
Gestão Tecnológica Avançada

Water Network Services - WNS



O PONTO FORTE É A VALORIZAÇÃO DO CLIENTE E MELHORIA DO SEU DESEMPENHO.

PROPOSTA WNS

Redução da água não faturada 

Aumento da vida útil dos ativos

Redução do custo de energia

Garantir o fornecimento contínuo do abastecimento

Reduzir interrupções

VANTAGENS

Combinação das seguintes ações:

Gestão De Pressão,

Monitoramento Inteligente,

Pesquisa e Reparo de Vazamento

Gestão De Ativos.



Novo Modelo 

de Gestão

WATER NETWORK SERVICES - WNS 



AQUACIRCLE



Diagnóstico Cenários Planejamento

• Coleta de dados

• Análise do modelo hidráulico e ativos

• Avaliação operacional

• Análise multicritérios

Água não faturada x

desempenho dos ativos

• Identificação de questões contratuais

• Avaliação de impacto de ações anteriores

• Definição de cenários

• Análise e comparação dos resultados

Em termos de volumes de água e 

orçamento de investimento

• Definição e validação das ações
• Índices

• Regulação

• Metas

• Orçamento

• Planejamento

• Avaliação de Custo

• Acompanhamento e suporte

>250 operações 
todo ano
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Resultados - AquaCircle

Informações do DMC 16
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Resultados - AquaCircle

Informações 
Perujicã 
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Resultados - AquaCircle

Informações do DMC 16
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Foram elaborados 4 cenários diferentes:

• Não realizando nenhuma ação

• Ações sem controle de pressão

• Com ações moderadas em todos os quadrantes da “Cruz de Lambert”

• Realizando a substituição de 50% das redes
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 Planejamento de ações 

 Comparativo de metas e Valor aplicado

 Simulação de investimentos e gastos (previsão de financiamentos)

 Avaliação de ações de acordo com o valor disponível
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MODELAGEM HIDRÁULICA



Elaboração de um modelo hidráulico do setor

Modelo hidráulico realizado em

2 plataformas diferentes

 WaterCad

 EPANET
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Análises dos setores de estudo

dentro do modelo hidráulico

que está sendo recalibrado e

em conjunto com atividades de

campo de validação de

setorização.
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E-PULSE



O ePulse® avalia a condição das redes de distribuição e de

transmissão, procurando simultaneamente vazamentos, sem

necessidade de grandes escavações e interrupções de serviço.

BENEFÍCIOS

Método é rápido, sendo 1 km de tubo inspecionado por dia em média e

trabalha em materiais múltiplos (ferro fundido, ferro dúctil, aço e

argamassa forrada, amianto cimento, concreto).

Há uma quantidade mínima de equipamento que é usado durante uma

inspeção e um agente sozinho é suficiente para operá-lo
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INFLOWMATIX



WNS – INFLOWMATIX



NETSCAN



WNS – NETSCAN

Ferramenta de Gestão de Ativos e Planejamento de Investimento em Infraestrutura



Distribuição da extensão de rede por diâmetro nominal

Quando se realiza um estudo para planejar 

investimentos, sempre se cumpre a seguinte 

regra:

QUALIDADE DOS DADOS DE ENTRADA= 

QUALIDADE DOS RESULTADOS
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Evolução da extensão de rede instalada por ano e material
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Evolução da extensão de rede instaladas acumuladas por ano e material
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03 // Configuração da Ferramenta

As curvas de taxa de vazamentos 

correspondem a tendência de avarias de 

cada material ou família de materiais em 

função da sua idade.

Curvas de taxa de vazamentos

WNS – NETSCAN



Simulação de diversas propostas 

para renovação das redes, por 

exemplo:

1. Referência (sem investimento)

2. 100% critério Vazamentos

3. 100% critério Idade

4. 100% critério Idade ótima

5. 100% critério Setorização 

6. 100% critério TIR ou Taxa

Interna de Retorno
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O sistema disponibiliza a visualização de 

uma mapa temático para avaliação da 

infraestrutura planejada, conjuntamente 

com um plano de investimento para 

realização das melhorias ao longo dos 

anos.

2018 2033

WNS – NETSCAN



Duração do estudo: 15 anos (2019-2033)

Investimento anual para renovação:  

R$ 5,300,000 (taxa anual de 2,7%)

Critérios de análises e pesos:

• Critério Vazamentos: 64%

• Critério Setorização: 36%

Riscos considerados:

• Rede primária

Resultados esperados no período do 

estudo

• Redução da taxa de vazamentos em

10,7%

• Redução do volume de perdas físicas em 

10,6%

• Melhora na idade ótima de renovação em

14,5%
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IDROLOC
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AQUADVANCED



HIDRÁULICA
• Visão hidráulica (volume diário, fluxo noturno, NRW, etc.)

• Gestão de grandes clientes

• Mapa de registros acústicos e análise acústica

• Gerenciamento de pressão

QUALIDADE
• Exibir dados de sensores multiparâmetros

• Georreferenciamento de Pontos de Amostragem e Gerenciamento de 

Eventos

• Exibição de análises atuais e históricas

RECLAMAÇÕES E TRABALHOS DE CAMPO
• Acompanhamento de indicadores

• Acesso a intervenções passadas, em andamento e planejadas

• Georreferenciamento de reclamações e intervenções

GESTÃO E ANÁLISE DE EVENTOS
• Detecção de eventos avançados de processos e sistemas

• Estimativa automática de dados faltantes ou inválidos

FUNÇÕES DO MODELO
• Mapas hidráulicos (velocidade / fluxo, pressão, , etc.)

• Mapas de qualidade da água (fonte, área de influência, tempo de 

residência, etc.)

• Série de Sensores Virtuais x Série de Tempo Real

>900 cases
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 Implementação Geográfica dos Setores

 Georeferenciamento dos pontos de estudo 
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 Visão da mínima noturna

 Verificação das perdas ou rendimento do setor

 Inteligência artificial para definição de perfil do DMC
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 Fácil criação de comparativo entre áreas
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Vazão mínima noturna média de 18 l/s

Alarme 

Vazão acima de 24 l/s

Possível vazamento de 6l/s  



Foi enviado uma equipe 

para verificar a área e 

encontrado um 

vazamento!

Se este vazamento só 

fosse encontrado após 90 

dias haveria uma perda 

de aproximadamente:

45.000m³

Em apenas 1 mês de 

utilização do 

Aquadvanced!
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Média de 40 l/s

Aumento significativo na vazão, chegando a quase 80 l/s

Um possível vazamento 

WNS – AQUADVANCED



Foi enviado uma equipe 

para verificar a área e 

encontrado um 

vazamento!

Se este vazamento só 

fosse encontrado após 90 

dias haveria uma perda 

de aproximadamente:

155.000m³

Em apenas 1 mês de 

utilização do 

Aquadvanced!
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SICAM+
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AQUAPRED
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Obrigado!

Dúvidas entre em contato:

Ricardo Popov

Gerente de Desenvolvimento de Novos Negócios

Tel. (11) 4130-9366

Cel. (11) 9.7572-8699

ricardo.popov@suez.com
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