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Que nexus? É fácil:
• Da água e seus componentes produz-se 

energia
• Usa-se energia para tratar e transportar 

a(s) água(s)



Nexus água e energia e eficência
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Produção de energia (custos, CO2):
• Biogás (lamas)
• Geradores solares e eólicos 

Uso da energia
• Equipamentos mais eficientes
• Exploração das tarifas mais baixas



Mas estamos a falar de quê em

termos nacionais?
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Porquê?
Os serviços urbanos são consumidores importantes de energia
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Serviços urbanos de água: 3-4% do consumo de energia em Portugal  (PENSAAR 2020)

Captação e tratamento

1 dos 7  
setores com 

+ 1000 
TEP/ano
SGCIE

Grupo Águas de 
Portugal

Maior 
adquirente 
público de 

energia

Entidades gestoras 
nacionais

Gastos de 
energia são
25-40% dos 

gastos 
operacionais

Único setor 
público com 

+ 1000 
TEP/ano
SGCIE



Captação

Tratamento 

(ETA)

Transporte e 

Distribuição

Drenagem

Tratamento 

(ETAR)

Descarga e 

reutilização

O consumo de energia no ciclo urbano

Principais tipos de  
consumos:

• Bombeamento

• Tratamento 
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Outros consumos: Edifícios e frotas

Ciclo 

Urbano



Quanto representa o consumo de energia no con-

sumo total de energia em serviços urbanos de água?

62%
AA
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38%
AR

Fonte: ERSAR 2016



Quanto representa o bombeamento no consumo 

total de energia?

89%
AA
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21%
AR

Fonte: ERSAR 2016



O consumo de energia nos

Serviços urbanos de água
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Fonte: ERSAR 2016

• Eficiência energética:

� 26% das EG de SAA em baixa 
apresentam um nível de serviço 
bom ou aceitável

� 13% das EG da SARP em baixa 
apresentam um nível bom ou 
aceitável 

• Custos de energia/custos 
operacionais

� 2 - 63% (SAA)

� 25% (ETAR) 
Eficiência energética (EE) de 
instalações (em baixa)

Eficiência energética (EE) de 
instalações (em baixa)

SAA
SARP



Voltando à conversa…
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Produção de energia (custos, CO2):
• Biogás (lamas)
• Geradores solares e eólicos 

Uso da energia
• Equipamentos mais eficientes
• Exploração das tarifas mais baixas
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Produção de energia (custos, CO2):
• Biogás (lamas)
• Geradores solares e eólicos 

Uso da energia
• Equipamentos mais eficientes
• Exploração das tarifas mais baixas

Não te estás a esquecer de coisas 
importantes?

Olha que eu acho que sim…



Captação

Tratamento 

(ETA)

Transporte e 

Distribuição

Drenagem

Tratamento 

(ETAR)

Descarga e 

reutilização

O consumo de energia no ciclo urbano

Principais desafios:

• Reabilitação dos 
sistemas

• Aumento da 
cobertura de SARP 
com bombeamento

• Novos processo de 
tratamento 
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Ciclo 

Urbano

Principais 
ineficiências:

• Equipamentos

• Operação e Layout

• Perdas de água

• Afluências 
indevidas

• Eficiência? dos 
processos de 
tratamento Necessidade de uma visão de 

sistema
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Tens razão. 
Sei medir a eficiência global (kWh/m3 de 
água entrada), mas como meço a 
eficiência energética associada ao 
layout, por exemplo?



kWh / m3 de água entrada?
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Descrição do sistema

• Consideremos dois sistemas adutores 

• Ambos os sistemas têm a captação numa linha de água cujo nível se
situa à cota 0,00 e abastecem um reservatório elevado, cujo nível da
água se situa à cota 65,00 e 45,00 respectivamente para os Sistemas
I e II.

• As condutas adutoras têm o mesmo diâmetro, material e
comprimento.

Sistema I Sistema II



Descrição do sistema

• O volume diário bombeado é de 800 m3 e ambas as bombas
funcionam 8h por dia.

• No Sistema II existe uma válvula de controlo de caudal
imediatamente a montante do reservatório.

• Em ambos os casos, 30% do consumo medido não é faturado

Sistema I Sistema II



Descrição

Características dos grupos e valores de consumos específico

Sistema I Sistema II

Variável Sistema I Sistema II

Altura de elevação, Ht (m) 80 72

Rendimento da bomba, ɳ 82% 85%

Consumo específico (kWh/m3) 0.266 0.231

Consumo específico normalizado 

(kWh/(m3·100m))
0.332 0.320

Questão (a)
Indique qual dos dois sistemas é mais eficiente em termos energéticos.



Questão (a)

Indique qual dos dois sistemas é mais eficiente em termos energéticos.

Variável Sistema I Sistema II

Altura de elevação, 

Ht (m)
80 72

Rendimento da 

bomba, ɳ
82% 85%

Consumo 

específico 

(kWh/m3)
0.266 0.231

Consumo 

específico 

normalizado 

(kWh/(m3·100m))

0.332 0.320

Sistema B - 1 Sistema B - 2

2.79 1.81

Energia total fornecida (elétrica e gravítica) / energia
minima a entregar aos utilizadores
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Por onde começar:
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1. Sistema ou

conjunto de sistemas
2. Etapa

3. Componente ou

subsistema

4. Processo ou 

equipamento

- A energia é relevante? - Qual é a etapa crítica?
- Qual é a componente 

crítica?
- Qual é o processo crítico?

Sim, porque representa:
Adução e distribuição, porque 

representa:
Área AA3, porque representa: EE2, porque representa:

• 1/3 dos gastos 

operacionais 

• 47% do consumo total 
de energia elétrica (kWh)

• Desempenho 
insatisfatório em KPI 
(kWh/m3/100 m)

• 23% do consumo total 
de energia elétrica (kWh)

• Desempenho aceitável 
em KPI (kWh/m3)

• 9% do consumo total de 
energia elétrica (kWh)

• Desempenho aceitável 
em KPI (kWh/m3)



Idem para as águas residuais 
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1. Sistema ou

conjunto de sistemas
2. Etapa

3. Componente ou

subsistema

4. Processo ou

equipamento

- A energia elétrica é relevante 

neste(s) sistema(s)?
- Qual é a etapa crítica? - Qual é a componente crítica? - Qual é o processo crítico?

Sim, porque representa:
Tratamento de AR, porque 

representa:
ETAR 1, porque representa: Arejamento, porque representa:

• 1/3 dos gastos 
operacionais 

• 20% do consumo total de 
energia elétrica (kWh)

• Desempenho insatisfatório 
em KPI (kWh/m3)

• 12% do consumo total de 
energia elétrica (kWh)

• Desempenho aceitável em 
KPI (kWh/m3)

• 7% do consumo total de 
energia elétrica (kWh)

• Desempenho insatisfatório 
em KPI (kWh/m3)
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E vou repensar nos 
meus indicadores….



A concluir, 

no LNEC…
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I&D Anterior

Desenvolvimento de sistemas de avaliação de desempenhoDesenvolvimento de sistemas de avaliação de desempenho
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PAS 1.ª geração PAS 2.ª geração 

� Projeto FCT (ETA e ETAR)
� Projeto ETA 21 (ETA)
� Silva (2008) tese MSc ETA
� Vieira (2009) tese PhD ETA
� Quadros (2011) tese PhD ETAR

PASt21

Avaliação do 
desempenho 
dos serviços 
de águas 

20142005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PAS 3.ª geração 

iGPI
2012-2013

iPerdas 2016iGPI
2015

Silva (2016) Tese PhD ETAR-Energia

2015 2016

iAFLUI 2016
iPerdas
2014

Projetos

2017 2018 2019

PAST21 | Iniciativa Nacional de Avaliação de Desempenho de ETA e ETAR Urbanas
TRUST | TRansitions to the Urban Services of Tomorrow
LIFE Hymemb | Tailoring hybrid membrane processes for sustainable drinking water production
LiFE IMPETUS | Improving current barriers for controlling pharmaceutical compounds in urban wastewater treatment plants
iEQTA | Iniciativa em Energia, Qualidade e Tratamento de Água
iGPI | Iniciativa Nacional para a Gestão Patrimonial de Infaestruturas
iPerdas | Iniciativa Nacional para o Controlo Eficiente de Perdas
iAflui | Iniciativa Nacional para o Controlo de Afluências Indevidas
AGIR | Sistema de Avaliação da Eficiência do Uso da água e da energia em Aproveitamentos Hidroagrícolas
AVALER+ Avaliação da eficiência e sustentabilidade energética dos serviços urbanos de água

AGIR 2017-2020

Mamade (2015-) Tese PhD Rede AA-Energia

Cabral (2016-) Tese PhD Custos 
ciclo de vida



Em curso e previstos

• iEQTA: qualidade e tratamento de água (em curso)

• Rede de partilha Água na Cidade
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