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SOFTWARE DE OTIMIZAÇÃO EM TEMPO REAL
PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

EMPRESA

A SCUBIC tem como missão ajudar as entidades gestoras de água na sua
digitalização e transição para a Indústria 4.0. A SCUBIC dedica-se ao
desenvolvimento de soluções de gestão inteligente, as quais permitam
reduzir os custos energéticos, a pegada de carbono e tornar os sistemas
hídricos mais sustentáveis.
A SCUBIC foi comissionada pela empresa Águas do Centro Litoral,
pertencente ao grupo Águas de Portugal, para desenvolver um sistema
capaz de melhorar a distribuição de água no concelho de Penacova. A
plataforma SCUBIC foi instalada na Estação de tratamento da Ronqueira,
que abastece água a cerca de 40.000 pessoas com um consumo anual de
1.700.000 m3 (450.000.000 Galões).

Fonte: Penacovactual.pt

Com o objetivo de reduzir os custos associados com a distribuição de
água, a plataforma agregou as diferentes fontes de dados da operação
(SCADA, Telemetria, Sensores) e juntamente com algoritmos com
inteligência artificial conseguiu prever os consumos futuros (24h) de água.
Esta informação é conjugada com os preços de energia e a autoprodução (painéis solares), no modulo de otimização, de modo a encontrar
a operação diária com o menor custo. Toda esta informação é
disponibilizada numa plataforma web especialmente desenvolvida para
redes de água.

RESULTADOS

Através de uma operação otimizada em tempo real, é possível reduzir os
custos associados com a operação de captação e distribuição de água.
Nos gráficos seguintes, é possível verificar o consumo de energia
distribuído pelos tarifários comparando com o período homólogo do ano
anterior, com e sem SCUBIC.

Sem SCUBIC

Com SCUBIC

Através da digitalização da rede de distribuição de água e com a
implementação de soluções inteligentes, foi possível reduzir os custos
médios específicos de produção (€/m3) e do custo específico de energia
(€/kWh) e o consumo específico de energia (kWh/m3).

“A utilização da plataforma SCUBIC, cujo interface é bastante amigável, foi mais
um importante passo para a maximização da eficiência nos sistemas de
abastecimento de água da AdCL.”
José Caseiro
Diretor da Manutenção na Águas do Centro Litoral
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