
The Intelligence to Act

Apresentação
ASTERRA MasterPlan é uma ferramenta que permite a captação 
de dados e informações úteis para o seu sistema de gestão de 
ativos, de uma forma simples. O nosso sistema patenteado 
utiliza um algoritmo que tem sido aperfeiçoado nos últimos cinco 
anos pela informação obtida pelo ASTERRA Recover, o nosso 
produto para deteção e análise de roturas. O algoritmo avalia 
deficiências nas condutas através de múltiplas imagens de radar 
de abertura sintética (SAR) e consegue observar toda a rede, 
inclusivamente em grandes cidades.

Com base nas imagens obtidas com espaçamento temporal, o 
algoritmo classifica em seguida diferentes segmentos de 
condutas com base na preponderância de fugas detetadas. Os 
dados são compilados num sistema de informação geográfica 
(GIS), resultando numa classificação de 1 a 5 para cada conduta: 
1 indica baixos níveis de deficiência na conduta; 5 indica altos 
níveis de deficiência. Os dados podem ser facilmente 
transpostos para qualquer sistema GIS ou ferramenta de gestão 
de ativos.

As entidades gestoras de água utilizam o MasterPlan para  obter 
mais informação sobre o estado das condutas da sua rede. O 
sistema é compatível com todos os sistemas GIS e softwares de 
planeamento de ativos e pode integrar atributos tais como idade 
da tubagem, material e histórico de reparações. O MasterPlan é 
uma ferramenta que permite a priorização dos investimentos a 
realizar nas remodelações das condutas.

MasterPlan: 
Água
Avaliação de Deficiências em 
Condutas
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Vantagens do 
MasterPlan 
O MasterPlan gera informações únicas que 
são impossíveis de obter de outra forma tais 
como a identificação de fugas no subsolo - 
fugas reais e não fugas estimadas com 
modelos estatísticos. O sistema é 
totalemente não invasivo pois os dados são 
obtidos por satélite e o tipo/dimensão do 
tubo não impactam na análise. A área de 
cobertura de 3.500 KM 2 observa e analisa os 
sistemas mais granulares a uma  velocidade 
e eficiência inigualáveis.

O que está incluído?
• Conjunto de dados GIS com níveis de

deficiência das condutas

• Relatório

•  Plataforma visualização online

• Serviço de apoio ao cliente

O MasterPlan  está disponível  como uma solução independente    ou como um adicional  à solução para 
deteção de fugas e análise ASTERRA Recover. O MasterPlan fornece informação de forma fácil, 
acessível e eficiente sobre o estado das condutas das redes de água. 

Sobre a ASTERRA
ASTERRA é uma empresa especializada em tecnologia que utiliza  imagens satélite  de radar de 
abertura sintética (SAR) para localizar e analisar humidade acumulada no subsolo. Os nossos 
produtos incluem o MasterPlan para avaliação de deficiência em condutas;  Recover para deteção 
de fugas; e EarthWorks para avaliação de infraestruturas terrestres.  A tecnologia da 
ASTERRA consegue ultrapassar nuvens, florestas e    até pavimento para avaliar redes de água e  
humidade no solo de forma rápida e eficiente. A primeira utilização a  nível comercial da tecnologia 
foi em 2016.   Desde então conseguimos detectar 36.000 fugas, poupar 35 milhões de m3 de 
água potável e 21.900 MHW de energia por ano.  Em Portugal a ASTERRA é representada pela 
ÁGUASISTEMAS, empresa de referência no mercado da água e ambiente.

Porquê o 
MasterPlan?
• Priorização de substituições através 

de uma avaliação de toda a rede

• Utilização eficiente dos ativos de 
avaliação acústica

• Fácil integração com sistemas de 
planeamento de substituições  de 
condutas

• Avaliação não invasiva, sem 
necessidade de escavações

• Funciona com todos os tipos e 
dimensões de tubagem

• Integração fácil com todos os 
sistemas GIS e ferramentas de gestão 
de ativos

Resultados obtidos

9% Low-medium levels
of deficiency

49% Low levels
of deficiency

6% Medium levels
of deficiency

12% Medium-high levels
of deficiency

24% High levels
of deficiency

Níveis de deficiências 
reduzidos

Níveis de deficiências 
médio - baixos

Níveis de deficiências 
médios

Níveis de deficiências 
médio - altos

Níveis de deficiências 
elevados
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