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AS CIDADES ESTÃO ENFRENTANDO AMBIENTES CADA 
VEZ MAIS DESAFIADORES

54% da população 
global vivia em cidades
em 2015

66% viverá em cidades
em 2050

Competindo para 
atrair visitantes, 
moradores, empresas 
e investimentos

A globalização tem 
internacionalizado a 
concorrência

Restrições orçamentárias 
devido à crise econômica e 
financeira

Expectativas mais elevadas 
da população em termos 
de gestão orçamental e de 
governança/ transparência

Os cidadãos esperam 
melhorias reais na sua 
qualidade de vida

Espaço urbano como 
espaço de 
desenvolvimento 
pessoal e de 
entretenimento

Aumento da 
Urbanização

Aumento da 
Competição 

entre cidades

Aumento da 
Pressão 

Financeira

Maiores 
Expectativas



E NO BRASIL, QUAL É O DESAFIO?

Perdas de água no Brasil > 40%
Consumo desnecessário de recursos impacta o consumidor e a produtividade da empresa

o Baixa efetividade na 
medição

o Irregularidades no 
faturamento

o Fata de setorização 
adequada

o Gestão de pressões 
inexistente

o Ausência de pesquisa de 
vazamentos não visíveis

o Clientes especiais ( < 1,0% das 

ligações; >50% da receita)

o Performance do sistema e 
controle de unidades 
operacionais (tanques, poços, 

setores, macromedição, ETAs..)

Perdas 

Aparentes
Perdas Reais

Deficiências no 

monitoramento



RUMO ÀS SMART CITIES
Coletar, gerenciar, analisar e processar dados das 
cidades 

Foco nos usuários graças aos dados urbanos.

COLETA DE DADOS

• FLUXOS (ÁGUA, ELECTRICIDADE, 
MOBILIDADE)

• USOS (ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RESÍDUOS)
• CONSUMO DE ENERGIA

FERRAMENTAS

DE APOIO À DECISÃO

SERVIÇOS

DE COLABORAÇÃO

APLICATIVOS

MONITORAR, 
AVALIAR, 
COORDENAR

FERRAMENTAS

EDUCACIONAIS

PARTICIPATIVO

DEMOCRÁTICO

PLATAFORMA

DIGITAL



REDES TORNANDO-SE 
INTELIGENTES

é preciso analisar a informação considerando

o processo de negócio

o estrutura de rede

o escala de tempo e espaço

TORNAR OS DADOS VALIOSOS

sensores são instalados parâmetros são medidos dados são coletados



WATER NETWORK SERVICES

• FOCO FORTE NO CLIENTE E MELHORIA DA PERFORMANCE

• LIMITAR OS RISCOS

• Compartilhamento de riscos operacionais e financeiros levando a uma alocação de recursos 
mais eficiente. 

• Mitigação de riscos de reputação e ambientais

Redução NRW (WNS offer)

Aumento da vida útil dos ativos (WNS offers)

Reduzir os custos de energia (adicional)

Garantir fornecimento contínuo (adicional)

Reduzir as interrupções do serviço (adicional)



AQUADVANCEDTM

Solução de TI desenvolvida por um operador de água para 
gerenciar de forma mais eficiente a rede de distribuição, 
possibilitando:

o Reduzir Custos Operacionais

o Atuar de forma proativa para atender 
as necessidades do sistema e dos 
clientes

o Controlar e monitorar o desempenho 
do sistema e a qualidade do serviço

o Economizar Água e Energia





SISTEMA PARA A GESTÃO OPERACIONAL DE 
REDES DE ÁGUA 

O AquadvancedTM é uma 
solução desenvolvida por 
operadores de água para 

operadores de água

AQUADVANCED

Medidores, Sensores, rede de 
comunicação, SCADA

Fornecimento de 
hardware e 

equipamentos 

Instalação, startup, 
suporte e 

treinamento

Comunicações e 
Hospedagem de 

dados

Licenciamento de 
Software

(SaaS ou In house)

Projeto Integral de Implantação

Acesso multicanal, interface intuitiva e modular.

O Aquadvanced proporciona aos operadores uma visão abrangente do
desempenho do sistema em tempo real.



SISTEMA PARA A GESTÃO OPERACIONAL DE 
REDES DE ÁGUA 
Caraterizado pelo uso simples, o AquadvancedTM coleta, administra e explora todos os dados e transforma 
eles em informação imprescindível para a toma de decisões 

• SCADA

• Modelo Hidráulico

• Informações da qualidade 

da água

• Geographical Information

System

• Automatic meter Reading 

(AMR)

• Smartmetering

• Historic database

• Gestão Operacional

• Gestão dos Clientes

EVENTOS & ANOMALIAS
o Eventos hidráulicos em tempo real

o Mapa de localização dos eventos

o Detecção e análise de anomalias
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INTERFACE SIMPLES 
o Web acesso, dispositivo móvel

o Conexão completa para SCADA, GIS, Gestão de Ativos, 

banco de dados (histórico)

o Personalização hierárquica de visualizações

RELATÓRIOS 

PERSONALIZADOS
o Relatórios personalizados e avançados

o Análise operacional

VISTA CARTOGRÁFICA
o Cartografia das redes

o Visualização gráfica dos dados de sensores em tempo real

o Calculo de Perdas em DMA

Rede de Sensores e 
Medidores



SISTEMA PARA A GESTÃO OPERACIONAL DE 
REDES DE ÁGUA 
O AquadvancedTM, uma ferramenta para uma coordenação mais eficiente das equipes de campo

▪ Gestão avançada de eventos (Detecção de 
vazamentos, gestão da pressão, etc.).

▪ Gestão de incidências: causas, localização e 
passo a passo para sua resolução



SISTEMA PARA A GESTÃO OPERACIONAL DE 
REDES DE ÁGUA 
AquadvancedTM, benefícios para todos os interessados, desde operadores e autoridades, até o cliente final 

• Operadores
• Melhoria da eficiência da 

rede

• Simplifica a operação diária

• Melhora a produtividade 
das equipes de campo

• Redução do custo operacional

• Controle da qualidade da água

Autoridades Locais

• Imagem de “Smart City” 

• Otimização do uso dos 
recursos 

• Melhoria da satisfação 

• Melhoria de comunicação

Consumidores

• Melhoria da prestação do serviço

• Controle ativo de incidências

• Melhor atendimento

Gerenciamento em tempo real Redução das  perdas

Redução de energiaMaior Eficiência Operacional Informação precisa

Melhor qualidade de água

Melhor satisfação do cliente



OUTRAS TECNOLOGIAS 
EXCLUSIVAS DISPONÍVEIS

AquaCircleTM é uma ferramenta
de análise interna (diagnóstico)
para avaliação da eficiência das
redes de água.

O iDROLOC é um sistema de detecção de
vazamento usando um gás traçador, sem
interrupção no serviço de água. Oferece
uma alternativa mais precisa e efetiva ao
método de métodos acústicos, detectando
vazamentos que são ignorados pelo último
sistema.

METRAWA é uma solução que projeta o
plano ideal de renovação e reabilitação para
redes de distribuição de água potável.
Facilita a tomada de decisões através de
uma análise de multicritérios.

O ePulse® avalia a condição
das redes de distribuição e de
transmissão, procurando
simultaneamente vazamentos,
sem necessidade de grandes
escavações e interrupções de
serviço.



OBRIGADO!


