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Resumo 

O objectivo da presente dissertação consiste no desenvolvimento e na aplicação de um modelo 

operacional de apoio à decisão para a selecção da técnica de reabilitação de condutas de 

abastecimento de água ou de condutas elevatórias de águas residuais mais adequada. Para esse 

efeito, efectuou-se um levantamento das técnicas de reabilitação de condutas actualmente existentes 

no mercado, tendo-se identificado seis técnicas diferentes, organizadas em dois grandes grupos: 

técnicas de revestimento interior das condutas (i.e., revestimento com argamassa de cimento ou com 

resinas epoxy) e técnicas de re-entubamento (i.e, re-entubamento simples, por destruição da tubagem 

existente, com tubo com diminuição diametral temporária e com tubo de parede dobrada). 

O modelo operacional de apoio à decisão encontra-se inserido no processo de reabilitação 

(metodologia) que foi estruturado em quatro fases distintas: Fase I – Caracterização do sistema; Fase 

II – Decisão estratégica; Fase III – Implementação; e Fase IV – Monitorização, avaliação e revisão. O 

modelo operacional refere-se à Fase II da referida metodologia. O modelo foi materializado sob a 

forma de duas árvores de decisão de acordo com uma das suas principais variáveis de decisão – o 

tipo de zona de intervenção (i.e., zona rural ou zona urbana). 

O modelo operacional desenvolvido foi aplicado a seis casos de estudo diferentes: dois re-

entubamentos simples, uma intervenção em vala aberta, um re-entubamento com tubo de parede 

dobrada e um re-entubamento simples com criação de by-pass gentilmente cedidos pela EPAL, S.A., 

e um re-entubamento por destruição da tubagem existente fornecido pela SANEST, S.A. A aplicação 

a casos de estudo foi fundamental para uma validação preliminar do modelo, embora apenas parcial, 

dado se terem analisado apenas seis casos, tendo dado um aspecto prático, essencial, a esta 

dissertação. Estes casos de estudo permitiram testar e melhorar o modelo durante o seu 

desenvolvimento.  

Por fim, à noção de reabilitação, seria essencial acrescentar que deve ser um processo o mais eficaz 

possível, efectuado de uma maneira rápida, com o mínimo de incómodos para os consumidores e 

utilizadores da via pública, e o mais económico possível. Foi com base nestes quatro aspectos que se 

procurou que o modelo operacional desenvolvido completasse o processo de reabilitação de sistemas 

de abastecimento de água em Portugal. 

Palavras-Chave: reabilitação, sistemas de abastecimento de água, re-entubamento, revestimento, 

modelo operacional. 
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Abstract 

The present research work aims at the development and the application of an operational decision 

support model for selecting of the best water supply system (or wastewater pumping system) 

rehabilitation technique. Thus, a thorough review of the state of the art rehabilitation techniques has 

been carried out. Six different techniques have been identified, divides in two main groups: internal 

lining techniques (i.e., cement lining and spray lining) and relining techniques (i.e., ordinary relining, 

pipe bursting, rolldown and sublining). 

The decision support model is part of the rehabilitation process (methodology) that can be divided in 

four main stages (steps): Stage I – System characterization; Stage II – Strategic decision; Stage III – 

Implementation; and Stage IV – Monitoring, evaluation and revision. The operational model refers to 

the Stage II. This model consists of two flowcharts according to the type of landscape-area were the 

pipe is installed (i.e., rural or urban area). 

This decision support model was applied to six different case studies: two relinings, one pipe trench 

intervention, one sublining and one by-pass created with relining presented by EPAL, S.A., and one 

pipe-bursting presented by SANEST, S.A.. The application of the model to these case studies was of 

the outmost importance for its preliminary validation, although partial because only six case studies 

were analysed, giving the practical insight that this research work needs. These case studies allowed 

testing and improving the model during its development. 

Finally, it should be emphasised that rehabilitation should be an effective, fast, minimum disturbance 

and economically advantageous process. The operational model has been developed based on these 

four aspects in order to complete the rehabilitation process of water supply systems in Portugal.  

 

Key Words: rehabilitation, water supply system, lining, relining and operational model.      
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Enquadramento 

Os sistemas de abastecimento de água (SAA) são infra-estruturas de suporte de um serviço básico 

para a saúde pública que consiste no abastecimento de água com qualidade para consumo humano 

em quantidade e pressão às populações. São construídos e operados por forma a transportar, a 

armazenar, a tratar e a distribuir água às populações. A estas funções correspondem um conjunto de 

componentes (e.g., captações, sistema adutor, reservatórios, estações elevatórias, redes de 

distribuição), cada uma das quais com diferentes órgãos constituídos por obras de construção civil, 

equipamentos eléctricos e electromecânicos, acessórios, instrumentação e equipamentos de 

automação e controlo (Sousa, 2001). 

Desde sempre que, qualquer aglomerado populacional, teve necessidade de controlar e/ou racionar o 

consumo de água potável. Assim sendo, ao longo da história da civilização humana consegue-se 

encontrar prova de aquedutos, termas, reservatórios, etc., das mais variadas formas e dos mais 

variados materiais. Com o passar do tempo, sente-se a necessidade de manter em bom estado de 

funcionamento os sistemas de abastecimento de água. 

Em países desenvolvidos, grande parte dos sistemas de abastecimento de água foram projectados e 

implementados há dezenas de anos e, actualmente, as entidades gestoras enfrentam problemáticas 

de uma manutenção operacional, eficiente e de confiança por forma a garantir abastecimento de água 

em quantidade e qualidade suficientes às populações. O envelhecimento dos SAA é natural e 

inevitável e, à medida que estes componentes atingem o final da vida útil, o número de fugas tende a 

aumentar, as rupturas e interrupções do abastecimento tornam-se cada vez mais frequentes,  e os 

custos de manutenção do sistema aumentam. Em consequência, as entidades gestoras são 

confrontadas com a necessidade de reparar, reabilitar ou substituir os diferentes componentes do 

sistema. Questões como “o quê”, “onde”, “quando” e “como” são levantadas (Vanier, 2000). Os 

engenheiros dessas entidades gestoras são confrontados com a tomada de uma série de decisões 

que têm que ser baseadas em informações acerca das características das condutas, muitas vezes 

incorrectas ou incompletas. 

Muitos dos sistemas de abastecimento de água actuais já excederam largamente o tempo de vida útil 

para o qual foram dimensionados. Entende-se por vida útil (técnica) de um componente de uma  infra-

estrutura de abastecimento de água como o período durante o qual este desempenha 

adequadamente as funções para as quais foi concebido e projectado, sem que para tal hajam custos 

de manutenção e reparação imprevistos. A infra-estrutura sendo constituída por um conjunto de 

componentes de diferente natureza, com vidas úteis também diferentes e datas de construção 

diversas apresenta uma vida útil indefinida. 

Hoje em dia, tem-se verificado uma necessidade constante de intervenção nos sistemas de 

abastecimento de água. Desta forma, é indispensável definir estratégias de intervenção através de 



 
2 

procedimentos, normas e modelos de apoio à decisão no que se refere a como, quando, onde e o que 

fazer em cada situação específica. 

Actualmente, praticamente todos os SAA já se encontram construídos, restando a árdua tarefa de 

geri-los, operá-los e mantê-los de uma forma eficiente e eficaz. Muitos sistemas enfrentam o 

problema do envelhecimento das suas infra-estruturas (desde estações de tratamento até às 

condutas), o que se traduz na ocorrência de avarias e interrupções de abastecimento cada vez mais 

frequentes, um elevado volume de perdas (físicas) de água e elevados custos de manutenção 

curativa (reparações). Neste contexto, os principais investimentos actuais e futuros em SAA 

referem-se a diversos tipos de intervenções de reabilitação. 

Existem inúmeras alternativas e técnicas de reabilitação de condutas (em pressão) de abastecimento 

de água. A selecção da alternativa mais adequada para cada caso (e.g., substituição da conduta com 

ou sem vala aberta) e o estabelecimento de prioridades de reabilitação são condicionadas por 

aspectos económicos, de minimização de risco e externalidades à própria entidade gestora 

(coordenada com os planos de pavimentação de vias ou intervenções noutras infra-estruturas 

envolvidas, por forma a minimizar custos, interrupções de abastecimento e perturbação a terceiros). 

1.2 Objectivos e metodologia 

O presente trabalho consiste no desenvolvimento de uma metodologia, materializada num modelo 

operacional, para a selecção da técnica de reabilitação mais adequada para condutas de sistemas de 

abastecimento de água. Para o efeito, é efectuado um levantamento exaustivo das técnicas de 

reabilitação mais utilizadas (e.g., pipe relining ou pipe bursting), dos seus custos relativos, das 

vantagens e inconvenientes e de critérios de selecção utilizados em cada caso. A metodologia 

seguida no presente trabalho pode ser sintetizada nas seguintes fases: 

• Uma revisão literária com o levantamento de: técnicas de reabilitação utilizadas em obras de 

construção civil, em condutas de abastecimento de água e em reservatórios; metodologias de 

apoio à decisão na reabilitação de SAA; e diferentes tipos de materiais e órgãos (e.g., 

válvulas) utilizados em condutas de sistemas de abastecimento de água. 

• Estabelecimento de uma matriz de critérios (metodologia) para a selecção da alternativa e da 

técnica de reabilitação mais adequada para condutas em função do tipo de intervenção a 

efectuar. A construção desta matriz tem por base a discussão das vantagens e desvantagens 

dos vários métodos em função do material, diâmetro e estado de conduta existente, pressão 

da rede, vida útil expectável após a reabilitação, tipo de ligação a aplicar entre troços 

reabilitados, tipo de transição a utilizar na ligação à tubagem existente, e do histórico de 

aplicações. 

• O desenvolvimento de uma metodologia para o processo de reabilitação de condutas e a 

pormenorização de uma das suas fases referente ao modelo operacional de apoio à decisão. 

• Aplicação do modelo operacional proposto a diferentes casos de estudo da entidade gestora 

da rede de distribuição de água de Lisboa – Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A. 
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(EPAL) – e de outras entidades, por forma a testar e a validar o modelo operacional 

desenvolvido. 

• Conclusões e recomendações para a aplicação da metodologia desenvolvida a outros 

sistemas de abastecimento, sabendo que estes terão diferentes características do que o de 

Lisboa e que, eventualmente, será necessário proceder a afinações do modelo. 

 

1.3 Estrutura e conteúdo 

O texto está estruturado em cinco capítulos, referências bibliográficas e um conjunto de anexos que 

contêm dados e informações complementares do texto principal.  

Ao presente capítulo introdutório (Capítulo 1), sucede-se o Capítulo 2 (Revisão Literária), onde é 

apresentada a terminologia associada à reabilitação de condutas de forma a familiarizar os futuros 

utilizadores do modelo operacional proposto, e leitores da presente dissertação, com vocabulário 

associado à reabilitação. Apresenta-se um levantamento das características dos principais das 

tubagens, válvulas e grupos electrobomba. Efectuou-se um levantamento das principais técnicas de 

reabilitação de condutas (revestimentos interiores e re-entubamentos) e dos tipos de reabilitação de 

reservatórios, e uma breve nota sobre reabilitação em equipamentos e estações elevatórias. Para 

finalizar o capítulo apresenta-se uma súmula dos vários tipos de modelos de apoio à decisão para a 

reabilitação de SAA. 

O Capítulo 3 é iniciado com uma síntese das vantagens e inconvenientes das principais técnicas de 

reabilitação de condutas assim como das características dos materiais constituintes de condutas. Este 

síntese serviu de suporte para a definição das principais variáveis de decisão do modelo operacional 

desenvolvido para a selecção da técnica de reabilitação mais adequada a cada caso. Apresenta-se, 

de seguida, a metodologia proposta para a decisão do processo de reabilitação, que inclui uma 

metodologia geral constituída por quatro fases distintas e a descrição de pormenor da Fase II 

correspondente ao modelo operacional de decisão. Este modelo é apresentado sob a forma de 

árvores de decisão. 

No Capítulo 4 apresenta-se a aplicação do modelo operacional proposto a seis casos de estudo. As 

análises comportam uma descrição geral, a aplicação da metodologia, o acompanhamento da 

implementação da técnica (em dois dos casos) e uma breve discussão de resultados.  

Por fim, no Capítulo 5 encontra-se uma síntese do trabalho, as principais conclusões da pesquisa 

efectuada e as advertências para futuras análises utilizando este modelo; também são efectuadas 

recomendações para eventuais melhorias ao modelo proposto, pois este deve ser um processo 

contínuo de aperfeiçoamento e afinação para melhor servir o utilizador. 
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2. REVISÃO LITERÁRIA 

2.1 Introdução 

O presente capítulo incide numa abordagem aos termos mais comuns utilizados em reabilitação, os 

seus respectivos conceitos e definições. Posteriormente é efectuado um resumo dos componentes de 

sistemas de abastecimento de água tais como: tubagens e acessórios, válvulas e ventosas e bombas 

hidráulicas. 

Depois de efectuar um enquadramento das obras de reabilitação na construção civil em geral, 

efectua-se o levantamento detalhado das principais técnicas de reabilitação actualmente utilizadas em 

sistemas de abastecimento de água, mais concretamente em condutas, reservatórios, estações 

elevatórias e equipamentos. 

Este capítulo inclui ainda um breve revisão do estado da arte em termos de metodologias de apoio à 

decisão para a reabilitação de sistemas de abastecimento de água, com uma revisão mais detalhada 

sobre o modelo CARE-W.  

2.2 Terminologia associada à reabilitação 

A reabilitação de uma conduta de SAA é necessária quando se detectam fugas ou roturas, se 

verificam problemas de qualidade de água devido a corrosão da conduta existente, quando se 

pretende um aumento da capacidade de transporte (ou reposição da capacidade inicial da conduta 

devido à ocorrência de incrustações). 

Considera-se pertinente apresentar, nesta fase do trabalho, a base terminológica utilizada na presente 

dissertação, dado que termos como reabilitação, substituição ou renovação são muitas vezes 

incorrectamente utilizados e os conceitos confundidos. Por exemplo, reabilitação de um SAA pode 

incluir substituição do troço de conduta ou apenas um reforço ou reparação do mesmo. Apresenta-se 

no Quadro 2.1 a definição de um conjunto de termos relacionados com a reabilitação de acordo com 

Alegre et al. (2004). 
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Quadro 2.1 – Palavras-chave de terminologia no que se refere a reabilitação (Alegre et al., 2004) 

Terminologia 

em português em inglês 

Definição Observações 

Avarias em 
condutas 

Detected 
leaks ou 
ruptures 

Fugas ou roturas de água detectadas 
em redes de adução e/ou distribuição 
que necessitam de medidas de 
reparação/renovação. Incluem-se 
não só as avarias nas tubagens, mas 
também defeitos em válvulas ou 
acessórios. 

As avarias que ocorram na junta 
entre a conduta e o ramal devem ser 
contabilizadas como avarias em 
condutas se implicarem interrupção 
do seu funcionamento e como 
avarias de ramal nas restantes 
situações. 

 

Reabilitação 

 

Rehabilitation 

Qualquer intervenção física que 
prolongue a vida de um sistema 
existente e/ou melhore o seu 
desempenho estrutural, hidráulico 
e/ou de qualidade da água, 
envolvendo uma alteração da sua 
condição ou especificação técnica. 

Em geral, refere-se ao sistema ou a 
um seu sector e não a componentes 
individuais (ex.: conduta isolada, 
grupo electrobomba, válvula).  

A reabilitação estrutural inclui a 
substituição e a renovação.  

A reabilitação hidráulica inclui a 
sunbstituição, o reforço e, 
eventualmente, a renovação.  

A reabilitação da qualidade da água 
inclui a substituição e a renovação. 

Reconstrução Renewal É um caso particular de substituição 
em que a função da nova instalação 
é a mesma que a da existente. 

Na prática, isto significa normalmente 
que tem o mesmo diâmetro nominal 
(caso das tubagens), a mesma 
potência nominal (sistemas de 
bombeamento), etc. 

Recuperação Refurbishment Todos os métodos de recuperação 
das instalações existentes, para 
atingirem o desempenho pretendido 

Recuperação é sinónimo de 
renovação e aplica-se a grupos 
electrobomba e a outros 
equipamentos electromecânicos. 

Reforço Reinforcement Construção de uma instalação 
adicional que complemente a 
capacidade de outra já existente ou 
que lhe sirva de alternativa. 

 

Renovação Renovation Qualquer intervenção física que 
prolongue a vida do sistema, no seu 
todo ou em parte, que melhore o seu 
desempenho no seu todo ou em 
parte, mantendo a capacidade e a 
função iniciais. 

A renovação pode incluir a 
reparação. 

Reparação Repair Intervenção destinada a corrigir 
anomalias localizadas 

 

Revestimento Relining Aplicação in situ de um revestimento 
não estrutural que proporcione 
protecção de uma tubagem existente 
contra a corrosão, como argamassa 
de cimento ou revestimento epoxy, 
após remoção de todos os depósitos 
do interior. 

O revestimento é um trabalho de 
renovação. 

Substituição Replacement Substituição de uma instalação 
existente por uma nova quando a que 
existe já não é utilizada para o seu 
objectivo inicial. 

A capacidade da nova instalação 
pode ser diferente da substituída. No 
caso de condutas, deve contabilizar-
se como substituição a instalação de 
revestimentos internos estruturais. 
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2.3 Componentes de sistemas de abastecimento de água  

2.3.1 Tipos de componentes 

Um sistema de abastecimento e distribuição de água pode considerar-se constituído por um conjunto 

de partes. A cada uma destas partes correspondem-lhe órgãos, constituídos por obras de construção 

civil, equipamentos eléctricos e electromecânicos, acessórios, instrumentação e equipamentos de 

automação e controlo. Cada órgão, num sistema de abastecimento e distribuição, tem um 

objectivo/função (Sousa, 2001). 

Em sistemas de abastecimento de água existem diferentes componentes: condutas ou tubagens, 

estações elevatórias, reservatórios e equipamentos diversos que, neste capítulo, serão alvo de uma 

caracterização detalhada. 

2.3.2 Tubagens e acessórios 

2.3.2.1 Introdução 

As condutas dos sistemas de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais têm como 

função o transporte do fluido (água). Podem ser constituídas por diversos tipos de materiais: 

fibrocimento (FC), aço carbono, ferro fundido dúctil (FFD), policloreto de vinilo (PVC), polietileno de 

alta densidade (PEAD) e poliéster reforçado com fibra de vidro (PRFV). No presente subcapítulo 

analisou-se o campo de aplicação de cada tipo de material, o modo como as condutas devem ser 

instaladas, as suas características físicas e mecânicas, as suas dimensões e os acessórios 

disponíveis (Dias, 2004). 

2.3.2.2 Fibrocimento (FC) 

As condutas de fibrocimento foram muito utilizadas nas décadas de 60 e 70 para condutas em 

pressão. As condutas são compostas por fibras de amianto e cimento. Actualmente, este material caiu 

em desuso dada a natureza cancerígena de um dos seus componentes, o amianto, existindo, no 

entanto, extensões significativas de condutas deste material em redes mais antigas. 

As condutas deste material apresentavam classes de pressão CL6, CL12, CL18, CL24 e CL30, 

correspondentes a pressões nominais de 3, 6, 9, 12 e 15 kg/cm2  respectivamente (i.e., 30, 60, 90, 

120 e 150 m c.a.). A união destas condutas era efectuada, tipicamente, com juntas flexíveis do tipo 

Gibault em FF. Os acessórios destas condutas eram em FF. 

2.3.2.3 Aço carbono 

As condutas de aço carbono utilizam-se em sistemas de abastecimento de água, de drenagem de 

águas residuais e de águas pluviais e em emissários submarinos. Estas condutas permitem 

temperaturas de líquido e pressões elevadas. 

São fabricadas varas lisas, pelo que é possível efectuar uniões entre tubos de três formas: uniões 

roscadas, flangeadas ou soldadas. A primeira possibilidade requer a abertura de roscas nas 
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extremidades dos tubos, a segunda requer que sejam soldadas flanges e a terceira requer soldadura 

topo-a-topo. 

As tubagens de aço carbono são fabricadas em varas lisas de 6 m para diâmetros inferiores a 8” e de 

12 m para diâmetros superiores. O aço carbono tem um módulo de elasticidade de ca. 150 GPa e 

permite pressões de serviço elevadas podendo chegar a cerca de 6.0 MPa (i.e., 600 m c.a.). Estas 

condutas apresentam uma gama de diâmetros que varia entre 1/8” e 44”. 

Os acessórios de aço fornecidos para este tipo de tubagens são uniões, curvas de 45° e 90°, tês, 

cruzetas, forquilhas, cones de redução, tampões e flanges com a mesma gama de diâmetros 

nominais das tubagens.  

2.3.2.4 Ferro Fundido Dúctil 

As condutas de ferro fundido dúctil (FFD) para escoamentos em pressão são particularmente 

adequadas para sistemas de abastecimento e distribuição de água, condutas fixas de irrigação e 

transporte de produtos químicos agressivos.  

É possível encontrar diversos tipos de ligação dos tubos: por juntas automáticas Standart simples ou 

travadas, e por juntas flangeadas. As juntas automáticas requerem tubos com uma boca onde se 

encontra um anel de borracha que garante a estanquidade, para além dos kits de travamento 

adequados, no caso de ser necessário efectuar uma junta travada. As juntas flangeadas requerem 

tubos flangeados ou tubos de junta automática, onde se coloca uma união para flange.  

As tubagens em ferro fundido dúctil fornecidas em comprimentos variáveis em função do diâmetro e 

com DN variáveis entre 60 e 2000 mm, podem ser instaladas por juntas automáticas, ou por juntas 

flangeadas, pelo que é possível encontrar tubagens lisas, abocardadas ou flangeadas. Estas tubagens 

têm como revestimento externo uma camada de zinco com pintura betuminosa ou epoxídrica e como 

revestimento interior uma camada de argamassa de cimento de alto forno ou poliuretano. O ferro 

fundido dúctil tem um módulo de elasticidade de 170 GPa, um peso específico de ca. 7000 kg/m3 e 

permite pressões de serviço até 6.4 MPa para juntas automáticas e até 4.0 MPa para juntas 

flangeadas.  

Refira-se, por exemplo, os acessórios de FFD fornecidos pela empresa Saint-Gobain para este tipo de 

tubagens: uniões para flange, curvas de 11°15’, 22°30’, 45° e 90°, tês simples e de redução, cones e 

placas de redução e flanges cegas. 

2.3.2.5 Policloreto de Vinilo (PVC) 

As condutas de policloreto de vinilo (PVC) lisas utilizam-se em sistemas sob pressão e com superfície 

livre, sendo a sua utilização mais comum em sistemas de abastecimento, de irrigação e para 

transporte de produtos químicos. 
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É possível encontrar dois tipos de união dos tubos: por colagem e por juntas integrais. A primeira 

possibilidade requer tubos com uma boca para colagem e a segunda requer uma boca onde se insere 

um anel de borracha de forma a garantir a estanquidade necessária.  

As condutas em PVC lisas para escoamento sob pressão podem ser instaladas por colagem ou por 

juntas integrais, pelo que é possível encontrar tubagens lisas, tubagens com uma boca para colagem 

e tubagens com uma boca para junta integral. O PVC tem um módulo de elasticidade de ca. 3 GPa, 

um peso específico de ca. 1400 kg/m3 e permite pressões de serviço até 1.6 MPa, estando disponível 

em três classes de pressões nominais PN 6, PN 10 e PN 16. Estas condutas são fornecidas em varas 

de 6 m com diâmetros entre 32 e 800 mm. 

Os acessórios de PVC, neste tipo de tubagens, são uniões, curvas, tês, cruzetas, cones de redução e 

flanges. 

2.3.2.6 Polietileno de Alta Densidade (PEAD) 

As tubagens de polietileno de alta densidade (PEAD) adequam-se ao transporte de água em sistemas 

de abastecimento, de rega, a captações e estações elevatórias, à drenagem de águas residuais e 

pluviais, a emissários submarinos, a estações de tratamento e ao transporte de produtos químicos 

agressivos ou de produtos sólidos. Existem também tubagens menos utilizadas de polietileno de baixa 

(PEBD) e de média densidade (PEMD). 

É possível encontrar no mercado três tipos de união dos tubos: soldadura topo a topo, juntas de 

electrofusão, juntas de compressão e flanges. A primeira possibilidade requer tubos com a mesma 

densidade e consiste na ligação do topo dos tubos após aquecimento (220°C) e sua compressão. A 

junta de electrofusão exige que os tubos sejam ligados entre si por uma união em polietileno, que tem 

incorporada uma resistência eléctrica e, aquando da aplicação de energia eléctrica, as paredes em 

contacto fundem-se. As juntas de compressão são acessórios, também em polietileno, que permitem 

a união de duas pontas lisas de tubo por encaixe, com uma rosca que comprime uma cunha sobre 

cada extremidade do tubo. As juntas flangeadas requerem que sejam soldados colarinhos nas 

extremidades dos tubos por forma a aplicar as flanges louca de aço. 

As características das tubagens de PEAD variam consoante a resina que é utilizada, podendo ser 

MRS 63, MRS 80 e MRS 100. O PEAD tem um módulo de elasticidade variável entre 0.7 e 1 GPa, um 

peso específico de ca. 950 kg/m3 e permite diversas pressões nominais entre PN 3,2 e PN 20. As 

condutas são fornecidas em varas de 6 e 12 m ou em bobines de 50 ou 100 m de comprimento (para 

diâmetros inferiores a 110 mm) e têm diâmetros entre 25 e 1200 mm. 

Os acessórios de PEAD são uniões de electrofusão e de compressão, curvas de 45° e 90°, tês, 

tomadas de carga, cones de redução, flanges, tampões, colarinhos e batentes com a mesma gama 

de diâmetros nominais das tubagens e com todas as possibilidades de juntas. 

2.3.2.7 Poliéster Reforçado a Fibra de Vidro (PRFV) 

As condutas de poliéster reforçado a fibra de vidro (PRFV) adequam-se a sistemas de abastecimento 

de água, a drenagem de águas residuais e de águas industriais, a emissários submarinos e à 
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reabilitação de tubagens, por aplicação destes tubos no interior dos existentes. Estas condutas podem 

permitir temperaturas de líquido até 90°C. 

Existem duas formas de união dos tubos. A primeira possibilidade requer tubos com diâmetros 

inferiores a 300 mm, enquanto que a segunda possibilidade adequa-se a diâmetros superiores a 300 

mm, sendo que ambas consistem em colocar uma união de PRFV, instalando no interior desta um 

dispositivo elástico plurilabial. 

As tubagens de PRFV apenas pode ser instaladas utilizando uniões de PRFV. O PRFV pode ter 

resistências à compressão diametral de 2.5, 5.0 e 10.0 kN/m2, um módulo de elasticidade de ca. 13.3 

GPa e um peso específico de ca. 1700 kg/m3 e pode ter pressões nominais de 0.1, 0.6, 1.0 e 1.6 MPa. 

Estas condutas são fornecidas em varas de 6 m de comprimento e apresentam uma gama de 

diâmetros que varia entre 200 e 2400 mm. 

Os acessórios existentes são uniões, curvas de 11°15’, 22°30’, 30°, 45°, 60° e 90°, tês, reduções e 

tampões com a mesma gama de diâmetros nominais das tubagens e em três tipos de materiais 

diferentes: PRFV, ferro fundido dúctil e chapa de aço.  

2.3.2.8 Síntese 

Os materiais mais utilizados em sistemas de abastecimento de água são: o polietileno (PEAD), 

policloreto de vinilo (PVC) e o ferro fundido dúctil (FFD), embora este último apresente um maior 

custo. O PEAD permite pressões até 200 m c.a. e devido à possibilidade de uniões soldadas, por um 

processo de electrofusão, tem menos perdas de água do que os restantes materiais, cujas uniões são 

abocardadas, garantindo a estanquidade através de anéis de borracha. O PVC permite pressões até 

160 m c.a. e, com base nos dados obtidos neste trabalho, apresenta o menor custo de aquisição, para 

a mesma classe de pressão. O FFD permite pressões superiores do que os materiais poliméricos 

(PEAD e PVC), até ao valor máximo de 640 m c.a. (função do diâmetro), mas os custos das condutas 

deste material são maiores.   

De acordo com Baptista e Alegre (2000), para sistemas hidráulicos que necessitem de grandes 

diâmetros, o aço carbono e o FFD são os mais adequados, uma vez que o PEAD e o poliéster 

reforçado a fibra de vidro (PRFV) têm custos mais elevados e não permitem pressões tão elevadas – 

o aço carbono e o FFD permitem pressões superiores a 600 m c.a., enquanto que o PEAD e o PRFV 

não permitem pressões superiores a 200 e 160 m c.a., respectivamente. Devido ao facto de não 

terem sido disponibilizados custos unitários de condutas com grandes diâmetros, não foi possível 

verificar estas comparações. 

Verifica-se, no entanto, que há uma grande variabilidade e aleatoriedade dos custos destes materiais 

no tempo, por razões de funcionamento do mercado. 

O Quadro 2.2 indica qual a correspondência entre os materiais originais de cada conduta e o processo 

de reabilitação que estas podem admitir. Será de salientar que este quadro não é vinculativo pois os 

processos poderão ser sempre adaptados à situação em causa.  
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Quadro 2.2 – Correspondência entre técnicas de reabilitação  
e materiais originais das condutas (CSIRO, 2007) 

Técnica / Material PEAD PRFV PVC FFD Betão Fibrocimento Aço Carbono 

Revestimento com argamassa de 
cimento 

   � �  � 

Revestimento com resinas Epoxy    � � � � 

Re-entubamento simples � � � � � �  

Re-entubamento por destruição da 
tubagem existente 

  � �  � � 

Re-entubamento com tubo com 
diminuição diametral temporária 

   � � � � 

Re-entubamento com tubo de 
parede dobrada 

   � � � � 

2.3.3 Válvulas e Ventosas 

Com o objectivo de melhorar o funcionamento e a operação dos sistemas hidráulicos em pressão, 

existe uma vasta gama de válvulas e ventosas que se adequam a sistemas de abastecimento e de 

drenagem de água, a sistemas de irrigação e a sistemas industriais. Para cada tipo de válvula e 

ventosa, apresentam-se as suas aplicações e as suas características principais.  

2.3.3.1 Válvulas de seccionamento 

As válvulas de seccionamento têm a função de permitir o isolamento de determinados troços quando 

neles se verificam avarias (e.g., quando ocorre uma rotura), quando é necessário proceder à 

remodelação/substituição de uma ou mais condutas do sistema, ou de órgãos acessórios, ou ainda 

para a execução de ramais de ligação. Permitem ainda, se necessário, o corte do fornecimento de 

água a uma zona vizinha, por forma a permitir um melhor combate a um incêndio. 

Existem diferentes tipos de válvulas de seccionamento, sendo as mais utilizadas as válvulas 

borboleta, de cunha, de globo e de macho esférico (cf. Figura 2.1). 

                        (a)                              (b)                                      (c)                               (d) 

        

Figura 2.1 – Válvulas de seccionamento dos tipos: (a) borboleta (perfil e corte), (b) cunha (perfil e corte), 

(c) globo (perfil e corte) e (d) macho esférico (perfil) (Dias, 2004) 
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2.3.3.2 Válvulas de retenção 

As válvulas de retenção têm como função impedir a inversão do escoamento e são normalmente 

colocadas imediatamente a jusante de grupos elevatórios. Existem outras situações em que se 

utilizam este tipo de válvulas, também com função de evitar a inversão do caudal, como sejam na 

extremidade de montante de condutas de aspiração, quando o grupo elevatório se encontra a uma 

cota superior, e na conduta de saída de reservatórios unidireccionais de protecção contra o golpe de 

aríete. Existem diversos tipos de válvulas de retenção, nomeadamente válvula de retenção de 

borboleta, de duplo prato, de charneira e de globo (cf. Figura 2.2). 

                                   (a)                              (b)                                      (c) 

 

(d) 

 

Figura 2.2 – Válvulas de retenção dos tipos: (a) borboleta (perfil), (b) duplo prato (perfil e corte),  

(c) charneira (perfil e corte) e (d) globo (perfil e corte) (Dias, 2004) 

2.3.3.3 Válvulas redutoras de pressão (VRP) e de alívio 

As válvulas redutoras de pressão (VRP) têm como função principal reduzir a pressão a jusante 

sempre que esta exceda um determinado valor (Figura 2.3a). As VRP são adequadas a sistemas de 

abastecimento de água, sistemas de irrigação e a estações de bombagem.  

O princípio de funcionamento de uma VRP é o seguinte (Covas e Ramos, 1998): sempre que a 

pressão a jusante for demasiado elevada é accionado o dispositivo de obturação da válvula, por forma 

a aumentar a perda de carga localizada no sistema, reduzindo o valor da pressão a jusante até ao 

valor pretendido; se pelo contrário, a pressão a jusante descer abaixo de um determinado valor, a 

válvula abre e a pressão a jusante atinge o valor pretendido.  

As VRP podem ser controladas mecânica ou electronicamente, de modo a funcionarem, não apenas 

para um único valor de pressão, mas para diversos patamares de pressão definidos em função da 

variação de consumo, permitindo, assim, uma gestão mais eficiente dos níveis de serviço e um 

melhor desempenho hidráulico do sistema. Existem quatro sistemas de funcionamento de válvulas 
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redutoras de: (i) VRP que estabilizam a pressão a jusante; (ii) VRP com perda de carga constante; 

(iii) VRP com perda de carga variável no tempo; e (iv) VRP com carga ajustável automaticamente em 

função da variação dos consumos. 

A válvula de alívio (Figura 2.3b) permite um controlo de pressões através da abertura até à 

capacidade máxima. Esta válvula é importante para a protecção contra o golpe de aríete de sistemas 

de abastecimento de água, sistemas de irrigação e estações de bombagem, exigindo, no entanto, 

descargas automáticas e recolha em estruturas colectoras específicas.  

 

 (a) (b) 

                                

Figura 2.3 – (a) Válvula redutora de pressão (perfil) e (b) válvula de alívio (perfil e corte). 

2.3.3.4 Ventosas 

De acordo com Sousa (2001), as ventosas têm como funções: (i) permitir a saída de ar (pequenas 

quantidades) acumulado nos pontos altos; (ii) permitir a entrada e (iii) saída de grandes quantidades 

de ar durante o enchimento e esvaziamento das condutas; e (iv) permitir a entrada de ar durante a 

ocorrência de depressões nas condutas. As ventosas são normalmente colocadas em todos os 

pontos altos e a montante ou a jusante de válvulas de seccionamento, em troços ascendentes ou 

descendentes, respectivamente. Existem vários tipos de ventosas consoante as funções a que se 

destinam (ventosas simples, de duplo e de triplo efeito) que se passam a descrever. 

A ventosa simples (Figura 2.4a) destina-se à evacuação de pequena quantidade de ar acumulado nos 

pontos altos (função i) e é adequada a sistemas de abastecimento de água e sistemas de irrigação. A 

ventosa de duplo efeito (Figura 2.4b) destina-se à evacuação e entrada de média quantidade de ar 

(função i e ii), permitindo, também, a entrada de ar no caso de depressão na conduta (função iv) e é 

adequada a sistemas de abastecimento de água e sistemas de irrigação. A ventosa de triplo destina-

se à evacuação e entrada de grande quantidade de ar durante o enchimento e esvaziamento da 

conduta, saída de pequenas quantidades de ar acumuladas em pontos altos (função i, ii e iii) e 

permite, também, a entrada de ar no caso de depressão na conduta (função iv) e é adequada a 

sistemas de abastecimento de água e sistemas de irrigação.  
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                      (a)                                                     (b)                     

              

Figura 2.4 – Ventosas (a) simples (perfil), (b) de duplo efeito (perfil) 

2.3.4 Bombas hidráulicas 

2.3.4.1 Tipos de bombas 

Com o objectivo de caracterizar os diversos tipos de bombas disponíveis no mercado, recorreu-se a 

duas grandes empresas especializadas neste tipo de equipamento: a Flygt e a Grundfos. Com base 

no material disponibilizado por cada uma das empresas, foi possível distinguir três grupos de bombas 

com aplicações diferentes (Dias, 2004): Bombas para Captação de Água em Furos; Bombas de Uso 

Comum; Bombas para Grandes Volumes e Pequenas Alturas de Elevação. As Bombas para Grandes 

Volumes e Pequenas Alturas de elevação dividem-se ainda em dois grupos: eixo vertical e eixo 

horizontal. 

Estas bombas diferenciam-se pelas temperaturas máximas de líquido que podem transportar, pela 

sua profundidade de implantação e pelos diferentes fins para as quais podem ser projectadas além do 

abastecimento de água (e.g. irrigação, abaixamento do nível freático, indústria, água bruta em 

aplicações piscícolas e agrícolas, tratamento de águas residuais e drenagem de terrenos). 

 

2.4 Reabilitação de obras de construção civil 

Nos últimos anos, tem vindo a assistir-se a uma crescente necessidade de intervenção na 

generalidade das obras de construção civil, como sejam monumentos, edifícios de utilização pública 

ou privada, obras de arte como pontes e viadutos, acessos ferroviários e rodoviários, estruturas de 

modelação geológica e infra-estruturas hidráulicas, tais como barragens, estações elevatórias, 

reservatórios, condutas, diques e esporões. 

Nas últimas décadas, a rápida deterioração das estruturas das obras de arte tem vindo a ser um 

grave problema técnico e económico em muitos países, incluindo os países mais desenvolvidos. Esta 

preocupação diz respeito não só às pontes metálicas, que necessitam de protecção anticorrosiva 

periódica, como também às obras de betão armado que, durante muito tempo, foram consideradas 
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tão resistentes e duráveis que dispensavam qualquer tipo de manutenção ou reparação (Machado, 

2005). 

Durante muitos anos, subsistia a percepção de que não era necessária qualquer intervenção ao nível 

de estruturas de betão. Contudo, o envelhecimento natural do próprio material, o aumento de carga 

sobre as referidas estruturas devido ao aumento de população transeunte no caso de edifícios de 

utilização pública, ou o aumento de sobrecargas no caso de edifícios de utilização privada ou, ainda o 

aumento de veículos no caso de vias de comunicação, levam a que todas estas estruturas se 

deteriorem com o passar dos anos. 

Em geral, a tarefa da reabilitação de uma obra de construção civil consiste em quatro fases distintas 

(Machado, 2005):  

• Fase da Inspecção antes dos trabalhos de reabilitação.  

• Fase da Preparação de um projecto adequado com um sistema de controlo de qualidade das 

operações principais. 

• Fase de Realização de Trabalhos de Reabilitação. 

• Fase da Verificação dos trabalhos executados.  

Embora o betão seja um material relativamente recente (o início da sua utilização data do início do 

século XX), cujo uso só teve expansão significativa em Portugal a partir do final da década de 40, a 

sua influência tornou-se tão determinante, que as técnicas tradicionais consagradas por séculos de 

experiência (e.g., estruturas pombalinas, pedra, etc), foram sendo gradualmente abandonadas. 

O betão foi encarado durante décadas, sobretudo por engenheiros e construtores, como um material 

quase milagroso, com capacidades inesgotáveis que advêm da sua capacidade para ser moldado e 

da sua aparente indestrutibilidade. As primeiras décadas do uso do betão permitem, assim, assistir a 

um desenvolvimento sem paralelo dos estudos acerca do comportamento deste material, com o 

aparecimento sucessivo de normas de projecto e de regulamentos que apoiam a concepção e 

execução das novas estruturas, sucedendo o aparente paradoxo deste material jovem ser o primeiro 

a merecer um regulamento autónomo para a sua aplicação em estruturas.(Appleton, 2003) 

Apesar do aparecimento de regulamentação na utilização deste material tem-se verificado um 

deficiente fabrico, aplicação e manutenção do mesmo; dada a crescente procura de betão, não se 

respeita o timing destes três factores tão importantes para a longevidade das obras de construção 

civil. 

As intervenções efectuadas de forma global, integrando as vertentes construtiva, funcional e estética, 

levam a resultados que tornam a sua utilização e reabilitação perfeitamente viáveis e interessantes até 

em termos financeiros, dados os preços elevadíssimos que a construção antiga atinge actualmente 

(Appleton, 2005). 

Por todas estas razões, tem-se verificado uma crescente necessidade de aprofundar o conhecimento 

sobre técnicas de abordagem à reabilitação em estruturas construídas em betão. No entanto, o betão, 

tal como não é o único material presente em obras de construção civil, também não é o único material 



  

 

15 

a necessitar de intervenção na área da reabilitação. Existem muitos outros elementos construtivos 

estruturais (e.g., o aço, a madeira, a taipa e a pedra ) e outros não estruturais (e.g., o azulejo, a cal, as 

tintas e as pedras ornamentais), que necessitam de cuidados especiais na sua reabilitação. Cuidados 

esses que têm sido objecto de uma atenção, cada vez maior, por parte dos investigadores e dos 

projectistas na descoberta de novas técnicas mais eficazes e eficientes para a sua conservação e 

manutenção. 

No caso da presente dissertação, as técnicas de reabilitação estudadas incidem em componentes de 

sistemas de abastecimento de água, como sejam condutas, reservatórios e em estações elevatórias, 

algumas das quais compostas também por betão armado.  

2.5 Reabilitação de condutas (sem vala aberta) 

2.5.1 Introdução 

Para a reabilitação de condutas existem, actualmente no mercado, dois processos sem vala aberta e 

que dão origem a diferentes técnicas de reabilitação. Esses processos diferenciam-se pelos materiais 

e equipamentos utilizados. Os dois processos são o revestimento, que consiste em revestir 

interiormente a conduta com um material que confira à mesma maior resistência estrutural ou maior 

capacidade de transporte, e o re-entubamento, que consiste na inserção de uma segunda conduta no 

interior da conduta a reabilitar. Na presente análise não se foca a intervenção clássica em vala aberta 

pois todo o objectivo desta dissertação é encontrar alternativas a esta técnica.  

Apresentam-se no Quadro 2.3 as principais técnicas de reabilitação de condutas mais utilizadas em 

cada uns dos processos. 

Quadro 2.3 – Técnicas de reabilitação de condutas mais utilizadas  

Processo Técnica 

Substituição Vala aberta 

Revestimento com argamassa de cimento (Cement Mortar Relining) 
Revestimento 

Revestimento com spray de resinas epoxy (Epoxy Resin Spray Lining) 

Re-entubamento simples (Sliplining/Relining) 

Re-entubamento por destruição da tubagem existente (Pipe Bursting / 
Burst Lining) 

Re-entubamento por redução diametral (Rolldown) 

Re-entubamento 

Re-entubamento com tubo de parede dobrada (Subline/Compact Pipe) 

 

Apresentam-se, nos sub-capítulos seguintes, as técnicas acima referidas à excepção da vala aberta 

(técnica clássica) com uma breve descrição do método, referência ao fabricante, às matérias primas 

utilizadas e ao procedimento de aplicação, bem como as suas principais vantagens e inconvenientes. 

De salientar que todas as técnicas apresentadas devem envolver, antes da sua aplicação, uma 
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inspecção com CCTV (cf. Figura 2.5) (dispositivo de vídeo próprio para inspecção de condutas) e com 

PIG localizador.  

 

Figura 2.5 – Modelo de câmara CCTV utilizado em inspecções de tubagens (Crusade Designs, 2007) 

À excepção da técnica do re-entubamento por destruição da tubagem existente, todas as técnicas 

envolvem um polimento prévio mais ou menos minucioso conforme seja uma técnica que envolva 

maiores ou menores, respectivamente, riscos de ferir a nova tubagem durante a sua instalação na 

tubagem a reabilitar. 

2.5.2 Revestimento com argamassa de cimento 

Descrição 

O revestimento com argamassa de cimento ou Cement Lining (Brochier, 1996) consiste no 

revestimento do interior da conduta com uma argamassa de cimento. A camada de argamassa de 

cimento em contacto com material da conduta, forma um conjunto de elevada resistência e 

durabilidade. Aplica-se a condutas metálicas (condutas de aço ou de ferro fundido). A acção 

protectora baseia-se, essencialmente, em dois agentes: passivo e activo. O passivo é efectuado 

através do isolamento mecânico da parede metálica da conduta. O activo realiza-se através da 

conversão química da camada de cimento com o óxido de ferro na zona da fronteira entre a 

argamassa de cimento e a parede de ferro da conduta, devido à interacção da água que se difunde 

para o interior da argamassa.  

A argamassa utilizada é composta, em partes iguais, por cimento Portland e por areia de quartzo. 

Pode ser uma solução viável para condutas com diâmetros entre 80 e 2000 mm. No caso de condutas 

de menor diâmetro, são abertos poços de acesso com cerca de 2,00 x 1,50 m, em intervalos de 

150 m, retirando-se um troço de conduta com cerca de 1,00 m. Para condutas com diâmetros 

superiores a 600 mm, o intervalo entre poços será da ordem dos 400 m. 

Procedimento de aplicação 

Um dos procedimentos mais importantes na reabilitação de condutas é o polimento, que no presente 

caso é acompanhado do revestimento com a argamassa de cimento já referida. Após o 

seccionamento da conduta, procede-se à raspagem das incrustações e outros resíduos de corrosão 

com raspadores de aço (cf. Figura 2.6a) e limpeza simultânea com escovas de borracha. 
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  (a)                                                    (b) 

    

Figura 2.6 – Técnica Cement Relining: (a) raspadores de aço utilizados e (b) dispositivo de aplicação de 

argamassa cimentícia (Brochier, 1996) 

Seguidamente, coloca-se a argamassa através do dispositivo de spray  (Figura 2.6b). Após 10 a 16 h, 

completa-se a presa da argamassa, e a conduta é limpa com água sob pressão. Cerca de 24 h 

depois, a conduta pode ser utilizada novamente. 

Na Figura 2.7 é possível observar uma secção de conduta por reabilitar e o aspecto final de uma 

conduta reabilitada através deste processo. 

  (a)                                               (b) 

      

Figura 2.7 – Comparação entre (a) uma conduta por reabilitar e (b) uma conduta reabilitada pela técnica 

Cement Relining (Brochier, 1996) 

Vantagens e inconvenientes 

A técnica Cement Relining tem várias vantagens, nomeadamente: (i) o método utilizado é um 

processo compatível com a defesa do ambiente, pois não utiliza materiais tóxicos na sua execução de 

limpeza nem aquando do revestimento; (ii) as perturbações à superfície são reduzidas; (iii) as 

perturbações de tráfego também são mínimas (excepto na abertura de poços); (iv) o seu período de 

intervenção é mínimo; e (v) os seus custos também são reduzidos comparativamente com outro tipo 

de soluções (e.g., revestimento com resinas Epoxy).  



 
18 

Os seus principais inconvenientes comparativamente com outras técnicas (e.g., a técnica Relining) 

são os seguintes: (i) é uma técnica dispendiosa e morosa em trechos longos de condutas; (ii) após o 

polimento da parede interior da conduta, pode haver necessidade de alteração de técnica, uma vez 

que esta técnica não confere uma maior durabilidade estrutural à conduta; (iii) é considerada uma 

solução provisória dadas as características do material de revestimento utilizado (cimento); e (iv) não 

permite um aumento significativo de capacidade hidráulica do sistema. 

2.5.3 Revestimento com resinas epoxy  

Descrição 

O revestimento com resinas epoxy ou Spray Lining (Subterra, 2003) consiste em revestir interiormente 

a conduta deteriorada com resinas líquidas aplicadas através de um spray que, posteriormente, 

solidifica. São utilizadas resinas epoxy do tipo ELC 173/90 (1ª geração de resinas) e do tipo ELC 

257/91 (2ª geração de resinas que visam uma maior resistência e uma maior durabilidade), que 

asseguram  a formação de uma camada durável e resistente à corrosão. Pode ser utilizado para a 

reabilitação de condutas de abastecimento de água, de combate a incêndios e de abastecimento 

industrial. Também se pode recorrer a este método quando se verificam problemas de qualidade de 

água devido à corrosão da parede interna da conduta. 

Procedimento de aplicação 

Ambas as resinas são aplicadas através de um espigão de spray de centrifugação (cf. Figura 2.8). A 

espessura da camada é controlada através do caudal do spray e da velocidade de introdução do 

referido espigão. A referida camada é aplicada na face interior da conduta, impermeabilizando-a e 

protegendo-a à corrosão.  

 

Figura 2.8 – Técnica Spray Relining: pormenor do espigão de aplicação da resina (Subterra, 2003) 

Tanto a resina ELC 173/90 como a 257/91 são certificadas para um lining in-situ de condutas, 

apresentando uma resina base comum só diferem na tecnologia de endurecimento. Enquanto que a 

ELC 173/90 possui um adjuvante endurecedor tradicional, na ELC 257/91 este é substituído por outro 

adjuvante com características mais avançadas que diminuem o tempo de presa. 
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Vantagens e inconvenientes 

A técnica Spray Relining é (i) mais rápida do que a de revestimento com argamassa de cimento, (ii) as 

resinas têm uma maior durabilidade e a superfície adquirida com este método é substancialmente 

mais lisa. (iii) Consegue-se ainda um maior controlo da espessura da camada de resina do que pelo 

método Cement relining e (iv) não obriga à interrupção de ramais prediais. É a técnica ideal para 

resolver problemas de corrosão e, consequentemente, problemas de qualidade da água. 

Relativamente às desvantagens, a utilização deste método (i) não é aconselhável para trechos muito 

longos (mais de 1000 m), nem para condutas com diâmetros superiores a 1000 mm. (ii) Também não 

é através deste método que se resolvem problemas de fugas, nem problemas estruturais na conduta 

existente. (iii) Tal como o revestimento por argamassa de cimento, esta técnica não permite um 

aumento significativo da capacidade hidráulica da conduta. 

2.5.4 Re-entubamento simples 

Descrição 

O processo de re-entubamento simples, também designado por sliplining (Subterra, 2003) ou pipe 

relining (Brochier, 1996), consiste na colocação de um tubo com menor diâmetro no interior da 

conduta a reabilitar (cf. Figura 2.9). É utilizado sempre que se pode diminuir o diâmetro da conduta 

inicial. É um processo onde domina a utilização de materiais como o PVC e o PEAD. 

 

Figura 2.9 – Técnica pipe relining (re-entubamento simples) (Subterra, 2003) 

Procedimento de aplicação 

Depois de efectuada a limpeza e o polimento interior da conduta e, a eventual inspecção com CCTV, 

procede-se ao entubamento propriamente dito. Este processo inicia-se com a ligação de um cabo ao 

tubo que se pretende introduzir na conduta receptora. Este cabo será, posteriormente tensionado por 

um macaco hidráulico, arrastando o tubo dentro da conduta antiga, até que o troço que se pretende 

reabilitar esteja totalmente abrangido pelo novo tubo. Caso seja pretendido, pode-se preencher o 

vazio entre as duas condutas. Se o tubo com o qual se pretende reabilitar for inferior ao comprimento 

da conduta a reabilitar, procede-se ao aumento do seu comprimento através da soldadura dos dois 

topos. A soldadura deverá ser devidamente monitorizada de acordo com o procedimento de controlo 

de qualidade. 
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Vantagens e inconvenientes 

A utilização deste processo apresenta várias vantagens tais como (i) a sua simplicidade de aplicação, 

(ii) a possibilidade de progressão em troços longos, (iii) a não perturbação de obras (ou outras 

actividades) circundantes, (iv) a possibilidade de aplicação em longos troços, (v) a facilidade de 

superação de curvas e pendentes elevadas, (vi) a grande gama de abrangência de diâmetros (de 20 a 

1600mm), (vii) a rápida instalação, e (viii) a conduta a reabilitar serve de protecção ao novo tubo 

resolvendo os problemas de pequenas fugas existentes.  

É uma técnica utilizada tipicamente para (i) a reabilitação de troços de conduta em redes de 

distribuição uma vez que se perde sempre alguma capacidade de transporte do escoamento, sendo 

preferencialmente utilizado quando o sistema de distribuição é redundante. Como os materiais 

utilizados neste processo são o PVC ou o PEAD, (ii) o seu uso não é aconselhado sempre que se 

verifiquem grandes sobrecargas diametrais na conduta, ou (iii) em sistemas submetidos a grandes 

pressões. (iv) Sempre que exista uma fuga, o local onde a água aparece à superfície pode não 

corresponder ao local onde a fuga realmente ocorreu, e pode incorrer-se o erro de reabilitar um troço 

de conduta em boas condições, daí a importância da inspecção com câmara de vídeo. 

 

2.5.5 Re-entubamento por destruição da tubagem existente 

Descrição 

O processo de re-entubamento por destruição da tubagem existente, também designado por 

pipebursting (Subterra, 2003) ou burst lining (Brochier, 1996) consiste na introdução de uma nova 

conduta, do mesmo ou maior diâmetro no interior da conduta existente, e na destruição do tubo 

existente através de um cone hidráulico-pneumático transportando no dorso da nova conduta, 

avançando à medida que destroi a conduta antiga (cf. Figura 2.10). 

 

Figura 2.10 – Técnica pipebursting: pormenor do processo de destruição da tubagem (Subterra, 2003) 

Pode ainda ser utilizado não só em sistemas de abastecimento de água, como também em sistemas 

de transporte e distribuição de gás (para baixas pressões) e em sistemas elevatórios de águas 

residuais.  

Procedimento de aplicação 

No processo de rebentamento para reentubamento contínuo, uma unidade de avanço  

(cf. Figura 2.11a) é impulsionada por ar comprimido para o interior da velha conduta, ao mesmo 

tempo que é puxada através desta por um cabo como se pode observar na Figura 2.11(b).  
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          (a)                                                         (b)                                              (c) 

   

Figura 2.11 – Técnica pipebursting: (a) ponteira de ataque; (b) início do processo de rebentamento da 

tubagem existente; (c) poço de ataque aberto para instalação da ponteira (Brochier, 1996) 

A conduta existente é assim destruída e os seus fragmentos são expandidos lateralmente para o solo 

circundante. A conduta nova é directamente puxada pela unidade de avanço. Estas intervenções 

podem ser realizadas a partir das caixas de visita, ou de poços de acesso especificamente abertos 

para esse efeito. As ligações dos ramais à nova conduta são efectuadas nos poços de acesso. 

Existem dois tipos de avanço da unidade: 

i) Avanço por rebentamento dinâmico: o martelo de expansão avança por meio de ar 

comprimido. A energia cinética do pistão de percussão destrói a conduta obsoleta e, 

simultaneamente, faz progredir o martelo e a nova conduta. 

ii) Avanço por rebentamento estático: o martelo avança por meio de pressão hidrostática 

controlada a partir de um mecanismo de expansão. 

Vantagens e inconvenientes 

Com este método (i) conseguem-se efectuar progressos de instalação relativamente rápidos ao longo 

de grandes extensões de uma só vez (mais de 1500 m). É o processo ideal para situações em que se 

necessita de um(ii)  aumento do diâmetro da conduta ou (iii) de substituição por um material que tenha 

maior resistência à compressão diametral. (iv) É um processo que se torna economicamente mais 

viável, quanto mais funda estiver implantada a conduta, quando não é possível abrir valas ou quando 

os solos são instáveis requerendo entivação.  

Apesar de tudo, este processo (i) provoca algumas vibrações e ruído, o que em locais urbanos (e.g. 

hospitais) ou rurais (e.g. zonas protegidas) pode não ser o mais aconselhável. (ii) Pode provocar 

perturbações no terreno ou em tubagens adjacentes e (iii) obriga à abertura de poços de ataque de 

alguma extensão, como se pode observar na Figura 2.11(c), facto que pode não ser exequível em 

zonas urbanas. 
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2.5.6 Re-entubamento com tubo com diminuição diametral temporária 

Descrição 

O re-entubamento com tubo com diminuição diametral ou Rolldown (Subterra, 2003) é um processo 

de reabilitação que consiste na introdução de condutas de polietileno comprimidas diametralmente, no 

interior de uma conduta existente. Foi concebido para solucionar problemas de condutas com 

patologias estruturais e/ou não estruturais, mas especificamente para tubos com diâmetros entre 100 

e 500 mm. Pode ainda ser desenvolvido para curvas até aos 11º 25‘ e funcionar como uma conduta 

comum sujeita a uma pressão comum ou para tubos de pequenas reparações. 

Procedimento de aplicação 

Depois de efectuar o polimento da superfície interior, o procedimento resume-se à introdução de um 

tubo de polietileno através de dois rolamentos concêntricos, tal como se pode observar na  

Figura 2.12, conferindo uma redução de diâmetro, de maneira a poder ser introduzido no interior da 

conduta existente. Posteriormente, quando a água é introduzida na nova conduta, este tubo recupera 

o diâmetro inicial, minimizando assim as perdas em cruzamentos ou curvas e, consequentemente, 

aumentando a capacidade da conduta. 

 

Figura 2.12 – Técnica Rolldown: detalhe redução de diâmetro da nova conduta (Subterra, 2003) 

Vantagens e inconvenientes 

Esta técnica (i) é de rápida execução, podendo ainda (ii) aplicar-se a extensões de conduta superiores 

a 1500 m por cada inserção, voltando apenas ao diâmetro original quando os técnicos assim 

desejarem, possibilitando deste modo (iii) uma instalação mais eficiente e ainda o (iv) facto de permitir 

uma versatilidade de procedimentos de inserção que toleram a realização de outros trabalhos entre 

diferentes troços. Além de poder ser utilizado em condutas de abastecimento e distribuição de água, 

pode também ser usado em condutas de distribuição de gás, em estações elevatórias de esgotos, em 

pipelines industriais de água. Apesar de ser um método utilizado correntemente, apresenta um 

elevado preço, não sendo recomendado para condutas que não necessitem de reabilitação estrutural. 
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2.5.7 Re-entubamento com tubo de parede dobrada 

Descrição 

O método de re-entubamento com tubo de parede dobrada, também designado por Subline (Subterra, 

2003) ou ainda Compact pipe (Brochier, 1996), consiste na introdução de um tubo previamente 

dobrado em fábrica no interior da tubagem a reabilitar. É utilizado somente com tubos de polietileno e 

sempre que é necessário utilizar um tubo que permaneça o mais justo possível à conduta anterior, por 

forma à conduta não perder capacidade de transporte. É utilizado para condutas de parede fina, numa 

gama de diâmetros entre 75 e 1600 mm, podendo vencer curvas até aos 45º. Apresenta-se na Figura 

2.13, uma conduta durante a inserção do tubo dobrado e no final deste processo. 

(a)                                                       (b) 

  

Figura 2.13 – Técnica Subline: (a) tubo dobrado e  (b) tubo expandido no interior  
da conduta existente (Brochier, 1996) 

Procedimento de aplicação 

Concluído o trabalho preparatório de limpeza, polimento e inspecção, os tubos de PEAD dobrados 

introduzem-se directamente na conduta existente.  

Os tubos de polietileno são previamente dobrados, em fábrica, em forma de coração (cf. Figura 2.14a) 

e mantidos nesta forma através de tiras resistentes (cf. Figura 2.14b). Deste modo, o tubo reduz de 

diâmetro efectivo em cerca de 30% facilitando a sua introdução na conduta a ser reabilitada. Quando 

é introduzida água sob pressão e à temperatura ambiente, as tiras soltam-se e o tubo passa a ter o 

diâmetro original, minimizando o eventual espaço livre entre a conduta nova e a existente. 

                                              (a)                                                (b) 

  

Figura 2.14 – Técnica Subline: (a) pormenor da dobragem do tubo em fábrica e (b) inserção do tubo de 

parede dobrada (Subterra, 2003) 
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Vantagens e inconvenientes 

É um processo (i) relativamente económico, (ii) resolve a questão das fugas na conduta existente, 

(iii) resolve problemas de corrosão e, como fornece um re-entubamento justo e o material é polido, 

pode (iv) aumentar a capacidade de transporte da conduta. Verifica-se a (v) possibilidade de 

instalação em troços com mais de 1000 m de comprimento. (vi) A sua rápida instalação minimiza o 

tempo de interrupção do abastecimento através da conduta existente e reduz o potencial custo de 

relining. (vii) Não perturba serviços adjacentes e (viii) tem um tempo de vida útil superior a 50 anos. 

Apesar de tudo, este processo (i) pode provocar danos no material da conduta aquando da expansão 

do polietileno, e (ii) a nova conduta reabilitada não ganha uma capacidade resistente diametral tão 

grande como com outros métodos, como o de re-entubamento por destruição da tubagem existente. 

 

2.6 Reabilitação de reservatórios 

2.6.1 Função e tipos de reservatórios 

Nos sistemas de abastecimento público de água potável, os reservatórios têm como principais 

finalidades, de acordo com o Decreto Regulamentar (art. 67º, DR 23/95):  “(a) servir de volante de 

regularização, compensando as flutuações de consumo face à adução; (b) constituir reservas de 

emergência para combate a incêndios ou para assegurar a distribuição em casos de interrupção 

voluntária ou acidental do sistema a montante; (c) equilibrar as pressões na rede de distribuição; (d) 

regularizar o funcionamento das bombagens.” 

Segundo Sousa (2001), nos sistemas de abastecimento de água podem-se constituir reservas de 

água em quaisquer das suas partes constituintes. Assim, se a origem da água for uma albufeira, ela é, 

para todos os efeitos, o principal reservatório do sistema. De igual modo, em certos casos especiais 

de redes de distribuição interior dos edifícios, especialmente quando se trata de instalações isoladas, 

de prédios com falta de pressão na rede geral, ou de edifícios industriais ou comerciais ou de 

utilização colectiva que necessitam de armazenar água para diversos fins, existem reservatórios 

privativos. Na adução, é menos frequente a existência de reservas de água, mas há casos de 

armazenamento situados em pontos intermédios das condutas de adução, em especial se estas são 

excepcionalmente longas.  

Consoante a função, os reservatórios classificam-se em reservatórios de distribuição, ou de equilíbrio, 

de regularização de bombagem e de reserva para combate a incêndio. Quanto à implantação, os 

reservatórios podem ser de dois tipos principais: apoiado, quando a sua laje de fundo assenta 

directamente no terreno, ou elevado quando se encontra acima do solo. No primeiro caso, em função 

do grau de penetração no terreno de implantação, poderão ainda distinguir-se reservatórios apoiados, 

semi-enterrados ou enterrados (Sousa, 2007). 
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Em função da sua capacidade, os reservatórios classificam-se em pequenos, médios e grandes, 

respectivamente, para volumes inferiores a 500 m3, compreendidos entre 500 e 5000 m3 e superiores 

a 5 000 m3. 

Relativamente à geometria, a forma mais adoptada é a circular, pelo facto de ser a geometria que, 

para um mesmo volume, conduz a um menor comprimento de parede, sendo por isso mais 

económica. Adicionalmente, é a geometria que melhor distribui os esforços na parede, distribuindo a 

fissuração e evitando esforços localizados (fissuras) em zonas de aresta.(Sousa, 2007) 

O número de células do reservatório depende do tipo de reservatório e do volume de armazenamento. 

Se se tratar de um reservatório elevado, é usual prever uma só célula. Para os reservatórios 

apoiados, só se justifica mais de uma célula para capacidades superiores a 200 m3. 

A altura de água aumenta geralmente com a capacidade sendo, na generalidade das situações, um 

valor compreendido entre 2,5 e 4,5 m. 

2.6.2 Tipos de patologia 

Os reservatórios em sistemas de adução são, na sua maioria, cilíndricos e de betão armado. Em 

consequência, as anomalias observadas são as típicas de elementos de betão armado. As patologias 

podem ser classificadas em três grandes grupos: estruturais, de execução da obra e de exploração.  

As anomalias estruturais devem-se essencialmente a problemas de fundação (i.e., a assentamentos 

diferenciais), pois os solos de fundação podem apresentar anomalias devido a possíveis infiltrações 

provenientes de fugas de água no reservatório, ou a uma deficiente impermeabilização inicial do 

reservatório que expõe o betão a vários ciclos de molhagem-secagem e pode ter sido mal projectada 

para as características químicas da água presente em cada sistema diferente. 

As patologias devidas a uma deficiente execução da obra são as seguintes: a ausência ou deficiente 

junta de betonagem, que dão origem a fissurações horizontais; o deficiente recobrimento das 

armaduras; a deficiente ligação parede-cobertura, que origina fissurações nessa zona; os pontos de 

deficiente betonagem/vibração; a deficiente ligação parede-laje de fundo, pois a ligação entre as 

paredes pré-fabricadas e pré-esforçadas necessitam de juntas próprias. 

As patologias de exploração devem-se a eventuais mudanças das características da água captada, o 

que leva a que os impermeabilizantes deixem de surtir o efeito para os quais foram projectados, e 

também se podem dever à necessidade de um aumento da capacidade do sistema levando a uma 

deterioração das válvulas reguladoras de pressão/caudal, conduzindo a uma deterioração do estado 

do reservatório. 

2.6.3 Estratégia de intervenção 

No caso de reservatórios em sistemas adutores, Alegre (2000) aconselha seguir uma estratégia de 

intervenção que passa por: 

(i) caracterização do sistema existente;  



 
26 

(ii) caracterização dos reservatórios; 

(iii) aspectos geológicos/geotécnicos; 

(iv) patologias verificadas nos reservatórios; 

(v) reparações efectuadas no período de garantia do empreiteiro; 

(vi) reparações de rotina; 

(vii)  análise do ponto de vista do dono de obra/empreiteiro. 

2.6.4 Procedimentos de intervenção 

Os procedimentos a seguir apresentados tiveram por base as soluções comerciais actualmente 

existentes no mercado. 

 

2.6.4.1 Preparação das superfícies 

Antes de executar qualquer trabalho sobre um suporte, tem que ser assegurado que a superfície 

sobre a qual se vai aplicar os produtos é sólida e não tem nenhum resto de materiais contaminantes 

que dificultem a aderência do revestimento de impermeabilização. Um dos erros que produz o maior 

número de defeitos é este ponto, impermeabilizações realizadas sobre suportes pouco fiáveis ou sem 

a suficiente garantia de resistência, que com o passar do tempo se vão deteriorando e acabam por 

ruir arrastando a impermeabilização. Portanto, deve ter-se especial atenção com a preparação da 

superfície a tratar. 

Limpeza da superfície/elementos 

Os paramentos dos reservatórios devem ser limpos de modo a que não sobrem restos de sujidade, 

pó, gorduras, pinturas, materiais mal aderidos, etc. Para isso, utilizar-se-á, se for necessário, jacto de 

areia ou água sob pressão. O suporte dos paramentos deverá ser estruturalmente resistente e a sua 

adequada preparação é fundamental para o bom comportamento do revestimento. 

O sistema mais adequado e com melhor rendimento é um meio de tratamento mecânico. Este método 

consiste na projecção contínua e homogénea de água fria (limpa), à temperatura ambiente e a alta 

pressão. Com este método conseguem-se eliminar as partes deterioradas e em desagregação do 

suporte. Durante esta operação, são localizadas as zonas deterioradas e de baixa resistência, que 

posteriormente serão tratadas com argamassa estrutural de reparação. A pressão do equipamento de 

jacto de água é de 180-220 bar, actuando na totalidade da superfície com especial atenção para a 

zona de betão armado. O equipamento que possibilita um jacto de alta pressão é mais adequado 

permitindo, com certa precisão, efectuar a limpeza do suporte arrancando as partes superficiais 

soltas, para conseguir uma preparação da superfície ideal para os tratamentos posteriores com 

argamassas de reparação estrutural e cosméticos. Após a preparação da superfície por 

hidrodecapagem poderão surgir chochos e vazios decorrentes de uma má vibração do betão, bem 

como fissuração não estrutural. Estas patologias não são colmatáveis com a aplicação de apenas 
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uma microargamassa e poderão ser passíveis de tratamento com argamassa de 

reparação/cosmético.  

Antes da aplicação de qualquer produto, devem ser tomadas as seguintes precauções: protecção de 

todos os elementos presentes no interior do reservatório envolvendo-os com filme plástico; protecção 

da descarga de fundo, evitando a descarga de argamassas pela mesma; e a remoção da água para o 

exterior deverá ser efectuada com recurso a electrobombas. 

2.6.4.2 Reparações pontuais do betão 

Uma vez efectuada a limpeza do suporte, ficam visíveis as zonas deterioradas como chochos, poros e 

a superfície estará irregular. Estas zonas requerem intervenção para que se consiga uma superfície 

regular para a aplicação do revestimento final. Uma vez retirado o betão em mau estado, reparar com 

uma argamassa estrutural. Se existirem armaduras à vista, deve-se proceder à sua limpeza 

eliminando os restos de óxidos e à aplicação de duas demãos de passivador de óxidos, antes de 

efectuar a reparação estrutural. 

Deverá ser utilizada uma argamassa estrutural de endurecimento rápido para a reparação de betão, 

com a vantagem de não serem necessárias cofragens (cf. Figura 2.15) e assim melhorar o 

rendimento dos trabalhos de reparação. Permite enchimentos que vão desde 10 mm de espessura 

mínima, até 30 mm de máximo, por demão. 

 

Figura 2.15 – Reparação de betão corrente (Dzidoro, 2006) 

Para a aplicação deste tipo de produto deve-se: (i) preparar correctamente a superfície de betão e das 

armaduras seguindo o anteriormente descrito; (ii) humedecer a superfície de betão, até à saturação, 

com água limpa e sem elementos contaminantes; (iii) aplicar uma demão primária de aderência do 

mesmo produto, com um conteúdo de água superior a 10% da utilizada para elaborar a argamassa de 

reparação (cf. Figura 2.15); (iv) para a amassadura do produto é utilizada água limpa sem elementos 

contaminantes. A proporção de água de amassadura será de 14-16% por peso de produto, isto é, 3,5 

a 4,0 litros por cada saco de 25 kg de argamassa. O produto é amassado manualmente até se 

conseguir uma argamassa semi-seca. (v) Aplicar em demãos sucessivas, não excedendo a 

espessura máxima recomendada de 30 mm por demão, efectuando um raiado entre demãos para 

melhorar a aderência. (vi) Com este processo consegue-se a recuperação completa da forma original 

do elemento reparado. (vii) Evitar a presa excessivamente rápida do material, adoptando as medidas 

usuais de cura de argamassas. (viii) Após o endurecimento do produto, deverá ser aplicado um jacto 
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de água sobre a reparação executada por forma a remover o produto que não esteja perfeitamente 

aderido ao suporte. 

Uniformização da superfície 

Em reservatórios novos, após a preparação da superfície por hidrodecapagem, poderão surgir 

chochos e vazios. Estas patologias não são colmatáveis com a aplicação de apenas uma 

microargamassa e terão de ser alvo de tratamento com argamassa cosmética. 

2.6.4.3 Tratamento de juntas, fissuras e encontros 

Geralmente são as unidades que geram mais problemas dentro das impermeabilizações. A maior 

parte das situações de perdas de água em qualquer depósito são devidas a uma má execução das 

juntas entre elementos. A selagem das juntas de dilatação é recomendável que seja executada 

anteriormente ao revestimento impermeabilizante. 

Juntas de dilatação 

A selagem de juntas de dilatação deverá ser executada previamente à aplicação do revestimento 

impermeabilizante. Para este caso os passos são os seguintes: (i) efectuar uma boa limpeza da junta; 

(ii) preencher a junta com areia, e (iii) aplicar uma banda elástica, para assegurar a estanquidade, 

fixada à superfície com a argamassa. 

Tratamento de juntas de betonagem 

A existência de juntas de construção é algo inerente ao processo construtivo. O tratamento destas 

juntas irá assegurar a correcta estanquidade da estrutura nestes pontos de especial atenção. Em 

principio, uma junta de betonagem correctamente executada dificilmente provocará importantes 

movimentos. Não obstante, devem ser tratadas com um material que seja capaz de pontear os 

pequenos movimentos que possam produzir-se tal como se pode observar na Figura 2.16. 

 

 

Figura 2.16 – Aplicação de tratamento em juntas de betonagem (Dzidoro, 2006) 

No caso de reconstrução de reservatórios é aconselhável o seguinte procedimento: efectuar uma 

abertura da fissura com ponteiro numa largura de 2 a 3 cm e com profundidade análoga, que será 

preenchida com argamassa estrutural de presa rápida e sem retracção, até nivelar com a superfície. 

No caso de reservatórios novos e no decorrer da impermeabilização da estrutura, esta zona será 
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tratada com argamassa flexível, armando a primeira demão com malha de fibra de vidro para o 

reforço à tracção, como forma de garantir uma melhor repartição das possíveis tensões existentes, 

numa franja de aproximadamente dez centímetros para cada lado da junta. Para o tratamento de 

fendas e fissuras seguir as mesmas instruções. 

Preparação de encontros 

As uniões entre elementos em planos distintos devem ser abertas, pois constituem uma junta por 

onde poderão ocorrer infiltrações ou perdas de água. O tratamento destas zonas é feito através da 

abertura de um roço quadrado de 3 a 4 cm de lado, que se preencherá com argamassa estrutural, 

deixando um acabamento com forma de meia cana (cf. Figura 2.17). Isto permite não só a selagem 

impermeável do encontro, mas também dotar a impermeabilização com um suporte adequado que 

permita controlar a espessura, proporcionando-lhe um suporte contínuo. 

 

Figura 2.17 – Meias canas nos encontros do muro e laje de fundo (Dzidoro, 2006) 

2.6.4.4 Selagem de Passamuros 

À semelhança das juntas, é um dos pontos de perda de água mais críticos, pelo que se deve ter 

especial cuidado ao efectuar os trabalhos. As tubagens de entrada de água e de recolha atravessam 

os muros. O espaço que fica entre o tubo e o betão é uma junta. Tal como se observa na Figura 2.18, 

o trabalho inicia-se com uma picagem do muro na área circundante ao elemento, selagem com 

mastique hidroexpansivo num cordão de espessura fina dependendo do diâmetro da tubagem (para 

100 mm de tubo aplicar cordão de 5 mm), preenchimento com argamassa estrutural e acabamento 

em forma de meia cana. Para concluir o tratamento impermeabilizante destes elementos, procede-se 

ao revestimento com argamassa armada com malha de fibra de vidro de 58 g/m2. 

 

Figura 2.18 – Exemplo de selagem de passa muros (Dzidoro, 2006) 
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2.6.4.5 Selagem de tiges 

A realização de muros de betão com cofragem metálica a duas caras proporciona uma das melhores 

e mais recomendáveis soluções construtivas para a construção de um reservatório. O acabamento 

superficial obtido é óptimo para receber um sistema de impermeabilização contínuo. Apenas tem um 

ponto em seu desfavor, que é a inevitável aparição das tiges para permitirem a união das duas caras 

da cofragem. Estes elementos devem ser tratados de preferência por ambos os lados do muro, mas é 

sem dúvida no interior onde requerem maior atenção. O sistema para a selagem destes elementos é 

o seguinte: 

1. Picar a zona por meios mecânicos perpendicularmente à superfície. É necessária uma 

superfície irregular e de uma profundidade mínima de três centímetros em todo o perímetro 

da tige. 

2. Selar estes pontos com a argamassa estrutural de alta resistência e sem retracção até nivelar 

com o paramento exterior. 

3. Uma vez endurecida a argamassa, proceder-se-á à selagem mediante a aplicação de duas 

demãos da argamassa cimentícia flexível armada com fibra de vidro, numa superfície 

aproximada de 20x20 cm. 

2.6.4.6 Impermeabilização da estrutura 

Uma vez efectuados os passos atrás referidos proceder-se-á à impermeabilização da estrutura. A 

impermeabilização tem dois pressupostos, o primeiro e fundamental é conseguir que a estrutura não 

tenha perdas de água para o exterior, e para além disso a impermeabilização deve trabalhar a 

contrapressão impedindo a entrada de águas do exterior, já que pode contaminar a água armazenada 

no interior. O segundo pressuposto é a protecção do betão para evitar a sua deterioração e para isto 

não só se deve revestir a parte do betão em contacto com a água, mas também aquela parte que se 

encontra na zona de influência da humidade, sem nunca esquecer a zona interior da cobertura do 

reservatório, onde se produzirão condensações de água. O sistema para a impermeabilização e 

protecção de reservatórios de água, tem por base produtos de base cimentícia que proporcionam as 

seguintes vantagens em relação a outros sistemas (cf. Quadro 2.4): 
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Quadro 2.4 – Vantagens do uso de produtos de base cimentícia na reabilitação de reservatórios 

Vantagens Comentário 

Compatibilidade A utilização para a impermeabilização de um material de base cimentícia, 
garante totalmente a compatibilidade com o suporte de idêntica natureza. 

Inócuos Garantem pela a sua própria natureza a aptidão para estarem em contacto 
com água potável. 

Tratamento contínuo Sem juntas nem desníveis e totalmente monolítico com o suporte. 

Aderência Sistema de grande aderência que se integra totalmente no suporte. 

Flexível Capaz de absorver dilatações e contracções do suporte ponteando 
microfissuras. 

Permeável Algo fundamental para evitar o aparecimento de tensões de vapor que 
provocam o desprendimento de outros tipos de revestimentos. 

Fácil de manter e de reparar Dada a excelente aderência entre camadas. 

Segurança 
Não é tóxico, nem inflamável, não provoca vapores nem necessita de 
ventilação forçada para a sua aplicação em interiores, aumentando a 
segurança em obra. 

Não produz resíduos tóxicos Não produz resíduos tóxicos perigosos ou que necessitem de um tratamento 
ambiental especial. 

Durabilidade Garante uma grande durabilidade, maior que a de qualquer outro sistema. 

 

A impermeabilização deve ser efectuada com as argamassas flexíveis existentes no mercado. A 

argamassa flexível deve ser um produto bicomponente, o componente A é uma emulsão de resinas 

sintéticas e o componente B é uma mistura de cimentos, inertes seleccionados e aditivos em pó. A 

amassadura do produto é efectuada de preferência com uma misturadora mecânica de baixa rotação 

(400-600 rpm), durante 3 minutos. De seguida é necessário regar bem a superfície de betão até que 

não absorva mais água, mas sem deixar charcos. Esperar que o betão absorva toda a água e perca o 

brilho. Com esta operação é assegurado que o betão está saturado e que não irá “roubar” a água 

necessária para a hidratação da argamassa de impermeabilização. Nesse momento, a superfície 

estará pronta para receber a aplicação. A argamassa deve ser aplicada em duas demãos. Aplicar a 

primeira demão manualmente com brocha ou escova, é recomendável a sua utilização, efectuando a 

aplicação numa direcção. Para controlar a correcta aplicação, a espessura indicada para a primeira 

demão é da ordem de 1 mm. Esperar até que seque a primeira demão, até um mínimo de 16 h e um 

máximo de 3 dias, em função da temperatura em Obra. Para garantir uma boa durabilidade, é 

necessário não aplicar com temperaturas inferiores a 5 ºC, nem superiores a 30 ºC, nem se forem 

previstas chuvas dentro das 6 horas posteriores à aplicação. No caso de existir vento forte ou altas 

temperaturas, pulverizar com água 2 h depois da aplicação, para melhorar a cura e evitar a 

dissecação. É recomendado que a primeira demão seja aplicada na vertical e a segunda em sentido 

horizontal. 

A argamassa flexível também pode ser aplicada mecanicamente por projecção (a máquina mais 

recomendável para esta aplicação é o modelo Sprayboy de Putzmeister), complementada com 

passagem da trincha para repartir o material homogeneamente, deixando uma espessura de 

aproximadamente 1 mm. O tempo de cura deverá ser de 8-12 horas, seguido da aplicação da 
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segunda demão manualmente com trincha, palustra ou talocha ou por projecção mecânica, deixando 

uma camada da mesmo ordem que na primeira. 

A segunda demão é aplicada em direcção perpendicular à primeira, seguindo as mesmas instruções 

que para a primeira demão. É dado um tempo de secagem para a segunda demão, de no mínimo 14 

dias, sendo recomendável um tempo superior para a sua cura completa. Para grandes superfícies, é 

de extrema utilidade aplicar a primeira demão em cinza e a segunda demão em branco, assim, é 

facilmente controlável que toda a superfície seja coberta. 

2.6.4.7 Impermeabilização e protecção da cobertura interior 

É certo que as coberturas dos reservatórios de água não estão submetidas à acção directa da água. 

No entanto, o efeito das condensações que se produzem nos tectos dos reservatórios, conjuntamente 

com a presença de oxigénio, geram uma atmosfera favorável para a deterioração das superfícies de 

betão. Pelo posto anteriormente, recomenda-se a aplicação do revestimento impermeabilizante, em 

duas demãos, numa quantidade de 2-3 Kg/m2, que será de igual modo eficaz do ponto de vista 

funcional, assegurando a impermeabilização das superfícies. 

2.6.4.8 Colocação ao serviço 

Antes da colocação ao serviço devem ser cumpridos na totalidade os tempos de cura previstos nas 

Fichas Técnicas para os diversos materiais utilizados. Em reservatórios de água potável, para além de 

ser cumprido o tempo de cura total previsto para o produto, a estrutura deve ser bem lavada com 

água desinfectada, antes de ser posta à carga pela primeira vez. 

2.6.5 Síntese 

Em Alegre (2000) as conclusões de uma análise do dono de obra de reabilitação são as seguintes: 

Na construção de novos reservatórios: 

i) investir em fundações estáveis de reduzidos assentamentos e encastradas em bed-rock 

sem risco de escorregamentos; 

ii) ser exigente na fiscalização da execução com especial atenção na estanquidade do betão, 

juntas estruturais e de betonagem, laje de fundo e recobrimento das armaduras. 

Na reparação de reservatórios existentes: 

i) não se justifica pintar e melhorar o exterior sem impermeabilizar o interior das células dos 

depósitos; 

ii) programar as reparações para evitar dificuldades no abastecimento de água; 

iii) proceder a verificações de rotina da estanquidade, aproveitando a limpeza e desinfecção 

anual, para avaliar o estado da estrutura e decidir para quando e quanto a reparação 

necessária. 
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Empreiteiros especializados: 

i) Encontram dificuldade no concurso de empreiteiros especializados e profissionalizados com 

equipamentos e mão-de-obra capazes de responder eficazmente em prazos curtos, aos 

trabalhos de reparação, evitando-se a perturbação no sistema público de abastecimento de 

água. 

ii) Partindo da base de que uma correcta impermeabilização e protecção asseguram uma 

maior vida útil das estruturas, os procedimentos a seguir apresentados são aqueles 

considerados como soluções mais apropriadas, porque unificam a melhor solução técnica 

com a económica, minimizando os gastos de execução e de posteriores manutenções. 

De maneira a tornar o processo de decisão mais claro, de seguida apresenta-se um resumo das 

técnicas disponíveis no mercado para a reabilitação de reservatórios. 

Quadro 2.5 – Resumo de procedimentos de reabilitação de reservatórios por unidade de trabalho 

Descrição 

Limpeza da superfície com jacto de água à pressão de 180 a 220 Bar, para eliminar os restos de pó, areias, partículas em 
desagregação e leitadas superficiais. 

Tratamento de armaduras oxidadas através de limpeza com escova metálica para eliminar a ferrugem superficial e 
aplicação de duas demãos de passivador de óxido com um consumo de 0,13 kg/m2 no total das duas demãos. 

Reparação do suporte de betão numa espessura até aos 20 mm com argamassa estrutural aplicada a palustra ou à 
talocha. Inclui picagem e limpeza do suporte, eliminando partes soltas e em mau estado; humidificação prévia da superfície 
com água limpa até à saturação do betão. Aplicação de uma demão primária de aderência, sobre toda a superfície a 
restaurar; com o mesmo material, diluído a 15%, aplica-se de até se recuperar a forma original com acabamento areado. 

Regularização das superfícies, através da aplicação da argamassa cosmética (argamassa para a reparação e nivelação 
de betão em camadas até 5 mm). Apresenta boa aderência sobre todos os suportes cimentosos, boa tixotropia e fácil 
aplicação. A aplicação é feita com palustra em demão única, com um consumo de 1,5 Kg/m2 e por mm de espessura. 

Selagem de juntas de dilatação com banda elástica de elastómero termoplástico, com uma elasticidade superior a 650%, 
armada com geotêxteis laterais para facilitar a sua fixação ao suporte com argamassa flexível e impermeabilizante aplicável 
sobre superfícies húmidas, com um consumo de 1,5 a 2,0 kg/m de junta. Inclui limpeza prévia da superfície da junta e 
eliminação de pó e elementos contaminantes que possam afectar a aderência, humidificação do suporte até à saturação 
antes da aplicação e fixação das bandas embebendo os geotêxteis laterais. É aconselhável auxiliar a cura durante os 
primeiros dias através de pulverização de água. 

Tratamento de juntas de betonagem através de abertura da junta por meios manuais numa largura de 3 cm e a uma 
profundidade de 3 cm. Preenchimento com argamassa de reparação estrutural sem retracção, até nivelar com a superfície, 
incluindo limpeza do roço aberto para eliminação de pó e materiais soltos; humidificação até à saturação da superfície; 
aplicação de leitada de aderência com a mesma argamassa estrutural; aplicação da argamassa reparadora com 
acabamento à talocha e posterior cura com pulverização de água durante três dias. 

Execução de meias canas no encontro entre o muro e a laje, sem presença de infiltrações com argamassa estrutural sem 
retracção. Inclui abertura de roço de 30x30 mm em ambos os elementos, limpeza do betão e humidificação do suporte. 
Acabamento em forma arredondada de meia cana. 

Selagem e Tratamento de Tubagens por abertura da área circundante ao tubo numa largura de 3 cm e a uma 
profundidade de 5 cm, aplicação de mástique hidroexpansivo de selagem entre o betão e o tubo. Preenchimento com 
argamassa de reparação estrutural sem retracção, com acabamento em forma de meia cana e aplicação de duas demãos 
de argamassa flexível, armado com malha de fibra de vidro numa largura de pelo menos 10 cm na superfície do betão e no 
tubo. Incluindo a limpeza de pó e materiais soltos, humidificação até à saturação da superfície e cura com pulverização de 
água durante três dias. 

Selagem de tiges com argamassa estrutural sem retracção de presa rápida, depois de efectuada uma abertura 
perpendicularmente à superfície e a todo o perímetro da tige por meios mecânicos com uma profundidade de 3 cm e a 
remoção e corte do tubo de PVC a essa profundidade. Humidificação da superfície e aplicação de argamassa não retráctil 
até nivelar com a superfície. 

Impermeabilização de superfícies com revestimento flexível bicomponente de base cimentícia que seja capaz de garantir 
a estanquidade a pressão directa de 9 Bar, transpirável, aplicado em duas demãos armando a primeira com malha de fibra 
de vidro com densidade de 58 g/m2, com um consumo total aproximado de 3,0 kg/m2, incluindo limpeza e humidificação do 
suporte. 
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2.7 Reabilitação de estações elevatórias e equipamento 

Em termos de reabilitação de estações elevatórias (EE) e de equipamentos como válvulas, ventosas e 

outros dispositivos pontuais, o panorama geral é diferente. No caso de bombas hidráulicas, estas são 

divididas em dois tipos de acessórios: os hidráulicos e os electromecânicos. Os acessórios 

electromecânicos são substituídos quando avariam, não havendo lugar à substituição de qualquer 

componente mecânica ou eléctrica. Nos acessórios hidráulicos podem ser substituídas algumas 

peças, em vez de substituir a totalidade do componente, sempre que a substituição total não seja 

economicamente viável. 

Em termos de válvulas e ventosas, aquando a ocorrência de alguma avaria ou mau funcionamento, 

procede-se à sua reparação e se necessário, à substituição integral da componente. 

2.8 Metodologias de apoio à decisão para a reabilitação de SAA 

2.8.1 O estado da arte 

As entidades gestoras podem ter dois tipos de atitude mediante o envelhecimento dos seus sistemas 

e perante a reabilitação: atitude reactiva ou atitude preventiva. Na atitude reactiva, as condutas 

reabilitadas são seleccionadas de acordo com critérios de emergência (e.g. condutas que falhem ou 

tenham sido reparadas muitas vezes) e de previsão de intervenções na via (de acordo com a 

necessidade de intervenção noutras infra-estruturas). Muito raramente, as características da conduta 

ou outros aspectos ambientais são tidos em conta. Este tipo de atitude leva a reduzidas (ou nulas) 

taxas de reabilitação de condutas e as condições de funcionamento da rede irão, muito 

provavelmente, dar origem a custos financeiros elevados envolvendo grandes investimentos nos anos 

que se seguem. Com uma atitude preventiva, as entidades gestoras planeiam os investimentos a 

curto, médio e longo prazo depois de analisarem as condições estruturais das condutas e prever a 

sua degradação. Esta atitude requer um bom conhecimento das características das condutas da rede, 

que deveriam estar disponíveis em bases de dados informatizadas, tais como em Sistemas de 

Informação Geográfica (SIG) (Saegrov et al., 1999; Engelhardt et al., 2000; Eisenbeis et al., 2002). 

Apenas recentemente, as entidades gestoras começaram a dar importância ao desenvolvimento e 

implementação de estratégias de reabilitação preventivas de maneira a evitar problemas financeiros 

futuros. Hoje em dia, a tendência é o desenvolvimento de planos de investimento de curto e longo 

prazo. Contudo, a adopção de estratégias preventivas não é uma tarefa linear, e também requer 

suportes de modelos de decisão baseados em aplicações informáticas. Têm sido desenvolvidos 

vários modelos conceptuais e operacionais em universidades e centros de investigação que podem 

ser classificados em dois tipos (Eisenbeis et al., 2002). 

O primeiro tipo de modelos de reabilitação são modelos de avaliação da condição estrutural de 

condutas baseados em análises estatísticas e de previsão. Estes modelos tentam correlacionar o 

histórico de reparação de fugas e roturas em condutas com características de rede, tipo e idade da 

conduta, características químicas da água transportada, tipo de solo e condições de operacionalidade. 

Para o efeito, utilizam bases de dados com informação acerca da manutenção (informação de longo 
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prazo), e podem ser descritos como procedimentos de duas fases: análise de factores de primeira 

ordem (e.g., material, diâmetro, solo, tráfego e localização), e avaliação/previsão do estado da 

conduta através de modelos estatísticos (Poisson ou Weilbull). Alguns exemplos destes modelos são:  

• AssetMaP (Lyon, França) (Malandain et al., 1998);  

• Failnet (Cemagref, França) (Eisenbeis et al., 1999);  

• GIS and cluster method (Water Research Centre, RU);  

• Utilnets (Alemanha) - determina a vida expectável através de modelos determinísticos;  

• SDSS - liga SIG  e Mathlab para avaliar vulnerabilidade (Makropoulos e Butler, 2006). 

O segundo tipo modelos são os modelos para avaliação e exploração de estratégias de reabilitação 

baseados em princípios técnicos e económicos. Estes requerem uma descrição detalhada da rede e 

integração de dados económicos. Alguns exemplos destes modelos são:  

• EPAREL – um modelo de fiabilidade para associar ao EPANET (Rostum e Schilling, 1999);  

• KANEW (Universidade de Dresden, Alemanha) (Herz, 1998; 2002);  

• GAasset – uma ferramenta de optimização para determinar as intervenções de engenharia e 

o seu melhor momento baseado no custo total (Exeter, RU) (Miller et al., 2001);  

• WARP – um planificador de renovação de condutas de água metálicas com base na corrosão 

(Kleiner et al., 2001; Rajani e Kleiner, 2001; Rajani e Kleiner, 2002). 

• CARE-W – modelo protótipo desenvolvido por um programa europeu de investigação. 

Tratando-se o CARE-W do exemplo mais abrangente de modelos protótipo de reabilitação, passa-se 

à sua descrição mais detalhada no subcapítulo seguinte.  

2.8.2 Modelo CARE-W 

2.8.2.1 Descrição do modelo 

O CARE-W (Computer-Aided REhabilition of Water networks) é um sistema computacional com o 

objectivo de desenvolver métodos que auxiliem os engenheiros a definir e implementar medidas de 

manutenção de SAA (Conroy et al., 2002). Envolveu um conjunto de 10 instituições de investigação 

europeias (entre as quais o LNEC) e 13 utilizadores finais (e.g., SMAS de Oeiras e Amadora) no 

âmbito de um projecto do 5º Programa Quadro da União Europeia (duração de 3 anos e orçamento de 

3 000 000 €) (Alegre et al., 2004a).  

O CARE-W é composto por sete módulos: (i) aplicações de previsão de falhas (AssetMap, Failnet-

Stat, Winroc); (ii) aplicações de determinação da fiabilidade hidráulica (Aquarel, Failnet-Reliab, 

Relnet); (iii) planeamento estratégico para previsões, de longo prazo, de reabilitação (KANEW) (Herz, 

1998; 2002); (iv) aplicações de indicadores de desempenho (PI-Tool)  (Alegre et al., 2002); (v) 

aplicação de tomadas de decisão multi-critério para a criação de prioridades em grupos de condutas 

(Le Gauffre et al., 2002); (vi) análise custo-benefício (Waterfowl); (vii) interface de SIG. Apresenta-se 

na Figura 2.19 o referido modelo com indicação daquilo a que se destina e do parceiro do projecto 

responsável pelo desenvolvimento (Alegre et al., 2004a). 
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O CARE-W Manager gere a base de dados centralizada e um sistema de informação geográfica 

simplificado. Trata-se de uma plataforma integradora dos vários módulos individuais. Permite 

introduzir, importar, exportar, seleccionar e gerir dados, correr as aplicações associadas a cada 

módulo e representar geograficamente tanto dados como resultados.  

O “PI-Tool” é um módulo de apoio ao diagnóstico através da avaliação de indicadores de desempenho 

relevantes para a reabilitação de condutas. Baseia-se no sistema de indicadores de desempenho da 

International Water Association. A aplicação informática permite seleccionar os indicadores e variáveis 

de interesse para o caso em análise, introduzir os dados correspondentes, calcular os indicadores e 

variáveis, produzir tabelas e gráficos diversificados com os resultados.  

O módulo de previsão de falhas é constituído por duas aplicações alternativas (Poisson e PHM1), 

ambas destinadas a prever a probabilidade de ocorrência de falhas nas condutas com base nos 

dados históricos disponíveis. As condutas devem ser agregadas em conjuntos de comportamento 

razoavelmente homogéneo, atendendo aos diferentes comportamentos verificados para os diversos 

materiais, períodos de fabricação, revestimento interno, etc. De forma geral, e apenas como ordem de 

grandeza, pode dizer-se que com séries históricas de 5 ou mais anos é possível usar estes modelos.  

Interface gráfico com o utilizador (GUI)
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Figura 2.19 – Esquema de funcionamento do CARE-W  (Alegre et al., 2004a) 

O módulo de análise de fiabilidade é constituído por três aplicações alternativas (RelNet, Failnet-

Reliab e Aquarel). Permite avaliar a importância relativa de cada conduta do sistema em termos de 

fiabilidade, ou seja, permite avaliar o coeficiente de fiabilidade de cada conduta, que é uma medida 

das consequências da eventual falha dessa conduta. Este módulo requer a disponibilidade de um 

modelo de simulação hidráulica da área em análise.  

                                                      

1 Proportional Hazard Model 



  

 

37 

O módulo de planeamento a curto prazo é constituído por um programa de optimização multi-critério 

(ARP2) que permite identificar individualmente as condutas às quais deve ser dada maior prioridade 

de reabilitação. O utilizador escolhe os critérios que pretende usar de entre um conjunto que é posto 

ao seu dispor, define a sua importância relativa, e indica para cada conduta os dados necessários 

correspondentes. Os resultados dependem naturalmente dos critérios escolhidos, da sua 

parametrização e do peso relativo. O programa permite fazer comparações entre cenários 

decorrentes de hipóteses de cálculo diferentes. 

O módulo de apoio ao planeamento a longo prazo (RSM3 e WRaP4) parte de uma análise do histórico 

de roturas de condutas, agrupadas por características de comportamento (ex.: material, grupo de 

diâmetro, revestimento interno) e permite prever e comparar o comportamento a longo prazo da rede 

face a cenários futuros de funcionamento, tendo em conta a vida útil residual das condutas e a 

frequência média previsível de roturas.  

2.8.2.2 Áreas temáticas, critérios considerados e dados necessários 

A abordagem CARE-W caracteriza-se por ser abrangente e integrada, procurando atender aos 

diversos factores relevantes para a decisão de onde, quanto e quando reabilitar condutas de água. As 

áreas temáticas variam um pouco de módulo para módulo, merecendo principal relevo os seguintes 

pontos de vista utilizados para definir critérios de decisão (Alegre et al., 2004a): 

• historial de roturas; 

• coordenação com outras intervenções no subsolo e repavimentações programadas;  

• fiabilidade topológica da rede;  

• ocorrência de cor e /ou sabor na água devida ao material e/ou estado de conservação das 

condutas; 

• problemas de pressão; 

• interrupções de água;  

• falhas de abastecimento a consumidores sensíveis; 

• cargas provocadas pelo tráfego viário; 

• interrupções do tráfego viário; 

• ocorrência de inundações em caso de rotura; 

• custos de reparação e de reabilitação; 

• perdas de água; 

• perturbações causadas por medidas de reabilitação. 

Os dados requeridos para o uso da globalidade dos módulos do CARE-W são muito vastos e de 

preparação relativamente complexa. É necessário seleccionar caso a caso os módulos realmente 

                                                      

2 Annual Rehabilitation Planning 
3 Rehabilitation Strategy Manager 
4 Rehabilitation Strategy Evaluator 
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relevantes e identificar os correspondentes dados necessários (ver nas referências as publicações 

específicas de cada módulo).  

2.8.2.3 Vantagens e desvantagens 

A principal vantagem do CARE-W é proporcionar uma abordagem integrada e estruturada do 

problema da reabilitação das redes de água, onde as aplicações de diagnóstico (para avaliação do 

desempenho, estudo estatístico de falhas e avaliação da fiabilidade da rede) e de planeamento se 

interligam e complementam. A disponibilidade de uma base de dados centralizada e de um sistema de 

informação geográfica que permite seleccionar as áreas em análise e representar graficamente e com 

referenciação espacial os resultados é também uma vantagem deste modelo (Alegre et al., 2004a). 

Em termos de desvantagens face ao objecto do estudo da EPAL (estudo esse que serve para avaliar 

o modelo à escala nacional), destaca-se o facto do CARE-W ter um âmbito mais restrito (reabilitação 

de condutas), de ser ainda um sistema muito jovem, com alguns problemas de utilização e de 

requerer a disponibilidade de registos históricos com alguns anos (mais de cinco, como ordem de 

grandeza) e de exigir uma preparação de dados complexa e em geral muito consumidora de tempo. 

Os testes efectuados com o CARE-W, em redes de SAA distintas, indicam que alguns módulos 

necessitam de organização de dados que acaba por ser complexa e, consequentemente, acaba por 

se perder muito tempo a compilar. Este facto ocorre tanto por exigirem grandes quantidades de 

informação (algo inevitável) ou porque a informação existe mas as bases de dados não estão 

preparadas para interagir com as aplicações que integram o CARE-W. Este é um factor que 

desencoraja a utilização, por parte dos engenheiros das entidades gestoras, de modelos avançados 

de reabilitação, em particular da engenharia de gestão de SAA Portuguesa onde ou não existe 

informação ou quando existe está dispersa em base de dados diferentes (Covas, 2006). 

2.9 Conclusões   

Neste capítulo reuniram-se os conhecimentos necessários para que, com uma base sólida teórica, se 

pudesse desenvolver um modelo de apoio à decisão para a selecção da técnica de reabilitação 

técnica e economicamente mais adequada. Para o efeito, é necessário identificar quais as condutas 

prioritárias que necessitam de reabilitação. Daí a importância de modelos como o CARE-W. 

Qualquer decisor depara-se com problemáticas reais de qual a melhor técnica a utilizar em cada 

situação, pois cada intervenção é única e para cada uma em particular devem ser, em primeira 

instância, reduzidas o número de hipóteses de técnicas. 

Tendo-se efectuado o levantamento dos principais componentes de SAA, das técnicas de reabilitação 

de condutas e reservatórios, e das metodologias de apoio à decisão na reabilitação, verificou-se que 

não existe uma metodologia estruturada e baseada no conhecimento do sistema que permita a 

selecção da técnica de reabilitação a utilizar em cada caso, muito em particular em condutas. Esta foi 

a principal motivação para o desenvolvimento desta dissertação.  

Neste contexto, procede-se, nos capítulos seguintes, ao desenvolvimento e ao teste de um modelo 

operacional de apoio à decisão para a identificação das técnicas de reabilitação mais adequadas. 
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3. MODELO OPERACIONAL PROPOSTO 

3.1 Introdução 

O presente capítulo tem por objectivo a sistematização de uma metodologia a seguir na reabilitação 

de condutas em sistemas de distribuição de água e o desenvolvimento e operacionalização de um 

modelo de apoio à decisão para a selecção da(s) técnica(s) de reabilitação de condutas mais 

adequada(s) a cada situação particular.  

O capítulo é iniciado com uma síntese das vantagens e desvantagens das várias técnicas de 

reabilitação de condutas em função do material, diâmetro e estado de conservação da conduta 

existente, pressão média na rede, vida útil expectável após a reabilitação, características do 

escoamento e características da localização da conduta a reabilitar. Procedeu-se, também, ao 

levantamento dos tipos de intervenção de reabilitação possíveis em reservatórios e à discussão das 

suas vantagens e inconvenientes. Para complementar o tema, apresenta-se um resumo das 

vantagens e inconvenientes dos diferentes tipos materiais utilizados em tubagens e, em anexo, a 

listagem dos factores agressivos de cada material. 

Para o estabelecimento do modelo operacional, foi necessário proceder, em primeiro lugar, à 

identificação de variáveis base e secundárias de decisão, referidas adiante como variáveis de 1ª e de 

2ª ordem, e à especificação dos respectivos atributos (e.g., a variável ”tipo de zona” refere-se a “zonas 

urbanas” ou “zonas rurais”). De seguida, apresenta-se a metodologia desenvolvida para o processo de 

reabilitação de condutas, sistematizada em quatro fases distintas que vão desde a caracterização do 

sistema e concepção da intervenção (Fase I), passando pela decisão estratégica (Fase II), 

implementação da solução (Fase III), até à monitorização e avaliação dos resultados (Fase IV). O 

modelo operacional proposto constitui o corpo principal da Fase II da referida metodologia. De notar 

que este modelo operacional se encontra materializado sob a forma de duas árvores de decisão, uma 

para cada tipo de zona (i.e., zona rural ou urbana), e que indicam qual a(s) técnica(s) de reabilitação 

mais adequada(s) a utilizar em cada situação. 

3.2 Resumo de técnicas de reabilitação de condutas e reservatórios 

O estabelecimento da metodologia de reabilitação e do respectivo modelo de apoio à decisão teve por 

base a revisão literária referente às técnicas de reabilitação de condutas efectuada no Capítulo 2 e 

cuja síntese consta do Quadro 3.1. Este quadro inclui a lista das referidas técnicas de reabilitação de 

condutas assim como o levantamento das suas vantagens e inconvenientes, permitindo ter acesso à 

informação referente a de cada uma das técnicas analisadas, de uma maneira rápida, sucinta e 

sistematizada.  

Apresenta-se no 

Quadro 3.2 as vantagens e inconvenientes de técnicas de reabilitação utilizadas em reservatórios. 



   40 

Quadro 3.1 – Vantagens e inconvenientes de técnicas de reabilitação de condutas (sem vala aberta) 

Técnica Vantagens Inconvenientes 

[1] 
Revestimento 
com 
argamassa de 
cimento  

- processo compatível com a defesa do ambiente, 
não utilizando materiais tóxicos na limpeza nem 
no revestimento 

- perturbações à superfície mínimas, em especial 
de tráfego (excepto na abertura de poços) 

- período de intervenção mínimo 

- baixo custo (comparativamente com outras) 

- processo moroso  

- para trechos longos, pode ser necessária a 
alteração de técnica pois a conduta original 
pode apresentar danificação irremediável 

- solução provisória 

- não permite um aumento de capacidade 
hidráulica do sistema 

[2] 
Revestimento 
com spray de 
resinas epoxy  

- mais rápida do que a de revestimento com 
argamassa de cimento 

- resinas com uma maior durabilidade que o 
cimento 

- superfície adquirida é mais lisa 

- maior controlo da espessura da camada  

- não obriga à interrupção de ramais prediais 

- ideal para resolver problemas de corrosão interna 

- não aconselhável para trechos longos 
(mais de 500 m) nem para diâmetros 
superiores a 1000 mm  

- não resolve problemas de fugas nem de 
esmagamento da conduta  

- não permite um aumento de diâmetro 

[3] Re-
entubamento 
simples  

- simplicidade de aplicação 

- possibilidade de progressão em trechos longos 

- não perturba outras actividades circundantes 

- possibilidade de instalação de longos trechos 

- facilidade de inserção em curvas e pendentes 
elevadas  

- aplicação numa gama de diâmetros de 20 a 1600 
mm 

- rápida instalação 

- a conduta a reabilitar pode servir de protecção ao 
novo tubo 

- não indicado para reabilitação de condutas 
adutoras não redundantes pois perde-se 
sempre capacidade de transporte 

- indicado para rede de distribuição 
emalhada  

- utilização não aconselhada no caso de 
elevadas cargas diametrais 

- pode não resolver problemas de fugas e 
roturas caso o local onde a água aparece à 
superfície não corresponda ao local da 
fuga e onde se procede ao re-entubamento 

- necessária abertura de vala (poços) aberta 
nas ligações 

[4] Re-
entubamento 
por destruição 
da tubagem 
existente  

- instalação relativamente rápida ao longo de 
grandes extensões  

- ideal quando necessário o aumento do diâmetro 
da conduta ou de substituição por um material 
que tenha maior resistência à compressão 
diametral 

- economicamente mais viável quanto mais funda 
estiver implantada a conduta e mais instáveis 
forem os solos 

- provoca vibrações e ruído o que em locais 
urbanos (e.g., hospitais), ou rurais (e.g., 
zonas protegidas) pode não ser o mais 
aconselhável 

- provoca perturbações no terreno e em 
tubagens adjacentes 

- obriga à abertura de poços de ataque de 
grande dimensão (extensão) 

[5] Re-
entubamento 
por redução 
diametral  

- rápida instalação 

- possibilidade de extensões > 1500 m por 
inserção 

- controlo do retorno ao diâmetro original 
possibilitando assim uma instalação mais 
eficiente 

- muito oneroso para condutas que não 
necessitem de reabilitação ao nível 
estrutural 

[6] Re-
entubamento 
com tubo de 
parede 
dobrada  

- aumento da capacidade de carga da conduta 

- instalação em trechos  longos (>1000 m) 

- rápida instalação  

- não perturba serviços adjacentes  

- tempo de vida útil superior a 50 anos 

- pode provocar danos no material da 
conduta aquando da expansão do 
polietileno 

- não ganha uma capacidade resistente 
diametral tão grande como com os outros 
métodos 
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Quadro 3.2 – Vantagens e inconvenientes de técnicas de reabilitação de reservatórios 

Técnica  Vantagens Inconvenientes 

Revestimento 
com Fibra de 
vidro 

- envolve processos mais dirigidos para cada caso  
- argamassa retráctil proporcionando reforço à 
tracção como forma de garantir uma melhor 
repartição das possíveis tensões existentes 

- mais eficaz 

- processo mais lento 
- processo mais dispendioso 
- necessita de mão de obra 
especializada 

Revestimento 
com tela 
betuminosa 

- processo mais célere 
- processo mais menos oneroso 
- não necessita de mão de obra especializada 

- eventuais selagens de bordos podem 
ceder, diminuindo o tempo de vida útil  

- pouca especificidade na aplicação 
Reconstrução 
estrutural 

- soluciona problemas com recurso à experiência 
in situ pela construção da célula anterior 

- tempo de vida substancialmente elevado  

- processo muito oneroso 
- processo muito moroso 

 

3.3 Características dos materiais das condutas  

Para fundamentar a metodologia de apoio à decisão na reabilitação de condutas, foram resumidos no 

Quadro 3.3 as vantagens e inconvenientes dos diferentes materiais utilizados em condutas em 

pressão e, no Anexo 1, no Quadro A1.1 os limites de factores agressivos a materiais de tubagens. 

Quadro 3.3 –  Vantagens e inconvenientes dos diferentes materiais utilizados em condutas em pressão 

Material Vantagens Inconvenientes 

Fibroci-
mento 

- material económico 
- facilidade construtiva 

- constituído por fibras cancerígenas 
(amianto) 
- rotura fácil aquando de intervenções no 
em outras infratestruturas 

Aço 
Carbono 

- pressões de serviço elevadas até 600 m c.a. 
- grande variedade de acessórios de ligação 
- grande resistência diametral 

- material oneroso 
- curvas comercializadas 45º e 90º 
- gama de diâmetros restrita 1/8’’-44’’ 
- material rígido 

Ferro 
Fundido 
Dúctil 
(FFD) 
 

- pressões de serviço elevadas até 640 m c.a. em 
função do diâmetro 
- grande variedade de curvas (11º15’, 22º30’, 45º, 90º) 
- grande gama de diâmetros (60 até 2000 mm) 
- grande resistência diametral 
- suporta altas temperaturas 

- material oneroso 
- material rígido 

Policloreto 
de Vinilo 
(PVC) 

- menos oneroso 
- flexível 
- leve 
- fácil e rápida montagem 
- montagem não requer equipamento especial nem 
mão de obra especializada 

- suporta temperaturas até 83ºC 
- não suporta pressões > 160 m c.a. 
- pouca resistência diametral 
- cuidados especiais na colocação pois 
necessita de recobrimento com materiais 
finos isentos de pedras  
- restrita gama de diâmetros (32-800 mm) 

Poliéster 
Reforçado 
a Fibra de 
Vidro 
(PRFV) 

- menos oneroso 
- leve 
- grande gama de diâmetros (200 a 2400 mm) 
- usado em várias técnicas de reabilitação 
- grande variedade de curvas (11º15’, 22º30’, 45º, 90º) 

- suporta temperaturas até aos 90ºC 
- não suporta pressões > 160 m c.a. 
- pouca resistência diametral 

Polietileno 
de Alta 
Densidad
e (PEAD) 

- grande variedade de diâmetros (25-1200 mm) 
- flexível 
- suporta pressões até 200 m c.a. 
- pouco oneroso  

- pouca variedade de curvas (só 45º e 90º) 
- fraca resistência diametral 
- não resiste a altas temperaturas 
- montagem requer equipamento 
específico e mão de obra especializada 
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3.4 Principais variáveis de decisão para a selecção da técnica de reabilitação 

3.4.1 Tipos de variáveis 

Existem diversos factores (variáveis) que influenciam a decisão de qual a melhor técnica de 

reabilitação de condutas a utilizar para cada situação diferente (e.g., tipo de zona, capacidade 

hidráulica, etc.). A lista destas variáveis é apresentada no Quadro 3.4. 

Quadro 3.4 – Variáveis de decisão para a definição da melhor técnica de reabilitação de condutas 

Tipo de Zona 

Intensidade de tráfego 

Profundidade de implantação 

Tipo de solo 

Problemas estruturais 

Comprimento do troço 

Aumento de capacidade 

Tipo de rede 

Existência de obstáculos 

Serviços adjacentes 

Variáveis base  
(1ªordem) 

Densidade de ramais 

Grau de sismicidade 

Características da água transportada 
Variáveis secundárias 

(2ªordem) 
Possibilidade de execução em vala aberta 

 

Estas variáveis foram agrupadas em variáveis base (ou variáveis de 1ª ordem) que, geralmente, têm 

maior peso na decisão e que eliminam, à partida, um conjunto de técnicas de reabilitação possíveis, e 

em variáveis secundárias (ou variáveis de 2ª ordem) que representam as restantes variáveis, 

relegadas para segundo plano, pois o seu valor ou atributo pode já estar incluído em alguma outra 

variável de 1ª ordem ou estas podem ser menos relevantes. Nos capítulos seguintes procede-se à 

descrição detalhada de cada uma das referidas variáveis. 

3.4.2 Variáveis base (de 1ª ordem) 

Tipo de zona (Zona Urbana vs Zona Rural) 

Como primeira abordagem à problemática da decisão da técnica mais acertada de reabilitação, é 

imperativo que se avalie o local da conduta a reabilitar: zona urbana ou rural. Esta é uma variável de 

extrema importância, pois se o local for uma zona urbana, a entidade gestora depara-se com 

situações de incómodo do tráfego nesse local, de ruído e vibração provocado pela execução da 

empreitada, de perturbação da circulação de peões, ou danos em outras infra-estruturas (e.g., 

condutas de gás e de saneamento, ou linhas de comunicação e TV) assim como com o impacto visual 

inerente a este tipo de intervenção. 
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Numa zona rural, ou não urbanizada, as condicionantes não são tão significativas, no entanto, existem 

outras de relevo, tais como o transporte de equipamento e de pessoal para o local de reabilitação, a 

ocupação de terrenos privados adjacentes e problemáticas com a qualidade dos solos, que poderão 

ter consequência na segurança e qualidade da possível entivação dos mesmos, a fim de se optar por 

uma intervenção em vala aberta. 

 

Intensidade de tráfego na zona 

Esta variável de decisão, que sucede imediatamente a variável de “zona rural vs. zona Urbana”, é 

importante quando a conduta atravessa uma via pública com tráfego local. Caso o troço se situe numa 

zona urbana com baixa intensidade de tráfego local, pode levar a decisões que passem pela escolha 

de técnicas que possibilite cortes parciais ou totais de tráfego na via pública. 

Por outro lado, se existir grande intensidade de tráfego sem alternativa, o seu corte (seja parcial ou 

total) é automaticamente impossibilitado. 

 

Profundidade de implantação 

A profundidade de implantação é uma variável de decisão que está directamente relacionada com as 

variáveis de “características químicas e físicas dos solos” e com a possibilidade de intervenção em 

vala aberta, pois se a implantação da conduta não for profunda e se os solos permitirem entivação, 

então a possibilidade de intervenção em vala aberta torna-se mais segura, apesar de necessitar das 

restantes condições (e.g., baixa intensidade de tráfego). 

 

Tipo de solo 

O tipo de solo é relevante para a decisão de qual a técnica a utilizar, na medida em que indicando se o 

solo é arenoso ou argiloso, coerente ou incoerente, com impossibilidade de entivação rápida e eficaz, 

poderá conduzir a que se elimine, à partida, a opção de vala aberta. 

 

Problemas estruturais 

Se o troço de conduta a ser intervencionado apresentar roturas muito frequentes (indiciando o 

envelhecimento da conduta e aumento da carga diametral a que está sujeita) e um elevado volume de 

perdas (indicando o mau estado de conservação da conduta), esta variável assume uma importância 

elevada. Existem ainda outros indicadores de problemas estruturais, tais como o facto de a conduta 

ser antiga, em FFD ou aço, sem protecção catódica e água com características químicas favoráveis à 

corrosão interna (água mole indiciando corrosão) e ainda, se houver lugar à reparação de rotura e se, 

na observação da conduta a substituir, houver elevado nível de corrosão ou de incrustração. Para 



   44 

verificação de quais as técnicas que não solucionam estas patologias será necessária a consulta do 

Quadro 3.1. 

 

Comprimento do troço 

Se o troço em questão for de grande comprimento (e.g., superior a 500 m), então existem técnicas 

que ficarão automaticamente excluídas pelo aumento exponencial de custo, devido ao aumento do 

comprimento, como por exemplo, o re-entubamento com redução diametral temporária ou re-

entubamento com tubo de parede dobrada. Adicionalmente, para trechos longos, algumas técnicas 

são excluídas à partida por impossibilidade de execução (e.g., revestimento com argamassa de 

cimento e o revestimento com resinas Epoxy). 

 

Capacidade hidráulica 

Se for necessário um aumento de capacidade hidráulica do sistema, o factor mais preponderante para 

a resolução do problema é o aumento do diâmetro da conduta. Como tal, apenas algumas técnicas de 

reabilitação possibilitam esse aumento de diâmetro. Apesar de todas as técnicas fornecerem ao troço 

a reabilitar um acabamento polido, e este ser um factor que aumenta a capacidade hidráulica, 

considerou-se que apenas com o aumento diametral é que é possível um aumento significativo e de 

longo prazo da capacidade hidráulica. Assim sendo, este é um factor essencial de decisão na melhor 

técnica a adoptar. 

 

Tipo de rede 

No caso de se tratar de uma rede de distribuição em malha, existe uma maior possibilidade na 

escolha da técnica, pois pode simplesmente seleccionar uma técnica que dê lugar a perda de 

diâmetro. Porém, manter-se-á a capacidade hidráulica do troço, devido ao maior polimento e aumento 

de classe de resistência de pressão. Por outro lado, ao escolher uma técnica que possibilite uma 

reabilitação de parede de conduta mais justa à conduta a reabilitar, pode dar lugar a um ligeiro 

aumento de capacidade hidráulica. 

Quando se depara com uma rede ramificada, a situação pode levar à escolha de uma técnica que 

permita a manutenção tanto da velocidade como da pressão de serviço, pois neste caso não haverá 

lugar à redistribuição de pressões. No momento em que for decidido intervencionar numa conduta 

principal, será necessário proceder a um by-pass, procedimento este que possibilita a não interrupção 

do abastecimento de água. A grande desvantagem deste procedimento prende-se com o facto de 

este ser inviável em condutas sob grandes pressões.  
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Existência de obstáculos 

Se a infra-estrutura tiver condicionantes em relação à abertura de vala, como seja uma via rápida ou 

uma auto-estrada, então esta variável irá colocar de parte a possibilidade de intervenção em vala 

aberta. 

 

Infra-estruturas adjacentes 

Se existirem infra-estruturas adjacentes frágeis como monumentos históricos, hospitais, bancos ou 

arquivos, a possibilidade de intervenções com técnicas que provoquem ruído ou vibrações 

excessivas, como a de re-entubamento por destruição da tubagem existente, terá que ser 

equacionada de forma à minimização destes factores ou mesmo, se não houver outra possibilidade, 

opta-se por outra técnica. 

 

Densidade de ramais 

A existência e a densidade de ramais na conduta a reabilitar condicionam fortemente a técnica de 

reabilitação a aplicar. Por exemplo, numa conduta sem ramais pode-se aplicar qualquer técnica 

enquanto que numa conduta com elevada densidade de ramais não é aconselhável aplicar qualquer 

forma de re-entubamento sendo recomendável o revestimento interior (caso não haja danos 

estruturais). 

 

3.4.3 Variáveis de 2ª ordem 

Grau de sismicidade 

O grau de sismicidade onde se situa a conduta a reabilitar é um factor igualmente importante na 

escolha dos materiais a utilizar na reabilitação, pois com a introdução do EC85 sobressaem algumas 

alterações no zonamento sísmico do território e diferentes formas na abordagem de cálculo 

relativamente ao RSA6. Desta forma, pode haver lugar para uma alteração de escolha do material pelo 

qual se pode optar para reabilitar. Numa zona sísmica, poderá ser mais adequado a utilização de 

materiais mais flexíveis com ligações por soldadura, como por exemplo o PEAD. 

 

                                                      

5 Eurocode 8 – Design of structures for earthquake resistance 
6 Regulamento de Segurança e Acções para edifícios e pontes 
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Características químicas e físicas dos solos 

As características químicas e físicas dos solos podem ter influência na técnica de reabilitação a 

seleccionar, pois nem todas as técnicas possibilitam a utilização de todos os materiais disponíveis no 

mercado (e.g., PEAD, PVC, PRFV). Conforme as características químicas próprias de cada solo, um 

determinado material pode ser afectado, e assim não pode ser aconselhada a sua utilização se não 

for compatível com o solo. A sensibilidade dos diferentes tipos de material de condutas com o solo 

envolvente é apresentada no Quadro A1.1, no Anexo 1. Se as características físicas do solo do local 

de intervenção não permitir uma entivação em conformidade com os requisitos de segurança, a 

possibilidade de intervenção em vala aberta será colocada de parte. 

 

Possibilidade de execução de vala aberta 

Em circunstâncias habituais seria, de uma maneira geral, preferível economicamente efectuar a 

intervenção em vala aberta. Não obstante esta variável poder comportar riscos na sua decisão, pois a 

conduta pode estar a uma profundidade elevada, os solos podem não suportar o processo de 

entivação, a conduta existente pode não resistir a perturbações de escavação, os serviços e infra-

estruturas circundantes podem não comportar uma intervenção desta natureza, e pode não ser 

possível efectuar a interrupção de tráfego na via, necessária nestas situações. Como tal, a 

intervenção em vala aberta pode não ser uma solução. Por ser uma variável de menor peso na 

decisão, optou-se por classificá-la  como de 2ª ordem. 

 

3.4.4 Correlações entre técnicas e atributos das variáveis 

Apresenta-se no Quadro 3.5 a correlação entre as variáveis base, incluindo os respectivos atributos, 

com as várias técnicas existentes. Apresenta-se, também, uma análise comparativa de custos, 

efectuada em termos qualitativos pois os custos de obras públicas, hoje em dia, são extremamente 

variáveis devido a uma crescente competitividade entre empreiteiros. 
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3.5 Metodologia proposta para o processo de reabilitação de condutas 

3.5.1 Metodologia geral 

Hoje em dia, para prestar apoio estratégico sistemático há que simplificar e dividir os vários processos 

de decisão. Neste caso, optou-se pela definição de uma metodologia esquemática de apoio à decisão 

a aplicar em fase de projecto. Esta metodologia apresenta linhas orientadoras que direccionam o 

decisor/engenheiro para a melhor técnica de reabilitação a adoptar. Após o estabelecimento da 

técnica, é relevante o acompanhamento da sua implementação durante a fase de construção e a sua 

posterior monitorização e avaliação do funcionamento dos trechos intervencionados. 

Desta forma, apresentam-se, nos sub-capítulos seguintes, as diferentes fases da metodologia do 

processo de reabilitação, bem como um modelo de apoio à decisão correspondente à Fase II. este 

modelo foi elaborado tendo em vista a orientação rápida e expedita do decisor (consultor ou entidade 

gestora) para a solução técnica e economicamente mais vantajosa para o problema em questão. 

De notar que as metodologias apresentadas abrangem o maior número de hipóteses passíveis de 

ocorrerem actualmente. Apesar de tudo, podem existir casos pontuais que não estejam contemplados 

nos modelos, como por exemplo, diâmetros de condutas excepcionalmente grandes ou elevadas 

pressões. 

A metodologia de reabilitação foi sistematizada  em quatro fases distintas: 

� Fase I – Caracterização do sistema 

� Fase II – Decisão estratégica 

� Fase III – Implementação7 

� Fase IV – Monitorização, Avaliação e Revisão 

Nos subcapítulos seguintes descrevem-se as fases acima referidas complementadas com figuras 

ilustrativas. Na Figura 3.1 apresentam-se as diferentes fases (I a IV) e respectivas acções (ou 

procedimentos) da metodologia proposta que deverão ser incluídas em qualquer intervenção de 

reabilitação de condutas.  

Na Fase II encontra-se o processo intitulado “modelo de decisão”; este modelo de decisão foi 

materializado sob a forma de árvores de decisão - na Figura 3.2 para “Zona Rural” e na Figura 3.3 

para “Zona Urbana” - que constituem ferramentas operacionais de apoio à decisão de qual a(s) 

técnica(s) de reabilitação mais adequada(s) ao problema em questão. 

                                                      

7 Entende-se por Implementação a concepção e dimensionamento, seguido pela construção e a exploração com 

a respectiva monitorização 
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3.5.2 Fase I – Caracterização do sistema 

De acordo com a Figura 3.1, pode-se observar que a Fase I – Caracterização do sistema engloba a 

recolha de informação essencial para uma resolução fundamentada do problema. Esta fase deve 

reunir a seguinte informação: a perspectiva de evolução de consumos, as características dos 

utilizadores directamente afectados, a caracterização da envolvente, a capacidade financeira da 

entidade gestora e a caracterização do funcionamento actual da rede na zona de intervenção. 

A perspectiva de evolução de consumos proporciona uma informação acerca da necessidade de 

aumento de capacidade hidráulica do troço a reabilitar. Esta variável assume considerável relevância 

na tomada de decisão em relação a qual das técnicas de reabilitação a utilizar, uma vez que nem 

todas as técnicas proporcionam um aumento de capacidade hidráulica do sistema (cf. Quadro 3.1). 

As características dos utilizadores directamente afectados serão importantes na tomada de decisão, 

pois as horas de maior consumo na rede e as de menor consumo, em que se ocorrem os maiores 

picos de pressão, bem como a sua frequência e intensidade, podem determinar a escolha do material 

a utilizar na reabilitação do troço assim como da técnica a adoptar. 

A caracterização da envolvente fornecerá informação acerca das infra-estruturas mais próximas ou 

adjacentes. O facto de existirem infra-estruturas frágeis, ou o local de intervenção ser próximo de 

hospitais ou auto-estradas, onde não pode haver ruído ou onde a opção por vala aberta não é 

possível, diminui o número de técnicas em adoptar. 

A caracterização do funcionamento actual da rede pode permitir o diagnóstico das causas que 

levaram o troço de conduta a ser reabilitada (e.g., aumento da capacidade hidráulica ou roturas por 

excesso de pressão). 

A capacidade financeira da entidade gestora é um factor determinante na decisão, pois pode dar 

indícios para a eliminação de algumas técnicas mais dispendiosas ou, pelo contrário, possibilitar a 

reabilitação de trechos que não necessitem de intervenção urgente. Desta forma, poder-se-á reabilitar 

não só os trechos mais gravosos, mas também prevenir a ocorrência de potenciais problemas através 

do prolongamento, em extensão, da intervenção. 

3.5.3 Fase II – Decisão estratégica 

A fase seguinte, intitulada Fase II – Decisão estratégica, encerra uma série de procedimentos tais 

como: o levantamento das variáveis base de decisão, o modelo de decisão, o conjunto de soluções 

técnicas possíveis, a consequente diminuição do conjunto tendo em vista as soluções de melhor 

desempenho funcional e, por fim, a escolha da solução economicamente mais viável. 

A utilização do modelo operacional proposto pressupõe um levantamento prévio das variáveis de 

decisão. O modelo foi desenvolvido com base no levantamento bibliográfico efectuado no Capítulo 2 e 

no levantamento das principais variáveis de decisão. 

A análise da Figura 3.2 e da Figura 3.3 permite constatar que o modelos de decisão foi dividido, à 

partida, em duas variáveis principais - intervenção em zona rural e intervenção em zona urbana – uma 
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correspondendo a cada uma das figuras. Tal como foi referido, o tipo de zona é um factor 

determinante na selecção de técnicas à disposição dos intervenientes.  

No seguimento da Figura 3.2, pode observar-se a divisão do processo de eliminação de hipóteses em 

duas etapas. Na primeira etapa, a redução de hipóteses deve-se, em linhas gerais, a imposições que 

levam em linha de conta as características físicas e morfológicas da localização do troço, bem como 

as necessidades futuras de utilização do troço de conduta. Na segunda etapa, a escolha da técnica 

será condicionada pelas características diametrais e de comprimento do troço a ser intervencionado. 

Por fim, foi considerado que as intervenções em vala aberta são preferíveis, sempre que possível, às 

restantes técnicas, dada a sua facilidade de execução. 

De seguida, é reunida toda a informação relativa às características das técnicas resultantes da 

aplicação do modelo e, com base na metodologia apresentada por em Baptista e Alegre (2000), 

estabeleceu-se que o processo de selecção das técnicas de reabilitação inclui: a selecção técnica, a 

selecção funcional e a selecção económica. Da conjugação de resultados destas estabelecem-se as 

conclusões, que contemplam uma proposta de técnicas a adoptar, bem como a respectiva gama de 

diâmetros nominais mais conveniente e de classes de pressão admissíveis. 

3.5.4 Fase III – Implementação 

Na Fase III – Implementação (cf. Figura 3.1), o processo encontra-se em fase de execução e será 

necessário em cada etapa de execução existir uma monitorização constante. Prevêem-se, nesta fase, 

alguns avanços e recuos da obra de maneira a garantir a melhor qualidade do processo de execução. 

Nesta fase deve ser efectuada uma cuidada especificação dos requisitos de qualidade a exigir aos 

materiais a utilizar e dos cuidados a ter nas fases de aquisição, instalação, recepção da obra, 

operação e manutenção. 

3.5.5 Fase IV – Monitorização, Avaliação e Revisão 

Por fim, na Fase IV – Monitorização, Avaliação e Revisão, o funcionamento do troço reabilitado é 

iniciado, acompanhado de uma monitorização, uma avaliação do funcionamento e, como conclusão 

destes processos, a elaboração de directivas que possam fornecer eventuais aperfeiçoamentos para 

casos futuros. 

3.6 Modelo Operacional (detalhe da Fase II) 

Apresenta-se nas figuras seguintes a síntese do modelo operacional proposto, nomeadamente:  

• na Figura 3.1, as diferentes fases da metodologia, como o conjunto de acções de cada fase e 
a correlação entre fases;  

• na Figura 3.2 e na Figura 3.3, os modelos de apoio à decisão da técnica de reabilitação 
dividido por zona rural e zona urbana, respectivamente. 

As mesmas figuras encontram-se em anexo para uma análise de pormenor (cf. Anexo 2). De salientar 

que estes modelos foram desenvolvidos para casos gerais de intervenção, não contemplando casos 

em que poderão existir pressões ou diâmetros muito acima da média em sistemas de distribuição. 
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Figura 3.1 – Metodologia de estabelecimento e implementação de técnicas de reabilitação de condutas
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3.7 Síntese e conclusões 

Através do cruzamento de dados e características de condutas com as características das técnicas de 

reabilitação, actualmente disponíveis e mais utilizadas, estabeleceu-se uma matriz de critérios, sob a 

forma de modelo operacional, para analisar cada situação de reabilitação que possa surgir a 

projectistas e a entidades gestoras. Procurou-se definir um modelo único de abordagem que definisse 

uma(s) resposta(s) para cada situação diferente. 

Com o proliferar de novas técnicas de reabilitação, ainda não se tinha desenvolvido um modelo de 

decisão que pudesse recomendar qual a melhor técnica a utilizar. Muito menos existe conhecimento 

adquirido através da experiência de uso destas técnicas, pois são inovadoras e a sua patente é muito 

recente. Desta forma, o uso deste modelo permite clarificar, simplificar e poupar tempo à entidade que 

terá a tarefa de decidir a técnica mais correcta a utilizar. 

Em relação aos reservatórios, ainda não se sentiu necessidade de desenvolver um modelo como o 

que o proposto para as condutas, pois existem muito menos alternativas e a sua abordagem é 

relativamente diferente. Em primeiro lugar, o tempo previsível de intervenção será consideravelmente 

maior, em segundo lugar o número de intervenções será menor e com menos incómodo para os 

clientes da entidade gestora. Em terceiro, os reservatórios são constituídos tipicamente por duas ou 

mais células que podem ser desactivadas independentemente sem suspender o abastecimento, não 

exigindo uma especificidade tão grande, em termos de reabilitação, como as condutas. Por último, 

uma intervenção num reservatório, desde que exista uma alternativa de reserva ou de abastecimento, 

não provoca tantos incómodos para os consumidores como as sucessivas intervenções numa 

conduta. 
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4. APLICAÇÃO A CASOS DE ESTUDO 

4.1 Introdução 

A reabilitação de condutas de abastecimento de água em Portugal é motivada, essencialmente, por 

dois factores principais: a necessidade de aumento de capacidade hidráulica dos sistemas e a idade e 

elevado grau de deterioração das condutas. Neste capítulo, apresenta-se a análise e aplicação do 

modelo operacional proposto no Capítulo 3 a seis casos de estudo portugueses, localizados na zona 

da Grande Lisboa: 

Caso 1 - Reabilitação da conduta Barbadinhos - Monte-arco; 

Caso 2 - Reabilitação da conduta Barbadinhos – S.Jerónimo; 

Caso 3 - Reabilitação da conduta da Praça do Comércio; 

Caso 4 - Reabilitação da conduta ao longo de ciclovia de Cascais; 

Caso 5 - Reabilitação da conduta na Av. 5 de Outubro; 

Caso 6 - Reabilitação da conduta da Ota. 

Cinco destes casos de estudo (Casos 1, 2, 3, 5 e 6) foram gentilmente facultados pela EPAL, SA. 

Estes casos referem-se a re-entubamentos simples (Casos 1 e 2) ou a vala aberta (Caso 3). O Caso 

5 encontra-se ainda em fase de estudo, não estando ainda estabelecida a técnica a adoptar, e o Caso 

6 refere-se à reabilitação através de re-entubamento com tubo de parede dobrada. A reabilitação da 

conduta elevatória ao longo da ciclovia em Cascais (Caso 4) refere-se a um caso de re-entubamento 

por destruição da tubagem existente.  

Nos Casos de estudo 1 e 2, foi permitido por parte da entidade gestora – EPAL, SA – a visita às obras 

em curso e a consulta dos respectivos projectos de execução, sendo possível efectuar um 

acompanhamento exaustivo das respectivas obras, técnicas e soluções de reabilitação adoptadas, 

com constatação de pormenores e soluções construtivas que de outro modo não seria possível 

apreender. Assim, nestes dois casos, acrescenta-se à aplicação da metodologia e discussão dos 

resultados o acompanhamento da implementação da técnica adoptada por parte da entidade gestora 

EPAL, SA, com um levantamento fotográfico dos diferentes procedimentos de execução destas 

intervenções de reabilitação. 

Neste contexto, procede-se neste capítulo, à aplicação e à validação (parcial) do modelo operacional 

proposto através da análise de soluções técnicas de reabilitação adoptadas pelas entidades gestoras 

e a sua comparação com as que resultam da aplicação do modelo. De salientar que este capítulo 

permitiu afinar e melhorar alguns aspectos do modelo de reabilitação proposto. 
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4.2 Reabilitação da conduta Barbadinhos – Monte-arco (Caso 1) 

4.2.1 Descrição geral 

Os trabalhos de reabilitação incluídos no Caso de estudo 1 consistem na reabilitação, através do re-

entubamento simples, de parte da conduta Barbadinhos - Monte-arco. Na Figura 4.1 apresenta-se a 

fotografia aérea da zona de intervenção. O troço de conduta a reabilitar situa-se, mais precisamente, 

ao longo da Av. da Liberdade, Rua das Pretas, Rua do Telhal, Rua de Sto. António dos Capuchos, 

Calçada do Moinho de Vento e Campo Mártires da Pátria (cf. Figura 4.2). 

Num reconhecimento pormenorizado da zona de implantação da conduta foram inspeccionadas as 

câmaras de ventosas e de válvulas de seccionamento no Campo Mártires da Pátria, e as de válvulas 

de seccionamento na Av. da Liberdade (ENGIDRO, 2005). 

Através do reconhecimento da conduta por inspecção com câmara de vídeo (CCTV), constatou-se 

que existia um troço recente em FFD entre a caixa de manobras de válvulas do Campo Mártires da 

Pátria e o início da Calçada Moinho de Vento, edificado aquando da construção do parque de 

estacionamento aí existente (cf. Figura 4.2). Este troço recente termina no início da Calçada do 

Moinho de Vento e marca assim o início da intervenção de reabilitação proposta, encurtando o troço a 

reabilitar de 640 m previstos inicialmente para 595 m definidos em Projecto de Execução (ENGIDRO, 

2005). 

 

Figura 4.1 – Localização da intervenção do Caso de estudo 1: conduta Barbadinhos – Monte-arco 
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Figura 4.2 – Pormenor da localização da intervenção do Caso de estudo 1 

A intervenção na conduta Barbadinhos – Monte-arco resume-se à reabilitação através de re-

entubamento simples de uma extensão de 595 m de uma conduta de FF DN 600, com uma tubagem 

PEAD DN 500 – PE 100, PN10. A profundidade da conduta medida entre a cota do terreno e o 

extradorso superior da conduta, varia entre 0,88 e 2,14 m. A intervenção nos referidos 595 m de 

conduta foi efectuada mediante a aplicação de duas técnicas de reabilitação: o re-entubamento 

simples em cerca de 540 m de conduta e a técnica tradicional de vala aberta nos restantes 55 m 

localizados em zonas com curvas mais acentuadas, (i.e., com curvas superiores a sensivelmente 11º). 

O sentido de re-entubamento foi Campo Mártires da Pátria - Av. Liberdade, aproveitando, assim, a 

pendente descendente do terreno. 

Visto que os troços em vala aberta são pontuais e de curta extensão (da ordem de 10% do 

comprimento total da conduta intervencionada), considerou-se que não são representativas da 

intervenção, portanto não são relevantes para a validação do modelo de reabilitação proposto  

A inspecção com CCTV permitiu analisar o estado de conservação da conduta e detectar a presença 

de anomalias, tendo-se observado o seguinte (ENGIDRO, 2005): 

• A presença de calcário em todos os tubos e acessórios mais antigos com uma espessura 

média de 2,5 cm em todo o perímetro interno, à excepção dos troços de tubo colocados em 

reparações posteriores da conduta. 

• A existência de incrustações calcárias não uniformemente distribuídas na superfície interna 

da conduta, com dimensões entre 5 e 20 cm e de formas variadas, tendo-se encontrado uma 

incrustação de forma esferoidal de grandes dimensões (superiores a 10 cm) junto ao n.º 37 

da Rua do Telhal. 
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• A existência de inúmeras reparações efectuadas com tubos de FFD e acessórios de ligação, 

sendo em maior número no troço da Av. da Liberdade e no início da Rua do Telhal logo após 

o cruzamento com a Rua de São José. 

Na Figura 4.3 apresentam-se as imagens captadas por CCTV, onde se podem observar as situações 

acima descritas. 

 

Figura 4.3 – Fotogramas captados pela inspecção com CCTV – Caso de estudo 1 (ENGIDRO, 2005) 

Apresenta-se no Quadro 4.1 o resumo das reparações efectuadas nesta conduta de acordo com a 

memória descritiva consultada (ENGIDRO, 2005). 

Quadro 4.1 – Roturas na conduta de FF DN600 Barbadinhos - Monte-arco (ENGIDRO, 2005) 

Nome da Rua Nº de polícia Data da reparação 

Rua Sto. António dos Capuchos Nº2 17-Dez-1998 

Calçada do Moinho de Vento Oposto ao Nº44 7-Ago-1999 

Calçada do Moinho de Vento Fte ao nº44, próximo da rua do telhal 14-Dez-1998 

Calçada do Moinho de Vento 3º esq (rua particular) 3-Dez-1998 

Calçada do Moinho de Vento Nº 16 A 15-Out-1998 

Av. da Liberdade Nº 109 7-Mar-1995 

Av. da Liberdade Oposto ao nº 123 7-Jan-1995 

Rua das Pretas Nº 5 11-Abr-1998 

Rua das Pretas Nº 41 20-Jun-1997 
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As principais motivações para a intervenção na conduta foram o elevado número de roturas 

registadas nos últimos anos e a perda de capacidade hidráulica da mesma, por redução do diâmetro e 

aumento da rugosidade, devido à presença de inúmeras incrustações na parede interna da conduta. 

4.2.2 Aplicação da metodologia 

Para proceder à aplicação da metodologia proposta, efectuou-se um levantamento das variáveis de 

decisão contempladas no modelo. No Quadro 4.2 apresenta-se o resumo das variáveis base e 

secundárias levantadas. 

Quadro 4.2 – Resumo das variáveis de decisão do Caso de estudo 1 

Variável Base Atributo 

Tipo de zona Zona urbana 

Intensidade de tráfego na zona  Elevada 

Profundidade de implantação8 0,88 – 2,14 m 

Tipo de solo (solo arenoso, argiloso, misto) Misto 

Problemas estruturais Elevados 

Comprimento do troço Superior a 500 m 

Aumento de capacidade hidráulica 
(em relação à situação inicial de construção) 

Não 

(Apesar de uma das motivações da intervenção ser o 
aumento da capacidade hidráulica actual da conduta, não se 
pretende aumentar a sua capacidade em relação à situação 
inicial) 

Tipo de rede Redundante 

Existência de obstáculos Apenas 2 curvas acentuadas (pontual) 

Serviços adjacentes Frágeis 

Variável Secundária Atributo 

Grau de sismicidade Zona sísmica A 

Características químicas e físicas da água 
transportada 

Irrelevante 

Possibilidade de execução em vala aberta Não 

 

Uma vez efectuado o levantamento das variáveis de decisão, procedeu-se à aplicação do modelo 

operacional proposto para a selecção da técnica de reabilitação mais adequada. Dado tratar-se de 

uma zona urbana, o referido modelo resume-se ao fluxograma da Figura 3.3.  

Apresenta-se na Figura 4.4 (ver pormenor na Figura A3.1, Anexo 3) o “caminho seguido” na aplicação 

do modelo, de onde se conclui que a técnica possível para este caso seria o re-entubamento simples.  

De facto, a opção de reabilitação sugerida em projecto e adoptada pela entidade gestora recaiu sobre 

o re-entubamento simples dado tratar-se de uma zona antiga da cidade de Lisboa, onde ainda 

existem muitas infra-estruturas adjacentes de grés cerâmico de rotura frágil (no caso de aplicação da 

                                                      

8 Medidos ao extradorso superior da conduta 



   60 

técnica do re-entubamento por destruição da tubagem existente). Por conseguinte a CML proibiu a 

utilização da técnica do re-entubamento por destruição da tubagem existente nas zonas antigas de 

Lisboa. 
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Figura 4.4 – Aplicação do modelo operacional proposto ao Caso de estudo 1 

4.2.3 Acompanhamento de implementação da técnica adoptada pela entidade gestora 

No acompanhamento da obra referente ao caso de estudo verificou-se que existem vários 

procedimentos preliminares, inerentes à execução do re-entubamento simples, que incluem as  

seguintes acções:  

(i) verificação da qualidade da soldadura entre os vários tubos de PEAD (cf. Figura 4.5);  

(ii) verificação in situ das características da tubagem a instalar (e.g., espessura do tubo), tal 

como se pode observar na Figura 4.6;  

(iii) colocação de lubrificante na tubagem a instalar para reduzir o atrito entre a tubagem nova e 

a conduta antiga (cf. Figura 4.7). 

Estes procedimentos não incluem a limpeza, polimento e inspecção com CCTV da conduta a 

reabilitar. 
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                                             (a)                                                      (b) 

  

Figura 4.5 – Caso de estudo 1 - Controlo da espessura da junta de soldadura:  

(a) localização da junta; (b) medição da espessura da junta 

                                            (a)                                                        (b) 

  

Figura 4.6 – Caso de estudo 1 - (a) Controlo da espessura do tubo de PEAD in situ;  

(b)  Colocação do tubo para ser puxado 

                              (a)                                       (b)                                        (c) 

     

Figura 4.7 – Caso de estudo 1 - Tubo em espera: (a) perspectiva do tubo no sentido contrário ao de 

tracção; (b) pormenor do tubo a entrar na conduta; (c) colocação de lubrificante de maneira a não 

danificar com outras infra-estruturas existentes 
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Verificou-se também, que como seria de esperar, o poço de entrada tem dimensões 

significativamente superiores às do ao poço de saída uma vez que o de entrada tem de apresentar 

uma extensão que respeite o raio mínimo de curvatura para a tubagem de PE, e o de saída tem a 

dimensão mínima necessária para efectuar a ligação ao equipamento de tracção e a ligação aos 

acessórios. 

4.2.4 Discussão de resultados 

Através da aplicação da metodologia proposta no capítulo anterior, ou seja, dando resposta às 

variáveis base de decisão compreendidas nesse mesmo modelo, conclui-se que a técnica de 

reabilitação adoptada pela EPAL é idêntica à indicada pelo modelo – o re-entubamento simples. 

De notar que a escolha desta técnica também foi reforçada pelo facto de não existirem ramais laterais 

à conduta; caso estes ramais existissem, seria necessário proceder à abertura de poços de acesso, 

por forma a efectuar a ligação entre a nova conduta e o ramal existente, e, caso fossem em número 

elevado, poderiam pôr em causa a viabilidade técnica e económica de aplicação desta técnica ao 

presente caso.  

4.3 Reabilitação da conduta Barbadinhos – S. Jerónimo (Caso 2) 

4.3.1 Descrição geral 

Os trabalhos de reabilitação incluídos no Caso de estudo 2 consistem na reabilitação, através do re-

entubamento simples, de parte da conduta Barbadinhos – S. Jerónimo. Na Figura 4.8 apresenta-se a 

fotografia aérea da zona de intervenção. O troço de conduta a reabilitar situa-se ao longo do 

Boqueirão da Praia da Galé, Rua do Museu da Artilharia, Rua do Paraíso e do Largo Dr. Bernardino 

António Gomes (cf. Figura 4.9). 

 

Figura 4.8 – Localização da intervenção do Caso de estudo 2: conduta Barbadinhos – S. Jerónimo 
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Figura 4.9 – Pormenor da localização da intervenção do Caso de estudo 2 

Foi efectuado um reconhecimento pormenorizado da zona de implantação da conduta e 

inspeccionadas as câmaras de ventosas e de válvulas de seccionamento no Largo Dr. Bernardino 

António Gomes (ENGIDRO, 2006). 

No levantamento efectuado, identificaram-se outras infra-estruturas existentes (condutas e cabos de 

electricidade e de telecomunicações) ao longo do desenvolvimento da conduta a reabilitar, 

apresentando-se no Quadro 4.3 a profundidade média a que estão essas infra-estruturas. 

Quadro 4.3 – Infra-estruturas susceptíveis de serem perturbadas pelas obras do Caso de estudo 2 

Infra-estrutura Profundidade (m) 

Conduta de água (EPAL) 0,90 

Conduta de gás (Lisboagás) 0,60 

Cabos de electricidade de alta tensão (EDP) 1,20 

Cabos de electricidade de baixa tensão (EDP) 0,60 

Cabos de telecomunicações (PT e Novis) 1,20 

 
A intervenção referente ao Caso de estudo 2 consiste na reabilitação através de re-entubamento 

simples de uma extensão de 505 m de uma conduta de FF DN 800, com uma tubagem PEAD DN 500 

– PE 100, PN10. A profundidade da conduta medida entre a cota do terreno e o extradorso superior 

da conduta, varia entre 0,65 e 2,50 m. Os 505 m de conduta foram reabilitados através de duas 

técnicas: o re-entubamento simples em cerca de 470 m de conduta e os restantes com a técnica 

tradicional de vala aberta na zona do Largo Dr. Bernardino António Gomes, dado tratar-se de um 

jardim sem trânsito podendo-se recorrer a esta técnica com maior facilidade construtiva. Na zona de 

intervenção em vala aberta, a conduta a reabilitar apresenta um diâmetro inferior (DN 600) à restante 

extensão de conduta (DN 800), sendo esta reabilitada também com PEAD DN 500. Visto que os 

troços em vala aberta são de curta extensão, considerou-se que são situações pontuais, e que não 

são preponderantes para a validação dos modelos de apoio à decisão pois não situações que 

influenciam na escolha da técnica de reabilitação. 
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A conduta existente é uma conduta antiga que apresenta incrustações calcárias à semelhança do já 

verificado em situações idênticas (e.g., Caso de estudo 1). Refiram-se as incrustações detectadas 

aquando da rotura recentemente ocorrida nesta conduta, localizada junto ao Hospital da Marinha, na 

transição entre a Rua do Paraíso e o Largo Dr. Bernardino António Gomes. (ENGIDRO, 2006) 

De referir ainda que o sentido de re-entubamento foi seleccionado aproveitando o declive existente 

desde o Largo Dr. Bernardino Gomes, Rua do Paraíso e Rua do Museu da Artilharia. Posteriormente, 

inverteu-se o sentido, iniciando o re-entubamento no Boqueirão da Praia da Galé, até ao cruzamento 

com a Rua do Museu da Artilharia visto que neste local existia uma curva acentuada de 45º, que não 

poderia ser ultrapassada através de re-entubamento, criando-se aqui um poço de saída para cada um 

dos diferentes re-entubamentos. A curva acentuada, tal como a verificação do estado da conduta 

foram detectados através da inspecção prévia da conduta com CCTV e com o localizador PIG.  

As principais motivações para a intervenção na conduta foram o elevado número de roturas 

registadas nos últimos anos e a perda de capacidade hidráulica da mesma, por redução do diâmetro e 

aumento da rugosidade, devido à presença de inúmeras incrustações internas. 

4.3.2 Aplicação da metodologia 

Para proceder à aplicação da metodologia proposta, efectuou-se um levantamento das variáveis base 

e secundárias contempladas no modelo. No Quadro 4.4 apresenta-se o resumo das variáveis de 

decisão que foi possível recolher através da consulta da memória descritiva. 

Quadro 4.4 – Resumo das variáveis de decisão do Caso de estudo 2 

Variável Base Atributo 

Tipo de zona Zona urbana 

Intensidade de tráfego na zona  Elevada 

Profundidade de implantação9 0,65 – 2,50 m 

Tipo de solo (solo arenoso, argiloso, misto) Arenoso 

Problemas estruturais Elevados 

Comprimento do troço Sensivelmente 500 m 

Aumento de capacidade hidráulica 
(em relação à situação inicial de construção) Não 

Tipo de rede Redundante 

Existência de obstáculos Apenas 1 curva acentuada a 45º (situação pontual) 

Serviços adjacentes Frágeis 

Variável Secundária Atributo 

Grau de sismicidade Zona sísmica A 

Características químicas e físicas da água transportada Irrelevante 

Possibilidade de execução em vala aberta Não 

 

                                                      

9 Medidos ao extradorso superior da conduta 
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Tal como no Caso de estudo 1, aplicou-se a metodologia proposta na Figura 3.3. Apresenta-se na 

Figura 4.10 (ver pormenor na Figura A3.1, Anexo 3) o “caminho seguido” na aplicação do modelo, de 

onde se conclui que a técnica possível para este caso seria o re-entubamento simples. 

De facto, a opção da entidade gestora recaiu sobre o re-entubamento simples pois além de ser uma 

zona antiga de Lisboa, onde ainda existem muitas ligações laterais de grés cerâmico (águas 

residuais) e serviços de comunicação e electricidade (de rotura frágil com a aplicação da técnica do 

re-entubamento por destruição da tubagem existente), a própria CML proibiu o seu uso nas zonas 

antigas de Lisboa.  
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Figura 4.10 – Aplicação do modelo operacional proposto ao Caso de estudo 2 

4.3.3 Acompanhamento de implementação da técnica adoptada pela entidade gestora 

No acompanhamento da obra referente ao Caso de estudo 2 em causa verificou-se que existem 

vários procedimentos preliminares à execução do re-entubamento simples. Estes procedimentos 

passam por:  

(i)  verificação da qualidade da soldadura entre os vários tubos de PEAD (cf. Figura 4.11);  

(ii)  verificação in situ das características da tubagem a instalar (e.g. espessura do tubo), tal 

como se pode observar na Figura 4.12;  

(iii)  colocação de lubrificante na tubagem a instalar para reduzir o atrito entre a tubagem nova e 

a antiga (cf. Figura 4.13). 
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                         (a)                                                      (b)                                         (c) 

   

Figura 4.11 – Caso de estudo 2: (a) e (b) torno de soldadura das tubagens de PEAD;  

(c) registo de características da soldadura (tempo, temperatura de soldadura, temperatura ambiente, 

comprimento de soldadura e nº da soldadura efectuada) 

                                            (a)                                                          (b) 

  

Figura 4.12 – Caso de estudo 2 - Verificação das características da conduta: (a) verificação da espessura 

do tubo; (b) leitura das características do tubo (impressas de fábrica) 

                                       (a)                                                              (b) 

   

Figura 4.13 – Caso de estudo 2 - Conduta lubrificada: (a) introdução da conduta já lubrificada; 

(b) colocação de lubrificante pelo funcionário 
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No decorrer da visita ao local de intervenção ainda se verificaram as características do poço de 

entrada com a colocação do tubo com retro-escavadora, e do poço de saída, com o respectivo 

macaco hidráulico ligado ao dispositivo de ligação da tubagem como se pode observar na Figura 4.14. 

                           (a)                                            (b)                                           (c) 

   

Figura 4.14 – Caso de estudo 2: (a) colocação do tubo no poço de ataque; (b) pormenor do macaco 

hidráulico no poço de saída; (c) pormenor do cone de tracção no poço de saída. 

De salientar que, dada a elevada pendente da Rua do Paraíso, conseguiu-se um progresso de 

inserção do tubo bastante acima da média, com valores da ordem dos 300 m num só dia 

(comparativamente com os 150 m/dia das restantes obras da EPAL, SA). 

Refira-se ainda o cuidado que a entidade gestora tem demonstrado nas suas obras em termos de 

minimização de perturbação e incómodo que as intervenções na rede de distribuição de água podem 

causar, através da colocação de “telas decorativas” com imagem EPAL como as apresentadas na 

Figura 4.15. 

 

Figura 4.15 – Pormenor das “telas decorativas” com imagem EPAL no poço de saída 
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4.3.4 Discussão de resultados 

Através da aplicação da metodologia proposta no capítulo anterior, e tal como no Caso de estudo 1, a 

técnica adoptada pela entidade gestora foi a mesma técnica que resultou da aplicação do modelo – o 

re-entubamento simples. De facto, através do preenchimento da matriz de atributos das variáveis, 

conclui-se que ambos os Casos de estudo 1 e 2 são muito similares, têm muitas características em 

comum, o que resultaria na aplicação da mesma técnica de reabilitação. 

Uma vez mais, se denota que neste troço de conduta não se verifica a existência de um grande 

número de ramais de ligação o que reforça a opção adoptada. De salientar que no troço onde não 

existia trânsito optou-se pela técnica de vala aberta pois é a técnica com maior facilidade construtiva. 

4.4 Reabilitação da conduta da Praça do Comércio (Caso 3) 

4.4.1 Descrição geral 

O Caso de estudo 3 consiste na reabilitação das condutas existentes na Praça do Comércio e 

algumas ruas envolventes, nomeadamente: Rua do Cais de Santarém, Rua Instituto Virgílio Machado, 

Rua da Alfandega e Av. Infante D. Henrique (IGL, 2006). Na Figura 4.16 apresenta-se a fotografia 

aérea dos locais de intervenção. 

 

Figura 4.16 – Localização da intervenção do Caso de estudo 3 

Além de se reabilitar os troços de conduta existente ainda se fecharam alguns pontos da malha, 

criando, desta forma, redundância na rede de distribuição. 

A intervenção tem uma extensão de cerca de 1618 m divididos em troços diferentes, incluindo a 

alteração de diâmetros e materiais de acordo com o Quadro 4.5. 
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Quadro 4.5 – Síntese da rede original e da rede projectada 

Tubagem a reabilitar Tubagem nova 

FF DN 100-125 PEAD DN110 (510 m) 

FF DN 130 PEAD DN 160 (445 m) 

FF DN 160 PEAD DN 200 (292 m) 

FF DN 300-350 Aço DN 500 (371 m) 

 

As principais motivações de intervenção na conduta foram a necessidade de aumento de capacidade 

hidráulica e o estado avançado de degradação das condutas existentes com o consequente aumento 

do número de roturas registadas nesta zona. 

4.4.2 Aplicação da metodologia 

Para proceder à aplicação da metodologia proposta, efectuou-se um levantamento das variáveis de 

decisão contempladas no modelo. Deste modo, no Quadro 4.6 apresenta-se o resumo das variáveis 

que foi possível recolher através da consulta da memória descritiva. 

Quadro 4.6 – Resumo das variáveis de decisão do Caso de estudo 3 

Variável Base Atributo 

Tipo de zona Zona urbana 

Intensidade de tráfego na zona10 Baixa 

Profundidade de implantação11 0,90 m 

Tipo de solo (solo arenoso, argiloso, misto) Misto 

Problemas estruturais Elevados 

Comprimento do troço 1618 m 

Aumento de capacidade hidráulica  
(em relação à situação inicial de construção) Sim 

Tipo de rede Ramificada 

Existência de obstáculos Não 

Serviços adjacentes Frágeis 

Variável Secundária Atributo 

Grau de sismicidade Zona sísmica A 

Características químicas e físicas da água transportada Irrelevante 

Possibilidade de execução em vala aberta Sim 

 

Apresenta-se na Figura 4.17 (ver pormenor na Figura A3.1, Anexo 3) a aplicação do modelo 

operacional proposto específico para “zona urbana”, tendo-se verificado que é possível efectuar a 

intervenção em vala aberta por duas razões principais: (i) a intensidade de tráfego é reduzida dado as 

                                                      

10 Os troços situam-se sob passeios e não sob a faixa de rodagem 
11 Medidos ao extradorso superior da conduta, medida mínima para condutas sob passeios 
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condutas se situarem sob passeios e não sob a faixa de rodagem e (ii) os solos são coerentes o 

suficiente para se poder executar vala aberta com 0,90 m de profundidade. 

 

Figura 4.17 – Aplicação do modelo operacional proposto ao Caso de estudo 3 

4.4.3 Discussão de resultados 

Esta intervenção consiste na reabilitação de vários troços de curta extensão e não de um único troço 

com uma grande extensão tal como nos Casos 1 e 2. Outro aspecto a salientar é de que cada troço é 

reabilitado com um material e um diâmetro diferente dos restantes troços, por forma a permitir o 

aumento de capacidade hidráulica da rede na ordem dos 50%, de acordo com os caudais que 

passam nas conduta . Este caso é ainda caracterizado pela necessidade de se alterar o material dos 

ramais domiciliários de chumbo para PEAD e de se ligarem alguns ramais da rede, transformando-a 

de ramificada para emalhada. 

O facto de se pretender uma intervenção com várias frentes de trabalho, em troços de curta extensão 

e de se pretender um aumento muito significativo do diâmetro das condutas apenas existiriam dois 

processos de reabilitação possíveis: a intervenção em vala aberta ou a intervenção através do re-

entubamento por destruição da tubagem existente. Uma vez que a CML proibiu o uso do re-

entubamento através da destruição da tubagem existente, optou-se pela intervenção em vala aberta 

tendo esta a vantagem de não ter que interromper o tráfego rodoviário uma vez que as condutas se 

situam sob o passeio e não sob a faixa de rodagem. Validou-se desta forma a metodologia aplicada 

para este caso de estudo. 
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4.5 Reabilitação da conduta ao longo de ciclovia de Cascais (Caso 4) 

4.5.1 Descrição geral 

O Caso de estudo 5 consiste na intervenção de reabilitação na conduta da estação elevatória de 

águas residuais sob a ciclovia de Cascais que estabelece a ligação entre a Marina de Cascais e a 

praia do Guincho (cf. Figura 4.18). A intervenção resumiu-se à reabilitação de um troço da referida 

conduta, com cerca de 1100 m, iniciados entre a Marina de Cascais e o empreendimento “Quinta da 

Marinha”. Na Figura 4.19 encontra-se uma perspectiva aérea pormenorizada do local de intervenção. 

 

Figura 4.18 – Localização da intervenção do Caso de estudo 4 

 

 

Figura 4.19 – Localização em pormenor da intervenção do Caso de estudo 4 

O troço de conduta a reabilitar é constituído por PVC DN250 PN4, com uma profundidade média de 

implantação de 1,00 m. Através de inspecção com CCTV e PIG localizador constatou-se que a 
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conduta se encontrava extremamente deteriorada. O processo de reabilitação utilizado foi o de re-

entubamento por destruição da tubagem existente, com uma tubagem de PEAD DN280 PN8. 

As principais motivações da intervenção foram a intenção de aumentar significativamente a 

capacidade hidráulica da conduta, aumentar a classe de pressão de serviço e o elevado estado de 

deterioração da conduta existente. 

4.5.2 Aplicação da metodologia 

Para proceder à aplicação da metodologia proposta, efectuou-se um levantamento das variáveis 

contempladas no modelo. No Quadro 4.7 apresenta-se o resumo das variáveis de decisão que foi 

possível recolher. 

Quadro 4.7 – Resumo das variáveis de decisão do Caso de estudo 4 

Variável Base Atributo 

Tipo de zona Zona rural 

Intensidade de tráfego na zona  Baixa 

Profundidade de implantação12 1,00 m 

Tipo de solo (solo arenoso, argiloso, misto) Arenoso 

Problemas estruturais Elevados 

Comprimento do troço Sensivelmente 1100 m 

Aumento de capacidade hidráulica Sim 

Tipo de rede Redundante 

Existência de obstáculos Não 

Serviços adjacentes Robustos 

Variável Secundária Atributo 

Grau de sismicidade Zona sísmica A 

Características químicas e físicas da água transportada Irrelevante 

Possibilidade de execução em vala aberta Não 

 

Aplicou-se a metodologia proposta na Figura 3.2, de onde se conclui que a única técnica possível 

seria o re-entubamento por destruição da tubagem existente. De salientar que ao contrário do que se 

sucedeu nos Casos 1 e 2 (ambos em zona urbana), não existiam serviços adjacentes frágeis que 

condicionassem a utilização desta técnica. Na Figura 4.20 apresenta-se o “caminho seguido” 

resultante da aplicação da metodologia (ver pormenor Anexo 3 – Figura A3.2). 

                                                      

12 Medidos ao extradorso superior da conduta 
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Figura 4.20 – Aplicação do modelo operacional proposto ao Caso de estudo 4 

 

4.5.3 Discussão de resultados 

A técnica seleccionada pela entidade gestora coincidiu com a técnica que resultou da aplicação da 

metodologia. Neste caso, em particular, considerou-se que se tratava uma zona rural pois a 

intensidade de tráfego era reduzida e a densidade de edificações era consideravelmente mais baixa 

do que numa zona tipicamente urbana. 

Apesar dos solos nesta zona serem arenosos poder-se-ia ter considerado uma intervenção em vala 

aberta pois são estratos de solo mediamente compactados. A principal razão da escolha de outra 

técnica, que não a vala aberta, por parte da entidade gestora foi o facto da necessidade de 

intervenção na conduta ter surgido pouco tempo após a construção da ciclovia que se encontra 

justamente sobre a conduta. De acordo com a entidade gestora, a CMC não permitia demolição da 

ciclovia construída recentemente nem a sua interdição por um longo período de tempo, sendo assim 

optou-se pelo único re-entubamento que satisfazia estes requisitos – o re-entubamento por destruição 

da tubagem existente. 
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4.6 Reabilitação da conduta na Av. 5 de Outubro (Caso 5) 

4.6.1 Descrição geral 

O presente caso de reabilitação encontra-se ainda em fase de projecto. O local da futura intervenção 

é ao longo da Av. 5 de Outubro em Lisboa. A entidade gestora é a EPAL, SA, tendo as informações 

apresentadas neste item sido fornecidas por esta. Na Figura 4.21 encontra-se uma fotografia aérea do 

local de intervenção. 

 

Figura 4.21 – Localização da intervenção do caso de estudo 5 

A conduta a reabilitar tem cerca de 1500 m de extensão, é constituída por FF DN1000 e encontra-se a 

uma profundidade média de implantação igual a 1,00 m. Previsivelmente a conduta apresentará um 

elevado número de incrustações e de problemas estruturais, dado o aumento do número de roturas 

que têm ocorrido nos últimos anos. O maior problema na intervenção deste troço em particular reside 

no facto desta conduta ser principal, como tal, aquando da sua intervenção seria necessário 

interromper o abastecimento aos consumidores durante um longo período de tempo, situação de todo 

incomportável. 

Desta forma, aplicar-se-á o modelo operacional proposto como resolução deste, problema de modo a 

dar uma indicação à entidade gestora sobre qual a melhor solução a adoptar. 

4.6.2 Aplicação da metodologia 

Para proceder à aplicação da metodologia proposta, efectuou-se um levantamento das variáveis 

contempladas no modelo. No Quadro 4.8 apresenta-se o resumo das variáveis necessárias para a 

execução do modelo. 

Através da aplicação do modelo apresentado na Figura 3.3, a entidade gestora é dirigida para um 

processo que envolve a criação de uma nova conduta em paralelo de modo a evitar o interrupção do 

abastecimento. Depois da criação desta nova conduta a rede passa a ser redundante, de maneira que 

para reabilitar a conduta original já se torna possível utilizar a técnica de re-entubamento simples. De 

realçar que foi necessária a criação de redundância de rede pois não é possível a instalação de by-

pass para condutas com o diâmetro da conduta a reabilitar (DN1000).  
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Quadro 4.8 – Resumo das variáveis de decisão do caso de estudo 5 

Variável Base Atributo 

Tipo de zona Zona Urbana 

Intensidade de tráfego na zona  Elevada 

Profundidade de implantação13 1,00 m 

Tipo de solo (solo arenoso, argiloso, misto) Arenoso 

Problemas estruturais Elevados 

Comprimento do troço Sensivelmente 1500 m 

Aumento de capacidade Não 

Tipo de rede Principal 

Existência de obstáculos Sim 

Serviços adjacentes Frágeis 

Variável Secundária Atributo 

Grau de sismicidade Zona sísmica A 

Características químicas e físicas da água transportada Irrelevante 

Possibilidade de execução em vala aberta Não 

 

Na Figura 4.22 apresenta-se o caminho seguido na metodologia na resolução deste caso (ver 

pormenor no Anexo 3 Figura A3.1). 
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Caso de estudo 3
Caso de estudo 4
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Figura 4.22 – Aplicação do modelo operacional proposto ao Caso de estudo 5 

                                                      

13 Medidos ao extradorso superior da conduta 
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4.6.3 Discussão de resultados 

A solução proposta irá provocar obstrução do tráfego pois a instalação de uma nova conduta em 

paralelo obriga à abertura de vala. Por outro lado, os benefícios que resultam da criação de 

redundância de rede excedem os incómodos causados pela abertura de vala. Com este tipo de rede 

será então possível proceder a um re-entubamento simples. 

4.7 Reabilitação da conduta da Ota (Caso 6) 

4.7.1 Descrição geral 

Os trabalhos de reabilitação incluídos no Caso de estudo 6 consistem na reabilitação, através do re-

entubamento com tubo de parede dobrada, de parte da conduta adutora da EPAL na Ota. Na Figura 

4.23 apresenta-se a fotografia aérea da zona de intervenção com o traçado da conduta a reabilitar, 

que se situa entre o poço de captação da EPAL na Ota e o Aqueduto do Alviela (cf. Figura 4.24).  

 

Figura 4.23 – Local da intervenção do Caso de estudo 6 

 

Figura 4.24 – Localização em pormenor da intervenção do Caso de estudo 6 

A extensão total da reabilitação é de 2100 m, em que 300 m foram efectuados com a metodologia 

tradicional de vala aberta e os restantes 1800 m com a tecnologia de re-entubamento com tubo de 
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parede dobrada. A instalação da conduta a reabilitar data de fins da década de 50 do século XX, 

constituída de betão armado pré-esforçado com tranches de 3 m de comprimento e DN 800. 

A nova tubagem utilizada na reabilitação é constituída por PEAD de DN800 PE100 PN4 com varas de 

13 m soldadas topo a topo; a conduta é dobrada, tal como a técnica assim o exige, no local da obra. 

De salientar que foi a primeira vez que esta técnica de reabilitação de condutas foi utilizada na 

Península Ibérica encontrando-se publicada a notícia em diferentes boletins informativos da EPAL, SA 

(2007) e de fabricantes das condutas (Lusofane, 2007). Apresentam-se nas Figura 4.25, Figura 4.26 e 

Figura 4.27 algumas fotos onde se ilustram os diferentes aspectos construtivos desta obra. 

                                                            (a)                                            (b) 

 

 

 

 

                                                             (c) 

 

 

 

 

 

Figura 4.25 – Reabilitação da conduta da EPAL na Ota através de re-entubamento com tubo de parede 

dobrada: (a) introdução da tubagem; (b) vista lateral; (c) aspecto de uma vara de 13 m (Lusofane, 2007) 

 

 

Figura 4.26 – Processo de reabilitação da conduta da EPAL na OTA (EPAL, 2007) 
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Figura 4.27 – Preparação da tubagem a introduzir (EPAL, 2007) 

As principais motivações desta intervenção prenderam-se com o facto da conduta se encontrar 

bastante danificada, e consequentemente, a sua reabilitação assegurar uma melhoria da qualidade da 

água fornecida, reduzir, substancialmente, o volumes de perdas reais (fugas), e ainda melhorar as 

condições de exploração da infra-estrutura (EPAL, 2007). 

4.7.2 Aplicação da metodologia 

Para proceder à aplicação da metodologia proposta, efectuou-se um levantamento das variáveis 

contempladas no modelo. No Quadro 4.9 apresenta-se o resumo das variáveis de decisão que foi 

possível recolher. 

Quadro 4.9 – Resumo das variáveis de decisão do Caso de estudo 6 

Variável Base Atributo 

Tipo de zona Zona rural 

Intensidade de tráfego na zona  Baixa 

Profundidade de implantação14 1,50 m 

Tipo de solo (solo arenoso, argiloso, misto) Arenoso 

Problemas estruturais Elevados 

Comprimento do troço Sensivelmente 1800 m 

Aumento de capacidade hidráulica Sim (pouco significativo) 

Tipo de rede Redundante 

Existência de obstáculos Não 

Serviços adjacentes Robustos 

Variável Secundária Atributo 

Grau de sismicidade Zona sísmica A 

Características químicas e físicas da água transportada Irrelevante 

Possibilidade de execução em vala aberta Não 

 

                                                      

14 Medidos ao extradorso superior da conduta 
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Aplicou-se a metodologia proposta na Figura 3.2, de onde se conclui que, apesar de serem possíveis 

três técnicas distintas de re-entubamento (com destruição da tubagem, com diminuição diametral 

temporária e com tubo de parede dobrada), a técnica recomendada seria o re-entubamento por 

destruição da tubagem existente.  

Neste caso particular, a metodologia indica uma técnica diferente daquela que foi realmente utilizada 

pela entidade gestora (re-entubamento com tubo de parede dobrada) o que se deve, principalmente a 

dois factores: (i) a necessidade de aferir o comportamento, em obra, desta técnica, uma vez que 

nunca tinha sido utilizada em Portugal e (ii) como era um troço bastante extenso compensava alugar o 

equipamento necessário à aplicação da técnica. Assim, neste caso, a escolha da técnica de 

reabilitação prendeu-se com factores de decisão pontuais, não contemplados no presente modelo e, 

portanto, não tidos em consideração para a selecção da referida técnica de reabilitação. 

Apesar dos terrenos onde se encontra implantada a conduta serem de má qualidade, poder-se-ia 

considerar a possibilidade de intervenção em vala aberta; no entanto, tal não aconteceu por 

problemas inerentes ao processo de expropriação necessária à realização da obra em vala aberta. 

Na Figura 4.28 apresenta-se o “caminho seguido” resultante da aplicação da metodologia (ver 

pormenor Anexo 3 – Figura A3.2). É de salientar que apesar de a variável de “comprimento do troço” 

indicar, de alguma forma, a eliminação da técnica escolhida, tal não aconteceu, o que leva a crer que 

será neste ponto do modelo que se poderá ignorar a resposta, levando desta forma o utilizador a 

poder seleccionar a re-entubamento com tubo de parede dobrada. 
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Figura 4.28 – Aplicação do modelo operacional proposto ao Caso de estudo 6 



   80 

4.7.3 Discussão de resultados 

A resposta do modelo para a técnica de reabilitação a adoptar, neste caso em particular, ficou numa 

fase anterior à última, caracterizada pelo conjunto de soluções técnicas admissíveis, dado que a 

última etapa de eliminação de hipóteses não aponta para aquela efectivamente adoptada por 

interesses diversos. O objectivo da entidade gestora ao adoptar a referida técnica consistiu 

essencialmente em testar e avaliar o desempenho de uma nova técnica de reabilitação tendo em vista 

futuras aplicações no seio da mesma entidade gestora. Desta forma, a última etapa (selecção de 

técnicas com maior facilidade construtiva) não satisfaz os interesses da entidade gestora. 

Compreende-se que o modelo apenas não conseguiu prever dois factores de decisão da entidade 

gestora: (i) interesse na utilização de novas técnicas e (ii) factores económico-financeiros que 

optimizem a dinâmica comprimento - aluguer de equipamentos. Este último factor é extremamente 

variável e tem um grau de imprevisibilidade muito elevado. 

4.8 Síntese 

No presente capítulo, apresentaram-se seis casos de estudo de reabilitação de condutas localizadas 

na zona de Lisboa, cinco dos quais da responsabilidade da entidade gestora EPAL, SA. Desta forma, 

procurou-se abranger, com a análise de seis casos, várias técnicas de reabilitação diferentes por 

forma a permitir validar e testar o modelo operacional desenvolvido.  

Os Casos 1, 2, 3, e 5 são localizados em zonas urbanas com atributos de variáveis diferentes, dando 

origem a diferentes técnicas de reabilitação:  

• dois re-entubamentos simples (Casos 1 e 2);  

• uma intervenção em vala aberta (Caso 3);  

• uma criação de redundância de rede, com reabilitação de conduta inicial através de re-

entubamento simples (caso 5).  

O Caso 4 tem a particularidade de se localizar numa zona rural com condições favoráveis à escolha 

da técnica de re-entubamento por destruição da tubagem existente. E o Caso 6, também em zona 

rural, com condições de excepção, não previstas no modelo, que indicam a utilização de re-

entubamento com tubo de parede dobrada. 

No Anexo 3, apresentam-se as Figuras A3.1 e A3.2 com a indicação dos “caminhos” seguidos nas 

árvores de decisão associados a cada um dos casos em estudo apresentado neste capítulo. 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

5.1 Síntese do trabalho 

No seguimento da nota introdutória do Capítulo 1, apresenta-se o Capítulo 2 onde se efectuou uma 

revisão literária dos principais aspectos relacionados com a reabilitação de condutas de 

abastecimento de Água. Efectuou-se uma revisão da terminologia utilizada na reabilitação, de forma a 

se poderem distinguir termos e conceitos como renovação, reforço, reconstrução ou reparação. De 

seguida, elaborou-se um resumo dos diferentes componentes de SAA, nomeadamente: as condutas  

cujos materiais podem ser diversos (e.g., aço carbono, ferro fundido dúctil, policloreto de vinilo, 

poliéster reforçado a fibra de vidro e polietileno de alta densidade); as válvulas e ventosas (e.g.,  

válvulas de seccionamento, de retenção, redutoras de pressão); as bombas hidráulicas (e.g., bombas 

para captação de água em furos, bombas de uso comum, bombas para grandes volumes e pequenas 

alturas de elevação). 

Efectuou-se, ainda no referido capítulo (Capítulo 2), um resumo das principais técnicas de reabilitação 

de condutas, nomeadamente: revestimento com argamassa de cimento, revestimento com resinas 

epoxy, re-entubamento simples, re-entubamento por destruição da tubagem existente, re-

entubamento com tubo com diminuição diametral temporária, e re-entubamento com tubo de parede 

dobrada. Na reabilitação de reservatórios, elaborou-se uma estratégia de intervenção e vários 

procedimentos, tais como: preparação das superfícies; reparações pontuais do betão; tratamento de 

juntas fissuras e encontros; selagem de passamuros; selagem de tiges; impermeabilização da 

estrutura e impermeabilização e protecção da cobertura interior; e colocação ao serviço. A concluir o 

Capítulo 2, efectuou-se uma síntese do estado da arte no que se refere a metodologias de apoio à 

decisão para a reabilitação, com especial ênfase para o modelo CARE-W. 

No Capítulo 3, apresenta-se uma sintetize das principais técnicas de reabilitação de condutas e 

reservatórios e das suas vantagens e inconvenientes, e procede-se à apresentação do modelo 

operacional proposto. Numa primeira fase, identificaram-se os tipos de variáveis de decisão da técnica 

de reabilitação (variáveis base e secundárias). Como variáveis de base salientam-se: o tipo de zona, a 

intensidade de tráfego, a profundidade de implantação, o tipo de solo, problemas estruturais, o 

comprimento do troço, a capacidade hidráulica, o tipo de rede, a existência de obstáculos e infra-

estruturas adjacentes. Como variáveis de 2ª ordem definiram-se: grau de sismicidade, características 

químicas e físicas dos solos e possibilidade de execução em vala aberta. Tal como foi referido neste 

capítulo, algumas das variáveis de 2ª ordem podem estar relacionadas/englobadas nas de 1ª ordem, 

razão pela qual foi feita a separação em dois níveis diferentes.  

De seguida, apresentou-se a metodologia proposta para o processo de reabilitação, constituída por 

quatro fases distintas: Fase I – Caracterização do sistema; Fase II – Decisão estratégica; Fase III – 

Implementação; Fase IV – Monitorização, Avaliação e Revisão. Na Fase II são incluídos os modelos 

operacionais divididos em duas zonas diferentes de intervenção: zona rural e zona urbana. 



   82 

No Capítulo 4 são analisados seis casos de estudo: dois re-entubamentos simples, um re-

entubamento por destruição da tubagem existente, um caso de vala aberta, um caso de instalação de 

by-pass definitivo e um re-entubamento com tubo de parede dobrada inédito em Portugal. Os dois re-

entubamentos simples incluem o acompanhamento da implementação da técnica adoptada 

(construção) pela entidade gestora, e o último caso de estudo tem a particularidade de não ter havido 

ainda uma decisão da entidade gestora acerca da melhor técnica a adoptar. Foi realizada uma síntese 

dos casos analisado bem como a comparação, ao longo de cada caso, da técnica que resultou da 

aplicação do modelo coma  técnica adoptada pela entidade gestora. 

5.2 Principais conclusões 

Com o desenvolvimento de várias técnicas diferentes de reabilitação de condutas foi necessário reunir 

e classificar essas técnicas de forma a facilitar a decisão à entidade gestora. Era necessário, também, 

estabelecer terminologias em português que traduzissem os nomes anglo-saxónicos comerciais das 

referidas técnicas. O presente trabalho cumpre esse primeiro objectivo. 

Em relação ao desenvolvimento de um modelo que fosse eficaz no auxílio à decisão da técnica mais 

acertada na reabilitação de condutas, é de assinalar que foi estabelecido um ponto de partida para um 

projecto que necessita de melhoramento contínuo pois as variáveis base que o constituem têm 

atributos em constante mutação. Não deve ser colocada de parte a hipótese de surgirem novas 

variáveis, ou novas técnicas de reabilitação, que preencham o modelo de forma a apontar para uma 

única técnica reabilitação, e não várias, como acontece nalguns casos do modelo actual. 

Os casos de estudo foram fundamentais para a validação primária do modelo e para dar um cariz 

prático, essencial a esta dissertação. Estes casos de estudo permitiram testar e melhorar o modelo. 

Por fim, à noção de reabilitação, seria essencial acrescentar que deve ser um processo o mais eficaz 

possível, de uma maneira rápida, sem incómodos para o consumidor e para terceiros, e o mais 

económica possível. Foi com vista nestes quatro aspectos que se procurou que o modelo complete o 

processo de reabilitação de SAA em Portugal. 
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5.3 Recomendações para estudos futuros 

No decorrer deste trabalho, procurou-se ter acesso a casos de estudo que fossem tão diversos 

quanto possível, por forma a testar, validar e “afinar” o modelo operacional proposto (Fase II da 

metodologia). No entanto, apesar da disponibilidade entidade gestora envolvidas - EPAL, S.A. e 

SANEST, S.A. - a quem muito se agradece a colaboração na disponibilização dos casos de estudo, 

essenciais para o desenvolvimento deste trabalho, apenas foi possível analisar cinco técnicas 

diferentes (seis casos de estudo). Assim, efectuou-se apenas uma validação preliminar e parcial do 

modelo operacional proposto.  

Neste contexto, sugere-se como um trabalho futuro, a análise de mais casos de estudo diferentes e, 

consequente, a validação, correcção e aperfeiçoamento do modelo proposto para que este fique o 

mais sólido e o mais abrangente possível.  

Ainda relativamente ao modelo, julga-se que podem ser efectuadas as seguintes melhorias: 

• Eventual ajustamento das variáveis de decisão e adaptação das árvores de decisão com base 

nos novos casos de estudo.   

• Actualização do modelo com novas técnicas de reabilitação. 

• Avaliação das variáveis em termos quantitativos, e não apenas qualitativamente por atributos 

conforme efectuado na presente dissertação. 

• Inclusão no modelo de uma análise económica das técnicas de reabilitação analisadas. 

• Desenvolvimento de uma aplicação em Microsoft Excel, VBA ou equivalente, para a 

automatização do modelo e para a sua fácil aplicação pelas entidades gestoras e engenheiros 

projectistas. 

À luz do modelo operacional proposto, poder-se-ia procurar, também, estabelecer um modelo 

operacional, embora mais simples, para a selecção da técnica de reabilitação de reservatórios. 
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Anexo A1 – Limites de factores agressivos  
a materiais de tubagens 
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Quadro A1.1 – Limites de factores agressivos a materiais de tubagens (Baptista e Alegre, 2000) 

Hidráulicos – Pressões 
máximas (kPa) 

                 Factores 

              agressivos 

 

Material 

Regime 
Permanente 
[PFA1]  

Regime 
Transitório 
[PMA2]  

Químicos da 
água 
transportada 

Químicos e 
Físicos dos 
solos e águas 
intersticiais 

Geotécnicas, 
sísmicas e 
mecânicas 

Aço Carbono 

Dimensionad
o caso a 
caso, logo 
resiste a 
qualquer 
PFA/PMA 

Dimensiona
do caso a 
caso, logo 
resiste a 
qualquer 
PFA/PMA 

Dimensionad
o caso a 
caso, logo 
resiste a 
qualquer 
PFA/PMA 

Resiste a: 
- 5,5 < pH < 12; 
- qualquer valor 
de dióxido de 
carbono 
agressivo; 
- qualquer valor 
de sulfato; 
- qualquer valor 
de cloreto; 
- qualquer valor 
de resistividade; 
-  concentrações 
normais de 
diversos 
compostos 
orgânicos; 
- qualquer 
situação de 
correntes 
vagabundas. 

Resiste a: 
- assentamentos 
diferenciais do solo 
significativos; 
- assentamentos 
diferenciais por 
liquefacção do solo 
significativos; 
- em caso de sismo, 
a deflexões 
angulares 
significativas; 
- em caso de sismo, 
a deslocamentos 
axiais ≤ 228 mm 
para tubos de 12 m; 
- tráfego rodoviário 
pesado e intenso; 
- bem a intervenções 
no solo e sub-solo. 

Ferro Fundido Dúctil 
(FFd) 

Campânula: 
2600 – 6400 
 
Flange: 
1000 - 4000 

Campânula: 
3100 – 
7700 
 
Flange: 
2000 - 4800 

Resiste a: 
- >5,5 pH; 
- índice de 
saturação 
positivos; 
- teores 
inferiores a 
600 mg/l de 
sulfato; 
- qualquer 
teor de 
cloreto. 

Resiste a: 
- 5,5 < pH < 12; 
- a qualquer valor 
de dióxido de 
carbono 
agressivo; 
- teores de sulfato 
< 1000 mg/l; 
- teores de cloreto 
< 500 mg/l; 
- valores de 
resistividade 
> 30 Ω.m em 
terrenos com 
fraca drenagem 
e > 20 Ω.m com 
boa drenagem; 
- qualquer valor 
de diversos 
compostos 
orgânicos; 
- não resiste a 
correntes 
vagabundas. 
 

Resiste a: 
- assentamentos 
diferenciais do solo 
≤ 21 cm para tubos 
de 8 m, DN 1500 e 
juntas flexíveis; 
- assentamentos 
diferenciais por 
liquefacção do solo 
≤ 21 cm para tubos 
de 8 m, DN 1500 e 
juntas flexíveis; 
- em caso de sismo, 
a deflexões 
angulares ≤  1,3° 
para tubos de 8 m; 
- em caso de sismo, 
a deslocamentos 
axiais ≤  22 mm para 
tubos de 8 m; 
- tráfego rodoviário 
pesado e intenso 
sobre a tubagem;  
- moderadamente a 
intervenções no solo 
e sub-solo. 

Nota: 1) Pressão de funcionamento admissível; 2) Pressão máxima admissível 
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Quadro A1.1 – Limites de factores agressivos a materiais de tubagens (Baptista e Alegre, 2000)(cont.) 

Hidráulicos – Pressões 
máximas (kPa)            Factores 

       agressivos 
 

 
Material 

Regime 
Permane
nte [PFA]  

Regime 
Transitório 
[PMA]  

Químicos da 
água 

transportada 

Químicos e 
Físicos dos solos 

e águas 
intersticiais 

Geotécnicas, sísmicas e 
mecânicas 

Policloreto de 
Vinilo (PVC) 

1600 

A diferença 
entre a 
maxíma e 
mínima não 
deve 
exceder 0,5 
a pressão de 
serviço em 
regime 
permanente 

Resiste a: 

- >5 pH; 

- quaisquer 
teores de 
saturação, 
sulfatos e 
cloretos. 

Resiste a: 
- pH > 5,0; 
- qualquer valor de 
dióxido de 
carbono 
agressivo; 
- qualquer valor de 
sulfato; 
- qualquer valor de 
cloreto; 
- qualquer valor de 
resistividade; 
- concentrações 
normais de 
diversos 
compostos 
orgânicos; 
- qualquer situação 
de correntes 
vagabundas. 

Não resiste a: 
- a assentamentos 
diferenciais do solo 
importantes; 
- a assentamentos por 
liquefacção do solo 
importantes. 
Resiste a: 
- em caso de sismo a 
deflexões angulares ≤  2° 
para tubos de 6 m; 
- em caso de sismo a 
deslocamentos axiais ≤ 28 
mm para tubos de 6 m; 
- pode não resistir a tráfego 
rodoviário pesado e 
intenso sobre a tubagem; 
- resiste pouco a 
intervenções no solo e sub-
solo. 

Poliester 
reforçado a fibra 
de vidro (PRFV) 

1600 

A diferença 
entre a max. 
e min. não 
deve 
exceder 0,5 
a pressão de 
serviço em 
regime 
permanente 

Resiste a: 

- >4 pH; 

- quaisquer 
teores de 
saturação, 
sulfatos e 
cloretos. 

Resiste a: 
- pH > 4,0; 
- qualquer valor de 
dióxido de 
carbono 
agressivo; 
- qualquer valor de 
sulfato e cloreto; 
- qualquer valor de 
resistividade; 
- concentrações 
normais de 
diversos 
compostos 
orgânicos; 
 -qualquer situação 
de correntes 
vagabundas 

Resiste a: 
- assentamentos 
diferenciais do solo ≤ 10 
cm para tubos de 6 m e 
DN 1 500; 
- assentamentos 
diferenciais por liquefacção 
do solo ≤ 10 cm para tubos 
de 6 m e DN 1 500; 
- em caso de sismo a 
deflexões angulares ≤ 1° 
para tubos de 6m; 
- em caso de sismo a 
deslocamentos axiais ≤ 18 
mm para tubos de 6 m. 
Pode não resistir a: 
- tráfego rodoviário pesado 
e intenso sobre a tubagem; 
- intervenções no solo e 
sub-solo. 

Polietileno de 
alta densidade 
(PEAD) 

2000 

A diferença 
entre a max. 
e min. não 
deve 
exceder 0,5 
a pressão de 
serviço em 
regime 
permanente 

Resiste a: 

- pH > 5,0; 

- quaisquer 
teores de 
saturação, 
sulfatos e 
cloretos. 

Resiste a: 
- pH > 5,0; 
- qualquer valor de 
CO2 agressivo; 
- qualquer valor de 
sulfato; 
- qualquer valor de 
cloreto; 
- qualquer valor de 
resistividade; 
- concentrações 
normais de diversos 
compostos 
orgânicos; 
- qualquer situação 
de correntes 
vagabundas. 

Não resiste a: 
- assentamentos diferenciais 
elevados 
- assentamentos por 
liquefacção do solo muito 
elevados 
- em caso de sismo a qualquer 
valor expectável de deflexões 
angulares; 
- em caso de sismo a 
deslocamentos axiais muito 
elevados; 
- pode não resistir a tráfego 
rodoviário pesado e intenso 
sobre a tubagem. 
Moderadamente a intervenções 
no solo e sub-solo. 
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Anexo A2 – Metodologia de decisão 
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Figura A2. 1 – Metodologia de estabelecimento e implementação de técnicas de reabilitação de condutas 
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Anexo A3 – Aplicação do modelo operacional proposto aos 
casos de estudo 
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