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1. INTRODUÇÃO:  AdA e a Região do Algarve

� AdA criada em 2000

Captação
24 captações

Tratamento
4 ETA

Adução
31 EE; 491 km

Armazenamento
18 reservatórios

“Alta” Abastecimento - SMAAA

Recolha DrenagemDistribuição

“Baixa” Abastecimento e Saneamento

Tratamento
66 ETAR

Descarga
Transporte

183 EE; 459 km

“Alta” Saneamento - SMSA
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2. I&D+i no SMAAA

� Flutuação por ar dissolvido

� Carvão ativado (pó e granular)

� Nanofiltração

� Processos de tratamento para remoção de cianobactérias e cianotoxinas:

� Na AdA possibilitou :

� Apoio na definição das estratégias de atuação

� Melhor controlo do processo de tratamento

� Avaliação de diferentes tecnologias

Teixeira et al. (2003)
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Quantidade  e qualidade Desempenho operacional Projetos de previsão …
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2. I&D+i no SMAAA

� Identificação de perigos e avaliação de riscos

� Definição dos Pontos Críticos de Controlo

� Comunicação do risco e plano de emergência

� Procedimentos de controlo

� Melhoria do desempenho operacional e dos custos 

associados:

� Utilização de recursos

� Consumos energéticos

� Consumos de reagentes

� Abordagem mais preventiva, holística e integrada.

� Plano de Segurança da Água do SMAAA e certificação do produto “água para consumo humano”:

20132007

Projetos de previsão …Quantidade  e qualidade Desempenho operacional
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2. I&D+i no SMAAA

� SAFEWATER - Innovative tools for the detection and mitigation of CBRN related contamination 

events of drinking water

� Possibilitou à AdA:

� Instalar e testar sensores inovadores.

� Elaboração do Sistema de Deteção de 

Eventos.

� Definição e implementação do 

sistema de gestão de eventos.

� Melhor integração da informação

Monitorização

Sistema deteção 
eventos

Modelação 
matemática

Sistema de 
gestão de 
eventos

20132007

Projetos de previsão …Quantidade  e qualidade Desempenho operacional
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2. I&D+i no SMAAA

� Eficiência energética:

� Revestimento interno de bombas: recuperação > 25% da eficiência 

hidráulica perdida; redução superior a 20% no consumo específico de 

energia; período de retorno de 4 meses.

� Melhoria na Telegestão com implementação de 
um modo de comando automático inovador:
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� Programação das EE para funcionamento na zona de maior 
rendimento.

•Capacidade do reservatório;

•Potencial nível de enchimento;

•Potencial nível de esvaziamento 

em Horas de Ponta;

• …

•Histórico de consumos dos 

últimos 8 dias;

•Pontos de maior eficiência 

energética da E.E ...Jornadas de 
Engenharia

20132007
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2. I&D+i no SMAAA

� SWSS - Smart Water Supply System

� Criar a plataforma de gestão e apoio à decisão inovadora (SWSS), baseada em 5 módulos: 

preditivo, simulação hidráulica, perdas, avaliação e otimização

� Demonstrar a plataforma SWSS em casos de estudo em condições reais de funcionamento

� Diminuir o consumo de energia (5-15%), as emissões de GEE (5-15%) e as perdas de água (0,5-2%)

20132007

Projetos de previsão …Quantidade  e qualidade Desempenho operacional



2. I&D+i no SMAAA

� Produção de Energias Renováveis:

ETA de Alcantarilha

ETA de Tavira

- 2 unidades

- Pot. Instalada: 864 kW (432+432 kW) 

Unidades miniprodutoras – UPAC’s

� Produção anual: ≈ 1.200 MWh

20152007

Projetos de previsão …Quantidade  e qualidade Desempenho operacional

Prémio 0% Energia – utilização eficiente da 

energia na gestão da nossa água (AdP, 2016)

� Mudança de paradigma ao nível da operação com a disponibilidade de 

energia em períodos de maior tarifário.
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2. I&D+i no SMAAA

� Hymemb – Tailoring Hybrid Membrane Processes for Sustainable 

Drinking Water Production

� Remoção de contaminantes emergentes da água através de adsorção (PAC) e 

microfiltração (membranas cerâmicas) em protótipo.

� Possibilitou à AdA:

� Conhecer que os contaminantes analisados não estavam presentes 

nas origens de água

� Realizar ensaios com carvão ativado em pó e microfiltração cerâmica, 

à escala piloto, com bons resultados

20152007

Projetos de previsão … qualidade …Quantidade  e qualidade Desempenho operacional



2. I&D+i no SMSA

Tratamento
66 ETAR

Descarga
Transporte

183 EE; 459 km

“Alta” Saneamento - SMSA

ETAR Reutilização

Meio Receptor

EE



2. I&D+i no SMSA

� Afluências indevidas: água salgada

� Adição de reagentes químicos (FeCl3; FeOOH; Ca(NO3)2

para reduzir a produção do gás sulfídrico
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2. I&D+i no SMSA

� Modelação dos sistemas de lamas ativadas

Teses de Mestrado:
• UAlg
• IST-UTL

Tese de Doutoramento:
• FCT-UNL

2014 …

Desempenho operacional  / Projetos de previsão …

� Simulação de cenários de operação

� Estratégia de otimização

� Capacidade de previsão

� Resposta atempada, face a alterações processuais

� Aplicado nas ETAR de Albufeira Poente e de Vale Faro 
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2. I&D+i no SMSA

� Modelação da descarga no meio recetor

Tese de Mestrado:

� Simulação da pluma de descarga no meio recetor, e.g.:

• Variação quantidade e qualidade do efluente

• Diferentes condições atmosféricas e, ou de maré

• Variação temporal e espacial

2004

Desempenho operacional  / Projetos de previsão …
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2. I&D+i no SMSA

(RE)UTILIZAÇÃO – Ensaios à escala piloto (10 m3/h)

Parâmetro 
Efluente 

entrada 

Efluente 

saída 

Sólidos Suspensos Totais (mg/L) 36 3 
Turvação (NTU) 18 1.6 
Transmitância (%) 54 73 
Fósforo Total (mg/L) 3.2 0.18 
Coliformes totais (ufc/100mL) 2⋅106 10 

Coliformes fecais (ufc/100mL) 2⋅106 5 
 

� Coagulação-floculação/ozonização/ flutuação/ filtração

� Monitorização em contínuo da qualidade efluente (turvação, transmitância, pH …).

� 1400 determinações laboratoriais (265 MB e 1.135 FQ).

2008:

2010:

2013:

2015:

2006:

2007:

2004 …

Desempenho operacional  / Projetos (de previsão) …
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2. I&D+i no SMSAProjetos em Curso

Projeto Interno:

Zona Húmida Vegetal
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2. I&D+i na AdAProjetos em Curso
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3. NOTAS FINAIS

� I&D + inovação está omnipresente na AdA desde a sua criação, tendo-se transmitido práticas de :

� Inovação aberta (Universidades, Organismos de C&T, Municípios, Empresas, ONGA´s …)

� Inovação incremental

� Desafios Atuais/Futuros:

� Inovação social

� Pessoas/trabalhadores

� Comunidade

� Inovação Tecnológica

� Controladores/Telegestão/Processos tratamento/Energia/lamas/reutilização

� Modelos de previsão para apoio à decisão e à operação e manutenção

� Tecnologias de Informação e Comunicação.

� Procura de investimentos/networking para projetos de I&D+i nas 

atividades estratégicas da empresa
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