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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 Industria 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 municipal INOVA, SA,
responsável pela gestão integral do ciclo da água do concelho de
Cantanhede, para desenvolver um sistema capaz de melhorar a
distribuição de água no concelho.
A plataforma foi instalada na Estação de tratamento de Água de Olhos da
Fervença, que abastece água a cerca de 40.000 pessoas com um
consumo anual de 4.600.000 m3 (1.200.000.000 Galões).

Fonte: https://www.inova-em.pt/tags/abastecimento

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 módulo 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 a evolução dos custos médios
específicos de produção (€/m3) e do custo especifico de energia (€/kWh)
antes e após a instalação da plataforma SCUBIC para as diferentes
estações elevatórias.

Como pode ser concluído, através da digitalização da rede de distribuição
de água e com a implementação de soluções inteligentes, foi possível
reduzir os custos até 21%.

“A implementação do SCUBIC tem-se traduzido numa redução significativa dos
custos energéticos, resultado de um processo diário que gere de forma inteligente
um dos principais encargos associados à exploração do sistema de abastecimento
de água do Município de Cantanhede. Insere-se na estratégia da INOVA-EM de
incorporar na sua cadeia de valor, as mais recentes inovações tecnológicas,
visando a melhoria do seu desempenho.”
Nuno Laranjo
Diretor Financeiro na INOVA-EM
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