faz-se notar 
de uma forma óbvia nos resultados obtidos pela simulação e ilustrados no gráfico seguinte (Figura 5-
1). 
 

 
Figura 5-1 – Gráfico que relaciona nº de bombas ativas com a tarifa elétrica 
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Nesta simulação o nível de reservatório inicial, tal como definido previamente, ficou nos 18,88 metros 
e o nível final atingido após os 8 dias de operação foi de 18,54 metros. O nível de reservatório máximo 
alcançado foi de 19,38 metros e o mínimo registado ficou pelos 15,04 metros. Através da análise do 
gráfico a baixo (Figura 5-2) é possível observar a variação do nível do reservatório ao longo dos dias e 
pode-se observar que no final de cada dia o reservatório procurava encerrar com um nível de água 
superior a 18 metros, tal só não se registou na passagem de sábado para domingo, mas por pouca 
diferença. Este comportamento tenta levar a um maior aproveitamento das horas económicas 
correspondentes ao período de super vazio, elevando o máximo possível de água nesses instantes. 
Relativamente à média do tempo de funcionamento diário das bombas, após a simulação, obteve-se o 
valor de 25,8 horas. Este valor é superior ao número de horas de um dia uma vez que existiram 
períodos de tempo em que operaram duas bombas em simultâneo. 

 
 

 

 
Figura 5-2 – Caudal de entrada e saída e variação do nível do reservatório EE1 

O volume total elevado pela estação elevatória neste período em análise foi de 657073 m 3, valor este 
que se encontra dentro das margens estabelecidas previamente, dentro das quais os volumes elevados 
poderiam variar de forma a aproximar o máximo possível esta simulação da situação real. Na tabela 5-
1 pode-se observar os volumes elevados reais para cada dia e os respetivos volumes obtidos com a 
simulação, assim como o volume final total e os valores limite estabelecidos. 
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Data Volume elevado pela EE1 (m3) Intervalo Volume simulado  
Situação REAL -2000 2000 (m3) 

23/09/2015 77850 75850 79850 79848 
24/09/2015 79330 77330 81330 81328 
25/09/2015 86249 84249 88249 85862 
26/09/2015 85998 83998 87998 84385 
27/09/2015 76246 74246 78246 78243 
28/09/2015 76873 74873 78873 78869 
29/09/2015 82510 80510 84510 83282 
30/09/2015 78851 76851 80851 79774 

TOTAL 643907 627907 659907 657073 
 

Tabela 5-1 – Volumes elevados real e simulado 
 
Para o volume total elevado pela EE, o custo obtido para o período de 23 de setembro de 2015 a 30 de 
setembro de 2015 foi de 18904 €, correspondente a um custo específico de 0,0288 €/m3. 
É importante realçar, e a figura 5-3 relativa à variação do custo específico ilustra muito bem, que 1 
bomba em funcionamento no período de cheia fica quase tão dispendioso como 2 bombas em 
operação no período de super vazio. 
 
 

 
Figura 5-3 – Custo específico 
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Figura 5-4 – Percentagem de bombas ativas para cada período horário no cenário 1 

 
 

Caraterísticas Simulação 1 Situação Real 
Volume total elevado (m3) 657073 643907 

Custo total (€) 18904 19290 
Média do tempo de funcionamento diário das bombas (h) 25,8 25,7 

Custo específico (€/m3) 0,0288 0,0300 
Nível RR1 mínimo (m) 15,04 15,00 
Nível RR1 máximo (m) 19,38 19,49 

 
Tabela 5-2 – Caraterísticas principais do cenário de otimização 1 

 
 
5.2.2 CENÁRIO DE OTIMIZAÇÃO 2 
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Na simulação 2, correspondente ao cenário de otimização 2 na qual o caudal de entrada na ETA para 
cada dia correspondeu à respetiva média horária dos caudais de entrada, os resultados obtidos 
demonstram uma política de funcionamento das bombas muito semelhante (Figura 5-5), ou mesmo 
quase idêntica à obtida na primeira simulação, resultados um pouco melhores que os da anterior 
simulação, pois os próprios valores finais de custo foram inferiores, valores que serão referidos mais 
adiante. 
 

 
Figura 5-5 – Número de bombas ativas para cada tarifa elétrica 

 
Nesta simulação o nível do reservatório teve início nos 18,88 metros e encerrou à meia-noite do dia 30 
de setembro de 2015, com um nível de 19,06 metros. O nível máximo do reservatório RR1 foi de 
19,46 metros, tendo este valor sido registado no sábado dia 26 de setembro no final do período de 
cheia, já o nível mínimo atingido foi de 15,22 metros. É notório pela leitura do gráfico abaixo indicado 
(Figura 5-6) que o sistema procurou ter o reservatório com o nível mais baixo possível em todos os 
momentos antecessores de um período correspondente a uma tarifa mais elevada, de forma a fazer 
com que não sejam ligadas bombas nesse período e assim há já uma poupança energética. 
Relativamente à média do tempo de operação diário do grupo eletrobombas, este apresentou um valor 
de 25,5 horas. 
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Figura 5-6 – Caudal de entrada e saída e variação do nível do reservatório EE1 

 
Uma das restrições transversais a todas as simulações era o controlo dos volumes elevados, nesta 
simulação, como se pode conferir pela tabela 5-3 abaixo indicada, todos os volumes elevados se 
enquadram dentro dos limites estabelecidos previamente aquando a descrição dos diferentes cenários a 
serem otimizados. O volume total elevado pela estação elevatória EE1 resultante desta otimização foi 
de 651772 m3. 
 

Data Volume elevado pela EE1 (m3) Intervalo Volume simulado  
Situação Real -2000 2000 (m3) 

23/09/2015 77850 75850 79850 79460 
24/09/2015 79330 77330 81330 81320 
25/09/2015 86249 84249 88249 84253 
26/09/2015 85998 83998 87998 87619 
27/09/2015 76246 74246 78246 78239 
28/09/2015 76873 74873 78873 76958 
29/09/2015 82510 80510 84510 80520 
30/09/2015 78851 76851 80851 80181 

TOTAL 643907 627907 659907 651772 
 

Tabela 5-3 – Volume elevado real e simulado 
 
O custo total referente à elevação do volume total referido antes foi de 18 722 €, correspondendo a um 
custo específico de 0,0287 (€/m3). 
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Figura 5-7 – Custo específico 

 

 

 
Figura 5-8 – Percentagem de bombas ativas para cada período horário no cenário 2 
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Caraterísticas Simulação 2 Situação Real 

Volume total elevado (m3) 651772 643907 
Custo total (€) 18722 19290 

Média do tempo de funcionamento diário das bombas (h) 25,5 25,7 
Custo específico (€/m3) 0,0287 0,0300 
Nível RR1 mínimo (m) 15,22 15,00 
Nível RR1 máximo (m) 19,46 19,49 

 
Tabela 5-4 – Caraterísticas principais do cenário de otimização 2 

 
5.2.3 CENÁRIO DE OTIMIZAÇÃO 3 
Este cenário correspondeu à otimização elaborada para a qual o caudal de entrada na ETA poderia 
assumir qualquer valor dentro do limite estabelecido. Esta otimização foi concebida no sentido de 
procurar dar uma maior liberdade à simulação para observar se a otimização alcançada seria mais 
vantajosa que as restantes e quais seriam os caudais de entrada na ETA escolhidos. Observando 
posteriormente se existiria algum padrão na sequência de caudais obtida. 
 
Através do seguinte gráfico (Figura 5-9) é possível, tal como aconteceu nas duas anteriores 
simulações, ver que foi alcançada uma política ótima de funcionamento das bombas também nesta 
otimização, em que se observa a desativação dos grupos de bomba nos escalões correspondentes aos 
tarifários mais elevados e a operação com duas bombas nos períodos mais económicos, como se pode 
verificar no gráfico seguinte existe quase que um encaixe perfeito entre a linha correspondente à tarifa 
elétrica e a linha relativa ao número de bombas ativas. 
 

 
Figura 5-9 – Número de bombas ativas cada tarifa elétrica 
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Esta simulação teve início para um reservatório ao nível 18,88 metros e encerrou à meia noite do dia 
30 de setembro, apresentando um nível de 19,5 correspondente ao valor máximo definido. Já o nível 
mínimo registado foi de 15,17 metros e foi atingido dia 24 de setembro pelas 9 horas, ou seja 
imediatamente antes do início da hora de ponta, de forma a ser possível aproveitar ao máximo este 
período mantendo as bombas desligadas (Figura 5-10).  
 

 
Figura 5-10 – Caudal de entrada e saída e variação do nível do reservatório EE1 

Os volumes simulados e obtidos para cada dia separadamente enquadram-se dentro dos limites 
estabelecidos de ± 2000 m3, pelo que validam os resultados da simulação (Tabela 5-5). O valor total de 
volume elevado para este cenário foi de 653271 m3. 

Data Volume elevado pela EE1 (m3) Intervalo Volume simulado 
Situação REAL -2000 2000 (m3) 

23/09/2015 77850 75850 79850 79843 
24/09/2015 79330 77330 81330 81326 
25/09/2015 86249 84249 88249 84264 
26/09/2015 85998 83998 87998 87865 
27/09/2015 76246 74246 78246 78198 
28/09/2015 76873 74873 78873 74895 
29/09/2015 82510 80510 84510 83266 
30/09/2015 78851 76851 80851 80733 

TOTAL 643907 627907 659907 653271 
 

Tabela 5-5 – Volume elevado real e simulado 
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O volume elevado referido anteriormente teve um custo total associado de 18716 Euros que 
correspondeu a um custo específico de 0,0286 €/m3. 
 

 
 

Figura 5-11 – Custo específico 
 
No gráfico a baixo (Figura 5-12) é possível observar os caudais de entrada obtidos através da 
simulação. Fazendo uma análise é possível ver que o caudal atinge um máximo no final do dia 25 de 
setembro (sexta feira), sendo que nos restantes dois dias seguintes (sábado e domingo) ele diminui até 
um mínimo de 2885 m3/h, voltando novamente a subir. Podemos concluir que durante o fim de 
semana existe um menor consumo de água que se reflete numa diminuição do caudal de entrada nesse 
período. Esta situação deve-se ao facto de grande parte das indústrias encerrarem durante o fim de 
semana, fazendo assim com que não exista necessidade de aumentar o volume de água de entrada na 
ETA mas sim de reduzi-lo.  
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Figura 5-12 – Caudais de entrada na ETA obtidos pela simulação 3 

 
 

 

 
Figura 5-13 – Percentagem de bombas ativas para cada período horário no cenário 3 
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Caraterísticas Simulação 3 Situação Real 

Volume total elevado (m3) 653271 643907 
Custo total (€) 18716 19290 

Média do tempo de funcionamento diário das bombas (h) 25,5 25,7 
Custo específico (€/m3) 0,0286 0,0300 
Nível RR1 mínimo (m) 15,17 15,00 
Nível RR1 máximo (m) 19,50 19,49 

 
Tabela 5-6 – Principais caraterísticas do cenário de otimização 3 

 
 
 
 
 
5.3 COMPARAÇÃO DAS OTIMIZAÇÕES 
 
Após a análise prévia de cada cenário individualmente, foi possível constatar que à medida que se ia 
dando maior liberdade à variação do caudal de entrada na ETA, mais afinados iam sendo os resultados 
obtidos. Tal facto pode ser confirmado pela leitura da tabela 5-7 seguinte em que se observa que da 
simulação 1 para a 3 houve uma evolução positiva do ponto de vista da poupança energética, sendo 
que os volumes totais elevados andaram perto dos mesmo valores, mas, no entanto, o custo total foi 
diminuindo até alcançar um custo específico de 0,0286 €/m3, valor mínimo obtido, correspondente ao 
cenário nº 3. Foi então possível alcançar uma poupança de cerca de 4,7% quando comparados o custo 
específico da simulação nº 3 com a situação real.  
Podemos também comparar os resultados obtidos com os valores da situação real, onde se observa que 
apesar de o volume elevado na situação real ter sido um pouco menor que o volume elevado obtido 
nas simulações, o custo total mesmo assim, quando comparado, foi mais elevado do que nas 
simulações. Ou seja, nas simulações foi possível proceder-se a uma maior elevação de água pela 
estação elevatória a um custo menor inclusivamente. 
Avaliando o número médio diário de arranques de bomba, se formos comparar a simulação que deu o 
valor mais baixo de custo específico com a situação real, observa-se uma diminuição de quase 60% 
dos arranques, e estando estes associados a um custo energético que por sua vez representa um 
encargo financeiro, representam uma significativa poupança. 
 
A verdade é que as políticas de funcionamento das bombas obtidas para as 3 simulações poucas 
diferenças apresentam entre sim, sendo o caudal de entrada o elemento que acabou por fazer com que 
um cenário se destacasse perante o outro, no entanto todas elas apresentaram soluções de 
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funcionamento capazes de minimizar os gastos energéticos da situação real. Provando que a situação 
real tem margem para melhorar do ponto de vista dos seus gastos energéticos. 
 
 

Caraterísticas Simulação 1 Simulação 2 Simulação 3 Situação Real 
Volume total elevado (m3) 657073 651772 653271 643907 

Custo total (€) 18904 18722 18716 19290 
Média do tempo de funcionamento diário das bombas (h) 25,8 25,5 25,5 25,7 

Custo específico (€/m3) 0,0288 0,0287 0,0286 0,0300 
Nível RR1 mínimo (m) 15,04 15,22 15,17 15,00 
Nível RR1 máximo (m) 19,38 19,46 19,50 19,49 

Nº médio diário de arranques de bomba 2,38 2,38 2,63 6,38 
 

Tabela 5-7 – Comparação dos resultados das diferentes simulações 
 
Com base nos gráficos circulares comparativos entre a situação real e o melhor cenário otimizado nº 3 
é possível chegar a algumas conclusões bastante claras aquando da análise dos mesmos. É possível 
observar que na otimização, mais precisamente durante o período de super vazio, que corresponde ao 
mais económico, encontram-se duas bombas em funcionamento na totalidade desse período, e sendo 
este o período que representa menos encargos o ideal é ter o máximo de bombas possível em 
funcionamento e bombear também a maior quantidade de água, situação esta que se constata a ocorrer 
na otimização e não na situação real, em que apenas durante 38% desse período 2 bombas encontram-
se a operar. 
Pode-se constatar que na otimização, agora fazendo referência ao período de cheia, segundo período 
mais dispendioso, conseguiu-se um aumento para o dobro do número de horas em que as bombas se 
encontram desligadas e uma redução quase total dos instantes em que 2 bombas operam em 
simultâneo, aumentando o número de horas em que 1 bomba se encontra em funcionamento. As 
diferenças percentuais neste período não são muito elevadas quando comparadas com a situação real, 
mas sendo este escalão de tarifa o que apresenta maior duração temporária, faz com que assuma uma 
maior repercussão nos valores de custo finais. 
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Figura 5-14 – Gráficos circulares comparativos entre a Situação REAL e o cenário otimizado nº3 

 
5.4 PROPOSTA DE SOLUÇÃO 
 
O cenário real apresenta um número médio diário muito elevado de arranques dos grupos 
eletrobomba, e estando estes arranques associados a um custo, que depende do tipo de bomba 
utilizado, vai fazer com que o custo energético seja maior. Embora seja visível que o sistema existente 
já adotou uma política de funcionamento das bombas que procura bombear a máxima quantidade de 
água nos escalões que representam um menor custo associado, e desligar as bombas nas horas de 
ponta, a gestão de funcionamento das bombas ainda pode ser aperfeiçoada. 
A solução proposta passaria por procurar uma maior regularidade do funcionamento das bombas, 
diminuindo assim os custos, assim como resulta de todos os cenários simulados, mas em particular o 
cenário 3, que foi o que nos deu um valor de custo específico mais reduzido de 0,0286 €/m3 
contrastando com o valor da situação real de 0,0300 €/m3, alcançando assim uma poupança de cerca 
de 4,7%. No anexo B podem ser encontrados os gráficos relativos à otimização do modo de 
funcionamento dos grupos eletrobomba comparados lado a lado com a situação real, para cada um dos 
8 dias do período em análise. 
Tendo em consideração que a média de volume total elevado diário é de 80 000 m3 é possível afirmar 
que a simulação nº 3 apresentou um custo diário médio de 2288 €, que corresponde a 835 000 €/ano, 
enquanto a situação real revelou um custo diário médio de 2400 €, que representa 876 000 €/ano. 
Portanto consegue-se observar aqui uma diferença de cerca de 40 000 €/ano de poupança que se 
poderia alcançar através da adoção das políticas de operação dos grupos eletrobomba do cenário 3. 
É de realçar que a diferença de custo final do cenário de otimização 3 para o cenário base pode não ser 
muito reduzida, tendo em conta os gastos envolvidos na gestão de um sistema de abastecimento de 
água, no entanto, tudo o que é poupado é dinheiro ganho e para tal basta a adoção da política de 
funcionamento conseguida pela otimização, neste caso do cenário 3. 
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6  
CONCLUSÕES 

 
6.1 METODOLOGIA DESENVOLVIDA 
 
Um dos grandes objetivos durante o desenvolvimento desta dissertação era a elaboração de uma 
metodologia que funcionasse como ponto base na determinação de regras operativas ótimas para um 
sistema de abastecimento de água, com determinadas caraterísticas, que não necessariamente as 
mesmas do caso de estudo abordado. Ora esta metodologia foi sendo desenvolvida aos poucos, à 
medida que os conhecimentos sobre o sistema iam aumentando e novas questões iam sendo colocadas, 
e ideias iam sendo elaboradas sobre as etapas necessárias a percorrer e os dados cruciais a ter, para que 
fosse possível atingir as tais regras operativas ótimas tão desejadas.  
Tendo como referência todo o trabalho desenvolvido nesta tese e as conclusões que a partir dele foram 
possíveis extrair, considerando também as dificuldades encontradas e as soluções alcançadas para a 
resolução desses contratempos, apresenta-se a seguinte metodologia de trabalho. 
A metodologia baseia-se essencialmente em cinco etapas: 

1) Recolha e organização de toda a informação relativa ao sistema em causa; 
2) Organização dessa informação numa tabela de Excel programada para conseguir simular o seu 

funcionamento; 
3) Estudo dos vários comportamentos que o sistema pode ter e definição de possíveis cenários de 

otimização; 
4) Escolha de um software otimizador ou recurso a um algoritmo genético de forma a otimizar o 

sistema, obtendo assim as regras operativas ótimas; 
5) Análise e verificação da exequibilidade desses resultados e escolha do melhor modo de 

operação dentro dos obtidos. 
 
 

 
Figura 6-1 – Check list no seguimento de uma metodologia 
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Na primeira etapa revela-se crucial a recolha de todas as informações relativas ao sistema em estudo, 
dentro destes parâmetros incluo dados sobre o caudal afluente ao reservatório de montante para um 
período concreto, para o qual seja pretendida a otimização, sobre o caudal efluente no reservatório de 
jusante, níveis dos reservatórios para os vários instantes e suas caraterísticas como por exemplo 
dimensões, cota de soleira, altura mínima e máxima, estação elevatória, tipo de bombas existente e 
curvas das bombas. É necessário, também, ter acesso à forma de operar da estação elevatória, de forma 
a ser possível estabelecer comparação entre as simulações e a situação real. 
O segundo passo revelou-se também bastante importante em todo o processo, uma vez que se não 
existir uma boa organização da informação recolhida é impossível trabalhá-la em condições, e a 
criação de um sistema, mesmo que não tenha as dimensões do real ou seja uma pequena representação 
do mesmo é relevante, porque permite uma melhor interpretação e visualização do seu comportamento 
quando se introduz alterações nas suas caraterísticas. A criação de um modelo em Excel é acessível e 
permite uma boa simulação de sistemas de abastecimento de água. 
Na terceira etapa, tendo por base os conhecimentos que já obtivemos sobre o sistema, definem-se as 
restrições e as variáveis que pretendemos que sejam ajustadas pela otimização, de forma a ser viável 
obter o desejado ótimo funcionamento do grupo de bombas. 
Ora, para tal simulação ser possível, é necessário optar por um software otimizador com recurso por 
exemplo a um algoritmo genético. No decorrer desta tese existiu um momento em que foi ponderado 
fazer a otimização recorrendo ao MatLab com ligação ao Epanet, o que seria uma opção bastante 
viável, no entanto, o software eleito foi o Evolver uma vez que era algo novo sobre o qual ainda não 
existiam trabalhos e que também era bastante capaz de alcançar o objetivo proposto. 
Após a obtenção dos resultados, dever-se-á proceder a uma análise dos mesmo e comparação com a 
situação real, e correndo tudo conforme planeado, conseguir-se-á chegar a uma política ótima de 
operação do sistema de bombas, assim como foi conseguido no decorrer deste trabalho. 
 
 
6.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Os resultados obtidos com este software otimizador revelaram-se bastante consistentes, mesmo 
tratando-se de uma ferramenta computacional que ainda não tinha sido utilizada em nenhuma 
dissertação com objetivos de otimização de sistemas de abastecimento de água e que talvez não fosse 
tão adequada como são o Epanet e o Matlab, mostrou-se como uma agradável surpresa no desenvolver 
dos trabalhos, e, tendo surgido quase que como uma experiência, acabou por ser tornar o software 
eleito para as simulações deste trabalho. 
Um dos aspetos positivos do uso do Evolver baseia-se no facto de o utilizador não necessitar de ter 
conhecimentos prévios sobre programação, uma vez que esta ferramenta oferece um interface fácil de 
manusear, no qual apenas é necessário indicar as restrições, função objetivo e nesta situação em 
específico o intervalo ajustável que correspondeu ao ligar ou desligar das bombas. 
O lado negativo, ainda sobre o uso do Evolver, diz respeito ao elevado tempo computacional requerido 
para casa simulação, sendo que o tempo total médio para realizar a otimização é de cerca de 3,5 horas. 
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Os resultados conseguidos são os esperados, procurando-se elevar o máximo de água possível durante 
a noite, evitando ao máximo o uso das bombas nos períodos mais caros. 
Em todas as simulações tentou-se aproximar o máximo possível o modelo da situação real, através da 
variação do volume total diário entre valores dentro dos quais o cenário base também variava e o 
caudal afluente em RR1 também foi calculado tendo por base médias de caudais afluentes reais, por 
isso, o resultado obtido pela simulação encontra-se comparável com a realidade. 
Este trabalho revelou-se muito estimulante e interessante em todo o decorrer do seu desenvolvimento, 
o que facilitou em muito a sua elaboração. 
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ANEXO A – FOTOS RETIRADAS AQUANDO DA VISITA À ETA DE AREIA DE VILAR 
 

 
Figura 6-2 – ETA de Areias de Vilar 

 
Figura 6-3 – Uma das bombas da estação elevatória EE1 
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Figura 6-4 – Condutas no reservatório de Adães que encaminham o caudal para as duas células que possui 

 
Figura 6-5 – Vista global da estação elevatório EE1 e das 3 bombas que a compõem 



OTIMIZAÇÃO ENERGÉTICA DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ANÁLISE DE UM CASO PRÁTICO DA 
ÁGUAS DO NORTE 
 

78 

 
 
 

 
Figura 6-6 – Estação elevatória EE2 
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Figura 6-7 – Nº de bombas ativas para cada período tarifário em 23-09-2015 
 
 

 
Figura 6-8 – Nº de bombas ativas para cada período tarifário em 24-09-2015 
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Figura 6-9 – Nº de bombas ativas para cada período tarifário em 25-09-2015 

 
 

 
 

Figura 6-10 – Nº de bombas ativas para cada período tarifário em 26-09-2015 
 

 
 
 
 
 



OTIMIZAÇÃO ENERGÉTICA DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ANÁLISE DE UM CASO PRÁTICO DA 
ÁGUAS DO NORTE 

 

 
81 

 
 
 

 
Figura 6-11 – Nº de bombas ativas para cada período tarifário em 27-09-2015 

 
 
 

 
 

Figura 6-12 – Nº de bombas ativas para cada período tarifário em 28-09-2015 
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Figura 6-13 – Nº de bombas ativas para cada período tarifário em 29-09-2015 

 
 
 

 
 

Figura 6-14 – Nº de bombas ativas para cada período tarifário em 30-09-2015 
 

 
 


