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ENQUADRAMENTO 
Para uma eficiente exploração de um sistema de abastecimento de água é essencial o seu 
conhecimento detalhado. 

Uma monitorização adequada em tempo real é a ferramenta que permite esse conhecimento e a 
validação de todas as ações na rede e a atuação a nível de planeamento e manutenção 
preventiva e corretiva em diversas áreas nomeadamente: 

- Deteção de perdas de água 
- Gestão de pressões 
- Controlo da qualidade da água;  
- Otimização na gestão de recursos (humanos e materiais);  
- Interligação entre diferentes áreas funcionais da Entidade Gestora 

  

OBJETIVO 
É objetivo desta ficha definir uma metodologia que ajude a implementar um sistema de 
monitorização eficiente em sistemas de distribuição de água, na ótica da redução de perdas, não 
deixando de abordar brevemente as restantes óticas.  

 
MONITORIZAÇÃO 

O quê? O que pretendemos monitorizar? 
Numa rede de distribuição de água tipicamente pretendemos monitorizar caudais, pressões e 
parâmetros de qualidade da água. 

É importante um cruzamento de dados com todas as intervenções na rede, que possam ter 
influência nos dados obtidos.  

 

Para quê? Quais os objetivos a alcançar? 

Atualmente, as monitorizações de redes de distribuição de água estão muito direcionadas para a 
deteção de perdas, visto que este é um tema sensível e onde é possível obter resultados bastante 
palpáveis com reduzido investimento. 

No entanto, existem outros benefícios da monitorização de redes, nomeadamente calibração da 
modelação matemática, controlo de qualidade da água, redução de custos operacionais através 
da otimização das pressões (Os dados de pressão permitem a criação de alertas em diferentes 
zonas da rede. Estes alertas, quando acionados, permitem uma rápida intervenção antecipando 
reclamações ou situações roturas.), otimização da gestão da rede (equipas mais eficientes e 
otimizadas), etc.  
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Como? Como vamos selecionar o nosso sistema de monitorização? 
Existem vários critérios que podemos seguir para a seleção dos equipamentos, com grande 
impacto nos custos associados, nomeadamente: 

• Precisão dos equipamentos (pretendemos medições muito exatas ou apenas referências 
que permitam detetar desvios ao padrão normal, servindo como indicador). 

• Transmissão em tempo real (pretende-se conhecer cada variável em contínuo ou é 
admissível só receber os dados em intervalos pré-definidos). 

Que informação recolher? 
a) Estrutura da rede de distribuição de água (diagramas, fórmulas, localização de 
equipamento de medição, codificação,...) 

b) Dados de medição (tipo de dado: caudal, pressão, PH, cloro, velocidade; identificação do 
medidor, unidades, frequência, modo de envio de dados e formato dos ficheiros, unidades de 
dados históricos; alteração de hora de verão/inverno...) 

c) Cadastro (SIG) (polígonos de setorização da rede, condutas, válvulas, reservatórios, EE, 
materiais, idades, estado de conservação, estado (aberto/fechado; ativo/desativo,...)...; 
sistema de coordenadas; formato dos ficheiros,...) 

d) Ocorrências (reparações, substituições, criação de novos locais, …) 

Definição dos pontos a monitorizar 
Definidos os objetivos a atingir, é necessário definir os pontos onde se pretende realizar a 
monitorização. 

Se estiverem definidas ZMC (zonas de monitorização e controlo – ver ficha Setorização da 
CESDA), estarão já muito provavelmente definidos um conjunto de pontos a monitorizar. Outros 
pontos serão definidos de acordo com os objetivos que se pretende atingir. 

 Numa primeira fase, definem-se em gabinete os pontos que, idealmente, se pretende monitorizar, 
passando depois à prática, o que inclui a verificação das condições reais existentes no local. Fruto 
das condições reais, poderá ser necessário ajustar o ponto de medição para um local com 
condições mais adequadas que permita obter os mesmos resultados, ou poderá ser necessário 
implementar pequenas alterações nos pontos a monitorizar para garantir a sua fiabilidade. 

 As condições reais, a precisão e a periodicidade que se pretende atingir, bem como as 
condicionantes económicas, levam à seleção dos equipamentos de medição, registo e 
transmissão a utilizar.  

Considera-se importante dispor de georreferenciação das ZMC o que permite a respetiva 
visualização espacial, viabilizando uma rápida consulta de indicadores relevantes do desempenho 
das ZMC e dos seus Pontos de Monitorização. 
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Figura 1 – Exemplos de equipamentos de monitorização de redes de água 

 

Equipamentos de medição  

A. Medidores de caudal 

 A1) Mecânicos 
 

Um contador de água mecânico é um instrumento de medição que incorpora um totalizador e que 
permite determinar de forma continua o volume de água que passa no seu interior. Esta medição 
pode ser efetuada por meios mecânicos diretos (contador volumétrico) ou indiretos (contador de 
velocidade). São, normalmente, a opção mais simples e mais económica. No entanto, a gama de 
elevada precisão de medida é limitada e têm pouca sensibilidade a baixos caudais, o que 
inviabiliza a sua utilização para leitura de caudais mínimos noturnos. 

Constituído por partes móveis, são sujeitos a avarias mecânicas e desgaste que causa normal-
mente uma submedição com o passar do tempo. 

Podem ter emissor de impulsos incorporados para leitura e transmissão remota. 
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Existem vários tipos, nomeadamente:  

                 

   

 A2) Eletromecânicos - Tipo turbina: 
 
O caudal de água faz mover uma turbina, a uma velocidade proporcional ao caudal. A frequência 
de rotação da turbina é medida para determinar a velocidade da água e consequentemente o 
caudal. 

 

         
  

A3) Eletromagnéticos 
 

Baseados na lei de Faraday, que enuncia que um condutor elétrico (neste caso, a água), em 
movimento num campo magnético (criado pelas bobines do caudalímetros), gera uma diferença 
de potencial no elétrodos proporcional à velocidade desse condutor. Esse sinal é amplificado por 
um conversor eletrónico e multiplicado pela secção transversal da tubagem, convertendo-se assim 
num valor de caudal. 

São equipamentos muito precisos e fiáveis (tipicamente 0,5 a 1% de precisão), sem partes 
moveis, o que garante uma vida útil longa e sem problemas. Para grandes diâmetros tornam-se 
muito dispendiosos. Têm que ser instalados em posição que garanta que a tubagem se encontra 
totalmente cheia, pois de outro modo originam erros na medição provenientes de uma informação 
errada da secção de passagem (problema comum a todos os medidores baseados na 
determinação da velocidade). Existem versões alimentadas a baterias que dispensam a 
necessidade de energia elétrica no local de medição. 
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Existem em versão para inserção em T na tubagem, que se tornam mais económicos e de fácil 
utilização não permanente, embora neste caso a precisão não seja tão elevada (2%). Uma válvula 
de seccionamento permite a montagem com a tubagem em carga. 

                                          
 

A4) Ultrassónicos (exteriores ou interiores) 
 
Para utilização em águas limpas, utilizam-se caudalímetros ultrassónicos de tempo de trânsito. 

A medição é feita com base no tempo de trânsito do feixe de ultrassons no sentido da deslocação 
da água e no sentido contrário. A diferença entre o tempo de trânsito dos feixes nos dois sentidos 
deve-se à velocidade de escoamento da água, e permite o cálculo dessa velocidade que, 
multiplicada pela secção transversal da conduta se transforma em caudal. 

Os sensores ultrassónicos podem ser montados do interior da tubagem ou exteriormente, 
montados com abraçadeiras. Podem ainda ser fornecidos montados num troço com secção 
transversal conhecida, o que permite reduzir a incerteza na medição do diâmetro interno da 
tubagem. 
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A5) De inserção (Pressão diferencial, pitot, eletromagnéticos ou turbina) 
 

Os caudalímetros de inserção são normalmente uma solução mais económica do que as versões 
de montagem em linha, especialmente em tubagens de grandes diâmetros. 

 

B. Medidores de pressão 
 

Para uma correta avaliação de uma rede de distribuição pública é fundamental um bom 
conhecimento das pressões existentes. Só desta forma e através de uma monitorização 
constante, podemos controlar e se possível baixar essas mesmas pressões recorrendo a 
dispositivos de controlo (válvulas hidráulicas de controlo de pressão). Este assunto encontra-se 
amplamente tratado na ficha de Boas práticas de Gestão de Pressões. 

Existem vários princípios de medida nomeadamente células cerâmicas (mais económicas, menos 
resistentes), piezoresistivos, capacitivos, etc. Existem modelos com saídas analógicas (mV, mA), 
para ligação a Data Loggers exteriores, e modelos com Data Logger integrado 

 
 
 
 
    

 
Requisitos típicos de Hardware do sensor de pressão a aplicar na monitorização de redes de 
distribuição de águas: 

• Medida de pressão relativa  
• Cabo de PVC com capilar integrado  
• Elevada proteção mecânica  
• Baixo consumo para interligação a Loggers com autonomia energética 
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C. Medição da qualidade da água (cloro residual, turvação, pH, condutividade, …) 
 
Os parâmetros que mais comummente se medem em sistemas de abastecimento de água são o 
cloro residual e o pH. Sistemas mais completos incluem outras análises como turvação, 
condutividade, nitratos, alumínio e outras. 

Visto que o objetivo desta ficha se centraliza na redução de perdas, estes equipamentos serão 
analisados em ficha própria  

 
 

                                                 
 

D. Loggers acústicos para deteção de fugas de água 
 

Existem equipamentos (Loggers), que efetuam sondagem acústica e/ou a conjugação da 
sondagem e correlação acústica. Os equipamentos são instalados permanentemente ou por 
períodos de tempo em acessórios de rede (válvulas, bocas-de-incêndio) de modo a identificar 
possíveis locais onde poderão existir eventuais fugas. 

Estes equipamentos são referidos mais detalhadamente na ficha de Boas Práticas de Deteção 
de Fugas 
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E. Sistemas de monitorização e de armazenamento dos dados 

E.1 Dataloggers 
 

São unidades remotas e autónomas de recolha e eventual envio de dados, para acoplar aos 
sensores anteriormente referidos, ou deles fazendo parte integrante. 

 

                 
 

Características: 

• Estas unidades recolhem as informações de campo e efetuam a sua memorização em 
base de dados. 

• Podem efetuar ou não um pré-processamento dos dados recolhidos 

• Devem ter capacidade de programação do intervalo de registo dos dados, independente 
do intervalo de transmissão. 

• Devem prever a possibilidade de pontualmente não ser possível efetuar a transmissão, 
sem que os dados se percam. 

Comunicações: 

• Os loggers possuem várias possibilidades de comunicação, sendo este um dos fatores que 
influenciam o preço:  

• Comunicação local: Permite efetuar a configuração da unidade e o seu diagnóstico, recolher os 
dados arquivados e efetuar a transferência para uma base de dados tipo Excel outra para posterior 
tratamento.  

• Comunicação remota: Via SMS, GSM ou GPRS, os respetivos modems fazem normalmente parte 
integrante das unidades a instalar sendo a aplicação do cartão SIM fácil de implementar. 
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• As unidades podem comunicar por várias formas, nomeadamente e-mail, Web-LS Server via GPRS 
através de protocolos abertos e ainda enviar alertas para telemóvel via SMS. 

• É essencial fazer um teste prévio à qualidade da rede GSM/GPRE existente no local. 

• Em casos de inexistência de cobertura, será necessário recorrer a outro tipo de transmissão, 
nomeadamente via rádio.  

F. Sistemas de receção e tratamento de dados 
 
Uma vez recolhidos os dados, é importante o seu tratamento para obtenção de resultados que 
permitam o melhor conhecimento da rede e implementação de ações corretivas. 

 
Possibilidades de tratamento de dados: 

• Receção dos dados sob a forma de ficheiro tipo CSV ou equivalente, conversão para 
Excel e tratamento direto em aplicação desenvolvida pelo utilizador.  

• Aplicações fornecidas pelos fornecedores dos data loggers, para instalação num 
computador do utilizador  

• Receção través de acesso a um portal de dados do fornecedor, que facilita a receção e 
visualização, incorporando ou não o tratamento dos dados. 

• Utilização de software especificamente  
dedicado a tratamento de ZMC’s, desenvolvido  
para o efeito por diversos fornecedores 
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G. Sistema Central de Telemetria / Telegestão (SCADA)  
 

Uma forma mais completa de receção e tratamento de dados é através de um sistema central de 
telemetria/telegestão, que pode, nomeadamente, já existir na entidade gestora. 

A implementação deste tipo sistemas de telemetria possibilita leituras e registos mais frequentes e 
fiáveis, eliminando a necessidade de estimativas ou de incertezas atribuíveis ao fator humano. 

O posto central de Telemetria, deverá estar preparado para rececionar e gerir todas as 
informações provenientes dos equipamentos de medida existentes na rede, nomeadamente 
medidores de caudal, medidores de pressão, analisadores de parâmetros químicos, entre outros.  

Funções principais; 

• Comunicar diretamente com as estações remotas (Logger) que estejam sob sua 
interdependência 

• Centralizar essas informações e fazer a sua gestão através de uma base de SQL, 
• Proceder de uma forma fácil e intuitiva à transferência da alarmística do sistema através de 

suporte e-mail ou SMS, 
• Ter a possibilidade de efetuar consultas de forma local e (ou) remotamente através de 

acesso Web com visualização detalhada de sinópticos, gráficos e (ou) relatórios 
operacionais de sistema. 

• Assegurar a sincronização do relógio de todas as unidades sob a sua interdependência.  
• Processar toda a informação e disponibiliza-la as várias áreas da empresa que, de acordo 

com as suas necessidades, poderão sustentar as suas decisões de intervenção. 
A Estação Central é geralmente composta por um computador, com software desenvolvido para 
esta aplicação, correndo em ambiente Windows.  

Nesta fase estará implementado um verdadeiro sistema de Monitorização, permitindo, na fase 
seguinte, passar ao desenvolvimento de capacidades para organizar e analisar os dados. Na 
maioria das entidades gestoras esta informacao e muito volumosa e torna-se premente garantir a 
agregação e o bom manuseamento dos dados disponíveis numa única plataforma de software que 
permita o seu armazenamento e disponibilização, de forma clara e estruturada, de acordo com os 
objetivos da sua utilização. 

Base de dados 

Os sistemas incluem uma base de dados do tipo SQL ou outra, incluindo todos os itens de 
configuração, bem como todos os dados em tempo real e arquivos (datados na fonte) de todas as 
unidades de campo. É ainda possível importar/ exportar ficheiros de configuração e sistema.  

Visualização  

Estes sistemas geralmente permitem a criação de sinópticos gráficos animados de todo o sistema 
ao qual estão ligados. A consulta poderá ser realizada através de listagens de sistema ou através 
de “Trend Graphics “desenvolvidos para o efeito pelo utilizador. Para uma mais fácil utilização e 
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desenvolvimento pelo utilizador o sistema permite a importação de arquivos de imagem em 
formato PNG, JPEG, GIF.  

Relatórios operacionais 

Estes sistemas permitem normalmente efetuar a transferência de informações arquivadas no 
banco de dados da estação Central para ficheiros em formato Excel. 

O desenvolvimento dos relatórios de Excel é feito a pedido do utilizador ou pela Estação Central 
na data pré configurada (todas as segundas-feiras, no final do mês, etc.) sendo o sistema ativado 
automaticamente. Além do armazenamento no disco rígido dos dados obtidos os relatórios podem 
ser automaticamente enviados via E-mail para uma lista de destinatários. 

H- Sistema Central de Telemetria / Telegestão (SCADA)  
 

Além da integração no Sistema de Telemetria/Telegestão, é sempre vantajosa a integração de 
todos os sistemas e informações complementares existentes nomeadamente de: 

- Sistemas de informação geográfica (SIG) 
- Sistemas ERP (“Enterprise Resource Planning”) 
- Sistemas de gestão de clientes 
- Sistemas de apoio à contabilidade 
- Sistemas de informação para operação e manutenção 
- Sistemas de gestão da informação laboratorial (LIMS) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É importante evitar as situações em que são recolhidas quantidades de dados de tal modo 
volumosas que se torna difícil o seu tratamento. 

A recolha de dados não é em si um fim, mas um meio de apoio à gestão, devendo por isso ser 
implementada na medida em que os dados podem ser tratados por forma a permitir o 
conhecimento da rede e implementação de melhorias continuas. 

Selecionar os equipamentos de acordo com o fim que se pretende alcançar. Se a finalidade é a 
deteção de fugas, uma precisão muito elevada não é um fator fundamental.  Mas os medidores de 
caudal devem ter uma sensibilidade a caudais muito baixos, para medir caudais mínimos 
noturnos. 

É conveniente verificar periodicamente a aferição dos medidores, a fim de evitar erros que 
falseiem os resultados. 

É conveniente estabelecer uma estratégia de implementação gradual do sistema de monitorização 
da rede, começando com uma zona que pode depois ser subdividida, ou duplicada após começar 
a obter bons resultados. 
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Aproveitando alguns dos medidores já existente, pode conseguir-se uma estratégia faseada e 
económica, e ir corrigindo as opções menos boas. 

A aplicação desta metodologia e de alguns dos equipamentos selecionados permitirá, sem 
grandes riscos, estabelecer uma primeira abordagem na monotorização da rede de 
abastecimento, dando evidencia as zonas e situações mais problemáticas e a necessitar de 
intervenção prioritária. Deste modo, poder-se-á começar a localizar e resolver problemas 
existentes e, simultaneamente, ir desenvolvendo o processo de monitorização, bem como a 
experiencia e o domínio sobre as técnicas envolvidas, de forma a adotar progressivamente uma 
abordagem mais estruturada, apoiada em dados de monitorização devidamente tratados. 
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