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CONTRIBUIÇÃO PARA A OPTIMIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE 

SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

Tiago Alexandre da Palma Veigas 

 

RESUMO 

A gestão ou operação avançada de redes de drenagem de águas residuais em Portugal, baseada na 

monitorização e sistemas de apoio à decisão, encontra-se, ainda, numa fase incipiente. De facto, em 

Portugal, as redes de drenagem são geridas e operadas de forma maioritariamente reactiva, não 

sendo dada ênfase suficiente às intervenções do tipo preventivo, que devem ser baseadas em 

modelos de apoio à decisão. 

No âmbito do presente trabalho é divulgada uma ferramenta desenvolvida para a optimização da 

operação de sistemas de drenagem. O principal objectivo passou por desenvolver uma metodologia 

de avaliação de risco de funcionamento deficiente de uma rede de drenagem e que permitisse a 

operação dos sistemas de drenagem de forma proactiva e não reactiva, o que passa por identificar as 

zonas ou trecho problemáticos. Atendendo à realidade portuguesa e ao enquadramento actual da 

operação de sistemas de drenagem, o desafio consistiu em criar uma  metodologia essencialmente 

expedita, prática e aplicável mesmo em condições de escassez de informação. 

A abordagem desenvolvida baseia-se na “predição de risco” (em terminologia anglo-saxónica “failure 

orientated forecast”), em função do grau de risco global da infra-estrutura (colector ou câmara de 

visita), aplicando-se, sobretudo, às acções de inspecção e limpeza. A metodologia proposta passa 

por uma avaliação de risco do tipo multi-critério, tendo por base nove parâmetros que pretendem 

ajuizar a probabilidade e o impacto do funcionamento deficiente das infra-estruturas. 

A metodologia foi aplicada ao subsistema de Chelas, Lisboa, tendo produzido resultados credíveis. 

Os resultados obtidos estiveram, de forma geral, em concordância com a experiência e conhecimento 

acumulado pela entidade gestora.  

 

 

Palavras Chave: sistemas de drenagem; avaliação de risco; gestão integrada; operação proactiva; 

ferramenta expedita 
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CONTRIBUTION FOR THE OPTIMISATION OF SEWERAGE OPERATION 

Tiago Alexandre da Palma Veigas 

 

ABSTRACT 

Sewerage systems’ advanced operation and management in Portugal is, still, in an initial stage. In 

fact, in Portugal, sewers are mainly operated reactively and are rarely operated with preventive 

routines, which should be based in decision support models.  

In the present work, is presented a tool developed for sewer operation optimisation. The main goal 

was to develop a sewer malfunctioning risk assessment methodology that allowed a proactive sewer 

operation rather than a reactive one, in order to identify the problematic areas. Taking in consideration 

the Portuguese reality and sewer operation current state, the challenge was to create a methodology 

essentially practical, applicable even with deficient database available, and aimed to be applied by the 

sewerage managers. 

The developed approach is based on a “failure orientated forecast”, as a function of infra-structure’s 

(main or manhole) global risk and is to be applied, namely, for inspection and cleaning operations. The 

proposed methodology is based on a multi-criteria risk assessment, taking in consideration nine 

parameters that were selected in order to evaluate sewerage malfunction’s probability and impact. 

The methodology was applied to the sewer system of Chelas, Lisbon. The results were satisfactory, 

since the risk assessment evaluation have agreed, generally, with the sewerage managers’ 

experience and available information. 

 

 

Key-words: sewerage; risk assessment; integrated management; proactive operation; practical tool 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 ENQUADRAMENTO 

A drenagem de águas residuais é uma preocupação urbana antiga, tendo surgido, inicialmente, 

fundamentalmente por questões de saúde pública. O objectivo passava por afastar as águas 

contaminadas da origem para controlo de inundações e depois para protecção dos habitantes. 

Algumas das epidemias que, durante a idade média, devastaram cidades um pouco por toda a 

Europa foram, posteriormente, explicadas pela disseminação de microrganismos patológico através 

da água. 

Ao longo dos anos as preocupações foram-se alterando, tendo começado a surgir preocupações 

ambientais. À medida que as cidades cresciam, a capacidade auto-depuradora do meio receptor 

foi-se esgotando, provocando alterações nos ecossistemas e consequências não só do ponto de vista 

ambiental mas também social, com perda de qualidade de vida (designadamente praias fluviais e 

marítimas contaminadas e problemas de saúde). Nesta altura, começou a ser necessário tratar a 

água residual e não apenas afastá-la das cidades. 

No início, a engenharia sanitária centrou-se nos sistemas de drenagem, tendo posteriormente 

evoluído para a questão do tratamento de águas residuais, passando a drenagem para um plano não 

tão relevante. No entanto, as exigências ambientais têm vindo a evoluir, pelo que foi necessário 

repensar a abordagem. 

Em 1992 realizou-se, em Wageningen na Holanda, a primeira conferência internacional sobre as 

interacções entre redes de drenagem, estações de tratamento de águas residuais e sobre a influência 

dos diversos contaminantes no meio receptor, designada de INTERURBA I e patrocinada pela IAWQ 

(International Association on Water and Quality). Começou a surgir a ideia de abordar a temática das 

águas residuais como um todo, ou seja, considerar de forma integrada a drenagem, o tratamento de 

águas residuais e o meio receptor uma vez que ambos têm influência sobre a qualidade do meio 

receptor. 

A temática da “Operação de Sistemas de Drenagem de Águas Residuais” tem sido igualmente 

abordada mas é uma preocupação mais recente, como comprovam as comunicações e artigos, em 

revistas e conferências da especialidade (INTERURBA II, Lisboa, 2001; IWA Water Congress – 

Marraquexe 2004, IWA Water Congress – Beijing 2006; 9ª International Conference on Urban 

Drainage (ICUD) – Portland 2002; 10ª ICUD – Copenhaga 2005; 1ª International Conference on 

Sewer Operation Maintenance (SOM) – Bradford 2002, 2ª SOM – Viena 2006). 

A problemática das descargas de efluente não tratado no meio receptor constitui uma das principais 
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preocupações nos países mais desenvolvidos, o que implica um alargamento da operação e 

manutenção aos sistemas de drenagem e não ficar limitado às estações de tratamento. 

Em Portugal, esta temática está ainda a dar os primeiros passos, não sendo linear a transposição das 

abordagens seguidas noutras países, daí a relevância da presente dissertação. 

1.2 OBJECTIVOS 

O principal objectivo da presente dissertação consiste em desenvolver uma ferramenta expedita de 

apoio à decisão no que toca à operação de sistemas de drenagem de águas residuais, que permita a 

exploração dos sistemas de forma proactiva e não reactiva. 

A ferramenta a conceber terá de ser adaptada à realidade portuguesa sobre vários aspectos, tendo 

em conta nomeadamente: 

• estado actual da operação e manutenção dos sistema de drenagem de águas residuais; 

• quantidade de informação disponível sobre os sistemas; 

• qualidade da informação disponível, 

• utilizador final da ferramenta; 

• orçamento actualmente alocado à operação e manutenção de sistemas de drenagem pelas 

entidades gestoras. 

Tendo em conta os condicionalismos supra-referidos, foi desenvolvida uma ferramenta 

essencialmente expedita, vocacionada para quem explora os sistemas, de forma a que, com o 

mínimo de informação, seja possível efectuar uma análise de risco ao sistema de drenagem, com o 

objectivo de identificar as zonas mais problemáticas e alocar, de forma mais eficiente, os recursos 

humanos e financeiros.  

De facto, grande parte das ferramentas desenvolvidas noutros países acabam por se afastar de quem 

opera os sistemas, o que apresenta diversas desvantagens, nomeadamente serem: 

• demasiado complexas para serem utilizadas “no campo”, implicando muito trabalho de base, o 

que as torna boas ferramentas para projectistas mas não para os gestores dos sistemas (cujas 

abordagens são essencialmente pragmáticas); 

• demasiado genéricas, não sendo ajustáveis às especificidades de cada sistema; 

• estanques  do ponto de vista de desenvolvimento, não permitindo que a operação de sistemas de 

drenagem possa ser um processo iterativo. 

A quantidade e qualidade da informação disponível é outro dos factores limitantes, sendo necessário 

traçar uma fronteira entre o desejável e o aceitável. Mais uma vez, a “operação e manutenção” 

assenta em actividades essencialmente práticas, por isso ter-se-á de estabelecer um equilíbrio para 

que a obtenção de resultados não possa ficar eternamente dependente da escassez de informação. 
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De facto, diversos modelos necessitam de muita informação de base e, por não ser fácil obtê-la, 

acabam por se tornar inaplicáveis, o que não contribui para a melhoria da operação e manutenção 

dos sistemas e consequente desempenho das infra-estruturas. 

Por outro lado, refira-se a questão dos recursos actualmente alocados à operação e manutenção dos 

sistemas de drenagem de águas residuais por parte das entidades gestoras. Em alguns países, a 

operação e manutenção consome cerca de 70% dos recursos anualmente atribuídos à gestão da 

drenagem (Beenen et al., 2005). Em Portugal, esta percentagem será mais reduzida atendendo que 

boa parte do investimento está, actualmente, direccionado para a construção de infra-estruturas. De 

qualquer forma, no futuro próximo será necessário canalizar mais recursos para a operação e 

manutenção e, nessa altura, será importante que o dispêndio dos mesmos seja bastante optimizado, 

tornando-se, para tal, necessário saber com detalhe onde e como alocar os recursos. 

Para que a alocação dos recursos seja optimizada é necessário, em primeiro lugar, alterar a corrente 

reactiva de actuação substituindo-a, usualmente, por uma actuação proactiva. Uma atitude proactiva 

permite, a médio prazo, reduzir os encargos na operação de sistemas de drenagem por diversos 

motivos, na medida em que contribui para evitar, nomeadamente, as seguintes situações associadas 

à ocorrência de extravasamento de efluente: 

• actuar em situação de emergência, o que implica um sobrecusto em termos de pessoal; 

• identificar a origem do problema, entupimento/colapso de algum colector a jusante; 

• proceder a limpezas na zona afectada; 

• avaliação dos danos sociais podendo, eventualmente, implicar o pagamento de indemnizações;  

• substituição de colectores na origem do problema, caso este tenha sido causado por colapso; 

• substituição de colectores a montante da origem, uma vez que a ocorrência poderá ter originado 

problemas estruturais na rede a montante. 

Se a atitude for proactiva, será possível identificar locais problemáticos e intervir de forma a 

minimizar, ou mesmo evitar, problemas maiores. 

A ferramenta que se apresenta na presente dissertação pretende possibilitar às entidades gestoras a 

exploração dos seus sistemas de forma essencialmente proactiva, optimizando ao máximo os 

recursos disponíveis de modo a obter uma razão custo/benefício satisfatória. 
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1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

A presente dissertação é composta por seis capítulos e quatro anexos. 

O capítulo 1 é dedicado ao enquadramento e relevância do tema da dissertação, referindo os 

objectivos principais e a estrutura do trabalho. 

No capítulo 2 são introduzidos os diversos tipos de sistemas de saneamento, as várias componentes 

que os constituem e quais os requisitos de desempenho estabelecidos pela norma portuguesa 

NP EN 752, bem como qual o enquadramento legislativo português no que toca à concepção de um 

sistema de drenagem de águas residuais. 

O capítulo 3 é dedicado à apresentação de diversas metodologias de operação e manutenção de 

sistemas de drenagem, sendo referidos alguns exemplos de abordagens seguidas em alguns países 

e cidades um pouco por todo o globo. Aborda-se, igualmente, a situação portuguesa nesta área. 

O capítulo 4 refere-se à descrição do modelo para apoio à optimização da operação de sistemas de 

drenagem de águas residuais, desenvolvido no âmbito da presente dissertação. É efectuada uma 

descrição geral do modelo onde são referidos os objectivos que estiveram na génese desta 

abordagem e é descrita a metodologia que concretizou os objectivos propostos. É, igualmente, 

efectuada a descrição dos diversos parâmetros considerados na análise efectuada ao desempenho 

do sistema. Para a metodologia proposta, são referidos quais os resultados operacionais do modelo. 

O capítulo 5 consiste na aplicação da metodologia do capítulo 4 a um caso de estudo, tendo sido 

escolhido o subsistema de Chelas (Lisboa), da responsabilidade da SIMTEJO (Saneamento 

Integrado dos Municípios do Tejo e Trancão, S.A.). É efectuada uma descrição das características do 

subsistema, apresentados os resultados obtidos e que tipo de consequências práticas é possível 

extrair dos resultados. 

Finalmente, no capítulo 6 sintetizam-se as conclusões do estudo sendo apresentadas sugestões de 

evolução da metodologia desenvolvida no âmbito da presente dissertação. 

No que se refere aos anexos, nos anexos A e B são apresentadas análises de sensibilidade a dois 

dos parâmetros de análise que constituem a metodologia da presente dissertação (sub-capítulo 4.3). 

No Anexo C são apresentadas, de forma detalhada, as características do sistema de drenagem do 

subsistema de Chelas, nomeadamente trecho e câmaras de visita. 

Finalmente, no anexo D são apresentados os resultados da aplicação da metodologia com o mesmo 

nível de detalhe do Anexo C. 
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2. SISTEMAS DE SANEAMENTO: CARACTERIZAÇÃO, 

COMPONENTES E ASPECTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

2.1 TIPOS DE SISTEMAS 

De acordo com o Decreto-Regulamentar n.º 23/95 de 23 de Agosto (Regulamento Geral dos 

Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e Drenagem de Águas Residuais), existem 

vários tipos de sistemas públicos de drenagem de águas residuais, nomeadamente separativos, 

unitários, mistos e pseudo-separativos ou separativos parciais. 

Designam-se por sistemas separativos, aqueles constituídos por duas redes de colectores distintas, 

uma destinada às águas residuais domésticas e industriais e outra à drenagem das águas pluviais ou 

equiparadas. 

Por outro lado, sistemas unitários serão aqueles constituídos por uma única rede de colectores onde 

são admitidas conjuntamente as águas residuais domésticas, industriais e pluviais. 

Sistemas mistos serão aqueles que resultam da conjugação dos dois tipos anteriores, onde parte da 

rede de colectores é unitária e outra parte é separativa. 

Por fim, sistemas separativos parciais ou pseudo-separativos serão os sistemas onde se admita, em 

parte, a ligação de águas pluviais aos colectores de águas residuais domésticas. 

2.2 COMPONENTES DE UM SISTEMA 

Um sistema de drenagem de águas residuais engloba diversas componentes, tanto em termos de 

infra-estruturas como de equipamentos. 

As principais infra-estruturas de um sistema de drenagem são os colectores que transportam o 

efluente, compostos por diversos trechos, de materiais variados (por exemplo betão, grés, 

fibrocimento, PEAD,  PEAD) e com variadas formas e secções (nomeadamente circular, rectangular, 

oval, ovóide, nova II). Entre cada trecho existem câmaras de visita que permitem o acesso aos 

colectores para se proceder a inspecções e limpezas.  

De entre as restantes infra-estruturas, os descarregadores assumem-se como uma das mais 

importantes, servindo para desviar caudais que o colector de jusante não tenha capacidade de 

transportar, por exemplo, durante eventos de precipitação intensa. Nestes casos, o caudal é desviado 

antes de ocorrerem inundações por extravasamento dos colectores. Em sistemas unitários, podem 

ser usados de forma a desviar os caudais de tempo seco para o interceptor afluente à estação de 
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tratamento. Na Figura 2.1 apresenta-se o exemplo de um destes descarregadores e o respectivo 

modo de funcionamento. 

 

Figura 2.1 – Exemplo de um descarregador num sistema unitário (adaptado de Hidra et al., 2007). 

Em determinados casos, existem obstáculos que impedem o escoamento gravítico do efluente. Assim 

sendo, poderá ser necessário recorrer a estações de bombagem ou construir um sifão invertido, que 

consiste numa conduta em forma de “U” que, funcionando graviticamente sob pressão, se destina a 

ultrapassar obstáculos, tais como zonas de vale. 

Em alguns casos, será necessário instalar uma estação elevatória que pode ser, essencialmente, 

constituída por um poço de bombagem com grupos electrobomba e respectivos acessórios (tais como 

válvulas de seccionamento, válvulas de retenção, tubagens). Dado que o efluente poderá transportar 

sólidos de grandes dimensões, susceptíveis de provocar avarias nos grupos, existe tipicamente uma 

protecção às bombas, que tanto pode ser uma simples grade manual grossa, como um sistema de 

gradagem automática fina (tipicamente até 6 mm de espaçamento entrebarras). Em determinados 

casos, outro tipo de equipamento poderá ser instalado nas estações elevatórias, nomeadamente 

equipamento de desodorização, desarenadores, bem como um conjunto de instrumentos de controlo 

e automação. 

Apresenta-se, na Figura 2.2, um exemplo de uma estação elevatória de um sistema de drenagem de 

águas residuais, com uma vista exterior e outra dos grupos elevatórios, no caso, bombas centrífugas 

de poço seco. 

Unitário 
Interceptor 

Descarga do excedente 
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Figura 2.2 – Exemplo de uma Estação Elevatória (subsistema de Alcântara, Lisboa). Vista exterior (à esq.) 

e grupos elevatórios (à dta.) 

Associado aos sistemas de drenagem de águas residuais poderão existir diversos equipamentos, 

nomeadamente:  

• Válvulas de seccionamento: normalmente são válvulas murais ou comportas e podem-se 

encontrar associadas aos descarregadores e à entrada dos interceptores. Um dos objectivos é 

permitir isolar determinados trechos; 

• Câmaras de grades: tipicamente colocadas junto aos descarregadores, acabando por 

representar a primeira barreira para impedir que sólidos de maiores dimensões possam vir a 

causar problemas nos interceptores; 

• Válvulas de maré: basicamente são válvulas de retenção (anti-retorno) instaladas no final dos 

colectores pluviais e cuja função consiste em impedir a entrada de água do mar/rio em sistemas 

de drenagem sujeitos ao efeitos da maré; 

• Válvulas de vórtex: equipamento utilizado para substituir os descarregadores simples, que, ao 

contrário destes, permite controlar o caudal que entra nos sistemas separativos prevenindo que 

estes transportem mais caudal dos que os de “projecto”. 

Convém, igualmente, fazer a distinção entre redes “em baixa” e redes “em alta”. Usualmente, 

designa-se por rede “em alta” quando num determinado colector não existe serviço de percurso, ou 

seja, quando não estão directamente ligadas a este as diversas origens (habitações, indústrias, 

sarjetas, sumidouros, etc.). De acordo com MAODTR, 2007, os sistemas em “alta” são definidos 

como os “trechos de jusante, os emissários, interceptores e estações elevatórias inerentes, e ainda, 

as estações de tratamento e os dispositivos e instalações de destino final dos efluentes.” 

Complementarmente, a rede “em baixa” consiste no conjunto de colectores que recebem as diversas 

origens. De acordo com MAODTR, 2007, sistemas em “baixa” “são as redes de colectores com os 

ramais de ligação correspondentes, e as estações elevatórias inerentes a estas redes.” 



 

   

 

8 

2.3 REQUISITOS DE DESEMPENHO DO SISTEMA 

A norma europeia EN 752:1996, elaborada pela Comissão Técnica CEN/TC 165 “Waste water 

engineering”, estabelece os requisitos funcionais de sistemas públicos de drenagem de águas 

residuais que funcionem essencialmente com escoamento em superfície livre. A correspondente 

norma portuguesa é a NP EN 752:1999. 

A segunda parte desta norma (NP EN 752-2:1999) estabelece os requisitos de desempenho de um 

sistema de drenagem, tendo em conta a boa execução das diversas actividades de engenharia, 

nomeadamente concepção, dimensionamento, instalação e exploração de sistemas de drenagem.  

O campo de aplicação da norma começa no ponto em que a água residual entra numa 

sarjeta/sumidouro, deixa o sistema de drenagem de cobertura do edifício ou deixa o edifício (os 

ramais localizados sob os edifícios encontram-se abrangidos desde que não façam parte do sistema 

de drenagem predial) e prolonga-se até ao ponto em que a água residual é descarregada numa 

instalação de tratamento ou no meio receptor. 

De acordo com a norma, os requisitos de desempenho abrangem os sistemas colectores, os 

descarregadores de tempestade e instalações elevatórias. Os requisitos devem ser atendidos por 

forma a que as águas residuais possam ser colectadas, transportadas e descarregadas sem causar 

efeitos ambientais adversos e inaceitáveis, sem risco para a saúde pública ou risco para o pessoal 

que trabalhe nos sistemas, tendo em conta todos os custos totais e indirectos. 

Os requisitos de desempenho essenciais aplicados ao funcionamento dos sistemas de drenagem de 

águas residuais são: 

• a tubagem deve funcionar sem obstruções; 

• a frequência de inundações deve ser limitadas aos valores prescritos; 

• devem ser salvaguardadas a vida e a saúde públicas; 

• a frequência das sobrecargas hidráulicas nos colectores deverá ser limitada aos valores 

prescritos; 

• devem ser salvaguardadas a saúde e a segurança do pessoal que trabalhe no sistema; 

• os meios receptores devem ser protegidos contra a poluição dentro dos limites prescritos; 

• os ramais e os colectores não devem danificar as estruturas e os serviços de utilidade pública 

adjacentes existentes; 

• devem ser garantidas ao longo do horizonte de projecto a integridade estrutural; 

• os ramais e os colectores devem ser estanques nas condições de ensaio prescritas; 

• não devem surgir problemas de odores incómodos e de toxicidade; 

• deve ser previsto acesso adequado para fins de manutenção. 

A norma define, igualmente, um conjunto de ensaios para avaliar o desempenho dos sistemas de 

águas residuais durante as diversas fases, construção, arranque e durante a operação, 

nomeadamente: 
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• ensaios com água; 

• ensaios com ar; 

• ensaios de infiltração; 

• inspecção visual; 

• inspecção por CCTV; 

• avaliação do caudal de estiagem; 

• controlo das descargas no sistema; 

• controlo da qualidade, da quantidade e da frequência do efluente no meio receptor; 

• controlo do interior do sistema relativamente a gases tóxicos e/ou explosivos; 

• controlo das descargas do sistema nas estações de tratamento. 

Por outro lado, para a avaliação do desempenho é importante ter em conta e analisar um conjunto de 

dados ou indicadores, nomeadamente: 

• registos de inundações; 

• registos de obstruções nas tubagens; 

• registos de aluimento de colectores; 

• registos de doenças, ferimentos ou falecimentos entre o pessoal de exploração; 

• registos de doenças, ferimentos ou falecimentos entre o público em geral; 

• registos de roturas nos colectores; 

• conformidade entre as descargas permitidas e as observadas; 

• resultados das inspecções visuais e por CCTV; 

• registos de reclamações relacionadas com odores; 

• análise do desempenho hidráulico; 

• desempenho do equipamento electromecânico; 

• resultados dos ensaios e das medidas de controlo; 

• desempenho e estado das estruturas de controlo de caudal; 

• registos de sobrecargas hidráulicas dos colectores; 

No que toca à legislação nacional, em 1994 foi publicado o Decreto-Lei n.º 207/94 de 6 de Agosto, 

como consequência da desactualização da regulamentação existente para o abastecimento de água 

(que datava de 1943) e para a drenagem de esgotos (que datava de 1946), tendo em conta a 

evolução dos conceitos e das tecnologias de projecto, execução e gestão de sistemas de distribuição 

de água e drenagem de águas residuais. 

O objectivo do diploma consistiu em actualizar e orientar as actividades de concepção, projecto, 

construção e exploração de sistemas públicos e prediais. 

O Decreto-Lei n.º 207/94 estabelece as linhas gerais e orientadoras, tecnicamente materializadas e 

operacionalizadas no posterior Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto, também designado 

de Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de 

Águas Residuais. 
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O regulamento estabelece um conjunto de conceitos, terminologia e boas práticas, bem como 

critérios de dimensionamento. Em termos de drenagem de águas residuais, são definidos, para as 

diferentes estruturas que compõem um sistema de drenagem (colectores, câmaras de visita, sifões 

invertidos e estações elevatórias), os critérios de dimensionamento a serem verificados em fase de 

projecto.  

Em termos de câmaras de visita e redes de colectores, são definidos critérios de dimensionamento 

hidráulico-sanitário, nomeadamente: 

• a velocidade máxima de escoamento para o caudal de ponta no horizonte de projecto não deve 

exceder 3 m/s nos colectores domésticos e 5 m/s nos colectores unitários e separativos pluviais; 

• a velocidade de escoamento para o caudal de ponta no início da exploração não deve ser inferior 

a 0,6 m/s para colectores domésticos e 0,9 m/s para colectores unitários e separativos pluviais; 

• nos colectores domésticos, a altura da lâmina líquida não deve exceder 0,5 da altura total para 

diâmetros iguais ou inferiores a 500 mm e 0,75 para diâmetros superiores; 

• a inclinação dos colectores não deve ser, em geral, inferior a 0,3% nem superior a 15%; 

• admitem-se inclinações inferiores a 0,3% desde que seja garantido o rigor do nivelamento, a 

estabilidade do assentamento e o poder de transporte; 

• quando houver necessidade de inclinações superiores a 15%, devem prever-se dispositivos 

especiais de ancoragem dos colectores. 

O regulamento define, igualmente, outro tipo de regras que terão de ser consideradas para efeito de 

dimensionamento, nomeadamente:  

• diâmetro mínimo a adoptar em redes de drenagem de águas residuais de 200 mm; 

• profundidade mínima de assentamento de colectores de 1 m, tendo de ser ajustado em função 

das condições à superfície (intensidade de tráfego, interferência com outras infra-estruturas, entre 

outros); 

• medidas de controlo de septicidade em escoamentos em superfície livre; 

• medidas de controlo de septicidade em escoamentos em pressão; 
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3. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS URBANOS DE 

DRENAGEM 

3.1 ASPECTOS INTRODUTÓRIOS 

A operação e manutenção de sistemas de saneamento é uma área recente. A pesquisa bibliográfica 

permitiu aferir que diversos países e grupos de investigação estão a seguir abordagens distintas, 

havendo, por vezes, poucas ligações entre elas.  

Foi possível constatar que cada abordagem reflecte as preocupações, especificidades e 

disponibilidade de recursos de cada país ou região, uma vez que mesmo dentro de cada país há 

abordagens distintas. Este é um indício que, no que toca à operação e manutenção de sistemas de 

águas residuais, não é possível fazer generalizações mas partir de orientações sustentadas e 

proceder a adaptações. 

Apesar desta temática ter vindo a ser discutida há vários anos, pode-se identificar um evento que 

marca, de forma inequívoca, um redirecionamento na ordem de pensamento: trata-se da conferência 

internacional INTERURBA I, realizada na Holanda em 1992. Se durante muitos anos os sistemas de 

drenagem e os sistemas de tratamento foram evoluindo e sendo optimizados de forma separada, 

teria chegado o momento de pensar de forma integrada e considerar que drenagem, tratamento e 

meio receptor devem ser equacionados e geridos como um todo (Lijklema et al., 1993). 

Em 2001, realizou-se em Lisboa a conferência INTERURBA II, onde surgiram desenvolvimentos 

sobre esta orientação, nomeadamente resultados de estudos e projectos que entretanto se tinham 

iniciado. 

Houve, igualmente, alterações nas orientações das políticas ambientais, em resultado da aprovação 

de legislação mais restritiva. Na Europa e no que concerne às águas residuais urbanas, surgiu, em 

1991, a Directiva 91/271/CEE. Esta directiva define os requisitos de tratamento de águas residuais 

urbanas em função do tipo de meio receptor, tendo sido posteriormente alterada pela Directiva 

98/15/CE, com a introdução de percentagens de remoção de nutrientes mais estritas para descargas 

de efluente em meios sensíveis.  

A água para consumo foi igualmente alvo de regulamentação mais restritiva com a Directiva 

98/83/CE, com alterações ao nível da qualidade da água para consumo humano. Em 2000 foi 

aprovada a Directiva-Quadro da Água (2000/60/CE) que alarga o âmbito de aplicação de medidas de 

protecção da água a todos os tipos de águas (rios, lagos, águas costeiras e águas subterrâneas). 

Mais recentemente, foi aprovada a Directiva 2006/7/CE, relativa à gestão da qualidade das águas 
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balneares e que revoga a Directiva 76/160/CEE. Esta directiva surge enquadrada com a 

Directiva-Quadro da Água completando-a em alguns aspectos e assenta numa estratégia de 

desenvolvimento sustentável, evoluindo da necessidade da mera amostragem e monitorização, para 

uma gestão integrada da qualidade.  

Desta forma, a qualidade do meio receptor ganhou importância e a atenção passou a centrar-se não 

só nas descargas de efluente tratado proveniente das ETAR, mas igualmente nas descargas directas 

de efluente unitário (em terminologia anglo-saxónica “Combined Sewer Overflow”). Este tipo de 

descargas pode estar associada a elevadas cargas poluentes, particularmente no início de eventos 

de precipitação intensos após períodos alargados de tempo seco.  

No início de um evento de precipitação verifica-se um efeito de onda poluente (em terminologia 

anglo-saxónica “first-flush”), que produz um efluente bastante carregado dado que, para além da 

carga do efluente bruto, a poluição das bacias (estradas, pavimentos e outras áreas 

impermeabilizadas) é arrastada e ainda é promovida a auto-limpeza dos colectores, arrastando, por 

isso, grandes quantidades de sedimentos e matéria orgânica acumulada. Diversos autores 

demonstraram que a carga poluente nestes caso poderá ser, inclusivamente, superior à carga da 

água residual em tempo seco (Artina et al., 1999 e Novontry e Chesters, 1981, citados por Ferreira, 

2006). 

Tendo em atenção a preocupação com as descargas, pode-se referir o exemplo da Holanda, onde as 

redes de drenagem passaram a ser regidas por critérios mínimos de desempenho. Neste país, caso o 

volume de descargas anuais ultrapasse o valor preestabelecido, será aplicada uma coima à entidade 

gestora do sistema (Langeveld et al., 2001). 

A Directiva-Quadro da Água estabeleceu, igualmente, algumas princípios para reduzir ou minimizar 

os efeitos das descargas, nomeadamente através de: 

• construção de reservatórios de retenção para armazenar o volume de efluente correspondente ao 

“first flush”;  

• lavagem frequente das vias e pavimentos, para evitar a acumulação de poluição e reduzir a carga 

poluente durante as chuvadas; 

• limpeza dos colectores e infra-estruturas de drenagem com o objectivo de melhorar a 

desempenho dos sistemas, evitar a acumulação de sedimentos e consequente reduzir a 

sobrecarga poluente durante as chuvadas, bem como aumentar a capacidade de transporte. 

A Directiva-Quadro da Água (2000/60/CE), em conjunto com a Directiva das Águas Balneares 

(Directiva 2006/7/CE), introduzem a necessidade de melhorar a gestão das águas residuais em todas 

as fases (planeamento, projecto, construção e operação) e em todas as componentes (drenagem, 

tratamento e meio receptor), sendo imperativo alocar mais investimento e recursos à gestão das 

águas residuais sob pena de não serem atingidas as metas propostas (Malgrat et al., 2005). 
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3.2 ASPECTOS E METODOLOGIAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

3.2.1 ASPECTOS GERAIS 

Neste sub-capítulo apresentam-se duas abordagens que representam as correntes mais difundidas 

em todo o mundo no que toca à operação e manutenção de sistemas de saneamento: o controlo em 

tempo real e a gestão de património. 

3.2.2 CONTROLO EM TEMPO REAL 

Uma das abordagens que tem vindo a ganhar destaque designa-se por Controlo em Tempo Real 

(em terminologia anglo-saxónica “Real Time Control”). O objectivo passa por gerir o sistema (rede de 

drenagem, ETAR e restantes infra-estruturas), em tempo real, em função das cargas e caudais 

afluentes, de forma a minimizar a ocorrência de inundações e de descargas para o meio receptor. 

Apesar de parecer simples, esta abordagem necessita de diversos tipos de informação e de recursos 

técnicos e equipamentos. Em primeiro lugar, é imperativo possuir informação detalhada sobre as 

características físicas da rede de drenagem (nomeadamente, diâmetro, material, inclinação, estado 

de conservação) de todas as infra-estruturas que a compõem (entre outros, colectores, câmaras de 

visita, descarregadores, sistemas elevatórios). Esta informação deverá ser reunida numa base de 

dados, integrada num sistema de informação geográfica (SIG), abrangendo a totalidade da rede. 

Para avaliar a capacidade e comportamento hidráulicos da rede de drenagem é necessário recorrer a 

modelos matemáticos de simulação dinâmica do sistema (InfoWorks, MOUSE, HydroWorks, entre 

outros), Este tipo de modelos, necessita, para além das características construtivas da rede, de outro 

tipo de informação, nomeadamente: curva de afluência de água residual, regimes hidrológicos, 

influência da maré (se aplicável), previsão meteorológica (por radar).  

As simulações do comportamento hidráulico permitirão identificar zonas críticas da rede, que deverão 

ser alvo de alterações (por exemplo a construção de reservatórios de retenção). Os modelos 

permitem prever, igualmente, o funcionamento do sistema atendendo a diversos cenários de 

afluências, e definir a forma mais indicada de actuar sobre o sistema para optimizar o seu 

desempenho face às afluências expectáveis. Por outro lado, através de simulações para diversos 

cenários de controlo constatou-se ser possível reduzir significativamente o volume e carga poluente 

das descargas de efluente unitário (Schroeder et al., 2005). 

Após a fase de avaliação, passa-se para a fase operacional de monitorização e controlo do sistema. 

Para o efeito, deverão ser previamente instalados diversos equipamentos no sistema, nomeadamente 

destinados à medição on-line (altura líquida, caudal) e/ou ao controlo de caudal (comportas e válvulas 

automáticas). 
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As estações elevatórias assumem um papel importante em toda a gestão pois permitem regular os 

caudais, sendo necessário que sejam completamente automáticas, que funcionem preferencialmente 

em diferentes regimes de caudal (variação de frequência) e que estejam ligadas ao centro de controlo 

central por autómatos. 

Tendo em conta o comportamento expectável e a informação recolhida no equipamento de medição 

on-line instalado em diversos pontos do sistema, é possível fazer um controlo em tempo real da 

rede, nomeadamente através da abertura/fecho de válvulas/comportas, arranque/paragem e 

regulação dos grupos elevatórios ou desvio de caudal para reservatórios de retenção. 

3.2.3 GESTÃO DE PATRIMÓNIO 

Diversas correntes de operação e manutenção de sistemas de saneamento passam pela Gestão de 

Património (em terminologia anglo-saxónica “Asset Management”). Nesta vertente, o desempenho 

dos sistemas de drenagem é melhorado se o “património” (colectores, câmaras de visita e 

equipamentos ou infra-estruturas acessórias) for devidamente gerido. 

A gestão de património passa por, entre outros aspectos, antecipar problemas estruturais na rede e 

actuar de forma preventiva e proactiva. Através de inspecções às infra-estruturas, é possível fazer um 

diagnóstico ao estado de conservação das mesmas e planear intervenções de reabilitação antes de 

ocorrerem problemas (por exemplo, colapsos, entradas em carga, descargas), cujas consequências e 

encargos serão claramente superiores aos relativos a uma abordagem preventiva. 

Este conceito centra-se na reabilitação de infra-estruturas, consistindo em intervenções de 

“manutenção” e não tanto na “operação” do sistema de saneamento. 

No Reino Unido, existe a classificação de “colector crítico”, que engloba os trechos de importância 

estratégica para o bom funcionamento da rede de drenagem. Aproximadamente 23% dos colectores 

no Reino Unido estão classificados como críticos, o que representa cerca de 73 000 km de 

colectores. De acordo com os padrões britânicos, cerca de 10 % dos colectores críticos encontravam-

se em mau estado de conservação tendo sido classificados com as piores categorias na escala de 

avaliação do estado de conservação de colectores (Ellis, 2001). 

Estatísticas internacionais revelam que 20% da rede de saneamento é responsáveis por 80% das 

falhas estruturais que provocam perturbações no funcionamento (Swartenbroekx et al., 2001). 

Tendo em atenção este tipo de indicadores, a melhoria da desempenho dos sistemas de saneamento 

terá que, invariavelmente, passar pelo diagnóstico e reabilitação de infra-estruturas, pelo que muito 

trabalho tem sido feito nesta área, tendo surgido diversas abordagens. 



 

   15 

O diagnóstico do estado de conservação de uma rede de drenagem passa pela inspecção da mesma, 

nomeadamente recorrendo a inspecções CCTV (“Closed-circuit television”), utilizando um carro 

telecomandado equipado com câmaras que é inserido no colector (Figura 3.1). 

  

Figura 3.1 – Exemplo de equipamento de inspecção de colectores por CCTV, carro e centro de controlo 

(adaptado do sítio da empresa de equipamento Camtronics BV) 

A inspecção exaustiva por CCTV é morosa e envolve encargos elevados, pelo que algumas 

abordagens começaram a centrar-se em zonas nucleares da rede de drenagem (Fenner e Saward, 

2002). O princípio consiste em diagnosticar o estado de conservação de determinadas zonas e 

correlacionar ou extrapolar esse diagnóstico para zonas limítrofes ou semelhantes em termos de 

idade dos colectores, condições de escoamento, entre outros.  

A existência de um histórico de ocorrências acaba por ser um bom indicador de pontos sensíveis da 

rede. Efectuando inspecções nessas zonas, e caso as falhas possam ser atribuídas a causas 

estruturais, será possível extrapolar o estado de conservação da área envolvente. 

Este tipo de abordagem subentende a existência de uma base de dados com características 

detalhadas das infra-estruturas (diâmetro, material, idade, entre outros). Depois de efectuadas as 

correlações, será possível traçar um mapa de prioridades em termos de inspecção e reabilitação das 

infra-estruturas. Após identificadas as prioridades, é possível antecipar eventuais problemas 

efectuando um planeamento de intervenções e desta forma actuar de forma preventiva e proactiva e 

não reactiva. 

Toda esta informação deverá ser compilada numa base de dados assente num SIG, onde é possível 

fazer uma gestão mais dinâmica de todo o sistema de drenagem. Este tipo de abordagem está a ser 

implementado em Zurique, Suíça (Burkhard e Lakedal, 2005). 

Encontra-se em desenvolvimento um projecto financiado pela União Europeia, designado de 

HYDROPLAN, da responsabilidade de um consórcio de empresas/entidades liderado pela Aquaplus 

(Bélgica). O projecto iniciou-se em 2001 e encontra-se na fase final, tendo implicado um investimento 

na ordem dos 14 milhões de euros, tendo sido promovido pelo 5º Quadro Comunitário de Apoio. A 

metodologia divide-se, essencialmente, em quatro passos (Swartenbroekx et al., 2001): 
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• 1º Passo – Efectuar o enquadramento legal e um diagnóstico ao desempenho do sistema, tendo 

em conta diversos critérios: problemas estruturais (estado de conservação), problemas 

hidráulicos (inundações, capacidade de transporte, velocidades de escoamento) e questões 

ambientais (restrições específicas relativamente a descargas). 

• 2º Passo – Efectuar uma análise de impacto multi-critério para determinar as zonas estratégicas 

do sistema. É efectuada uma análise em termos de impacto caso ocorra uma falha, considerando 

três tipos de impacto: social (relacionado com a localização da infra-estrutura), ambiental (áreas 

ambientalmente vulneráveis, linhas de água) e financeiro (encargos com a reparação). 

• 3º Passo – Efectuar o diagnóstico das infra-estruturas através de uma análise de risco 

multi-critério, considerando três categorias (quadro de referência, impacto sobre as imediações e 

condição actual) e três critérios (estruturais, hidráulicos e ambientais). É necessário proceder ao 

levantamento do estado dos trechos estratégicos, bem como reunir informação sobre 

levantamentos CCTV, topografia e histórico de ocorrências (colapsos, entradas em carga, 

descargas). 

• 4º Passo – Criar e implementar um plano de gestão de património. O plano é traçado com o 

objectivo de alcançar uma boa razão custo/benefício, sendo necessário considerar três tipos de 

categorias de custos: supervisão, curativos e reabilitação. 

 

Outro projecto relevante neste domínio, designado de Computer Aided Rehabilitation of Sewer and 

Storm Water Networks (CARE-S), financiado pelo 5º Quadro Comunitário de Apoio e com um 

orçamento de 5 milhões de euros, foi desenvolvido por um conjunto de 15 instituições 

maioritariamente europeias (entre as quais o LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil), mas 

com a participação de duas instituições australianas.  

O objectivo do projecto consistiu em estabelecer uma estrutura racional para a tomada de decisão no 

que toca à reabilitação das redes de drenagem, que permitiram analisar a respectiva fiabilidade 

estrutural e funcional com o menor custo e perturbações. O produto final foi uma ferramenta de apoio 

à decisão, que permite, às entidades gestoras, aplicar um plano de gestão eficiente, passando pela 

reabilitação dos trechos críticos, na altura certa, com a técnica de reabilitação adequada e com o 

menor custo possível, prevenindo a ocorrência de falhas graves (Sægrov et al., 2005). 

A ferramenta de apoio à decisão tem em atenção um conjunto de elementos, sintetizados de forma 

gráfica na Figura 3.2, que se descreve de seguida:  

• conjunto de indicadores do desempenho relevantes para as decisões de reabilitação, incluindo 

ferramentas analíticas e estatísticas para avaliar e prever alguns dos indicadores;  

• procedimento para definir os riscos socio-económicos e ambientais associados ao funcionamento 

deficiente das redes de drenagem;  

• base de dados com tecnologias de reabilitação para auxiliar na selecção da técnica mais 

apropriada;  



 

   17 

• procedimento para definir a melhor estratégia para investimentos no que se refere à reabilitação a 

longo prazo; 

• conjunto de ferramentas matemáticas que permitam avaliar as condições hidráulicas, ambientais 

e estruturais da rede, incluindo a sua evolução ao longo do tempo;  

• ferramenta de decisão multi-critério1 para auxiliar a definição de prioridade de reabilitação;  

• software, designado "Sewer Rehab Manager” que permitirá às entidades gestores adaptarem o 

uso das diversas ferramentas em função das suas próprias necessidades e disponibilidade de 

recursos. 

 

Figura 3.2 – Arquitectura Geral do CARE–S Sewer Rehab Manager (adaptada de Sægrov et al., 2005). 

 

Dada a importância desta vertente, a International Water Association (IWA) promoveu uma 

conferência internacional específica, Leading Edge Conference on Strategic Asset Management 

(LESAM), cuja primeira edição se realizou em San Francisco, EUA, em 2004. A segunda edição será 

realizada em Lisboa, em Outubro de 2007 (2º LESAM). 

 

 

                                                      

1 Em terminologia anglo-saxónica, multi-criteria decision. 
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3.3 EXEMPLOS DE ABORDAGENS NO ESTRANGEIRO 

3.3.1 ASPECTOS GERAIS 

Neste sub-capítulo são apresentados alguns exemplos das abordagens seguidas em cidades e 

países dispersas um pouco por todo o mundo. Boa parte das abordagens são inspiradas na gestão 

de património e no controlo em tempo real, metodologias que, em alguns casos, se podem 

complementar. 

Apesar de existirem diversos exemplos, foram escolhidos, a título ilustrativo, as abordagens 

preconizadas no: Reino Unido, Holanda, Áustria, Alemanha, Suíça, Canadá e Chile. 

3.3.2 REINO UNIDO 

No Reino Unido, o grupo de investigação WRc desenvolveu uma metodologia designada de Urban 

Pollution Management (UPM), apresentada por Clifforde e Johnson na conferência INTERURBA ’92, 

como resultado do desafio lançado no Reino Unido de adoptar uma metodologia de gestão eficaz 

para a poluição proveniente da drenagem de águas residuais em tempo húmido. O projecto remonta 

ao início dos anos 80 e parte da ideia de ser necessário integrar as várias componentes dos sistemas 

de drenagem. A metodologia foi desenvolvida na sequência de um estudo de investigação de âmbito 

nacional conduzido para averiguar as causas, natureza e impactos da poluição proveniente de 

descargas de efluente unitário. 

O programa levou dez anos a ser desenvolvido tendo resultado num manual, intitulado “Urban 

Pollution Management Manual”, cuja primeira edição saiu no final de 1994. Após três anos de 

implementação da metodologia e tendo em conta os avanços tecnológicos, nomeadamente ao nível 

das ferramentas informáticas disponíveis, foi efectuada uma revisão do manual, resultando numa 

segunda edição publicada em 1998. 

A metodologia UPM assenta na modelação do comportamento dos sistemas orientada para o 

controlo da poluição urbana e para o cumprimento dos objectivos de qualidade previstos para o meio 

receptor. A metodologia consiste em efectuar o diagnóstico da situação existente e possibilita a 

concepção de soluções de engenharia que permitam atingir os objectivos ambientais traçados, 

recorrendo à modelação matemática. 

Para tal, foram desenvolvidos e utilizados diversos modelos: para simular a capacidade hidráulica 

(WASSP/WALLRUS), para simular a qualidade do efluente e como complemento ao modelo da 

capacidade (MOSQITO), bem como modelos para simular o comportamento do meio receptor  

(MIKE 11).  

Em 2001, na conferência INTERURBA II, foi efectuado um balanço da aplicação da metodologia UPM 

no Reino Unido e em que medida esta responderá aos desafios (Crabtree e Morris., 2001).  
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A metodologia foi aplicada como resposta aos desafios lançados pelas autoridades em 1999, quando 

estas anunciaram um aumento do investimento na área do ambiente e estabeleceram um plano a 5 

anos para melhorar a qualidade de cerca de 3600 km de rios, o que implicaria melhorar o 

desempenho de cerca de 3500 descargas de efluente unitário, nesse período.  

 

Noutra abordagem, igualmente desenvolvida no Reino Unido, as entidades gestoras referem que a 

principal preocupação dos clientes passa por evitar inundações nas suas propriedades, remetendo os 

aspectos ambientais para segundo plano (Duncan e Arthur, 2005 e 2006). Foi introduzido o conceito 

de indicador de fiabilidade do desempenho do sistema de drenagem (em terminologia anglo-saxónica 

serviceability), o que implica uma gestão proactiva da rede de drenagem. 

Para fazer face a esta preocupação foi criada uma ferramenta, conhecida por “Failure Mode Effect 

and Criticality Analysis” (FMECA) (Duncan e Arthur, 2005). Nesta abordagem, as inundações são a 

preocupação central, o que alarga o espectro de preocupações da metodologia UPM. Assim, às 

preocupações com as descargas de efluente unitário adicionam-se as preocupações com 

inundações, seja por entupimento ou colapso da rede, com interrupções de tráfego e com questões 

de segurança e saúde. 

A metodologia passa por uma avaliação de risco e resulta numa abordagem mista, qualitativa dado 

serem processadas as reclamações e o histórico de ocorrências da rede, mas também quantitativa 

uma vez que se utilizam modelos matemáticos para identificar locais potencialmente problemáticos. A 

abordagem mista consiste em confrontar os locais identificados pela modelação com o histórico de 

ocorrências e traçar prioridades no que toca à operação e manutenção. Este tipo de abordagem é 

seguida pela indústria aeronáutica (Beerthuizen et al., 2001 citado por Duncan e Arthur, 2005) e 

traduz-se, em termos de custo-benefício, numa abordagem mais eficiente. 

O objectivo consiste em criar uma ferramenta que permita actuar de forma proactiva, mantendo a 

fiabilidade da rede. Dado que a quantidade de informação necessária pode ser um factor limitante, 

este tipo de técnica deve ser adoptada de forma a ser aplicável com a informação que cada entidade 

possui sobre a sua rede. 

A aplicação da metodologia passa por uma análise de risco em função da consequência e 

probabilidade de ocorrer uma falha, considerando factores de avaliação para aferir a severidade e a 

probabilidade de cada ocorrência. Cada um dos factores é dividido em categorias, sendo atribuída 

uma classificação a cada uma. 

No caso da avaliação da consequência, são considerados diversos parâmetros tendo em conta que 

existem diversas “partes interessadas”, como consumidores, residentes, comerciantes, condutores e 
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o próprio ambiente. Consideraram um factor sócio-económico, com base num indicador escocês2, 

que reflecte um conjunto de factores como rendimento, desemprego, saúde e educação. Outro factor 

de avaliação é o “uso do terreno”, classificado sob duas categorias distintas (uso “ambiental” e uso 

“urbanizado”), cada uma com subcategorias de “zona sensível” a “campo aberto” ou “habitações” a 

“indústria”. Para considerar as consequências sobre os condutores, foi estabelecida uma categoria 

em que se assume que, nas vias com maior circulação automóvel as consequências serão mais 

significativas. 

No que toca à avaliação da probabilidade de ocorrência de um problema, são considerados 

parâmetros como a população associada a uma determinada bacia, a área da bacia, o diâmetro ou 

secção dos colectores, o histórico de reclamações/ocorrências e o cumprimento de critérios de 

auto-limpeza. 

Para obter a classificação final da avaliação, é necessário atribuir pesos relativos a cada um dos 

factores. Dado que esta metodologia ainda se encontra em desenvolvimento, não foram 

apresentados, até à data, os pesos relativos que deverão ser considerados. De qualquer forma, é 

referido que os pesos relativos poderão estar intimamente relacionados com a especificidade do 

sistema de drenagem em análise (Duncan e Arthur, 2006). 

Para agilizar o processo de análise é, em primeiro lugar, efectuada uma “triagem” para identificar 

pontos potencialmente problemáticos. Para tal, e recorrendo a modelos matemáticos, são efectuadas 

simulações dinâmicas do comportamento hidráulico do sistema. Depois de identificados os pontos da 

rede susceptíveis de causar inundações, é simulado um entupimento nesse ponto, de modo a avaliar 

qual a área influenciada sendo sobre essa área que é efectuada a avaliação de risco. 

Esta metodologia foi aplicada numa pequena bacia de drenagem em Edimburgo, Escócia e encontra-

se actualmente em desenvolvimento. 

3.3.3 HOLANDA 

Em 2000, os municípios na Holanda encomendaram um estudo à fundação RIONED (Centro 

holandês que reúne especialistas em gestão de sistemas e drenagem urbana), com o objectivo de ser 

efectuado um diagnóstico ao seus sistemas de drenagem e conseguirem melhorar a qualidade do 

desempenho das suas redes (Beenen, 2004). 

O estudo foi efectuado em 39 municípios, que representavam cerca de 25% dos sistemas de 

drenagem holandeses, com um total de cerca de 4,2 milhões de habitantes servidos e englobando 

cerca de 20 000 km de colectores. 

                                                      

2 SIMD – Scottish Index of Multiple Deprivation. 
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A primeira parte do estudo consistiu num questionário aos municípios que assentava em cinco 

campos distintos de análise: 

• Condição e funcionamento: para aferir a sensibilidade de cada município quanto à qualidade do 

funcionamento do seu próprio sistema. 

• Ambiente: que tipo de esforços estão presentes na estratégia de gestão do sistema para 

minimizar impactes no ambiente? 

• Encargos: qual o encargo que o município tem com a drenagem por dia e por habitante? 

• Capacidade organizacional: de que forma cada município consegue avaliar o tipo de 

planeamento actual e a sua eficiência? 

• Reclamações: quantas reclamações são recebidas e de que forma são processadas? 

O questionário serviu para avaliar as prioridades e preocupações dos município e elaborar uma 

classificação relativa de cada um, tendo sido possível identificar as que foram consideras as melhores 

e piores práticas de cada município. 

Com o questionário concluíram não ser possível aferir “o melhor” município em termos de gestão do 

sistema, pelo que foram os próprios municípios a interpretar os resultados, fazer a auto-avaliação e 

discutir as respectivas abordagens com os restantes municípios. 

A primeira conclusão do estudo foi que o facto de se ter efectuado uma avaliação dos sistemas de 

drenagens conduziu, desde logo, à melhoria da gestão dos sistemas de saneamento, uma vez que 

cada município foi responsável pelo recolha e sistematização de dados, tendo sido chamado a 

interpretar os resultados e, posteriormente, a discuti-los com outros municípios. 

Concluíram que as abordagens e metodologias seguidas por cada município diferiam 

significativamente, mesmo tendo em conta a especificidade de cada zona, mas seria possível analisar 

as diferenças e, deste modo, melhorar a gestão de cada um dos município. Considera-se que a troca 

de ideias produz melhores resultados se os grupos de discussão forem relativamente pequenos.  

Outro aspecto relevante a ter em conta refere-se à disponibilidade e qualidade dos dados, que é 

importante para que estes possam ser comparados e devidamente interpretados. Dado os bons 

resultados produzidos, a ideia passou por alargar o estudo a outros municípios. 

 

Na Holanda poderá referir-se outra abordagem, igualmente promovida pelo RIONED, no âmbito da 

qual se tem desenvolvido uma ferramenta interactiva de gestão de património, designada de SPIRIT 

– acrónimo holandês para software de previsão interactiva da condição dos sistemas de drenagem 

(Beenan et al., 2005 e 2006). Esta ferramenta difere de outras abordagens seguidas até ao momento, 

nomeadamente o CARE-S, modelos essencialmente estatísticos e dependentes da qualidade dos 

dados de base para traçar os cenários de reabilitação. 
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O objectivo do SPIRIT passa por criar uma ferramenta interactiva, tendo em atenção a combinação 

entre o histórico de ocorrências e a avaliação de especialistas. O produto final consiste em traçar 

cenários de operação e manutenção no tempo, considerando desfasamentos de 5 e 10 anos. Será 

necessário possuir uma base de dados interactiva, frequentemente actualizada e disponível para 

todos os utilizadores via Internet. Uma rotina de adaptação permitirá, recorrendo a estatística 

Bayesiana (Korving e Van Noortwijk, 2006), ajustar e melhorar a precisão dos critérios utilizados para 

traçar os cenários. A aplicação dos teoremas estatísticos de Bayes neste software passa por 

considerar que a distribuição de probabilidades é actualizada assim que sejam inseridas novas 

observações, ou seja, assim que o operador do sistema introduza novos dados sobre, por exemplo, o 

estado de conservação de um determinado colector. 

O projecto foi desenvolvido em quatro fases: 

• Desenvolvimento de um modelo protótipo; 

• Validação e refinação do modelo recorrendo a trechos específicos; 

• Desenvolvimento dos procedimentos e critérios para estabelecer a gestão preventiva de 

património; 

• Implementação do modelo, demonstrando a fiabilidade do mesmo. 

Para determinar os cenários, um conjunto de especialistas estabeleceu critérios de avaliação tendo 

em atenção determinados tipos de informação, nomeadamente: idade dos colectores, tipo de solo, 

profundidade dos colectores, nível freático, tráfego, tipo de sistema, tipo de juntas entre colectores, 

possibilidade de ocorrência de septicidade. As inspecções visuais (resultantes por exemplo de 

inspecções CCTV) servem para complementar ou confirmar a restante informação recolhida e validar 

os cenários traçados. 

Será possível utilizar este software e metodologia em conjunto com outros modelos de gestão de 

património. A vantagem, neste caso, reside no facto de ser possível reunir e divulgar informação e 

experiência adquirida que tipicamente se encontra dispersa, utilizando-a para aumentar a fiabilidade 

do planeamento. 

3.3.4 ÁUSTRIA 

O sistema de drenagem de Viena possui cerca de 1200 km de comprimento de colectores, drenando 

uma área de cerca de 260 km2 e englobando uma população de aproximadamente 1,8 milhões de 

habitantes. 

Em 2000 foi iniciado um projecto para o desenvolvimento e implementação de um sistema de controlo 

em tempo real para a cidade de Viena. No início de 2005 foi implementada a primeira fase, que 

passou pela instalação de um conjunto de equipamentos de medição contínua pela bacia de 

drenagem, nomeadamente 25 udómetros, 40 caudalímetros e 20 medidores de nível de escoamento. 

Este sistema permitirá, em primeiro lugar, efectuar a calibração dos modelos de simulação do 
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comportamento hidráulico do sistema e servirá para, posteriormente, efectuar o controlo em tempo 

real do sistema de drenagem (Fuchs et al., 2002). 

Em termos de rede de drenagem, o objectivo passa pela criação de cerca de 628 000 m3 de volume 

de armazenamento, o que implicará instalação de comportas e válvulas automatizadas bem como 

gerir a capacidade de bombagem das estações elevatórias de forma integrada (Fuchs et al., 2005). O 

diagrama de controlo do sistema de controlo de Viena, integra um conjunto de módulos de previsão e 

de controlo em tempo real e que funcionam em ciclo. O módulo de previsão recebe os dados 

provenientes do equipamento de medição e da previsão meteorológica e efectua a simulação do 

escoamento. Os resultados da simulação alimentam o módulo de controlo em tempo real sendo 

tomadas as decisões de operação do sistema de drenagem.  

Apesar de ainda só estar implementada a primeira fase do sistema, as simulações permitiram prever 

uma redução de cerca de 30% do volume de descargas para o meio receptor, pelo que os objectivos 

do desenvolvimento e implementação do sistema de controlo em tempo real serão cumpridos. 

3.3.5 ALEMANHA 

O aumento das preocupações ambientais na Alemanha e a necessidade de integrar as diversas 

componentes do saneamento levou a que, em 1998, o estado federal tenha imposto uma redução 

das descargas de efluente de 25% em volume de descargas e de 20% em carga poluente. 

A Alemanha possui cerca de 450 000 km de colectores e estimativas apontam que até ao momento, 

cerca de 75 % tenham sido inspeccionados (Berger, 2002 citado por Müller, 2006). 

A cidade de Berlim, com cerca de 3,5 milhões de habitantes e aproximadamente 900 km2 de área, 

tem um sistema de controlo em tempo real implementado. O sistema de drenagem é composto por 

cerca de 9 000 km de colectores, 149 estações elevatórias e mais de 1 000 km de condutas 

pressurizadas, o que no total representa cerca de 635 000 m3 de efluente tratado por dia. Apenas um 

quarto da rede é unitária, correspondente à parte antiga da cidade, sendo o restante em rede 

separativa. 

Neste contexto foi implementado um plano de reabilitação da rede de drenagem da cidade de Berlim, 

que passa pela construção de tanques de retenção. Adicionalmente e aproveitando o facto de se 

tratar de uma cidade plana, foram instaladas diversas comportas e válvulas automatizadas que 

permitirão aproveitar o volume dos colectores para armazenar efluente e evitar as descargas no meio 

receptor. Em 2020, quando a reabilitação estiver concluída, existirão cerca de 80 000 m3 disponíveis 

em tanques de retenção (em 1989 existiam cerca de 20 000 m3) e cerca de 190 000 m3 de 

armazenamento nos colectores (em 1989 eram cerca de 110 000 m3). 

A ideia de implementar um sistema de controlo em tempo real global levou à criação do programa 

Integrated Sewage Management pela KompetenzZentrum Wasser Berlin, entidade gestora de água 
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de Berlim (Schroeder e Pawlowsky-Reusing, 2004). O programa foi dividido em quatro fases:  

• Fase I – levantamento detalhado das infra-estruturas do sistema de drenagem e avaliação das 

capacidades de implementar um sistema de controlo em tempo real; 

• Fase II – simulação do comportamento da rede e ETAR recorrendo a diversos modelos 

(Info Works CS, SIMBA, ASM1); 

• Fase III – calibração do modelo. Nesta fase começaram a analisar as potencialidades do sistema 

em termos de controlo em tempo real; 

• Fase IV – avaliação do sistema. 

Pelas características do sistema de drenagem de Berlim, nomeadamente declives baixos, a aplicação 

de um sistema de controlo em tempo real aproveitando a capacidade de armazenamento dos 

colectores acaba por ser uma opção bastante intuitiva. O desafio consiste em utilizar as estações 

elevatórias de forma conjunta por forma a maximizar a capacidade de armazenamento dos colectores 

e desta forma conseguir minimizar as descargas de efluente doméstico para o meio receptor. 

Encontra-se em fase de desenvolvimento o sistema de controlo em tempo real para a bacia de 

Berlim-Ruhleben, que drena para a ETAR de Ruhleben. Esta bacia, drena, essencialmente, efluente 

unitário, possui uma área de cerca de 185 km2, serve aproximadamente 1,38 milhões de habitantes, 

estando a ETAR dimensionada para um caudal de 240 000 m3/dia. 

3.3.6 SUÍÇA 

O plano geral de drenagem de águas residuais suíço prevê a definição de prioridades de reabilitação 

e o planeamento de encargos e investimentos. No caso específico da cidade de Zurique, apesar de 

existirem recursos financeiros disponíveis, a aplicação dos mesmos não estava a produzir o retorno 

esperado (Burkhard e Lakehal, 2005). Desta forma, no final de 2003 foi decidido implementar uma 

ferramenta de apoio à decisão para a reabilitação e planeamento de custos. Até essa data, a 

prioridade de reabilitação era definida com base num algoritmo simples, sendo efectuado um 

planeamento rudimentar baseado, essencialmente, no conhecimento dos engenheiros e em 

inspecções CCTV. Os SIG eram utilizados essencialmente como bases de dados e todas as 

potencialidades de auxílio do diagnóstico e planeamento eram subaproveitadas. 

Foram desenvolvidas duas ferramentas distintas, uma para estabelecer as prioridades de reabilitação 

e outra para prever os encargos relacionados com a reabilitação. No que toca à definição da 

prioridade de reabilitação, foi, em primeiro lugar, definido o conjunto de parâmetros de análise que se 

segue: 

• Prioridade construtiva: estado de conservação do colector (inspecções CCTV), estragos locais 

(inspecções CCTV), protecção relativamente ao freático, tipo de efluente; 

• Prioridade hidráulica: obtida através de simulações hidrodinâmicas da situação actual e futura, 

recorrendo a modelos matemáticos; 
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• Valores especiais: sobre-dimensionamento do colector, características do solo (infiltração), 

inexistência de protecção do colector relativamente ao freático. 

Cada um dos parâmetros supra-referidos é subdividido em classes e é atribuída uma pontuação a 

cada uma delas. A prioridade final é calculada tendo em conta a pontuação atribuída em cada um dos 

parâmetros. No entanto, se pela via do cálculo não for evidenciada a prioridade de um determinado 

local onde existe um histórico de ocorrências, é possível efectuar correcções manuais dos valores 

calculados. 

O último passo da determinação das prioridades de reabilitação passa por uma análise de 

proximidade. Partindo de um trecho especifico de prioridade elevada, é possível extrapolar que 

algumas zonas limítrofes poderão estar em situação semelhante e recorrendo a um algoritmo e ao 

SIG traçar as zonas de influência.  

Relativamente à determinação dos custos, a fórmula de cálculo é relativamente simples, mas a 

linearização dos custos em si bastante complexa.  Com base em valores de empreitadas de 

reabilitação, foram estimados os custos por metro linear de conduta reabilitada em função de diversos 

tipos de reabilitação. No entanto, não foi possível obter valores fidedignos devido à quantidade de 

variáveis envolvida, nomeadamente: especificidade de cada empreitada, margens, processos 

construtivos distintos, entre outras. Deste modo, a abordagem ainda se encontra em fase de evolução 

e afinação.  

3.3.7 CANADÁ 

A rede de drenagem da cidade de Montreal (Canadá), que serve uma população de cerca de 

1,8 milhões de habitantes, possui um sistema de controlo em tempo real reactivo instalado há cerca 

de 15 anos. Desde 2000 que o sistema está a ser actualizado, passando para um sistema de controlo 

em tempo real global optimizado (GO RTC – Global Optimal Real Time Control). O sistema é 

complementado com duas ferramentas de apoio à decisão, agrupadas em duas aplicações 

complementares: CSOFT e SUPERVISOR. 

O software pretende ser uma ferramenta eficiente, robusta e versátil (Grondin et al., 2002). Eficiente 

no sentido em que permite obter decisões optimizadas, robusto uma vez que o seu desempenho não 

é afectado por perturbações exteriores (como por exemplo erros de medição e previsão 

meteorológica) e versátil pois pode ser utilizado em diversas fases, desde o projecto à operação em 

tempo real. 

O software, que se encontra na terceira geração e conta com 15 anos de desenvolvimento e 

aplicação, é essencialmente composto por dois elementos:  

• um módulo da simulação e optimização para determinar o caudal óptimo nos diversos pontos de 

controlo do sistema. Para tal, necessitam de obter dados de campo provenientes de 
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equipamentos instalados na rede, nomeadamente: altura e caudal de efluente; caracterização 

da precipitação (volume e distribuição espacial), estado e condições dos diversos mecanismos de 

controlo de caudal (bombas, comportas, capacidade da ETAR, bacias de retenção, etc.);  

• uma base de dados relacional que fornece funções múltiplas para lidar com transferência de 

dados em tempo real, armazenamento e recuperação de dados, organização dos dados, cálculo e 

validação de dados e que produz informação visual (gráficos) evidenciando o estado e 

capacidade das infra-estruturas. 

Na Figura 3.3 apresenta-se o exemplo de um output de visualização do software CSOFT. 

 

Figura 3.3 – Exemplo de output do software (adaptado do sítio da empresa BPR–CSO) 

O CSOFT é a ferramenta principal de apoio à decisão, sendo responsável pela simulação e 

optimização do sistema. O SUPERVISOR auxilia o CSOFT e faz a interligação com o sistema SCADA 

(Supervisory Control And Data Acquisition System) para controlo dos diversos equipamentos de 

controlo e regulação de caudal. O sistema é ainda composto por diversos módulos de cálculo que 

fornecem ou processam a informação dos restantes, nomeadamente:  

• posicionamento das comportas, que recebe a informação da optimização do comportamento 

hidráulico, fazendo o ajuste do posicionamento das comportas e válvulas de controlo; 

• previsão meteorológica, informação fornecida pela Environment Canada e que é calibrada pela 

rede de medidores instalada na bacia; 

• estratégias de operação, que permite optar entre as estratégias para tempo seco ou tempo 

húmido; 

• modos de gestão: modo automático ou modo manual, em caso de falha de algum dos 

instrumentos de controlo ou comando local (tais como sensores e input de dados); 

• validação de dados, composto por cinco métodos distintos de validação dos dados; 

• gestão de alarmes, existindo diversos níveis de alarme em função da sua relevância. 

A implementação deste sistema poderá permitir reduzir o volume anual de descargas de efluente 

unitário até 20% e reduzir o número de descargas em 25% (reduzir de 12,7 hm3 para 10 hm3 e de 39 

para 29 eventos respectivamente). 
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O software CSOFT está a ser aplicado em diversas cidades, não só no Canadá (Montreal, Ottawa e 

Quebec City), mas também nos Estados Unidos da América (Nova Iorque, Cleveland, Atlanta, Buffalo, 

Louisville, Wilmington) e em França (Paris e Bordéus). 

3.3.8 CHILE 

A rede de drenagem da cidade de Santiago do Chile, essencialmente unitária, serve uma população 

de cerca de 5 milhões de habitantes, possui aproximadamente 9 000 km de colectores 

maioritariamente em betão, dos quais cerca de 80 % têm diâmetro inferior a 250 mm. 

Um dos maiores problemas da rede são os entupimentos, sendo necessário adoptar uma 

metodologia que permita actuar de forma preventiva e não reactiva. 

O saneamento da cidade de Santiago do Chile é gerido pela empresa Águas Andinas, companhia 

que faz parte do grupo SUEZ. Em colaboração com a SUEZ–Environment, o Northumbrian Water 

Technical Center (Reino Unido) desenvolveu uma metodologia de optimização da limpeza da rede de 

drenagem de Santiago com o objectivo de melhorar a satisfação dos clientes e reduzir os encargos 

operacionais (Vicente, 2004). 

A metodologia foi desenvolvida de forma a respeitar a legislação, optimizar a limpeza da rede, 

preservar a condição dos colectores e reduzir o número de intervenções em situação de emergência, 

o que em termos operacionais resultava nos seguintes aspectos: 

• manter o efluente nos colectores, evitando extravases; 

• limitar a poluição no meio ambiente, o que implicava aumentar a taxa de recolha; 

• evitar a septicidade do efluente; 

• proteger os colectores do ataque pelo gás sulfídrico; 

• ter a noção e controlar o desempenho da rede de drenagem. 

Para atingir os objectivos traçados, foi inicialmente efectuado o levantamento da situação existente, 

seguida de uma análise de risco e da hierarquização dos trechos consoante o risco de entupimento. 

Com a análise concluída era delineado um plano de limpeza. Efectuada a limpeza, os relatórios 

serviram para complementar o levantamento da situação e para, eventualmente, ajustar a análise de 

risco e o planeamento das limpezas. Os relatórios, que incluem indicadores como a eficiência da 

limpeza, intervenções de emergência e gestão do equipamento, assumem uma importância particular 

pois permitem actualizar em contínuo o diagnóstico do sistema e efectuar reajustes onde se julgue 

necessário.  

A análise de risco de entupimento foi efectuada tendo em conta características construtivas e 

hidráulicas da rede, nomeadamente: velocidade de escoamento, diâmetro, comprimento médio entre 

entradas laterais. Os resultados da análise são calibrados utilizando o histórico de ocorrências. 
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Depois de traçados os mapas de risco e identificando os trechos/bacias com maior propensão para 

entupimentos, foi delineado o plano de limpeza, tendo em conta algumas premissas, nomeadamente, 

que um determinado trecho/bacia só seria limpo quando todos os trechos/bacias a montante tivessem 

sido limpos. Desta forma, para cada sub-bacia, é definida a ordem pela qual cada trecho deve ser 

limpo, sendo a ordem coordenada com as equipas de limpeza, tendo em atenção a necessidade de 

intervir em condições de emergência. 

As Águas Andinas aplicaram esta metodologia a uma das bacias e conseguiram obter resultados 

bastante positivos, com reduções significativas no número de intervenções em situação de 

emergência, pelo que pretendem aplicar a metodologia a toda a rede de drenagem. 

3.4 SITUAÇÃO EM PORTUGAL 

Nos últimos anos, o investimento em Portugal tem estado direccionado, essencialmente, para a 

construção de infra-estruturas, nomeadamente redes de drenagem de águas residuais e estações de 

tratamento de águas residuais. De acordo com o Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento 

de Água e de Águas Residuais (INSAAR, 2005), em 2005, a percentagem da população servida por 

sistemas públicos de drenagem era de 73%, o que representa um aumento da taxa em relação a 

2002, quando se situava nos 68% (INSAAR, 2002). No que toca ao tratamento de águas residuais, o 

inventário de 2005 apresenta uma percentagem de 66%, quando comparado com 58% de 2002. 

Apesar desta evolução, o Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas 

Residuais – PEAASAR, para o período 2000-2006, apontava como uma das metas a atingir, uma 

cobertura de 90% da população servida por sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais 

(MAOT, 2000), o que não se verificou. O PEAASAR II (MAOTDR, 2007), aprovado em Fevereiro de 

2007 (Despacho n.º 2339/2007 de 14 de Fevereiro), identifica alguns dos aspectos responsáveis pelo 

incumprimento das metas traçadas pelo plano anterior e alarga, para o período 2007-2013, a meta 

traçada no PEAASAR 2000-2006. 

Na Figura 3.4, apresenta-se, em forma de mapa, o índice de drenagem e de tratamento por concelho, 

sendo possível observar que as zonas norte e o litoral acabam por ser as zonas com menores índices 

de atendimento. 
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Figura 3.4 – População servida por sistema de drenagem (à esquerda) e tratamento (à direita) de águas 

residuais, por concelho (adaptada de INSAAR, 2005). 

Tendo em conta os níveis de atendimento actuais e as metas traçadas, os esforços estão, 

essencialmente, centrados na construção e não tanto na operação e manutenção. 

Na área do tratamento de águas residuais, é necessário operar convenientemente as estações de 

tratamento, sobretudo atendendo aos elevados investimentos que têm sido efectuados nos últimos 

anos. De facto, existem diversas ETAR espalhadas pelo país praticamente “abandonadas” ou 

deficientemente operadas que ainda não cumprem as metas de tratamento definidas na legislação. 

Relativamente às infra-estruturas de drenagem águas residuais, foi efectuado, em 2002, um inquérito 

a um conjunto de entidades gestoras do País, com o objectivo de aferir qual o tipo de gestão 

efectuado (Paulino et al., 2002). A amostra seleccionada cobria cerca de 50 % da população 

residente no continente, sendo o inquérito composto por 30 questões, divididas em quatro blocos: 

A. Dados Gerais – informação relativa à entidade gestora. 

B. Caracterização do Sistema – informação de caracterização do sistema de drenagem em causa. 

C. Avaliação do Desempenho – informação de caracterização dos métodos, técnicas, intervenções e 

ocorrências. 

D. Recursos – informação relativa aos recursos directamente afectos à exploração dos sistemas. 

Um dos primeiros aspectos relevantes do inquérito refere-se à idade das redes de drenagem: cerca 

de 28% foram construídas há mais de 100 anos e aproximadamente 78 % têm uma idade superior a 
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50 anos. A idade é um factor importante para avaliar o risco de ocorrência de problemas estruturais 

e, consequentemente, a necessidade de proceder a inspecções e reabilitações. 

Outro indicador interessante prende-se com a actividade na rede de drenagem: uma boa parte dos 

inquiridos referiu que a construção ocupa mais de 75 % da sua actividade, sendo o restante dedicado 

a reabilitações e reparações. 

No que toca ao cadastro, cerca de metade das entidades possuem cadastro com mais de 50 anos e, 

em apenas 10% dos casos, o cadastro tem menos de 5 anos. Não obstante, cerca de 80% possuíam 

cadastro em formato digital ou em fase de digitalização. 

Relativamente à operação do sistema de drenagem, cerca de 40% das entidades não possuíam um 

registo de ocorrências. Em termos de manutenção preventiva, constatou-se que cerca de 65% das 

entidades possuíam ou estavam em fase de implementação de planos de manutenção preventiva. 

Nestes casos, a limpeza de colectores surgia como a operação mais frequente. No entanto, a grande 

maioria das entidades não respondeu quanto ao tipo de manutenção efectuada. 

Em termos de planeamento, apenas 11% das entidades possuía um plano de operação (a grande 

maioria referiu que dispunham de um plano parcial de operação), observando-se que a maioria das 

entidades apenas dispunha de um turno de trabalho alocado à operação das redes de drenagem, das 

8 ás 16 h. 

Os resultados do inquérito confirmam que nos últimos anos, boa parte das entidades gestoras tem 

estado preocupada com a construção de novas infra-estruturas e pouca atenção têm dado à 

operação dos sistemas de drenagem. 

Apesar de terem passado alguns anos desde a realização dos inquéritos, crê-se que a realidade não 

se tenha alterado significativamente. O facto de ainda estarem a ser investidos muitos recursos na 

construção de infra-estruturas faz com que a operação dos sistemas fique relegada para segundo 

plano. É neste aspecto que Portugal, em termos gerais, se distancia de alguns dos países e cidades 

referidos no sub-capítulo 3.3. No Reino Unido, Holanda, Viena e Zurique, entre outros, as redes de 

drenagem estão consolidadas, pelo que as preocupações passaram para a gestão adequada das 

infra-estruturas. A gestão, que inclui a conservação da rede (nomeadamente inspecções e 

reabilitações) e a optimização da capacidade de transporte, no intuito de minimizar os volumes 

descarregados para o meio receptor. 

Uma vez que Portugal, no geral, ainda está na “fase” de construção, o ênfase é dado à maximização  

do efluente drenado e tratado. 

Tal como foi possível observar na Figura 3.4, apesar de existirem grandes assimetrias no índice de 

drenagem, muitas zonas do país dispõem de redes finalizadas ou em finalização, pelo que a tónica 

deveria estar a mudar para a gestão optimizada dos sistemas de saneamento. No entanto, até ao 

momento, pouco tem sido feito nesta área em Portugal. De qualquer forma, refira-se que algumas 



 

   31 

entidades gestoras têm demonstrado um interesse particular pela operação e manutenção das redes 

de drenagem, nomeadamente a SIMTEJO (Saneamento Integrado dos Municípios do Tejo e Trancão, 

S.A.) e a SANEST (Saneamento da Costa do Estoril, S.A.). 

A SIMTEJO tendo vindo, nos últimos anos, a denotar preocupações ao nível da optimização dos 

sistemas de drenagem (provavelmente dado o estado de concretização do sistema) no que se refere 

à reabilitação de infra-estruturas e à operação e manutenção das redes. Estas preocupações estão 

patentes em alguns dos estudos encomendados pela SIMTEJO a diversas entidades e empresas, 

nos quais se encontram o Projecto REHALIS – Estudos de Reabilitação Hidráulica e Ambiental 

de Interceptores de Lisboa (IST, 2003). O estudo incidia sobre a zona baixa de Lisboa, afluente à 

ETAR de Alcântara e destinava-se a, recorrendo a ferramentas de modelação matemática dinâmica, 

avaliar o comportamento hidráulico e sanitário do sistema existente e definir estratégias de 

desenvolvimento e de beneficiação das infra-estruturas. Outro estudo, Levantamento Cadastral, 

Inspecção e Limpeza dos Sistemas Interceptores de Chelas e Beirolas (Engidro e Ipodec, 2004), 

permitiu actualizar os dados de cadastro e aferir o estado de conservação e exploração do sistema 

interceptor respectivo. 

Refere-se ainda o Plano de Operação e Manutenção dos Subsistemas da Área da SIMTEJO  

(Hidra et al., 2007), destinado a dotar a SIMTEJO de um plano de operação e manutenção para cada 

subsistema da sua área de atendimento (Alcântara, Chelas, Beirolas, São João da Talha, Vila Franca 

de Xira, Beirolas e Mafra), forma integrada tendo em conta as diversas componentes 

(designadamente infra-estruturas de drenagem, estações elevatórias e estações de tratamento de 

águas residuais). Concretamente no que ser refere às infra-estruturas de drenagem, o estudo incidiu 

na implementação de uma metodologia que permitisse operar a rede de forma proactiva e preventiva, 

e não reactiva, como até então sucedia. 
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4. MODELO PARA APOIO À OPTIMIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 

4.1 ASPECTOS INTRODUTÓRIOS 

Os sistemas de drenagem em Portugal são, em regra, bastante complexos, contribuindo, para tal, 

diversos factores, nomeadamente: 

• a existência de uma “alta” e de uma “baixa”, com procedimentos distintos de operação e 

manutenção; 

• a coexistência de núcleos unitários, separativos e pseudo-separativos na área de atendimento; 

• a existência de colectores e infra-estruturas de diferentes materiais, diferentes secções e 

diferentes idades; 

• a existência de singularidades diversas, nem sempre adequadamente cadastradas 

(descarregadores e ligações, por exemplo); 

Entre os problemas ou riscos de problemas que se podem identificar, incluem-se, entre outros, os 

seguintes: 

• assoreamento e obstruções; 

• riscos de infiltrações e/ou exfiltrações; 

• afluência de águas pluviais indevidas (em sistemas separativos); 

• riscos de ocorrência de septicidade; 

• riscos de colapso total ou parcial. 

Esses riscos resultam em impactos, designadamente, ao nível de: 

• eventuais inundações no interior dos “equipamentos urbano” (ao nível de caves, por exemplo) 

que por sua vez podem resultar em riscos materiais e de “saúde pública”; 

• inundações exteriores (de zonas públicas ou privadas) que por sua vez podem resultar, 

fundamentalmente, em prejuízos económicos e sociais; 

• libertação de odores desagradáveis ou ofensivos; 

• criação de atmosferas tóxicas e/ou explosivas (com risco especial para o pessoal de operação); 

• ocorrência de corrosão; 

• ocorrência de erosão/deterioração; 

• interrupção de tráfego, com impacto social; 

• manuseamento de elevada quantidade de detritos, em secções críticas, e transporte a destino 

final; 

• impacto ao nível de funcionamento das ETAR (se houver, por exemplo, afluências pluviais em 

tempo húmido, ou riscos significativos de libertação de odores). 
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No âmbito desta dissertação, entendeu-se ser conveniente distinguir entre operação e manutenção, 

quando aplicada a infra-estruturas de drenagem de águas residuais:  

• a operação de sistemas de drenagem visa melhorar ou manter o desempenho do sistema, 

através de um conjunto de procedimentos ou rotinas (nomeadamente actividades de inspecção e 

limpeza); 

• a manutenção de sistemas de drenagem, apesar de também contribuir para a melhoria do 

desempenho, está relacionada com actividades do tipo construtivo, nomeadamente: a 

reabilitação, reparação ou substituição de infra-estruturas (colectores, câmaras de visita ou 

tampas, entre outros). 

Tendo em atenção esta distinção, a presente dissertação centra-se na operação de sistemas de 

drenagem de águas residuais. No entanto, nem todas as questões ou problemas de funcionamento 

podem ser resolvidos através de intervenções de operação, já que os aspectos de concepção e 

dimensionamento das infra-estruturas podem ser muito relevantes. Nesses casos, a melhoria do 

desempenho de um sistema pode ser efectivamente conseguida, de forma significativa e sustentada, 

recorrendo também a intervenções de reabilitação. São os casos, por exemplo, de algumas situações 

de assoreamento ou de afluências pluviais indevidas.  

No Quadro 4.1 apresentam-se, a título exemplificativo, algumas alternativas ou soluções 

tecnicamente viáveis para controlar as situações de assoreamento em colectores, as respectivas 

vantagens principais e inconvenientes. Algumas destas técnicas incluem acções de reabilitação, 

substituição e procedimentos de operação. A escolha da melhor técnica ou melhores técnicas 

(“abordagens combinadas”), resultam do conhecimento detalhado do comportamento das 

infra-estruturas (em termos de volumes medidos e monitorizados de sedimentação, e das taxas de 

acumulação e erosão, em kg/dia) e da modelação dos resultados das acções a levar a cabo, de 

forma a prever os seus efeitos, recorrendo a instrumentos ou software adequado (“SWMM”, 

“Hydroworks” ou “MOUSE”, por exemplo). 

Quadro 4.1 – Assoreamento: tipos de intervenções; principais vantagens e inconvenientes (adaptado de 

Schellart et al., 2006).  

Técnica ou Procedimento Vantagens Inconvenientes

1 - Mudança de declive ou 
secção

a) resolução do problema de 
assoreamento

a) custo de investimento elevados 
e, por vezes, elevados custos 
sociais

a) a longo prazo, controlam o 
assoreamento em trechos de pelo 
menos 100 m

a) equipamentos exigentes, em 
termos de operação e manutenção

b) podem ser instaladas 
temporariamente

b) redução da capacidade hidráulica 
do colector
c) eventual transferência do 
problema do assoreamento para 
jusante

2 - Comportas de corrente de 
varrer ("Sewer flushing gates")
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Quadro 4.1 – Assoreamento: tipos de intervenções; principais vantagens e inconvenientes (adaptado de 

Schellart et al., 2006). (cont.) 

Técnica ou Procedimento Vantagens Inconvenientes

a) medida pouco dispendiosa e 
temporária

a) capacidade limitada de controlo 
do assoreamento
b) eventual transferência do 
problema do assoreamento para 
jusante

a) resolução do problema de 
assoreamento

a) mão-de-obra intensiva

b) eventuais problemas de 
segurança e saúde
c) interrupção total ou parcial de 
tráfego

a) remoção dos sedimentos em 
locais específicos

a) necessidade de limpeza cíclica

b) retenção selectiva de sedimentos 
(só a partir de certa dimensão)

b) valores significativos de 
sedimentos a transportar para 
destino final

c) sem impacto na capacidade 
hidráulica dos colectores

c) interrupção total ou parcial de 
tráfego, durante a operação de 
limpeza

a) remoção de sedimentos em 
locais estratégicos

a) necessidade de limpeza cíclica

b) podem ser instaladas 
temporariamente

b) remoção de sedimentos para 
destino final

c) redução da capacidade hidráulica

d) interrupção total ou parcial de 
tráfego

6 - Sistema de comportas em 
"cascata" ("Cascade")

3 - Correntes de varrer por acção 
de descarregador ou "lâminas" 
descarregadoras ("Weir boards")

5 - Câmaras de deposição 
("Invert traps" ou "sewer traps")

4 - Remoção cíclica de 
sedimentos, por jacto de água 
("jetting") (Operação)

 

O Quadro 4.2 refere-se a técnicas usuais de intervenção para o controlo de septicidade, cuja 

selecção dever resultar de estudos experimentais (com recolhas de amostras) e de modelação 

(através, por exemplo, de modelos já calibrados e validados para Portugal, como o AEROSEPT  

(Matos, 1992), executados para cenários extremos distintos dos ensaiados).  

 

Quadro 4.2 – Septicidade. Alguns tipos de intervenções. Vantagens e inconvenientes (adaptado de Hidra et al., 

2007).  

Técnica ou Procedimento Vantagens Inconvenientes

1 - Alterações estruturais nos 
colectores e sistemas elevatórios 
(mudança de declives ou 
descentralização dos sistemas

resolução do problema
a) elevados custos de investimento 
inicial

investimentos mínimos
b) aumentos dos encargos de 
operação e manutenção
c) resolução apenas parcial dos 
problemas

2 - Aumento das operações de 
limpeza e manutenção
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Quadro 4.2 – Septicidade. Alguns tipos de intervenções. Vantagens e inconvenientes (adaptado de Hidra et al., 

2007). (cont.) 

Técnica ou Procedimento Vantagens Inconvenientes

d) investimentos e encargos 
elevados (necessidade de reagentes 
específicos, como H2O2)

(pode ser, em princípio, usado ar ou 
O2 como reagente)

3 - Tratamento da massa líquida 
nos sistemas gravíticos 

5 - Tratamento ou transporte do 
ar "viciado" para a ETAR

4 - Tratamento da massa líquida 
nos sistemas elevatórios 

resolução do problema, pelo 
menos parcial

f) investimentos, em regra, menores 
que em d) ou e)

resolução do problema

resolução do problema

e) investimentos significativos, mas 
menores que em d)

 

Tal como referido em 2.2, um sistema de drenagem engloba um conjunto de infra-estruturas, 

nomeadamente colectores, câmaras de visita, descarregadores de tempestade, válvulas de maré, 

válvulas de seccionamento e câmaras de grades. O modelo para apoio à optimização da operação 

desenvolvido no âmbito da presente dissertação centra-se nas componentes que se consideram mais 

relevantes num sistema de drenagem, ou seja, nos colectores e nas câmaras de visita. 

4.2 DESCRIÇÃO GERAL DO MODELO 

4.2.1 OBJECTIVOS 

A operação de um sistema de drenagem de águas residuais deve consistir num conjunto de 

procedimentos e práticas que optimizem o comportamento do sistema global, ou seja, que permitam 

o melhor desempenho com o “património disponível”, a custos mínimos. 

O objectivo principal da presente dissertação consistiu em criar uma metodologia ajustada à realidade 

portuguesa, através do desenvolvimento de uma ferramenta expedita que permitisse obter resultados 

concretos sem recorrer a ferramentas “pesadas” e metodologias demasiado complexas. 

Tal como é possível constatar no sub-capítulo 3.2, muitas das metodologias usualmente aplicadas 

assentam na modelação matemática para avaliar o comportamento hidráulico dos sistemas, na 

utilização intensiva dos SIG para a gestão integrada das infra-estruturas, bem como no recurso a 

inspecções CCTV exaustivas.  

No enquadramento actual da drenagem de águas residuais em Portugal, crê-se ser complicado 

proceder à operação efectiva dos sistemas recorrendo exclusivamente a ferramentas de modelação 

do comportamento hidráulico, pois tal incorreria em grandes investimentos em aquisição de 

equipamento, software e formação de pessoal. A implementação deste tipo de metodologia poderá 

ser bastante demorada (a implementação da metodologia Urban Pollution Management – UPM (ver 

sub-capítulo 3.3.2) levou mais de 10 anos), o que acaba por ser pouco razoável tendo em conta os 
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moldes actuais da operação de sistemas de drenagem em Portugal. 

Por outro lado, dado que há, actualmente, sistemas em fase de construção, a optimização das redes 

existentes por via da operação ainda é muito insipiente, pelo que se justifica a criação de uma 

abordagem mais directa e expedita, que permita uma evolução sustentada no domínio da 

optimização da operação de sistemas de drenagem de águas residuais. 

4.2.2 METODOLOGIA 

A abordagem que se desenvolve na presente dissertação baseia-se na “predição de risco”, em 

função do grau de risco global da infra-estrutura (em terminologia anglo-saxónica, failure orientated 

forecast) (Müller, 2006), cujo princípio passa por alocar os recursos às zonas realmente 

problemáticas em vez de os dispersar por toda a rede. Em termos operacionais o objectivo passa por 

prioritizar as áreas onde deverão ser efectuadas as acções de inspecção e limpeza. 

A metodologia baseia-se numa avaliação multi-critério das infra-estruturas (colector e câmara de 

visita) em relação a um conjunto de factores e foi preparada por forma a poder ser aplicável em 

condições de escassez de informação. 

Estando identificados alguns dos principais problemas dos sistemas de drenagem (ver sub-capítulo 

4.1), a metodologia passou por criar parâmetros de análise que permitissem avaliar o risco de 

ocorrência de situações de funcionamento deficiente das infra-estruturas. Ao todo, foram 

considerados nove parâmetros de análise, cuja descrição é apresentada no sub-capítulo 4.3, 

enumerados de seguida: 

1. assoreamento/deposição de sedimentos; 

2. erosão/turbulência; 

3. ocorrência de septicidade; 

4. material do colector e idade ou época de construção; 

5. redução de secção; 

6. câmara de visita com queda;  

7. câmara de visita com “retenção” (soleiras desniveladas); 

8. funcionamento deficiente por obstrução; 

9. impacto ou magnitude da ocorrência. 

 

Para cada parâmetro de análise efectuou-se uma categorização em termos de grau de risco e foi 

atribuída uma classificação de “1” a “10”, correspondendo “1” ao risco inferior e “10” ao risco mais 

elevado.  
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∑ ×= ii PaKA

Considera-se que, para a avaliação do funcionamento deficiente do sistema, existem parâmetros 

mais importantes que outros, nomeadamente o assoreamento/deposição de sedimentos, pelo que 

foram atribuídas ponderações ou pesos distintos a cada um dos parâmetros mencionados, podendo a 

avaliação de risco global ser descrita por uma expressão do tipo: 

( 1 ) 

sendo, 

A - resultado da avaliação (1 a 10) para uma determinada câmara de visita ou trecho; 

K - coeficiente de agravamento ou desagravamento; 

Pi - parâmetro ou factor i; 

ai - peso relativo atribuído ao parâmetro Pi (com valor entre 0 e 100 % e sendo a soma de 

todos os pesos igual a 100%). 

 
O coeficiente de agravamento (ou desagravamento) permite complementar os resultados gerais do 

subsistema com informação “qualitativa” fornecida pelo técnico ou operador, baseada na sua 

experiência. Na realidade, alguns trechos poderão ser classificados como problemáticos mas, por 

diversas razões, não apresentarem, de facto, um risco elevado; por outro lado, poderão existir zonas 

especificas onde existe um histórico de ocorrências de problemas, pelo que tal deverá ser tido em 

consideração. Assim, nestes casos, é pertinente considerar um factor de desagravamento (K<1) ou 

de agravamento (K>1), respectivamente. 

Para o mesmo parâmetro, resolveu atribuir-se um peso para a operação de inspecção e outro peso 

distinto para a operação de limpeza, uma vez que a avaliação de cada parâmetro poderá ser mais 

importante para a inspecção e menos para a limpeza ou vice-versa. Por exemplo, considera-se 

importante inspeccionar frequentemente as câmaras de visita mais susceptíveis à erosão, apesar de 

não ser necessário proceder a limpezas frequentes. No sentido oposto, o parâmetro que classifica a 

susceptibilidade ao assoreamento de um determinado trecho é mais relevante para a limpeza do que 

para a inspecção. 

Os pesos admitidos podem ser, em grande parte, considerados subjectivos e devem ser actualizados, 

ajustados e calibrados, de acordo com a percepção da realidade e a evolução do sistema de 

drenagem. Sistemas diversos e diferentes realidades e condicionalismos poderão conduzir a pesos 

diferentes, para diferentes sítios ou zonas da rede. 

Por outro lado, os resultados da ponderação, em termos de “grau” de risco, correspondem, a “nuvens 

de probabilidade” e não a classificações objectivas e, embora os resultados se refiram trecho a 

trecho, devem exprimir um risco da zona ou área de influência, e não propriamente o trecho 

considerado isoladamente.  
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Relativamente à classificação final de cada trecho propõe-se a categorização dos valores em três 

classes de risco, designadamente: 

• A ≤ 3: Risco Baixo; 

• 3 < A < 5: Risco Médio; 

• A ≥ 5:  Risco Elevado. 

Tal como será abordado no sub-capítulo 4.4, a classificação máxima obtida aplicando a equação ( 1 ) 

será sempre inferior a 10, uma vez que existem relações entre os parâmetros enumerados 

anteriormente que não permitem obter a classificação de risco máximo em todos eles. Assim, a 

categorização das classificações finais nas três classes de risco, teve em conta o facto de não ser 

possível obter classificações de 10. Para estabelecer as três categorias, aplicou-se a metodologia a 

um conjunto de sistemas de drenagem e os resultados foram confrontados com a experiência 

transmitida pelos responsáveis pela operação dos sistemas. 

4.2.3 RESULTADOS OPERACIONAIS DO MODELO 

Em termos operacionais, é através das câmaras de visita que os trechos são inspeccionados. A 

inspecção de um trecho é tipicamente complexa sendo necessário recorrer, por exemplo, a CCTV, 

tratando-se de um processo moroso e que acarreta encargos elevados. Apenas se considera 

necessário proceder a inspecção de colectores quando existirem suspeitas de problemas estruturais 

naqueles trechos, pelo que estas intervenções serão efectuadas por uma equipa de manutenção e 

não por uma equipa de operação. 

Para operacionalizar os resultados da avaliação de risco é necessário definir frequências para as 

operações de inspecção e limpeza, em função da classe de risco obtida. Assim, apresenta-se no 

Quadro 4.3 uma proposta de frequência de operações em função da classe de risco determinada. A 

inspecção e limpeza dos trechos classificados como Risco Baixo acaba por ser seguir algumas 

orientações internacionais (EPA, 1999) que prevêem a inspecção e limpeza de trechos não críticos 

por forma a que toda a rede tenha sido coberta ao fim de alguns anos. Neste caso, considerou-se um 

período de 2 anos para a inspecção e um período de 10 anos para a limpeza da totalidade da rede. 

Quadro 4.3 – Proposta de frequência anual de operações de inspecção e limpeza por classe de risco e tipo de 

infra-estrutura. 

Frequência de Operações

Inspecção Limpeza

Câmaras de visita Mensal Bimensal 50% por ano - - -

Trechos de colectores - - - Semestral 50% por ano 10% por Ano

Risco Médio
Risco   
Baixo

Risco 
Elevado

Risco Médio
Risco   
Baixo

Risco 
Elevado
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Tendo por base a frequência de operação anual expressa no Quadro 4.3, pode ser efectuada uma 

divisão entre período de tempo seco e tempo húmido, para equilibrar a afectação em termos 

recursos, dado que, em tempo húmido, haverá uma maior tendência para que as secções 

classificadas como “Risco Elevado” tenham um funcionamento deficiente e causem problemas do 

ponto de vista da exploração do sistema. Convém referir que esta redistribuição está dependente das 

características e resultados da avaliação de cada sistema de drenagem, devendo ser ajustada e 

definida individualmente para cada sistema de drenagem. 

Para completar a aplicação da metodologia torna-se necessário definir durações médias (em minutos) 

para cada uma das actividades (inspecção ou limpeza). Desta forma, convertem-se as frequências 

em imputações médias anuais e conseguem-se dimensionar os recursos humanos e materiais 

necessários para a operação da rede de drenagem. 

A limpeza de um colector está dependente de diversos factores como o grau de assoreamento, tipo 

de sedimentos, grau de compactação dos sedimentos, comprimento de colector, diâmetro do 

colector, material do colector e acessos, tornando-se difícil estimar a duração de uma actividade de 

limpeza. Será necessário ter em atenção as especificidades do sistema para estimar a duração das 

inspecções, em minutos por inspecção, e das limpezas, em minutos por metro linear de colector 

limpo. 

Por outro lado, actualmente, a limpeza dos interceptores apenas é efectuada, em regra, de forma 

reactiva (quando existe um problema de entupimento), e não de forma preventiva. Dado que um dos 

objectivos da presente metodologia passa por contribuir para alterar ou fazer evoluir essa abordagem, 

é expectável que, inicialmente, as limpezas possam ser mais demoradas, uma vez que será 

necessário remover sedimentos acumulados e consolidados ao longo dos anos, no entanto, quando a 

operação do sistema de drenagem se tornar rotineira, a duração da operação terá tendência a 

diminuir. 

A inspecção de câmaras de visita consiste basicamente em verificar alguns aspectos específicos, 

nomeadamente o estado de conservação geral da câmara, as condições de escoamento do efluente, 

a existência de odores, atmosferas tóxicas, infiltrações/exfiltrações, sinais de assoreamento ou 

entupimento a jusante/montante da câmara inspeccionada. A melhor forma de operacionalizar a 

inspecção de uma câmara de visita consiste em criar uma instrução de trabalho que descreva a 

actividade de inspecção em si, e uma folha de operação que consista num questionário. 

No que toca à limpeza de colectores, existem diversas técnicas e equipamentos específicos 

aplicáveis, em função das características da própria rede. Em Portugal, a técnica mais comum 

consiste em utilizar um veículo combinado, que conjuga os sistemas de hidrodesentupimento por alta 

pressão e de sucção a vácuo. Na Figura 4.1 e apresenta-se a fotografia de um destes veículos.  
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Figura 4.1 – Veículo combinado de limpeza (adaptado de Hidra et al., 2007) 

Saliente-se que, a limpeza da rede deve sempre processar-se de montante para jusante. Num 

determinado trecho, o hidroinjector é introduzido na câmara de jusante e percorre todo o trecho no 

sentido inverso ao do escoamento, fazendo a limpeza em contracorrente, o que permite melhores 

resultados em termos de desentupimento. Os sedimentos entretanto desagregados são conduzidos 

até à câmara de jusante, sendo aspirados no final da limpeza.  

4.3 PARÂMETROS OU FACTORES DE ANÁLISE 

4.3.1 ASSOREAMENTO/DEPOSIÇÃO DE SEDIMENTOS 

As condições de escoamento em colectores gravíticos domésticos e industriais, com escoamento em 

superfície livre, podem, em regra e simplificadamente, ser consideradas em regime permanente e 

uniforme, em conformidade com a divulgada expressão de Gauckler-Manning-Strickler, que 

seguidamente se apresenta. 

2/13/2
 i   RA KQ ⋅⋅⋅=  ( 2 ) 

sendo, 

Q - caudal [m3/s]; 

K - coeficiente de Strickler [m1/3/s]; 

A - secção de escoamento [m2]; 

R  -   raio hidráulico [m]; 

i - declive do colector [m/m]. 
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Os declives de soleira a adoptar como mínimos, de um ponto de vista hidráulico e sanitário, devem 

ser tais que a velocidade de escoamento seja suficientemente elevada para evitar a sedimentação da 

matéria sólida e permitir o arrastamento do material acumulado em horas de reduzida afluência. Não 

devem, contudo, ultrapassar um limite máximo, para que se não manifestem turbulências e impulsos 

inconvenientes. 

Desta forma, a avaliação do grau de risco de assoreamento/deposição em colectores é 

particularmente importante e deve ter em consideração o diâmetro do colector e a inclinação do 

trecho, ou seja, a velocidade ou a tensão de arrastamento. 

Tendo em conta que um dos objectivos principais da presente dissertação passa por criar uma 

ferramenta expedita e que possa ser aplicada em situações de escassez de informação, foi 

necessário criar uma matriz que pudesse ser aplicada na generalidade das redes de drenagem. 

Para a construção da matriz foram consideradas quatro categorias de risco (máximo, elevado, 

moderado e baixo) e quatro gamas distintas de diâmetro (ver Quadro 4.5), tendo-se calculado gamas 

de inclinações em função da categoria de risco e a gama de diâmetro. Deste modo, considerou-se 

que o risco de assoreamento seria máximo (valor 10) para trechos que, independentemente do 

diâmetro do colector, apresentassem um declive negativo. Por outro lado, considerou-se que o risco 

seria elevado (valor de 8) nos trechos que não cumprissem o critério de auto-limpeza da Norma 

Europeia (imin ≥ 1/D). 

Para a determinação do risco moderado recorreu-se à equação de Gauckler-Manning-Strickler, 

tendo-se, no entanto, efectuado algumas simplificações na mesma. Na generalidade dos casos, não 

é possível conhecer o caudal associado a cada trecho de uma determinada rede, uma vez que 

implica conhecer a população associada a cada trecho e a capitação em efluente, o que raramente se 

encontra disponível e implica estudos mais aprofundados. Assim, optou-se por substituir o caudal 

pela velocidade de escoamento (v) em ( 2 ). De seguida, optou-se por fixar a velocidade de 

escoamento e determinar, para cada gama de diâmetros, quais as inclinações dos trechos que 

garantiriam a velocidade fixada, para escoamento a secção cheia ou meia secção. A equação 

Gauckler-Manning-Strickler pode ser rescrita da forma que de seguida se apresenta: 

2

3
2 










⋅

=

RK

v
i  ( 3 ) 

O próximo passo consistiu em assumir um valor constante para o coeficiente de Strickler. 

Tipicamente, numa rede de drenagem existe um conjunto de materiais distintos, reflexo da “geração” 

em que foram construídas, sendo que nas redes mais antigas predominam os colectores em grés, 

ferro fundido ou betão, enquanto que mais recentemente o PVC ou o PP serão os materiais mais 

utilizados. Desta forma, existe um conjunto de coeficientes que pode ser aplicado (tal como se 

apresenta no Quadro 4.4), podendo-se considerar o coeficiente do betão como um valor médio. Por 
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outro lado, os valores que constam do Quadro 4.4 são válidos para tubagens novas, assumindo 

valores mais reduzidos em função da idade dos colectores. Foi efectuada uma análise de 

sensibilidade, que se apresenta no Anexo A, tendo-se optado por considerar um valor de 75 m1/3/s. 

Quadro 4.4 – Coeficiente de Strickler em função do material (adaptado de Degrémont, 2005) 

Material K (m
1/3
/s)

Aço 100
FF 70
Betão 85
Grés 80
Fibrocimento 95
Polietileno / PVC 125  

Na generalidade dos casos, uma rede de drenagem funciona em regime de superfície livre, pelo que 

outra variável importante a considerar é a altura de escoamento (h), podendo-se referir a relação 

adimensional h/D (sendo “D” o diâmetro do colector). Na Figura 4.2 pode observar-se que a altura de 

escoamento é função do ângulo θ, podendo ser relacionado com h/D de acordo com a seguinte 

expressão: 

)21arccos(2
D

h
−⋅=θ  ( 4 ) 

 

Figura 4.2 – Altura de escoamento em canais de secção circular (adaptada de Quintela, 1998). 

Na equação de Gauckler-Manning-Strickler, o raio hidráulico (R) é dado pela relação entre a área (A) 

e o perímetro molhado (P), resultando as seguintes expressões: 

P

A
R =  ( 5 ) 

8
)sin(

2
D

A ⋅−= θθ  ( 6 ) 

2

θ⋅
=

D
P  ( 7 ) 
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Pela combinação das expressões ( 3 ) a ( 7 ) obtém-se uma equação do declive de um determinado 

trecho em função da velocidade de escoamento, da altura de escoamento e do diâmetro, que se 

apresenta de seguida: 

2

3
2

)21arccos(2

)21arccos(2
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v
i  ( 8 ) 

Em projecto de sistemas de drenagem é usual utilizar-se o escoamento a meia secção para verificar 

o cumprimento de critérios de auto-limpeza. No entanto, em termos de exploração e tendo em 

atenção que boa parte das redes são pseudo-separativas ou mistas, é frequente observar, 

especialmente tempo húmido, que a altura de escoamento acaba por ser superior à meia secção, 

havendo inclusivamente situações de extravasamento de efluente. No sentido oposto, nos trechos de 

cabeceira acaba por ser frequente não se atingir o escoamento em meia secção, principalmente em 

tempo seco, pelo que poderia ser razoável considerar um valor de h/D inferior à meia secção. 

Tendo em conta os aspectos anteriormente referidos, foi efectuada uma análise de sensibilidade, que 

se apresenta no Anexo A, para aferir o efeito da altura de escoamento no declive, tendo-se optado 

por considerar um valor de h/D de 0,5 (meia secção) o que acaba por ser um valor equilibrado tendo 

em conta os critérios de projecto e as condições reais de exploração. Considerar um valor mais 

reduzido seria demasiado conservador, o que penalizaria alguns trechos que na realidade não se 

apresentam problemáticos do ponto de vista do critério de assoreamento/deposição de sedimentos. 

No regulamento português (Decreto-Regulamentar n.º 23/95 de 23 de Agosto) um dos critérios de 

dimensionamento hidráulico-sanitário é a velocidade de escoamento, que não deverá ser inferior a 

0,6 m/s (colectores domésticos) e 0,9 m/s (colectores unitários). Optou-se com classificar como risco 

moderado (valor de 5) os trechos cujo declive não permita atingir uma velocidade de escoamento de 

1,2 m/s, o que representa o dobro da velocidade mínima do regulamento. Os restantes casos serão 

classificados como de risco baixo (valor de 1). 

Finalmente, refira-se que o cálculo é efectuado para o diâmetro mais baixo de cada gama de 

diâmetros, uma vez que se pretende saber qual o declive máximo para o qual não são cumpridos os 

critérios considerados. Assim, pode observar-se no Quadro 4.5 a matriz de avaliação do risco de 

assoreamento/deposição de sedimentos,  
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Quadro 4.5 – Relação entre inclinação e diâmetro do colector, e respectivos riscos de assoreamento/deposição 

de sedimentos. 

Diâmetro do colector [mm] Grau Valor

200-300 315-500 600-900 ≥1000 de Risco

≤ 0 % ≤ 0 % ≤ 0 % ≤ 0 % Máximo 10

0 % - 0,5% 0 % - 0,32% 0 % - 0,17% 0 % - 0,1% Elevado 8

0,5% - 1,39% 0,32% - 0,76% 0,17% - 0,32% 0,1% - 0,16% Moderado 5

≥ 1,39% ≥ 0,76% ≥ 0,32% ≥ 0,16% Baixo 1In
cl
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A categorização considerada, apesar de assumir grande simplificação, acabar por representar um 

compromisso justificável e ajustado à escassez de informação tipicamente disponível, tornando esta 

ferramenta consideravelmente mais expedita e permitindo obter resultados rapidamente. 

No terreno, é possível, durante uma inspecção, observar quais os trechos que frequentemente 

entram em carga, o que poderá ser relacionado com a maior probabilidade de risco de assoreamento. 

A título exemplificativo apresenta-se, na Figura 4.3, uma câmara de visita em carga onde são visíveis 

marcas nas paredes que sugere terem ocorrido extravasamentos. O facto do efluente estar parado 

sugere que o colector se encontre entupido. Por outro lado, a elevada concentração de gorduras 

contribui para o aumento de probabilidade de assoreamento e consequente entupimento.  

 

Figura 4.3 – Exemplo de trecho em carga por entupimento (subsistema de Frielas, concelho de Loures). 

4.3.2 EROSÃO/TURBULÊNCIA 

Outro factor que pode contribuir para o funcionamento deficiente do sistema relaciona-se com a 

possibilidade de se verificar erosão mecânica e turbulência excessiva, associada a elevadas 

velocidades de escoamento do efluente, o que é particularmente importante nas câmaras de visita. 

De facto, a erosão mecânica pode colocar em perigo a capacidade estrutural dos órgãos, o que, em 
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caso de deterioração, pode originar graves problemas de funcionamento, nomeadamente através da 

libertação de material que pode provocar entupimentos a jusante ou promover o aparecimento de 

infiltrações indevidas ou exfiltrações e consequentemente contaminações do meio envolvente.  

A avaliação do grau de risco do parâmetro erosão turbulência resulta da combinação do diâmetro do 

colector e da inclinação do trecho, sendo a principal variável de análise a velocidade de escoamento. 

Assim, foram criadas três categorias de risco: elevado, moderado e baixo. De acordo com o 

regulamento português (Decreto-Regulamentar n.º 23/95 de 23 de Agosto), para dimensionamento de 

redes de drenagem, a velocidade máxima de escoamento para o caudal de ponta deverá ser 3 m/s 

(nos colectores domésticos) ou 5 m/s (nos colectores unitários). Desta forma, considerou-se que o 

risco de erosão/turbulência seria elevado para os trechos em que se atinja uma velocidade superior a 

5 m/s e será moderado para os trechos em que a velocidade for superior a 3 m/s. 

Foram definidas quatro gamas de diâmetros (ver Quadro 4.6) e, recorrendo à expressão de 

Gauckler-Manning-Strickler, calcularam-se as inclinações a que corresponde cada categoria de risco. 

Tendo em conta o objectivo da presente dissertação, criar uma ferramenta expedita e que possa ser 

aplicada mesmo em situações de escassez de informação, consideraram-se algumas das 

simplificações consideradas no sub-capítulo 4.3.1 que conduziram à expressão ( 8 ). No que toca ao 

coeficiente de Strickler e à relação h/D, foi igualmente efectuada uma análise de sensibilidade que se 

apresenta no Anexo B. 

Relativamente ao coeficiente de Strickler, optou-se, por manter o coeficiente adoptado de 75 m1/3/s. 

De facto, os pressupostos considerados em 4.3.1 mantêm-se, ou seja, por uma lado, a variedade de 

materiais presente nas redes de drenagem é elevada pelo que se pode considerar-se o coeficiente do 

betão como uma valor médio e, por outro lado, a generalidade das redes de drenagem não é nova 

pelo que se deverá considerar um coeficiente mais reduzido dada a idade das mesmas. Assim e por 

uma questão de coerência, manteve-se o valor do coeficiente.  

No que concerne à altura de escoamento, apresenta-se no Anexo B uma análise de sensibilidade a 

este parâmetro, tendo-se optado por considerar que o escoamento se faria em meia secção. No caso 

de relações h/D menores que 0,5, pode-se considerar que o risco de erosão será menor uma vez que 

a massa de efluente transportado é menor. Para mais, verificou-se que velocidades elevadas apenas 

são atingidas para declives muito elevados, o que acabaria por ser pouco representativo para uma 

rede de drenagem típica. 

Relativamente a alturas de escoamento superiores à meia secção, verificou-se que, para o mesmo 

diâmetro e velocidade de escoamento, a variação da inclinação com a altura de escoamento é dada 

por uma parábola, cujo mínimo se situa algures entre o escoamento a meia secção e a secção cheia, 

que têm o mesmo valor (ver Figura A. 1 do Anexo B). Se por um lado, quanto maior for a altura de 

escoamento, maiores serão os riscos de erosão, considera-se ser demasiado penalizador assumir 

que o escoamento se faz com uma altura de escoamento superior à meia secção. Assim, considerou-

se que a relação h/D igual a 0,5 seria um valor equilibrado. 
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Finalmente, refira-se que o cálculo da inclinação correspondente a cada categoria de risco foi 

efectuada com o diâmetro mais elevado de cada gama, uma vez que neste caso pretende-se saber 

qual a inclinação mínima a partir da qual é cumprido o critério de velocidade máxima. Os resultados 

deste critério encontram-se sintetizados no Quadro 4.6. 

Quadro 4.6 – Relação entre inclinação e diâmetro do colector e respectivos riscos de erosão/turbulência. 

Diâmetro do colector [mm] Grau

200-300 315-500 600-900 ≥1000 de Risco

> 14% > 7% > 3,2% > 2,8% 10

5% - 14% 3% - 7% 1,2% - 3,2% 1% - 2,8% 5

≤ 5% ≤ 3% ≤ 1,2% ≤ 1% 1In
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4.3.3 OCORRÊNCIA DE SEPTICIDADE 

Em sistemas de drenagem de água residual, a ocorrência de septicidade é associada, em regra, à 

presença de compostos químicos, entre os quais se destaca o ácido sulfídrico (H2S), também 

designado por sulfureto de hidrogénio ou por gás sulfídrico e que se apresenta na forma gasosa. A 

relevância do ácido sulfídrico na problemática sanitária deve-se, principalmente, à manifestação dos 

seguintes efeitos: 

• odor, intenso e desagradável, mesmo quando esta presente em pequenas concentrações; 

• corrosão dos colectores, caixas de visita, poços de bombagem e órgãos das estações de 

tratamento; 

• produção, em determinadas circunstâncias, de ambientes letais ou explosivos na atmosfera dos 

colectores e espaços vizinhos confinados. 

Em Portugal, existem regiões onde a temperatura média de verão é bastante alta e onde, 

frequentemente, se escoa, nos sistemas de drenagem, água residual com elevada concentração de 

matéria orgânica. Estas circunstâncias, associadas à reduzida energia gravítica disponível para se 

processar o escoamento (zonas planas ou com pequenos desníveis topográficos) e a tempos de 

retenção elevados no interior do sistema, tornam provável a ocorrência de septicidade. 

Nos troços de cabeceira das redes de drenagem de água residual é frequente encontrarem-se 

concentrações de oxigénio dissolvido próximas da saturação. À medida que o escoamento se 

processa e aumenta o tempo de percurso da massa líquida no interior do sistema, vai-se acentuando 

o consumo de oxigénio e, regra geral, vão decrescendo as taxas de transferência de oxigénio, por 

rearejamento, através da superfície do escoamento. A partir de determinada altura, se o sistema de 

drenagem apresentar uma extensão suficiente e o consumo de oxigénio não for compensado pelo 

rearejamento superficial, anula-se o teor de oxigénio dissolvido na massa líquida, situação em que 

podem estar satisfeitas as condições necessárias à produção de sulfuretos. 
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A água residual comunitária que se escoa em condições anaeróbias pode conter as diversas formas 

de sulfuretos dissolvidos, entre os quais o ácido sulfídrico (H2S) que acaba por ser o que causa 

maiores impactes ambientais (nomeadamente maus odores) dado ser o único volátil. A ocorrência de 

sulfuretos em sistemas de drenagem está, essencialmente, relacionada com a hidrólise de proteínas 

ou com a redução bioquímica do ião sulfato, levada a cabo na ausência de oxigénio livre e na 

presença de matéria orgânica. Na realidade, as transformações conducentes à redução do ião 

sulfato, efectuadas por microrganismos anaeróbios, têm lugar quando na massa líquida se verificam 

condições anaeróbias. 

Se bem que os mecanismos do processo não sejam ainda conhecidos com perfeita exactidão, sabe-

se, todavia, que a parcela mais significativa da produção de sulfuretos tem lugar no filme biológico 

que se desenvolve no perímetro molhado. Parte dos sulfuretos dissolve-se na água residual e, desta 

parte, mediante condições apropriadas, uma fracção liberta-se para a atmosfera dos colectores sob a 

forma de gás sulfídrico. Este gás, dissolvendo-se na humidade condensada que reveste a superfície 

interna dos colectores em contacto com o ar e sob acção de bactérias, forma o ácido sulfúrico 

(H2SO4), responsável pela corrosão do betão, do fibrocimento, dos metais, entre outros. Na Figura 4.4 

ilustram-se as várias etapas conducentes à produção, libertação e oxidação do ácido sulfídrico em 

colectores de água residual. 

  

Figura 4.4 – Esquema ilustrativo da formação, libertação e oxidação do ácido sulfídrico em colectores de água 

residual (adaptada de Ludwig e Almeida, 1979). 

No regulamento português (Decreto-Regulamentar n.º 23/95 de 23 de Agosto), é estabelecido um 

conjunto de regras a ter em consideração em projecto de sistemas de drenagem, para controlo de 

septicidade nos escoamentos em superfície livre, nomeadamente: 
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• imposição de um valor mínimo de velocidade nos colectores; 

• utilização de quedas nos trechos de montante onde o efluente ainda será pouco séptico; 

• minimização da turbulência nos trechos de jusante, onde o efluente já poderá estar séptico; 

• limitação da altura de escoamento para permitir a ventilação ao longo dos colectores; 

O regulamento refere, ainda, que nas regiões mais quentes e com efluente com elevadas cargas 

orgânicas, a velocidade mínima requerida para efeitos de controlo de septicidade poderá ser 

estimada recorrendo à expressão de Pomeroy e Bowlus (Pomeroy e Bowlus, 1946; citados por 

Matos, 1992). Esta expressão cuja aplicação está limitada a alturas de escoamento inferiores à meia 

secção, toma a seguinte forma: 

)20(

5
07,1042,0

−
××=

T

CS CBOV  ( 9 ) 

sendo, 

VCS - velocidade crítica de escoamento [m/s]; 

CBO5 - carência bioquímica de oxigénio média nos meses mais quentes do ano (aos cinco 

dias e a 20 °C) [mg/l]; 

T - temperatura média da massa líquida nos meses mais quentes [°C]; 

Relativamente ao escoamento sob pressão, nomeadamente nas condutas elevatórias, a formação de 

sulfuretos em colectores de águas residuais pode ser avaliada recorrendo à seguinte expressão, 

proposta por Pomeroy (Pomeroy, 1959; citado por Matos, 1992): 
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sendo, 

d[S]/dt - taxa de formação de sulfuretos, expressa em termos da variação da concentração na 

massa líquida [mg/(l.h.)]; 

Kp - constante empírica, admitida de acordo com os trabalhos de Matos (Matos, 1992), 

como 5×10-4, mas que, em longas condutas com substanciais períodos de repouso se pode 

reduzir para valores da ordem de 2×10-4 [m/h]; 

CBO5 - carência bioquímica de oxigénio aos cinco dias e a 20 °C [mg/l]; 

D - diâmetro interior da conduta [m]; 

T - temperatura da massa líquida [°C]; 

[S] - concentração estimada dos sulfuretos formados [mg/l]; 

tr - tempo de retenção (tr = L/V) [h]; 
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L - comprimento da conduta em pressão [m]; 

V - velocidade [m/h]. 

A ocorrência de septicidade é particularmente importante em condutas sob pressão, como 

consequência da ausência de arejamento. Tendo em conta que os efeitos são sentidos a jusante e 

não tanto na conduta elevatória, o regulamento português refere que a transição para o colector 

gravítico deve ser feita com a mínima turbulência possível. Nas regiões mais quentes e para elevados 

teores CBO5, o regulamento refere que o tempo de retenção não deve exceder os dez minutos, caso 

contrário deverá ser injectado ar comprimido, oxigénio ou outro tipo de produtos químicos oxidantes. 

Face ao exposto, torna-se relevante ter em conta a ocorrência de septicidade em colectores na 

avaliação do risco de funcionamento deficiente de um sistema de drenagem e nota-se existir um 

conjunto de factores importantes no controlo de septicidade, nomeadamente, temperatura do 

efluente, CBO5 e a velocidade de escoamento, intrinsecamente relacionada com o tempo de retenção 

e comprimento dos colectores.  

No que toca à operação de sistemas de drenagem, raramente existem registos representativos de 

temperatura e CBO5 ao longo da rede de drenagem, tornando-se complicado efectuar uma avaliação 

de risco tendo em conta estes factores. Assim, atendendo que um dos objectivos da presente 

dissertação passou por desenvolver uma ferramenta essencialmente expedita e que possa ser 

utilizada em casos de escassez de informação, a metodologia de avaliação proposta para o 

parâmetro ocorrência de septicidade foi essencialmente orientada para a avaliação do risco 

associada às câmaras de visita localizadas a jusante de condutas elevatórias. 

Por outro lado, colectores gravíticos que entrem frequentemente em carga e trechos onde exista 

dificuldade em garantir critérios de auto-limpeza, serão zonas problemáticas em termos de controlo 

de septicidade. Assim, pode-se efectuar uma relação entre o risco de ocorrência de septicidade e o 

risco de assoreamento/deposição de sedimentos. De facto, nos trechos com maior risco de 

assoreamento, nomeadamente com declive negativo, o tempo de retenção do efluente será mais 

elevado, o que, conjuntamente com a deposição de sedimentos com elevada carga orgânica, poderá 

proporcionar condições favoráveis à ocorrência de septicidade.  

Desta forma, para a avaliação de risco deste parâmetro, consideraram-se cinco categorias de risco, 

que se encontram sintetizadas no Quadro 4.7 

Quadro 4.7 – Grau de risco associado à ocorrência de septicidade. 

Ocorrência de Septicidade Grau de Risco

Conduta elevatória a montante 10

Grau de risco de assoreamento Máximo (declive < 0%) 8

Grau de risco de assoreamento Elevado 5

Grau de risco de assoreamento Moderado 3

Grau de risco de assoreamento Baixo 1  
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Saliente-se que na inspecção e limpeza de câmaras/trechos propensos à ocorrência de septicidade, 

terão que ser tidas em conta medidas de segurança reforçadas, uma vez que em concentrações 

elevadas o gás sulfídrico pode tornar-se letal. Entre esses locais incluem-se:  

• câmaras de visita de descarga do efluente de condutas elevatórias; 

• câmaras de visita de descarga de efluentes industriais;  

• zonas especiais de turbulência, como quedas.  

4.3.4 MATERIAL DO COLECTOR E IDADE OU ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO 

Para a avaliação do risco de ocorrência de problemas na operação do sistema decorrente de riscos 

de colapso ou elevada deterioração torna-se importante ter em conta o material do colector e a 

respectiva idade de construção. 

No que se refere ao material do colector, podem ser consideradas a sua resistência corrosão 

química, bem como a resistência à abrasão mecânica (particularmente importante nas câmaras de 

visita, tendo sido abordada nos critérios de erosão/turbulência e câmaras de visita com queda).  

A abordagem da resistência à corrosão química em colectores de águas residuais é mais importante 

do que a resistência à abrasão mecânica, pelo que neste parâmetro terá um peso mais significativo.  

Foram admitidas cinco categorias de materiais e idades normalmente utilizados em colectores de 

água residual, para os classificar quanto à maior ou menor resistência química. Descrevem-se de 

seguida, os principais critérios utilizados na classificação de cada uma das categorias: 

• Alvenaria: Colectores sensíveis a ataques químicos devido à qualidade construtiva e, em regra, 

para colectores com idades superiores a 100 anos. A argamassa utilizada na construção deste 

tipo de colectores é particularmente sensível a ataques químicos (e não tanto a alvenaria em si), 

sendo este o material com menor resistência global à corrosão e com tendência para possibilitar 

infiltrações e exfiltrações. 

• Ferro Fundido/Betão/Fibrocimento: No caso do ferro fundido, a presença de ácido sulfúrico 

(resultante da oxidação do ácido sulfídrico) torna este tipo de colector sensível à corrosão. Os 

colectores de betão e fibrocimento são sensíveis à presença de sulfatos e cloretos, para além do 

ácido sulfúrico. 

• Grés: Apesar de quimicamente resistente, é especialmente sensível a deformações e 

assentamentos diferenciais, o que coloca em risco a estrutura do colector em si. 

• PVC/PEAD: Estes materiais, relativamente recentes, apresentam uma elevada resistência 

química e uma considerável resistência à deformação. 

• PVC/PE corrugado: Relativamente aos anteriores, apresentam uma maior resistência, logo estão 

associados a um grau de risco menor; são também materiais relativamente recentes. 
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Considera-se que o risco funcionamento deficiente devido ao material deverá ser máximo para os 

colectores em alvenaria, devido à idade dos mesmos e à probabilidade da argamassa estar 

deteriorada, o que aumentará a probabilidade de colapso (total ou parcial), provocando graves 

problemas de funcionamento (nomeadamente, interrupção do serviço, inundações, destruição de 

património) que se poderá propagar a jusante através do transporte dos materiais que se vão 

desagregando. Por outro lado, a deterioração da argamassa pode promover infiltrações e/ou 

exfiltrações, com consequências para o funcionamento do sistema de drenagem e para o meio 

envolvente. 

Optou-se por agrupar os materiais ferro fundido, betão e fibrocimento na mesma categoria de risco e 

atribuir-lhes o risco elevado, uma vez que, tendo em conta as suas características construtivas e pelo 

facto de serem materiais tipicamente aplicados em redes com mais de 30 anos, acabam por ser mais 

susceptíveis de terem problemas estruturais. O grés será classificado com um risco moderado/baixo 

uma vez que o maior perigo estrutural está relacionado com assentamentos diferenciais, aos quais 

este material é pouco resistente. 

Os materiais plásticos (PVC e PP) foram classificados como de risco baixo ou reduzido, uma vez que 

são materiais que têm vindo a ser aplicados há relativamente pouco tempo, logo o seu grau de 

deterioração será relativamente reduzido. Por outro lado, são os materiais que apresentam maior 

resistência química e à deformação. Os plásticos corrugados terão um risco inferior uma vez que 

possuem uma resistência à deformação superior. 

O resultado do critério adoptado encontra-se sintetizado no Quadro 4.8. 

Quadro 4.8 – Relação entre material e idade do colector, e respectivo grau de risco.  

Material e idade do colector Grau de Risco

Alvenaria (> 100 anos) 10

Ferro Fundido / Betão / Fibrocimento (< 100 anos) 8

Grés (< 60 anos) 4

PVC / PEAD (< 30 anos) 2

PVC/PE Corrugado (< 30 anos) 1  

4.3.5 REDUÇÃO DE SECÇÃO 

Por princípio regulamentar (Artigo 135º do Decreto-Regulamentar n.º 23/95 de 23 de Agosto), o 

diâmetro de um colector terá que se manter ou aumentar de montante para jusante. No entanto, em 

sistemas de drenagem antigos que ao longo do tempo foram alvo de reabilitações, nem sempre este 

princípio é cumprido, tendo-se verificado este tipo de situação com alguma frequência.  

Em primeiro lugar, a redução da secção do colector poderá originar problemas de escoamento ao 

nível da turbulência e causará um aumento da altura de escoamento por diminuição da secção de 

transporte, o que poderá originar a entrada em carga do colector com consequências, por exemplo, 
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ao nível do risco de ocorrência de septicidade. No limite, poderá existir um risco de extravase de 

efluente com implicações graves na zona afectada (principalmente se for um eixo viário). Por outro 

lado, a redução de secção pode provocar entupimentos, que serão tanto mais graves quanto maior 

for a redução de secção. 

Desta forma, considera-se que este tipo de singularidade poderá trazer graves problemas de 

funcionamento num sistema de drenagem logo é importante avaliar a existência deste tipo de 

situação. Tendo em conta este parâmetro, entende-se que os pontos em que se verifique a existência 

de uma redução de secção devam ser classificados como de risco máximo, ou seja, com um valor de 

10. Todos os trechos ou câmaras onde não haja uma redução de secção serão classificados com o 

valor de 1. 

4.3.6 CÂMARA DE VISITA COM QUEDA 

Nas câmaras de visita, as quedas podem ocorrer por diversos motivos, nomeadamente: 

• intercepção com outros colectores; 

• interferência com outras infra-estruturas; 

• constrangimentos do terreno, que pode ter inclinações acentuadas; 

• cumprimento de aspectos de dimensionamento da rede drenagem, nomeadamente no que toca a 

declives máximos permitidos. 

De acordo com o Artigo 159º do Decreto-Regulamentar n.º 23/95 de 23 de Agosto, sempre que a 

queda seja superior a 0,5 m deverá ser prevista uma queda guiada. Quando a queda seja superior a 

1 m, a soleira da câmara de visita deverá ser protegida por forma a evitar a erosão. Na Figura 4.5 

apresenta-se um exemplo de uma câmara de visita com queda guiada. 

 

Figura 4.5 – Exemplo de uma queda acentuada e guiada (adaptada de Hidra et al., 2007). 
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Não obstante a regra estabelecida no regulamento, ocorrem situações em que existem câmaras de 

visita com quedas acentuadas mas onde não foi construída a respectiva queda guiada.  

A existência de câmaras de visita com quedas acentuadas será um ponto sensível da rede com maior 

propensão à erosão, principalmente a soleira da câmara de vista, o que poderá trazer diversos 

inconvenientes, nomeadamente, estruturais com deterioração da câmara de visita e consequente 

arraste de sedimentos, levando a que possam ocorrer infiltrações ou exfiltrações com as 

consequências referidas anteriormente. Refira-se que a queda guiada reduzirá o risco de erosão mas 

não o elimina, principalmente se a montante da câmara de visita os trechos possuírem inclinações 

acentuadas, o que aumenta a velocidade de transporte. 

Face ao exposto, considera-se que a existência deste tipo de singularidade poderá ter influência no 

desempenho do sistema de drenagem, logo é importante identificar e inspeccionar regularmente as 

câmaras onde existam quedas acentuadas.  

Relativamente à avaliação deste parâmetro, consideraram-se três categorias de risco, máximo, 

moderado e baixo. Nas câmaras de visita em que se verifique uma diferença de nível entre as cotas 

de jusante e montante superior (ou igual) a 1,0 m, isto é, uma queda superior a 1,0 m, entende-se 

que devam ser classificados como de risco máximo. Caso a queda seja superior (ou igual) a 0,5 m 

mas inferior a 1,0 m, o risco será moderado. Todas as câmaras de visita onde a queda seja inferior a 

0,5 m serão classificados como de risco baixo. Os resultados encontram-se sintetizados no  

Quadro 4.9 que se apresenta de seguida.  

Quadro 4.9 – Categorias de risco para o parâmetro câmaras de visita com queda. 

Câmara de visita com queda Grau de Risco Valor

Queda ≥ 1,0 m Máximo 10

1,0 > Queda ≥ 0,5 m Moderado 5

Queda < 0,5 m Baixo 1
 

4.3.7 CÂMARA DE VISITA COM “RETENÇÃO” 

Numa câmara de visita com “retenção”, a cota de soleira do colector de jusante é superior à cota da 

soleira do colector de montante (soleiras desniveladas). Em projecto, esta situação não deveria ser 

permitida, no entanto, em fase de construção, acaba por ocorrer várias vezes. Na Figura 4.6 

apresenta-se, a título de exemplo, uma câmara de visita com “retenção”: observa-se a diferença de 

cota entre o colector de montante (em cima) e o colector de jusante (em baixo), sendo que, neste 

caso, a diferença de cota são 5 cm.  
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Figura 4.6 – Exemplo de câmaras de visita com “retenção” (adaptada de Engidro e Ipodec, 2004). 

A existência desta “retenção” origina diversos problemas de funcionamento, cujas consequências se 

podem propagar para montante da câmara de visita. Por um lado, a “retenção” origina volumes 

mortos, o que promove a deposição de sedimentos na câmara de visita e pode levar ao entupimento 

neste ponto.  

Por outro lado, podem ser promovidas condições para que a rede a montante da câmara de visita 

entre em carga, com todos os riscos e consequências associadas, nomeadamente ocorrência de 

septicidade e inundações. Os problemas de funcionamento deficiente devido a este tipo de 

singularidade serão tão elevados quanto maior for a diferença de cotas e serão mais significativos 

para diâmetros reduzidos, onde é possível obter relações diferença de cota/diâmetro (∆c/D) mais 

elevadas, o que poderá causar aumentos mais significativos na altura de escoamento a montante. 

Refira-se que alguns dos problemas identificados com este tipo de singularidade estão relacionados 

com o facto de promover o assoreamento, logo existem interligações com o parâmetro 

“assoreamento/deposição de sedimentos”. No entanto, a abordagem de avaliação neste caso acaba 

por ser distinta, pelo que se justifica considerar-se, de forma independente, este parâmetro para a 

avaliação de risco global. 

Pelo que foi referido, considera-se que a existência de câmaras de visita com “retenção” poderá 

trazer problemas relativamente graves no funcionamento de um sistema de drenagem. Assim, 

optou-se classificar de risco máximo, com um valor de 10, as câmaras de visita em que se exista 

“retenção”. As restantes câmaras de visita serão classificadas com o valor de 1. 

 



 

   55 

4.3.8 FUNCIONAMENTO DEFICIENTE POR OBSTRUÇÃO 

Existem diversos factores que podem colocar em causa o normal funcionamento de um sistema de 

drenagem, alguns identificados nos sub-capítulos anteriores. No entanto, convém referir que um dos 

maiores riscos está associado à obstrução ou entupimento de um determinado colector ou câmara de 

visita. No sub-capítulo 3.3.8 apresentou-se o exemplo da cidade de Santiago do Chile, onde os 

maiores problemas de funcionamento da rede de drenagem estão relacionados com entupimentos 

(Vicente, 2004). 

Em caso de obstrução de um determinado colector, mesmo que parcial, as consequências 

repercutem-se em toda a rede a montante, através da subida da altura de escoamento, podendo, 

inclusivamente, causar entradas em carga, inundações ou outros problemas, nomeadamente, a 

ocorrência de septicidade. Essas inundações, exteriores ou interiores dos edifícios (por retornos), 

podem traduzir-se em problemas de segurança e de saúde pública. 

A composição do efluente é muito variada uma vez que praticamente todo o tipo de água residual e 

detritos é descarregado nas condutas e tendo em conta que as redes de drenagem são 

frequentemente utilizadas para fins bastante distintos da sua função original (existem registos das 

câmaras de visita serem utilizadas, por exemplo, para deposição de entulho, lavagem de betoneiras 

ou descarga de listas telefónicas), torna-se importante na avaliação ter-se em conta o risco de 

entupimento ou obstrução. De facto, existem diversos factores que podem provocar obstruções ou 

entupimentos, nomeadamente: 

• entrada de sólidos de grande dimensão no sistema; 

• deposição de sedimentos; 

• acumulação de gorduras que ao longo do tempo vão reduzindo a secção de passagem; 

• colapso de um determinado colector; 

• desenvolvimento de raízes nas juntas dos colectores que propiciam a acumulação de sólidos. 

Desta forma, torna-se importante avaliar a probabilidade de obstrução de um determinado, sendo 

possível estabelecer uma relação inversamente proporcional entre a probabilidade de obstrução e o 

diâmetro do colector, ou seja, quanto menor for o diâmetro do colector, maior será a probabilidade de 

obstrução. 

Diversos autores têm efectuado estudos que apontam neste sentido. Duncan e Arthur, 2005 refere 

que, em tempo seco, a maior parte dos problemas que causam inundações estão relacionados com 

os colectores de menor diâmetro. No mesmo sentido, Osborne, 2003 (citado por Duncan e Arthur, 

2005) refere que investigações focadas nos “colectores não críticos” (todos os que não são 

considerados vitais para o funcionamento do sistema (Ellis, 2001)), mostram que, dada a 

probabilidade de entupimento ser superior nos colectores de menor diâmetro, o registo de 

ocorrências e reclamações é consideravelmente superior para colectores de menor diâmetro. 
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De facto, será mais fácil que, por exemplo, um sólido de maiores dimensões provoque uma 

obstrução num colector de diâmetro 200 mm do que num colector de diâmetro 1000 mm (ou mesmo 

de 600 mm). Da mesma forma, a redução de secção por acumulação de gorduras será mais 

significativa em colectores de menor diâmetro. 

De qualquer forma, o risco de obstrução será elevado para os colectores de menor diâmetro mas 

reduz-se para colectores de maior diâmetro. Assim, relativamente à avaliação de risco, 

consideraram-se basicamente três categorias de risco, em função do diâmetro do colector. Para 

colectores com diâmetro inferior a 300 mm, considerou-se que o risco pode ser máximo. Para 

colectores entre os 315 e os 500 mm de diâmetro, considerou-se que o risco seria elevado. O risco 

de obstrução em colectores de maior diâmetro será consideravelmente mais reduzido, logo, para 

diâmetros superiores a 600 mm considerou-se que o risco seria baixo. Apresenta-se no Quadro 4.10 

o resumo das categorias consideradas para o parâmetro funcionamento deficiente por obstrução. 

Quadro 4.10 – Relação entre diâmetro do colector e respectivo risco de funcionamento deficiente. 

Diâmetro [mm] Grau de Risco Valor

< 300 Máximo 10

315-500 Elevado 8

> 600 Baixo 1  

4.3.9 IMPACTO OU MAGNITUDE DA OCORRÊNCIA 

Nos parâmetros analisados anteriormente (sub-capítulos 4.3.1 a 4.3.8) analisou-se, essencialmente, 

a probabilidade de funcionamento deficiente de um sistema de drenagem. No entanto, na avaliação 

de risco do desempenho global é relevante analisar a magnitude ou impacto de uma determinada 

ocorrência. O impacto tanto pode ser ao nível das populações como das infra-estruturas, logo a 

abordagem poderá ser feita sob diversos pontos de vista, nomeadamente: 

• tipo de rede de drenagem (separativa versus unitária; rural versus urbana); 

• densidade populacional (dimensão da malha urbana); 

• tipo de via de comunicação (intensidade de tráfego); 

• dimensão da bacia de drenagem associada (população e área); 

• infra-estruturas de superfície: tipo e densidade (restaurantes, habitações, hospitais, entre outros); 

• infra-estruturas subterrâneas: tipo e densidade (redes de gás, água potável, telecomunicações, 

electricidade, túneis, entre outros). 

De facto, o impacto de, por exemplo, uma inundação numa zona rural, com uma bacia de drenagem 

com pouca população, será consideravelmente menos prejudicial do que em plena zona habitacional, 

podendo provocar inundações de caves, garagens e retornos nas habitações. Da mesma forma, o 

colapso de um colector num eixo viário principal poderá ter consequências muito graves, enquanto 

que numa rua com pouco movimento poderá ser pouco significativo. 
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Para fazer uma análise ao impacto do funcionamento deficiente tendo em conta os aspectos referidos 

anteriormente, é necessário possuir dados de base detalhados sobre a rede de drenagem, que 

raramente se encontram disponíveis, logo, torna-se necessário fazer um levantamento exaustivo do 

sistema de drenagem. Atendendo a que um dos principais objectivos da presente dissertação 

consiste em desenvolver uma ferramenta expedita, optou-se por partir do diâmetro do colector e 

traçar uma relação com o impacto do funcionamento deficiente. Efectivamente, o diâmetro do colector 

pode ser relacionado com a população da bacia de drenagem pelo que quanto maior for o diâmetro, 

maior será a população afecta, logo as consequências em caso de funcionamento deficiente serão 

mais severas.  

Além disso, a intervenção num colector de maior diâmetro será tipicamente mais complexa e morosa, 

nomeadamente uma limpeza ou mesmo a substituição em caso de colapso, logo a duração da 

interrupção do serviço será superior e terá maiores impactos no normal funcionamento do sistema de 

drenagem e da circulação de tráfego ou pessoas. 

Desta forma, consideraram-se cinco categorias de risco, em função da gama de diâmetro do colector. 

A classificação atribuída a cada uma das categorias apresenta-se no Quadro 4.11.  

Quadro 4.11 – Relação entre diâmetro do colector e impacto, em caso de funcionamento deficiente. 

Diâmetro [mm] Grau de Risco

>1600 10

900-1600 8

600-900 5

315-500 3

200-300 1  

4.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A ABORDAGEM PROPOSTA 

A escolha dos parâmetros ou factores de análise anteriormente descritos teve sempre presente a sua 

aplicação prática e de forma expedita, o tipo de informação necessária para que a avaliação pudesse 

ser feita, bem como a relevância de cada parâmetro tendo em conta a experiência em exploração de 

sistemas de drenagem.  

Pode constatar-se que existem interdependências entre alguns dos parâmetros, com maior ou menor 

intensidade, nomeadamente assoreamento/deposição de sedimentos versus câmara de visita com 

“retenção”, ou erosão/turbulência versus câmara de visita com queda. Não obstante, julgou-se 

importante considerar cada um dos parâmetros de forma individual, uma vez que alguns representam 

riscos particulares. Por exemplo, o risco associado a uma câmara com “retenção” é, essencialmente, 

a deposição de sedimentos, no entanto, esta singularidade introduz um acréscimo não negligenciável 

no risco de assoreamento que não é “detectado” no critério assoreamento/deposição de sedimentos 

pelo que se justifica ser considerada individualmente. 
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Nos últimos parâmetros considerados, funcionamento deficiente por obstrução e impacto ou 

magnitude de ocorrência, é utilizado o diâmetro do colector para fazer a avaliação de risco, no 

entanto, utilizando uma abordagem distinta, que conduz a classificações díspares. De facto, caso um 

determinado trecho seja classificado com risco elevado de funcionamento deficiente por obstrução, 

(tratando-se, portanto, de um colector de diâmetro reduzido), no que se refere ao impacto da 

ocorrência será classificado como de baixo risco. Também é possível estabelecer uma relação 

semelhante entre os parâmetros assoreamento/deposição de sedimentos e erosão/turbulência cuja 

avaliação recai, essencialmente, sobre a velocidade de escoamento mínima e máxima 

respectivamente. 

Desta forma, classificação final ponderada máxima, que resulta da aplicação da equação ( 1 ), não 

poderá ser 10, uma vez que não é possível um determinando trecho/câmara de visita obter a 

classificação de risco máxima em todos os parâmetros. A classificação máxima obtida para cada uma 

das operações (inspecção e limpeza) está, ainda, dependente da ponderação atribuída a cada 

parâmetro, o que por sua vez terá de ser definido e ajustado à especificidade de cada sistema de 

drenagem.  

 



 

   59 

5. APLICAÇÃO DA ABORDAGEM A UM CASO DE ESTUDO: O 

SUBSISTEMA DE CHELAS 

5.1 INTRODUÇÃO 

A metodologia descrita foi aplicada a um caso de estudo constituído pelo subsistema de Chelas (uma 

das grandes bacias da cidade de Lisboa). Este subsistema encontra-se enquadrado na área de 

atendimento da SIMTEJO – Saneamento Integrado dos Municípios do Tejo e Trancão, S.A.. Em 

termos gerais, o sistema de drenagem gerido pela SIMTEJO inclui, no total, cerca de 141 km de 

interceptores, estando abrangidos os municípios de Lisboa, Amadora, Oeiras, Loures, Mafra, 

Odivelas, Vila Franca de Xira e Sintra. 

A escolha do subsistema de Chelas, em detrimento de outros, baseou-se num conjunto de 

características, das quais se destacam as seguintes: 

• boa caracterização do ponto de vista cadastral, com um levantamento exaustivo efectuado em 

2004; 

• dimensão considerável, servindo cerca de 200 mil habitantes; 

• boa relação quantidade/qualidade de dados de base; 

• comprimento total dos interceptores relativamente reduzido, mas suficientemente abrangente do 

ponto de vista de infra-estruturas passíveis de interferir com a operação da rede de drenagem 

(estações elevatórias, descarregadores de tempestade, câmaras de grades, válvulas de 

seccionamento, válvulas de maré); 

• dispõe de informação bastante completa sobre o estado de conservação e exploração do sistema,  

prestada pelos responsáveis da exploração em resultado do levantamento exaustivo efectuado 

em 2004. 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DO SUBSISTEMA DE CHELAS 

5.2.1 ASPECTOS INTRODUTÓRIOS  

O sistema de drenagem de Chelas serve parte do concelho de Lisboa, nomeadamente as freguesias 

de: Alto do Pina, Alvalade, Ameixoeira, Beato, Campo Grande, Carnide, Charneca, Lumiar, Marvila, 

Nossa Senhora de Fátima, Penha de França, Santa Engrácia, Santa Maria dos Olivais, Santiago, 

Santo Estêvão, São João, São João de Brito, São João de Deus e São Vicente de Fora.  



 

   

 

60 

As sub-bacias de drenagem que compõem o subsistema de Chelas desenvolvem-se desde Santa 

Apolónia (fazendo fronteira com o sistema de Alcântara) até à Travessa do Grilo, onde faz fronteira 

com o sistema de Beirolas. Este sistema, representado na Figura 5.1, faz ainda fronteira, a norte, com 

as bacias que drenam para o concelho de Odivelas, e a sul, com a bacia designada para a zona 

ribeirinha. 

 

Figura 5.1 – Sistema de Chelas e Bacias Adjacentes (adaptada de Hidra et al., 2007). 

Atendendo a que a responsabilidade da SIMTEJO se limita às redes em “alta”, toda a rede em “baixa” 

que drena para os interceptores e emissários do subsistema de Chelas não faz parte do âmbito do 

presente caso de estudo. 

A rede de colectores que constitui o sistema de Chelas apresenta, em regra, trechos unitários, 

embora existam também trechos pseudo-separativos e separativos, nomeadamente na zona da Alta 

de Lisboa (Ameixoeira, Charneca e Lumiar) e Chelas.  



 

   61 

O sistema integra diversos descarregadores que se destinam a desviar os efluentes domésticos das 

redes unitárias e a conduzi-los aos interceptores ou aos sistemas elevatórios (infra-estruturas que 

pertencem ao sistema em “alta”). As redes separativas de Chelas acabam, também, por estar ligadas 

a infra-estruturas unitárias.  

Os caudais separativos provenientes da zona Alta de Lisboa drenam para colectores unitários da 

Alameda das Linhas das Torres, e parte dos pluviais para a futura Av. Santos e Castro. Daqui, estes 

caudais drenam graviticamente para os colectores unitários do Campo Grande, Entre Campos, Av. 

Estados Unidos da América e Vale de Chelas. Ainda relativamente à Alta de Lisboa, é de referir que o 

unitário "Nova II" da Alameda das Linhas das Torres não tem capacidade para receber o caudal de 

ponta pluvial de projecto desta zona, pelo que está prevista a construção de uma bacia de retenção 

com cerca de 25 000 m³ de capacidade.  

A montante da ETAR de Chelas existem descarregadores que fazem a separação de caudais, os 

caudais domésticos são conduzidos ao interceptor, graviticamente, e daqui para a ETAR, enquanto 

que os caudais pluviais seguem pela "canalização" da ribeira e são descarregados no rio Tejo. À 

ETAR de Chelas afluem também caudais, por intermédio de sistemas elevatórios, pertencentes a 

outras bacias.  

Na Figura 5.2 apresenta-se uma representação esquemática dos interceptores do subsistema de 

Chelas que integra, actualmente, quatro interceptores ou emissários principais: 

• Interceptor da Estrada de Chelas, que corresponde à parte do sistema que aflui graviticamente à 

ETAR de Chelas: com troços em diversos materiais e diâmetros compreendidos entre 300 e 

1200 mm. Possui um desenvolvimento total de aproximadamente 1,23 km. 

• Interceptor de Chelas, parte do sistema que drena até à EE 10 e depois é bombeado até à ETAR 

de Chelas: com troços em FFD e diâmetros entre 400 e 700 mm. Possui uma extensão total de 

1,06 km. 

• Interceptor de Xabregas, parte do sistema que drena até à EE 11 e depois é bombeado até à 

ETAR de Chelas: apresenta troços em PVC, FFD e grés e diâmetros entre 350 e 400 mm. Possui 

uma extensão total de cerca de 0,86 km. 

• Emissário 1, em betão, com cerca de 150 m de comprimento e diâmetro 500 e 315 mm em PVC 

corrugado e PEAD.  

O subsistema de Chelas dispõe, ainda, de doze descarregadores de desvio do caudal doméstico das 

redes unitárias para o sistema interceptor, três descarregadores de segurança ou tempestade, uma 

câmara com cesto de gradagem e cinco estações elevatórias, quatro localizadas no interceptor de 

Chelas (EE7, EE8, EE9 e EE10) e uma localizada no interceptor de Xabregas (EE11). 

No âmbito do projecto de “Levantamento Cadastral, Inspecção e Limpeza dos Sistemas Interceptores 

de Chelas e Beirolas” (Engidro e Ipodec, 2004), foram efectuados trabalhos de topografia, cadastro, 

limpeza e inspecção de modo a caracterizar o Sistema Interceptor de Chelas. Após consulta do 
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estudo e realização de visitas de campo às respectivas infra-estruturas, foi efectuada uma análise 

detalhada do sistema interceptor de Chelas.  

 

Figura 5.2 – Representação esquemática, em planta, do subsistema de Chelas. 

O sistema apresenta elevado nível de serviço, em termos de percentagem de atendimento, dada a 

extensão da rede “em baixa” que cobre a totalidade da área e o número de descarregadores, que 

interceptam os caudais de tempo seco, possibilitando o seu transporte para a ETAR.  

Nos sub-capítulos seguintes, far-se-á uma descrição mais detalhada das características de cada um 

dos interceptores, apresentando-se, no Anexo C, as características detalhadas. 

5.2.2 INTERCEPTOR DA ESTRADA DE CHELAS 

A Figura 5.3 apresenta uma representação esquemática do sistema interceptor de Estrada de Chelas 

que inclui o interceptor e descarregadores de desvio. 
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Figura 5.3 – Representação esquemática do sistema interceptor da Estrada de Chelas. 
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O troço principal do interceptor da Estrada de Chelas é constituído por 1100 m de colector, com início 

no Largo Broma, seguindo ao longo da Estrada de Chelas até à ETAR.  

Os trechos deste interceptor apresentam as seguintes características gerais: 

• trechos em diversos materiais, nomeadamente betão, grés, fibrocimento, PVC corrugado e 

PEAD; 

• colectores com secção circular de diâmetros compreendidos entre 300 e 1200 mm, e ainda 

alguns trechos com secções ovóides de 800 x 1200 mm e 1200 x 1400 mm; 

• o interceptor principal apresenta perfis longitudinais com uma inclinação média de 0,0075 m/m; 

• cinco trechos com inclinações negativas. 

O Quadro 5.1 apresenta as principais características do interceptor da Estrada de Chelas 

nomeadamente, diâmetro, material do colector, comprimento dos trechos, inclinações e 

profundidades máximas e mínimas de cada trecho.  

Quadro 5.1 – Características principais do interceptor da Estrada de Chelas. 

Colector Inclinação Comp. Prof. à soleira

Material Ø Mínima Máxima L Mínima Máxima

[ - ] [mm] [%] [%] [m] [m] [m]

Interceptor da Estrada de Chelas

1401.0010.02 - ETAR (Perfil 01)
1401.0010.02 - 1401.0010.00 Betão 500 8.04% 8.04% 1.79 3.88 4.7

1401.0010.00 - 1401.0110.00 Grês 500 0.72% 1.62% 344.85 1.9 5.78

1401.0110.00 - 1401.0150.00 Betão 1000 -1.87% 0.54% 84.98 3.20 3.73

1401.0150.00 - 1401.0260.00 Betão 800x1200 0.21% 1.43% 358.32 3.03 3.53

1401.0260.00 - 1401.0270.00 Betão 1000 0.45% 0.45% 30.89 3.50 3.52

1401.0270.00 - 1401.0280.00 Betão 1200x1400 -1.57% -1.57% 2.55 3.44 3.58

1401.0280.00 - 1401.0330.00 Fibrocimento 1200 -0.09% 0.43% 243.52 1.97 3.31

1401.0330.00 1401.0350.00 
(ETAR)

Fibrocimento 1200 0.05% 0.22% 28.93 1.63 2.06

1401.0110.06 - 1401.0110.00 (Perfil 02)
1401.0110.06 - 1401.0110.00 Betão 600 -2.41% 11.29% 113.95 2.43 7.51

1401.0120.06 - 1401.0120.00 (Perfil 03)

1401.0120.06 - 1401.0120.04 Betão 300 19.69% 19.69% 2.86 2.63 3.15

1401.0120.04 - 1401.0120.02 PVC 400 8.33% 8.33% 12.09 2.47 2.49

1401.0120.02 - 1401.0120.00 PVC 500 8.33% 8.33% 5.63 2.60 3.73

Trecho

 

O interceptor da Estrada de Chelas possui 38 câmaras de visita, uma câmara cega e apresenta três 

descarregadores de desvio e três descarregadores de segurança ou tempestade. As tampas das 

câmaras de visita do interceptor e dos órgãos associados, nomeadamente descarregadores, 

localizadas ao longo da estrada de Chelas sofrem um desgaste significativo devido ao elevado 

tráfego de veículos pesados que se verifica nesta zona, sendo estas tampas substituídas 

frequentemente.  
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5.2.3 EMISSÁRIO I 

O emissário I encontra-se construído, na sua totalidade, no interior do recinto da estação de 

tratamento de águas residuais de Chelas. A Figura 5.4 apresenta uma representação esquemática do 

Emissário I que inclui o interceptor, uma câmara de gradagem e um descarregador de desvio. 
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Interceptor da Estrada de Chelas
1401.0350.00

N

LEGENDA

COLECTORES GRAVÍTICOS

COLECTORES BOMBADOS

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA

DESCARREGADORD

CÂMARA DE GRADES
 

Figura 5.4 – Representação esquemática do Emissário I. 

O Quadro 5.2 apresenta as principais características do Emissário I nomeadamente, diâmetro e 

material do colector, comprimento dos trechos, inclinações e profundidades máximas e mínimas de 

cada trecho.  

Quadro 5.2 – Características do interceptor do Emissário I. 

Colector Inclinação Comp. Prof. à soleira

Material Ø Mínima Máxima L Mínima Máxima

[ - ] [mm] [%] [%] [m] [m] [m]

Emissário I

1401.0360.00 - 1401.0350.00 (Perfil 04)
1401.0360.00 - 1401.0370.00 PVC corrugado 500 9.59% 9.59% 13.55 2.85 2.99

1401.0370.00 - 1401.0390.00 PVC corrugado 315 2.56% 13.62% 34.37 1.41 3.75

1401.0390.00 - 1401.0350.00 PEAD 315 -4.41% 4.67% 102.14 0.35 2.02

Trecho

 

A interface entre a rede em “baixa” e o emissário é feita através de uma câmara onde se localiza um 

cesto de gradagem. 

5.2.4 INTERCEPTOR DE CHELAS 

O interceptor de Chelas localiza-se a sul da ETAR e é constituído por quarenta câmaras de visitas, 

duas câmaras cegas e cerca de 1060 m de colector. Ao longo do interceptor existem quatro estações 

elevatórias (EE7, EE8, EE9 e EE10). O efluente chega à ETAR bombeado. 
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A Figura 5.5 apresenta uma representação esquemática do sistema interceptor de Chelas que inclui o 

interceptor, as estações elevatórias e os descarregadores de desvio. 
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1402.0030.08
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D

D

D
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(I6)

(I4)

(I2)

(I'2)
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EE07

Interceptor de 
Chelas
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COLECTORES GRAVÍTICOS

COLECTORES BOMBADOS

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA

DESCARREGADORD

CÂMARA DE GRADES

1401.0020.00

1401.0030.00

1401.0150.00

1401.0270.00

1401.0230.00

1401.0220.00

N

 

Figura 5.5 – Representação esquemática do sistema interceptor de Chelas. 

 

Os trechos deste interceptor apresentam as seguintes características gerais: 

• troços em ferro fundido; 

• colectores com secção circular de diâmetros compreendidos entre 300 e 700 mm; 

• diversas câmaras apresentam a soleira abaixo da cota de saída do colector a jusante; 

• seis trechos com inclinações negativas. 

O Quadro 5.3 diz respeito às principais características do interceptor de Chelas, apresentando o 

diâmetro e material do colector, o comprimento dos trechos, e as inclinações e profundidades 

máximas e mínimas de cada trecho.  
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Quadro 5.3 – Características do interceptor de Chelas. 

Colector Inclinação Comp. Prof. à soleira

Material Ø Mínima Máxima L Mínima Máxima

[ - ] [mm] [%] [%] [m] [m] [m]

Interceptor de Chelas

1402.0010.00 - EE08 (Perfil 05)
1402.0010.00 - EE08 FF 400.00 0.00% 0.00% 5.49 3.14 3.43

1402.0020.00 - EE09 (Perfil 06)
1402.0020.00 - 1402.0130.00 FF 400.00 -2.20% 32.64% 283.84 2.06 5.57

1402.0130.00 - 1402.0140.00 FF 500.00 0.76% 0.76% 3.96 5.83 5.91

1402.0140.00 - EE09 FF 700.00 -0.44% -0.44% 6.80 5.78 6.01

1402.0030.06 - 1402.0030.00 (Perfil 07)
1402.0030.06 - 1402.0030.00 FF 400.00 -0.82% 2.47% 28.42 1.85 3.55

1402.0030.08 - 1402.0030.02 (Perfil 08)
1402.0030.02 - 1402.0030.02 FF 400.00 4.22% 4.22% 7.79 1.81 3.02

1402.0150.00 - 1402.0140.00 (Perfil 9)
1402.0150.00 - 1402.0140.00 FF 400.00 -3.35% 18.34% 112.84 1.20 5.91

1402.0140.04 - 1402.0140.00 (Perfil 10)
1402.0140.04 - 1402.0140.03 FF 400.00 1.82% 1.82% 2.75 5.96 6.08

1402.0140.03 - 1402.0140.00 FF 700.00 -2.65% -0.28% 17.35 5.74 6.24

1402.0220.00 - EE10 (Perfil 11)
1402.0220.00 - 1402.0230.00 FF 700.00 0.82% 5.65% 567.92 2.10 4.65

1402.0230.02 - 1402.0230.00 (Perfil 12)
1402.0230.02 - 1402.0230.00 FF 400.00 8.20% 8.20% 8.68 1.12 2.61

1402.0270.04 - 1402.0270.00 (Perfil 13)
1402.0270.04 - 1402.0270.00 FF 400.00 5.17% 5.45% 11.44 2.27 3.05

Trecho

 

O interceptor de Chelas apresenta seis descarregadores de desvio.  

5.2.5 INTERCEPTOR DE XABREGAS 

O interceptor de Xabregas é constituído por trinta câmaras de visitas, uma câmara cega e cerca de 

862 m de colector. Os diversos trechos do interceptor drenam até à EE11 e o efluente é bombeado 

até à ETAR.  

A Figura 5.6 apresenta uma representação esquemática do sistema interceptor de Xabregas que 

inclui, o interceptor, a estações elevatória e os descarregadores de desvio. 
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Figura 5.6 – Representação esquemática do sistema interceptor de Xabregas. 

Os trechos deste interceptor apresentam as seguintes características gerais: 

• a maioria dos trechos é em ferro fundido, existindo alguns colectores de pequeno diâmetro em 

PVC, grés e betão; 

• colectores com secção circular de diâmetros compreendidos entre 200 e 500 mm; 

• duas câmaras apresentam cota de soleira inferior à cota de saída do colector a jusante; 

• três trechos apresentam inclinações negativas. 

No Quadro 5.4 apresentam-se as principais características do interceptor de Xabregas 

nomeadamente, diâmetro e material do colector, comprimento dos trechos, inclinações e 

profundidades máximas e mínimas de cada trecho.  

Quadro 5.4 – Características do interceptor de Xabregas. 

Colector Inclinação Comp. Prof. à soleira

Material Ø Mínima Máxima L Mínima Máxima

[ - ] [mm] [%] [%] [m] [m] [m]

Interceptor de Xabregas

1402.0530.00 - 1402.0400.00 (Perfil 14)
1402.0530.00 - 1402.0640.00 FF 400.00 0.02% 6.21% 324.78 1.94 3.22

1402.0640.00 - 1402.0680.00 FF 500.00 -0.20% 1.13% 188.24 2.95 3.67

1402.0680.00 - 1402.0400.00 FF 400.00 0.38% 0.38% 26.47 3.77 3.91

1402.0375.00 - EE11 (Perfil 15)
1402.0375.00 - 1402.0400.00 FF 400.00 1.21% 14.64% 72.88 1.77 3.91

1402.0400.00 - EE11 FF 500.00 -1.19% 4.13% 14.14 4.21 4.40

1402.0420.02 - EE11 (Perfil 16)

1402.0420.02 - 1402.0420.00 PVC 200.00 2.49% 2.49% 2.81 3.83 4.72

1402.0420.00 - 1402.0440.00 Grés 300.00 -2.35% 3.91% 33.07 3.03 3.71

1402.0440.00 - 1402.0460.00 PVC 315.00 0.39% 0.88% 52.71 3.92 4.00

1402.0460.00 - 1402.0470.00 Betão 300.00 0.77% 0.77% 6.23 4.03 4.08

1402.0470.00 - 1402.0510.00 PVC 315.00 1.06% 1.12% 71.13 3.72 3.90

1402.0510.00 EE11 Betão 300.00 1.04% 5.25% 69.27 3.61 4.40

Trecho

 

O interceptor de Xabregas ainda apresenta dois descarregadores de desvio.  
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5.3 APLICAÇÃO DA ABORDAGEM AO SUBSISTEMA DE CHELAS 

A aplicação da abordagem proposta no âmbito da presente dissertação ao caso de estudo do 

subsistema de Chelas visa a estimativa dos recursos necessário afectar à exploração do sistema de 

drenagem (técnicos e materiais), para que a operação possa ser feita proactivamente e não 

reactivamente.  

O primeiro passo consistiu em efectuar a avaliação de risco de funcionamento deficiente ao sistema 

de drenagem, tendo-se obtido a distribuição das infra-estruturas (colectores e câmaras de visita) por 

cada uma das classes de risco (elevado, médio e baixo). De seguida, e tendo por base a avaliação de 

risco, foi determinado o número médio de inspecções a câmaras de visita e o número médio de 

metros de colector que será necessário limpar por ano. Finalmente, o último passo consistiu em 

transformar as quantidades obtidas em tempos de afectação, dado em horas x equipa, e desta forma, 

dimensionar os recursos que será necessário afectar à operação da rede de drenagem do 

subsistema de Chelas. 

Tal como referido no capítulo 4, alguns aspectos da metodologia terão de ser adaptados de forma a 

poder aplicá-los ao sistema de drenagem em questão. Relativamente à equação ( 1 ), é necessário 

definir as ponderações (ai) a considerar para cada um dos parâmetros de análise (Pi). Tendo em 

conta as características do subsistema de Chelas, optou-se por atribuir maior peso aos parâmetros 

relacionados com o cumprimento de critérios de auto-limpeza em detrimento do  parâmetro 

relacionado com a erosão, pelo que se apresentam, no Quadro 5.5, os parâmetros avaliados e os 

respectivos ponderações propostas.  

Quadro 5.5 – Parâmetros avaliados e os respectivas ponderações. 

Parâmetros ou Factores de Avaliação Inspecção Limpeza

Assoreamento / deposição de sedimentos 30% 50%

Erosão / turbulência 15% 0%

Ocorrência de septicidade 15% 0%

Material e idade ou época de construção 
do colector

10% 5%

Redução de secção 10% 20%

Câmara de visita com queda 5% 0%

Câmara de visita com "retenção" 5% 15%

Funcionamento deficiente por obstrução 0% 5%

Impacto ou magnitude da ocorrência 10% 5%
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Outro aspecto que, de acordo com o exposto no capítulo 4 terá de ser adaptado ao caso de estudo, é 

a distribuição das operações de inspecção e limpeza previstas no Quadro 4.3 para tempo seco e 

tempo húmido. Esta distribuição acaba por ser uma função de vários factores, nomeadamente do tipo 

de regime hidrológico e da avaliação de risco efectuada. Relativamente ao regime hidrológico, 

refira-se que, em ano médio na região de Lisboa, ocorre precipitação em cerca de um terço dos dias 

do ano. No entanto, a influência da precipitação não se restringe aos dias em que efectivamente 

chove, dado que o impacto dos eventos de precipitação se pode arrastar por alguns dias no meio 

receptor. Optou-se por considerar que as condições de tempo húmido correspondem a cerca de 

metade do ano (num total de seis meses). 

Por outro lado, é preciso que a afectação em horas x equipa seja equilibrada todo o ano, para evitar 

um sub ou sobre-dimensionamento das equipas em cada um dos períodos (tempo húmido e tempo 

seco). Atendendo que a frequência das operações está intimamente relacionada com a classe de 

risco, a redistribuição está dependente dos resultados da avaliação. Assim e para o presente caso de 

estudo, optou-se por inspeccionar e limpar os trechos de “Risco Baixo” durante o tempo seco e, 

preferencialmente, limpar os trechos de “Risco Médio” em tempo húmido. Apresenta-se, no  

Quadro 5.6, a redistribuição considerada para o Subsistema de Chelas.  

Por fim, foi necessário estimar durações médias para cada uma das operações de inspecção e 

limpeza, o que deverá ser ajustado em função das características de cada sistema de drenagem. De 

facto, num sistema com características rurais, onde o acesso de homens e veículos à rede de 

drenagem não é fácil, cada uma das operações será mais demorada do que num sistema de 

drenagem essencialmente urbano. Assim, de acordo com informação recolhida junto a empresas da 

especialidade, foi considerada uma duração de 20 minutos para inspeccionar cada câmara de visita, 

enquanto que para a operação de limpeza optou-se por considerar um valor de referência médio de 

quatro minutos por cada metro de colector a limpar (ou seja, 15 m/hora). As durações apresentadas 

incluem o tempo para executar a operação em si mas igualmente o tempo de deslocação entre locais. 

Quadro 5.6 – Frequência de operações de inspecção e limpeza por classe de risco, tipo de infra-estrutura e 

período do ano (tempo seco e tempo húmido). 

Frequência de Operações

Inspecção Limpeza

Câmaras de visita Mensal Bimensal 50% por ano - -

Trechos de colectores - - - Semestral 10% 10% por Ano

Câmaras de visita Mensal Bimensal - - - -

Trechos de colectores - - - Semestral 40% -
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5.4 RESULTADOS DA APLICAÇÃO DO MODELO 

A metodologia proposta no âmbito da presente dissertação é aplicada, de forma independente, para 

as operações de inspecção e de limpeza. Para cada uma das operações, a aplicação da abordagem 

ou modelo produz dois tipos de resultados:  

• classificação do sistema de drenagem atendendo às classes de risco consideradas; 

• dimensionamento dos recursos a afectar para a operação proactiva do sistema de drenagem.  

No que se refere à avaliação de risco, obteve-se a distribuição do sistema de drenagem em função de 

cada uma das classes de risco consideradas. No Quadro 5.7 apresentam-se, para a operação de 

inspecção, os resultados da avaliação de risco de funcionamento deficiente para cada um dos 

principais interceptores que compõem o subsistema de Chelas. No Quadro 5.8 apresentam-se, para a 

operação de limpeza, os resultados da avaliação de risco de funcionamento deficiente para cada um 

dos principais interceptores. No Anexo C, apresentam-se, individualmente para cada câmara de 

visita/trecho, os seguintes resultados: 

• classificação obtida em cada um dos parâmetros ou factores de análise; 

• classificação global obtida pela aplicação da equação ( 1 ) tendo em conta as ponderações 

expressas no Quadro 5.5;  

• distribuição por classe de risco para a operação de inspecção e limpeza; 

• número de câmaras de visita a inspeccionar e metros de colector a limpar em tempo seco e 

tempo húmido. 

Quadro 5.7 – Resultados da avaliação de risco para a operação de inspecção, em função da classe de risco. 

Interceptor da Estrada de Chelas 32% 18% 20% 63%

Emissário I 6% 29% 14% 57%

Interceptor de Chelas 36% 13% 29% 58%

Interceptor de Xabregas 26% 9% 15% 76%

TOTAL 100% 14% 22% 64%

Risco 
Elevado

Risco 
Médio

Risco 
Baixo

Peso na 
rede

Zona da rede de drenagem
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Quadro 5.8 –Resultados da avaliação de risco para a operação de limpeza, em função da classe de risco. 

Interceptor da Estrada de Chelas 37% 13% 22% 65%

Emissário I 4% 17% 25% 58%

Interceptor de Chelas 32% 7% 17% 76%

Interceptor de Xabregas 26% 32% 6% 62%

TOTAL 100% 16% 16% 68%

Zona da rede de drenagem
Risco 

Elevado
Risco 
Médio

Risco 
Baixo

Peso na 
rede

 

Os resultados do Quadro 5.7 e Quadro 5.8 deverão ser lidos como a percentagem da rede de 

drenagem classificada em cada uma das categorias de risco. No entanto, atendendo a que a 

operação de inspecção é feita a câmaras de visita (pontos específicos da rede), a percentagem é 

dada em número de trechos em cada categoria, enquanto que para a operação de limpeza a 

percentagem é dada em função do comprimento da rede em cada categoria. Tal significa, por 

exemplo, que 18 dos 125 trechos que compõem o subsistema de Chelas foram classificados como de 

risco elevado de funcionamento deficiente (14% do total). Por outro lado e no que toca à limpeza, 

527 m do total do subsistema (3296 m) apresentam um elevado risco de funcionamento deficiente 

(16% do total). 

De modo geral, pela observação do Quadro 5.7 e Quadro 5.8, constata-se que o subsistema de 

Chelas apresenta um desempenho relativamente positivo, com a grande maioria da rede de 

drenagem a ser classificada como de baixo risco (65% para a inspecção e 68% para a limpeza).  

No que toca à operação de inspecção (Quadro 5.7), apenas o Emissário I apresenta uma 

percentagem considerável classificada como de risco elevado (29%), no entanto, acaba por ter um 

peso pouco significativo uma vez o emissário apenas representa 6% do total de trechos. Esta 

classificação no Emissário I é, essencialmente, devida ao risco elevado de assoreamento (ver Anexo 

C), uma vez que são trechos com declive negativo (ver Anexo B). O efeito da classificação torna-se 

menos relevante na avaliação para efeitos de limpeza (apenas 17% classificado como de risco 

elevado) uma vez que são trechos relativamente curtos.  

Ainda no que respeita à avaliação para efeitos de inspecção, constata-se que o Interceptor de Chelas 

apresenta uma percentagem apreciável classificada com risco médio (29%), essencialmente devido à 

conjugação do tipo de material (ferro fundido), com elevado risco de erosão ou, em alguns trechos, 

elevado risco de assoreamento (ver Anexos B e C).  

No geral, no que toca á operação de inspecção, os trechos classificados com risco elevado resultam 

da combinação da classificação elevada em vários parâmetros. Por um lado, atendendo que a maior 

parte do sistema de drenagem foi executado em ferro fundido ou betão, a classificação para o 

parâmetro “material do colector” foi elevada na grande maioria dos trechos. Por outro lado, observam-

se classificações elevadas em vários parâmetros (assoreamento, septicidade e obstrução) em virtude 
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do sistema de drenagem se desenvolver com diâmetros e declives baixos. Por fim, a ocorrência de 

determinadas singularidades, como reduções de secção ou quedas acentuadas, completa a 

classificação geral. 

Quanto à avaliação para efeitos de limpeza, constata-se no Quadro 5.8, que o Interceptor de 

Xabregas apresenta uma percentagem significativa de trechos com risco elevado (32%), para o qual 

contribuem essencialmente riscos elevados de assoreamento e de ocorrência de septicidade, 

conjugado com a classificação elevada devido ao tipo de material. No Anexo C observa-se que, uma 

câmara de visita em particular possui, simultaneamente, duas singularidades (redução de secção e 

soleira desnivelada), o que conjugado com os restantes parâmetros resulta numa classificação de 

risco elevado. 

De modo geral, na avaliação em termos de limpeza, a percentagem de trechos classificados com 

risco elevado acaba por ser relativamente baixa (16%), dado que os interceptores com maior peso no 

comprimento total do sistema de drenagem (Interceptor da Estrada de Chelas e Interceptor de 

Chelas) acabam por ter percentagens relativamente baixas de trechos de elevado risco (13% e 7% 

respectivamente) diluindo a percentagem de trechos com risco elevado apreciavelmente elevada do 

Interceptor de Xabregas. Tal como para a avaliação para efeitos de inspecção, os parâmetros mais 

significativos para a classificação de risco elevado são o assoreamento, septicidade e material.  

Através da comparação dos resultados do Quadro 5.7 e Quadro 5.8 constata-se existir uma maior 

percentagem de trechos de risco elevado da avaliação em termos de limpeza do que para a 

inspecção (16% em vez de 14%), o que é facilmente explicado pela diferença na ponderação 

atribuída ao parâmetro assoreamento e que faz com que alguns trechos classificados como de risco 

médio para efeitos de inspecção sejam classificados como de risco elevado para efeitos de limpeza. 

De facto, verifica-se que a evolução dos trechos classificados como de risco médio é contrária à de 

risco elevado, reduzindo-se de 22% (na avaliação para efeitos de inspecção) para 16% (na avaliação 

para efeitos de limpeza). 

Em função da distribuição do sistema de drenagem por classe de risco (Quadro 5.7 e Quadro 5.8) e 

tendo presente as frequências de operação do Quadro 5.6, obtém-se, para tempo seco e tempo 

húmido, o número de inspecções médias por semana (Quadro 5.9) e o comprimento total de 

colectores a limpar por semana (Quadro 5.10), que combinado com a duração das respectivas 

operações referido em 5.3, produz as afectações médias em termos de horas x equipa. Para que os 

resultados possam ter representatividade, optou-se por apresentá-los numa base semanal.  
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Quadro 5.9 – Frequência e duração média de inspecções, por período hidrológico e em base semanal. 

Quantidade média Duração média Quantidade média Duração média 

[nº / semana] [horas / semana] [nº / semana] [horas / semana]

Interceptor da Estrada de Chelas 3 1.01 3 1.00

Emissário I 1 0.22 1 0.19

Interceptor de Chelas 3 1.13 3 0.96

Interceptor de Xabregas 0 0.01 1 0.42

Duração  média TOTAL 7 2.37 8 2.57

Zona da rede de drenagem

TEMPO HÚMIDOTEMPO SECO

 

Quadro 5.10 – Metros de colector a limpar e duração das limpezas, por período hidrológico e em base semanal. 

Quantidade média Duração média Quantidade média Duração média 

[m / semana] [horas / semana] [m / semana] [horas / semana]

Interceptor da Estrada de Chelas 10 m 0.68 10 m 0.68

Emissário I 1 m 0.10 2 m 0.10

Interceptor de Chelas 7 m 0.44 6 m 0.37

Interceptor de Xabregas 13 m 0.86 11 m 0.76

Duração  média TOTAL 31 m 2.08 29 m 1.91

TEMPO SECO TEMPO HÚMIDO

Zona da rede de drenagem

 

Pela observação do Quadro 5.9 constata-se que, em base semanal, o número de câmaras de visita 

necessário inspeccionar é relativamente baixo, o que de resto é concordante com o facto do 

subsistema de Chelas apresentar um desempenho relativamente positivo. Em termos de distribuição 

por tempo seco e tempo húmido, observa-se que existe um equilíbrio no número de inspecções, o 

que é conseguido concentrando no tempo seco a inspecção das câmaras classificadas como de 

baixo risco, que corresponde a 64% do total (Quadro 5.7). 

Relativamente à operação de limpeza, é possível constatar, pela observação do Quadro 5.10, que o 

comprimento de colectores a limpar por semana é relativamente reduzido e que um terço será no 

Interceptor de Xabregas, o que também seria expectável em virtude dos resultados deste interceptor 

na avaliação de risco. Por outro lado, tal como para a operação de inspecção, constata-se que existe 

um equilíbrio entre tempo seco e tempo húmido, com apenas 2 m de diferença. 

Para efeitos de dimensionamento dos recursos necessários afectar para a operação do subsistema 

de drenagem de Chelas, pode-se concluir que, no total, as operações de inspecção e limpeza 

representam praticamente 4h30m por semana (4,47 h/semana em tempo húmido e 4,48 h/semana 

em tempo seco). Desta forma, para efectuar uma operação proactiva da rede de drenagem, será 

necessário alocar uma equipa que se dedique meio dia de trabalho por semana à rede de drenagem, 

o que representará, em termos de recursos, dois operadores e um veículo de hidrodesentupimento 

com sucção a vácuo para efectuar as limpezas. 



 

   

 

74 

5.5 DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Tal como referido em 5.1, a escolha do subsistema de Chelas para a aplicação da metodologia 

proposta na presente dissertação assentou em diversos aspectos, sendo um dos mais relevantes a 

quantidade e qualidade da informação disponível sobre a exploração do sistema de drenagem.  

Os resultados apresentados no sub-capítulo 5.4 permitem concluir que o subsistema de Chelas 

apresenta um desempenho relativamente positivo no que toca ao risco de funcionamento deficiente. 

De facto, para efeitos de inspecção, apenas 14% dos trechos foram classificados como de risco 

elevado, ou seja, 18 dos 125 trechos que compõem o subsistema. Estes resultados são, 

essencialmente, devidos à existência de trechos contra-inclinados (declive negativo) ou com declive 

reduzido.  

Relativamente à operação de limpeza e atendendo a que o factor “assoreamento/deposição de 

sedimentos” acaba por ter um peso mais significativo, a percentagem de trechos classificados como 

de risco elevado sobe para 16%, o que significa que 527 m dos 3296 m que constituem o subsistema 

de Chelas apresentam um risco elevado de funcionamento deficiente pelo que deverão ser limpos 

com uma frequência mais elevada (semestralmente). 

Neste subsistema, algumas zonas problemáticas já se encontravam identificadas, pelo que as 

informações recolhidas junto dos operadores e responsáveis pela exploração do subsistema de 

Chelas revelaram-se muito importantes para afinar os resultados da metodologia proposta, tendo sido 

possível observar uma concordância entre zonas previamente identificadas como problemáticas e 

zonas classificadas como de risco elevado. 

Os resultados operacionais da presente abordagem permitem estimar ser necessário efectuar, em 

média, entre 7 e 8 inspecções a câmaras de visita por semana e limpar, em média, entre 29 e 31 m 

de colector igualmente por semana. Em termos de alocação de recursos, as operações de inspecção 

e limpeza obtidas através da presente abordagem implicam a afectação de cerca de meio dia de 

trabalho por semana de uma equipa de operação constituída por dois homens e equipada com um 

veículo de limpeza. 

Actualmente, no subsistema de Chelas, já é feita alguma operação preventiva, existindo uma equipa 

responsável pela operação das estações elevatórias, descarregadores de superfície e por todo o 

sistema de drenagem. Desta forma, em alguns locais da rede de drenagem são efectuadas 

inspecções e limpezas periódicas, existindo algumas rotinas, por exemplo após eventos de 

precipitação intensos.  

Apesar de já ser efectuada alguma operação preventiva, refira-se que a maior parte dos pontos 

actualmente inspeccionados e limpos são, na realidade, descarregadores, que não estão incluídos na 

avaliação de risco da presente metodologia de análise de desempenho e que deverão ser alvo de 

uma metodologia de avaliação específica.  
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Assim a informação obtida através da aplicação da presente metodologia, permitirá operar o 

subsistema de Chelas de forma proactiva e mais optimizada, complementando a informação já 

disponível sobre zonas problemáticas e prevenindo eventuais problemas futuros. Desta forma, será 

possível traçar rotinas sistematizadas de operação e limpeza da rede de drenagem, sendo possível 

enquadrá-las com a operação das restantes infra-estruturas, nomeadamente, estações elevatórias e 

descarregadores. 

Por outro lado, uma vez identificados os locais de risco elevado de funcionamento deficiente, será 

possível complementar as rotinas existentes e efectuar uma maior quantidade de inspecções após 

eventos de precipitação intensa e, desta forma, actuar de forma proactiva prevenindo problemas mais 

graves. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS DE EVOLUÇÃO 

DO MODELO 

No âmbito da presente dissertação é proposta uma abordagem não convencional para prioritizar e 

optimizar as operações de inspecção e de limpeza em sistemas de drenagem de águas residuais. 

Esta abordagem ou metodologia conduz, essencialmente, a procedimentos e acções proactivas e não 

reactivas na operação de sistemas de drenagem, tendo sido vocacionado essencialmente para 

colectores e câmaras de visita.  

A metodologia proposta baseia-se em “predição de risco” (em terminologia anglo-saxónica “failure 

orientated forecast”) e resulta da ponderação de nove factores principais, que incluem os “riscos” e o 

“impacto dos riscos” nas diversas vertentes do desempenho dos elementos de um sistema de 

drenagem. A agregação dos diversos factores analisados resulta numa classificação por cada trecho, 

que não deve entendida como um valor fixo e imutável, mas sim como uma “nuvem de probabilidade” 

em evolução, em função da expansão e modificação do sistema e em função da experiência e 

conhecimentos acumulados pelos operadores.  

Tal como referido, o grande objectivo e desafio da presente dissertação passou por desenvolver uma 

metodologia destinada à optimização da operação de sistemas de drenagem de águas residuais. 

Esta metodologia foi concebida de forma essencialmente expedita e pragmática, para que pudesse 

ser utilizada mesmo com pouca informação disponível e sem recorrer a ferramentas complexas, 

nomeadamente de modelação matemática de escoamento hidráulico, mas produzindo resultados que 

permitissem a operação dos sistemas de drenagem de forma proactiva e alocando os recursos 

adequados para a exploração do mesmo.  

Os nove parâmetros considerados resultam de uma triagem efectuada e que teve em conta, em 

simultâneo, a “maior valia” para o resultado final em considerar um determinado parâmetro de análise 

e a dificuldade em obter a informação necessária para a consideração desse parâmetro. Da 

conjugação destas duas premissas, foram escolhidos os parâmetros que permitissem atingir uma boa 

relação maior valia/disponibilidade de informação. 

A informação de base que acaba por servir, directa ou indirectamente, para avaliar todos os 

parâmetros é a informação cadastral sobre o sistema de drenagem. Quanto mais actualizada estiver 

a informação cadastral, maior exactidão será possível obter com os resultados da metodologia.  

Os resultados obtidos através da aplicação da abordagem proposta ao subsistema de Chelas 

permitem concluir que foi possível atingir o principal objectivo traçado, desenvolver a viabilidade de 

aplicação de uma metodologia expedita de avaliação. 
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Comparando a metodologia da presente dissertação com as metodologias referidas no capítulo 3, 

pode-se afirmar que, na generalidade, existem diferenças consideráveis. Uma das abordagens que 

mais se aproximam da presente será a Failure Mode Effect and Criticality Analysis (FMECA), descrita 

por Duncan (Duncan e Arthur, 2005 e 2006), que assenta, igualmente, numa análise de risco e que 

teve em consideração alguns dos factores considerados no âmbito da presente dissertação. No 

entanto, pelo que foi possível depreender, esta abordagem ainda se encontra em desenvolvimento e 

numa fase conceptual, não tendo sido divulgadas quais as classificações atribuídas às diversas 

categorias de cada parâmetro nem os pesos relativos entre os diversos parâmetros.  

A abordagem Chilena (Vicente, 2004) também apresenta algumas semelhanças com a presente 

metodologia, pois pretende resolver uma questão prática – entupimentos frequentes e consequentes 

inundações – e está focada na avaliação dos pontos problemáticos com risco de entupimento, com o 

objectivo de prioritizar as zonas onde deverão ser efectuadas limpezas frequentes. 

Verificou-se, igualmente, que estão a ser desenvolvidos diversos software (CARE-S e HYDROPLAN) 

com o objectivo de dotar as entidades gestoras de ferramentas de gestão das infra-estruturas. Ambos 

os projectos, recentemente concluídos, foram financiados por fundos comunitários, existindo uma 

expectativa elevada em redor da aplicação dos software, inclusivamente pelos elevados valores de 

investimento envolvidos. A aplicação prática do CARE-W, “homólogo” do CARE-S para a gestão de 

redes de abastecimento de água potável, encontra-se em fase mais adiantada de desenvolvimento e 

prevê-se que a sua aplicação permita poupar cerca de 20 % nos encargos anuais com a operação e 

manutenção das redes de abastecimento (Sægrov e Schiling, 2004), o que poderá significar, na 

Europa, uma poupança na ordem dos 1.000 M€/ano, tendo em conta estimativas que apontam para 

um encargo anual de 5.000 M€ com a manutenção das redes de abastecimento de água. 

As restantes abordagens e nomeadamente o “controlo em tempo real” e a “gestão de património”, 

acabam por ser consideravelmente distintas. São abordagens que permitem optimizar o desempenho 

dos sistemas de drenagem, prevenindo descargas no meio receptor e antecipando problemas 

estruturais. Realisticamente, a evolução futura deverá ser nesse sentido, conjugando o controlo em 

tempo real com os sistemas de informação geográfica, de modo a permitir uma gestão eficaz do 

património e dos recursos. No entanto, este tipo de abordagem apresenta alguns problemas que 

tornam a sua aplicação em larga escala complexa, nomeadamente o facto dos resultados assentarem 

em simulação dinâmica do comportamento hidráulico do sistema, o que implica possuir informação de 

base bastante detalhada, constantemente actualizada e validada (inspecções CCTV, levantamentos 

cadastrais, entre outros). 

Deste modo, a complexidade da aplicação destas metodologias torna-as pouco atractivas para as 

entidades gestoras, pelo que apenas para os sistemas de maior dimensão (como Berlim, Barcelona, 

Viena), se considera muitas vezes viável (inclusivamente do ponto de vista económico) aplicar este 

tipo de abordagem. 
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No caso concreto de Portugal, existem diversas empresas e instituições com experiência em 

modelação hidrodinâmica e que teriam capacidade para aplicar este tipo de metodologia. No entanto, 

a quantidade, extensão, detalhe e qualidade dos dados de base tornam a aplicação complexa, 

sobretudo se se considerar a sua aplicação a cidades mais pequenas. 

Esta dificuldade acaba por estar na origem da opção por metodologias mais expeditas, possíveis de 

aplicar a todos os sistemas nacionais, o que acaba por estar presente nos objectivos traçados no 

âmbito da presente dissertação. 

Crê-se, ainda, que a metodologia de optimização da operação de sistemas de drenagem de água 

residuais proposta possa vir a ser posteriormente desenvolvida, em estudos futuros, nomeadamente 

no que se refere à “afinação” dos parâmetros de análise considerados. 

Essa afinação passará por uma análise de sensibilidade mais extensa, pela aplicação da metodologia 

a diversos sistemas de drenagem, com características distintas dos sistemas agora considerados, 

sendo possível afinar as categorias de análise e as classificações respectivas, bem como criar 

categorias intermédias que confiram mais exactidão aos resultados da metodologia. 

Os pesos relativos considerados para cada parâmetro poderão ser, igualmente, alvo de uma análise 

de sensibilidade mais profunda. Poder-se-á pensar em criar um conjunto de critérios de avaliação 

preliminar do sistema, ao nível macro, para balizar a importância relativa que cada parâmetro deverá 

assumir na avaliação multi-critério.  

Por exemplo, num sistema de drenagem situado numa zona essencialmente plana, o risco de 

ocorrência de problemas por assoreamento será mais importante que outros factores, pelo que o 

peso relativo do parâmetro “assoreamento/deposição de sedimentos” deverá ser maior. No campo 

oposto, num sistema localizado numa zona com declives acentuados, o risco de ocorrência de 

problemas por erosão será mais elevado que o risco de assoreamento, pelo que o peso relativo do 

parâmetro “erosão/turbulência” deverá ser mais elevado, reduzindo o peso do parâmetro 

“assoreamento/deposição de sedimentos”. 

Nesta fase, foram considerados os nove parâmetros descritos no sub-capítulo 4.3, no entanto, outros 

parâmetros ou factores poderão, no futuro, intervir na matriz de avaliação de risco, nomeadamente:  

• tipo de efluente (doméstico, industrial) – por exemplo, a elevada concentração de gorduras no 

efluente potencia problemas de assoreamento e entupimento; 

• ocupação do terreno circundante (residencial, industrial/comercial, zona verde, entre outros) – 

poderá ser importante para aferir a gravidade do impacto em caso de inundações provocadas 

pelo funcionamento deficiente do sistema de drenagem; 

• intensidade de tráfego – caso seja necessário efectuar intervenções em zonas de tráfego 

elevado, as perturbações e inconvenientes serão consideravelmente mais elevados que numa via 

secundária, logo torna-se mais importante operar de forma proactiva; 

• tipo de solo envolvente – para aferir quais as consequências em caso de infiltração/exfiltração; 
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• existência de árvores (e raízes) – associado ao risco de danificar as infra-estruturas (colectores 

e câmaras de visita); 

• frequência de queixas e histórico de ocorrências – para identificar locais ou áreas 

tendencialmente problemáticas.  

Como notas finais referem-se dois aspectos que se consideram importantes reter. Em primeiro lugar, 

não obstante um dos principais objectivos da presente dissertação passar por contribuir para que um 

sistema de drenagem de águas residuais seja operado de forma proactiva e não reactiva, não será 

razoável ambicionar que deixará de ser necessário actuar de forma reactiva, atendendo que será 

extremamente complicado controlar todas as variáveis que podem colocar em causa o correcto 

funcionamento de um sistema de drenagem. De facto, algumas das metodologias já aplicadas, 

nomeadamente em Santiago do Chile, permitem apenas observar reduções significativas no número 

de intervenções em situações de emergência (reactiva). Assim, para dimensionar correctamente os 

recursos a afectar à operação de uma rede de drenagem de águas residuais, é necessário ter em 

conta a operação reactiva, para que as tarefas respeitantes à operação proactiva não sejam 

afectadas quando for necessário direccionar os recursos para acudir a situações de emergência. 

Por último, a aplicação da presente metodologia a um determinado sistema de drenagem constitui um 

processo dinâmico e iterativo, que deve poder evoluir e produzir resultados ajustados às 

especificidades do sistema de drenagem em causa. Para tal, é desejável que a opinião dos 

operadores seja tida em consideração para a avaliação do desempenho da rede de drenagem, o que 

se traduz pela possível atribuição de valores ao coeficiente de agravamento ou de desagravamento 

“K” da equação geral de cálculo do modelo ( 1 ).  
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ANEXO A – ANÁLISES DE SENSIBILIDADE PARA O PARÂMETRO 
ASSOREAMENTO/DEPOSIÇÃO DE SEDIMENTOS 

 

Tal como referido no sub-capítulo 4.3.1, foi efectuada uma análise de sensibilidade para determinar a 

matriz de avaliação de risco do parâmetro assoreamento/deposição de sedimentos. 

Tendo em conta a equação de Gauckler-Manning-Strickler ( 2 ), para determinar as inclinações para a 

classificação de risco moderado, foi necessário assumir valores para o coeficiente de Strickler e a 

altura de escoamento, dada pela relação h/D. A classificação de risco moderado é atribuída para 

trechos que não atinjam a velocidade de 1,2 m/s, sendo o risco baixo para os casos em que a 

velocidade seja superior a 1,2 m/s. Assim, para cada diâmetro, o risco será moderado caso não seja 

atingido o declive expresso no Quadro A. 1, sendo baixo para declives superiores. 

A análise de sensibilidade foi efectuada considerando dois coeficientes distintos, 75 e 85 m1/3/s e três 

relações h/D; 0,2, 0,5 e 0,7. Os resultados obtidos apresentam-se no Quadro A. 1. 

Quadro A. 1 – Análises de sensibilidade para o parâmetro assoreamento/deposição de sedimentos. 

[mm] h/D = 0,2 h/D = 0,5 h/D = 0,7 h/D = 0,2 h/D = 0,5 h/D = 0,7
200 3.67% 1.39% 1.11% 2.86% 1.08% 0.86%
300 2.14% 0.81% 0.65% 1.67% 0.63% 0.50%
315 2.00% 0.76% 0.60% 1.56% 0.59% 0.47%
500 1.08% 0.41% 0.33% 0.84% 0.32% 0.25%
600 0.85% 0.32% 0.26% 0.66% 0.25% 0.20%
900 0.49% 0.19% 0.15% 0.38% 0.15% 0.12%

1000 0.43% 0.16% 0.13% 0.33% 0.13% 0.10%

K = 75 m1/3/s

Declive, i [%]

K = 85 m1/3/s
Diâmetro

 

Pode observar-se que o declive reduz-se cerca de 20% quando a relação h/D aumenta de 0,5 para 

0,7 o que acaba por ser uma diferença moderada. No entanto, o declive aumenta bastante quando se 

reduz a relação h/D de 0,5 para 0,2 com um aumento de cerca de 164%. Os resultados mostram que 

a redução da relação h/D penaliza o declive mínimo para o qual é atingida a velocidade de 

escoamento de 1,2 m/s, sendo demasiado penalizadora quando se reduz a relação de 0,5 para 0,2. 

No que toca ao coeficiente de Strickler, constata-se quer existe uma redução de cerca de 22% no 

declive mínimo para o cumprimento do critério, quando se aumenta o coeficiente de 75 para 85 m1/3/s, 

o que corresponde a uma redução moderada. 
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ANEXO B – ANÁLISES DE SENSIBILIDADE PARA O PARÂMETRO 
EROSÃO/TURBULÊNCIA 

 

Tal como referido no sub-capítulo 4.3.2, foi efectuada uma análise de sensibilidade para determinar a 

matriz de avaliação de risco do parâmetro erosão/turbulência. 

A análise de sensibilidade foi efectuada para o risco elevado, que é obtido caso a velocidade de 

escoamento seja superior a 5 m/s, ou seja, sempre que, para cada diâmetro, o declive seja superior 

ao expresso no Quadro A. 2. 

A análise para o caso de risco moderado conduziria a resultados semelhantes em termos relativos, 

pelo que teria pouca representatividade. Assim, tendo em conta a equação de Gauckler-Manning-

Strickler ( 2 ), foi necessário assumir valores para o coeficiente de Strickler e a altura de escoamento, 

dada pela relação h/D. A análise de sensibilidade foi efectuada considerando dois coeficientes 

distintos, 75 e 85 m1/3/s e três relações h/D, 0,2; 0,5 e 0,7. Os resultados obtidos apresentam-se no  

Quadro A. 2. 

Quadro A. 2 - Análises de sensibilidade para o parâmetro erosão/turbulência. 

[mm] h/D = 0,2 h/D = 0,5 h/D = 0,7 h/D = 0,2 h/D = 0,5 h/D = 0,7
200 63.8% 24.1% 19.2% 49.7% 18.8% 15.0%
300 37.1% 14.1% 11.2% 28.9% 10.9% 8.7%
315 34.8% 13.2% 10.5% 27.1% 10.3% 8.2%
500 18.8% 7.1% 5.7% 14.6% 5.5% 4.4%
600 14.7% 5.6% 4.4% 11.5% 4.3% 3.5%
900 8.6% 3.2% 2.6% 6.7% 2.5% 2.0%

1000 7.5% 2.8% 2.3% 5.8% 2.2% 1.8%

Diâmetro
Declive, i [%]

K = 75 m1/3/s K = 85 m1/3/s

 

Efectuou-se, igualmente, uma análise à variação da inclinação em função da relação h/D, mantendo a 

velocidade de escoamento (5 m/s), o diâmetro (500 mm) e o coeficiente de Strickler (75 m1/3/s) fixos. 

O resultado desta análise apresenta-se na Figura A. 1. 

Relativamente ao coeficiente de Strickler, observa-se que a variação do declive é moderada, com 

uma redução de cerca de 20% com o aumento o coeficiente de 75 para 85 m1/3/s. Tendo em conta 

que os critérios de selecção considerados para o critério “assoreamento/deposição de sedimentos” se 

mantém, optou-se por manter o coeficiente de 75 m1/3/s. 

Relativamente à altura de escoamento, os resultados do Quadro A. 2 e da Figura A. 1 permitem inferir 

que o declive se altera significativamente em função altura de escoamento para relações h/D até 0,5.  
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A partir desta altura e até à altura correspondente à secção cheia, a relação assemelha-se a uma 

parábola, sendo que o valor para meia secção é igual ao valor para secção cheia, o que é facilmente 

explicado uma vez que o raio hidráulico (R da equação de Gauckler-Manning-Strickler) é, em ambos 

os casos, igual a D/4 (D = diâmetro). 
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Figura A. 1 – Relação h/D em função da inclinação do colector, com diâmetro, velocidade de escoamento 

coeficiente de Strickler fixos. 
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ANEXO C – CARACTERIZAÇÃO DETALHADA DOS 
INTERCEPTORES DO SUBSISTEMA DE CHELAS 

Quadro A. 3 – Caracterização detalhada dos interceptores do subsistema de Chelas. 

Câmara de Distância Conduta Prof. à soleira

visita Origem Perfis Diâm. Material Inclinação Mont. Jus.
[ - ] [m] [m] [mm] [ - ] [%] [m] [m]

Interceptor da Estrada de Chelas
1401.0010.02 - 1401.0350.00 (Perfil 01)

1401.0010.02 0.00 - - - - 3.88 3.88
1401.0010.00 1.79 1.79 500 Betão 8.04% 3.98 4.702
1401.0020.00 18.96 17.17 500 Grés 0.87% 4.75 4.77
1401.0030.00 60.29 41.32 500 Grés 1.22% 4.3 5.637
1401.0040.00 120.93 60.64 500 Grés 1.48% 4.94 5.78
1401.0050.00 175.90 54.98 500 Grés 1.28% 5.29 5.31
1401.0060.00 202.80 26.90 500 Grés 1.54% 5.39 5.405
1401.0070.00 206.32 3.52 500 Grés 1.62% 5.34 5.363
1401.0080.00 247.60 41.28 500 Grés 0.88% 3.37 4.095
1401.0090.00 281.33 33.73 500 Grés 1.30% 2.54 2.53
1401.0100.00 316.68 35.35 500 Grés 0.72% 1.9 1.926
1401.0110.00 346.64 29.97 500 Grés 1.12% 2.23 4.003
1401.0120.00 353.13 6.49 1000 Betão -1.87% 3.7 3.73
1401.0130.00 372.48 19.35 1000 Betão 0.06% 3.4 3.43
1401.0140.00 404.93 32.45 1000 Betão 0.11% 3.2 3.26
1401.0150.00 431.63 26.69 1000 Betão 0.54% 3.2 3.2
1401.0160.00 446.46 14.83 0.80x1.20 Betão 1.43% 3.32 3.32
1401.0170.00 464.24 17.79 0.80x1.20 Betão 0.53% 3.28 3.28
1401.0180.00 475.10 10.86 0.80x1.20 Betão 0.21% 3.24 3.24
1401.0190.00 501.50 26.40 0.80x1.20 Betão 0.62% 3.25 3.25
1401.0200.00 544.03 42.52 0.80x1.20 Betão 0.74% 3.32 3.32
1401.0210.00 576.63 32.61 0.80x1.20 Betão 1.00% 3.44 3.44
1401.0220.00 609.27 32.64 0.80x1.20 Betão 0.27% 3.34 3.34
1401.0230.00 641.77 32.50 0.80x1.20 Betão 0.61% 3.34 3.34
1401.0240.00 699.96 58.19 0.80x1.20 Betão 0.43% 3.03 3.03
1401.0250.00 736.42 36.46 0.80x1.20 Betão 1.36% 3.26 3.28
1401.0260.00 789.95 53.52 0.80x1.20 Betão 0.56% 3.03 3.53
1401.0270.00 820.83 30.89 1000 Betão 0.45% 3.5 3.52
1401.0280.00 823.39 2.55 1.20x1.40 Betão -1.57% 3.44 3.58
1401.0290.00 888.16 64.77 1200 Fibrocimento 0.43% 3.29 3.31
1401.0300.00 944.42 56.26 1200 Fibrocimento -0.04% 2.8 2.82
1401.0310.00 976.14 31.72 1200 Fibrocimento -0.09% 2.51 2.53
1401.0320.00 1023.05 46.91 1200 Fibrocimento 0.12% 2.24 2.255
1401.0330.00 1066.91 43.86 1200 Fibrocimento 0.14% 1.97 1.97
1401.0340.00 1079.47 12.56 1200 Fibrocimento 0.22% 2.04 2.062
1401.0350.00 1095.84 16.38 1200 Fibrocimento 0.05% 1.63 1.652

1401.0110.06 - 1401.0110.00 (Perfil 02)
1401.0110.06 0.00 - - - - 6.21 6.21
1401.0110.04 11.16 11.16 600 Betão 11.29% 7.5 7.51
1401.0110.02 37.32 26.16 600 Betão -2.41% 5.49 5.51
1401.0110.01 76.89 39.57 600 Betão 0.99% 2.43 2.43
1401.0110.00 113.95 37.06 600 Betão 1.10% 2.66 4.003

1401.0120.06 - 1401.0120.00 (Perfil 03)
1401.0120.06 0.00 - - - - 2.81 2.452
1401.0120.04 2.86 2.86 300 Betão 19.69% 2.63 3.147
1401.0120.02 14.95 12.09 400 PVC 8.33% 2.47 2.492
1401.0120.00 20.59 5.63 500 PVC 8.33% 2.6 3.73  
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Quadro A. 3 – Caracterização detalhada dos interceptores do subsistema de Chelas.(cont.) 

Câmara de Distância Conduta Prof. à soleira

visita Origem Perfis Diâm. Material Inclinação Mont. Jus.
[ - ] [m] [m] [mm] [ - ] [%] [m] [m]

Emissário I
1401.0360.00 - 1401.0350.00 (Perfil 04)

1401.0360.00 0.00 - - - - 3.16 3.16
1401.0370.00 13.55 13.55 500 PVCC 9.59% 2.85 2.99
1401.0380.00 37.35 23.79 315 PVCC 2.56% 2.05 3.75
1401.0390.00 47.92 10.57 315 PVCC 13.62% 1.41 2.198
1401.0400.00 61.85 13.93 315 PEAD -3.93% 2 2.02
1401.0410.00 126.33 64.48 315 PEAD 1.89% 0.86 1
1401.0420.00 137.43 11.10 315 PEAD -4.41% 0.35 0.53
1401.0350.00 147.66 10.23 315 PEAD 4.67% 0.85 1.652

Interceptor de Chelas
1402.0010.00 - EE08 (Perfil 05)

1402.0010.00 0.00 - - - - 2.75 3
EE08 5.49 5.49 400 FF 0.00% 3.14 3.43

1402.0020.00 - EE09 (Perfil 06)
1402.0020.00 0.00 - - - - 2.059 2.059
1402.0030.00 4.93 4.93 400 FF 32.64% 3.56 3.551
1402.0040.00 38.85 33.92 400 FF 1.24% 2.9 2.921
1402.0050.00 79.01 40.16 400 FF 1.18% 2.24 2.185
1402.0060.00 132.31 53.30 400 FF 1.21% 2.72 2.697
1402.0070.00 164.64 32.33 400 FF 1.42% 3.15 3.14
1402.0080.00 197.58 32.94 400 FF 0.97% 2.93 2.92
1402.0090.00 226.11 28.53 400 FF 1.23% 2.96 2.97
1402.0095.00 242.68 16.57 400 FF 0.30% 4.01 4.01
1402.0100.00 245.58 2.90 400 FF 0.69% 4.32 4.33
1402.0110.00 263.47 17.90 400 FF 3.02% 5.15 5.169
1402.0120.00 267.98 4.50 400 FF -2.20% 5.2 5.21
1402.0130.00 283.84 15.86 400 FF 2.65% 5.57 5.51
1402.0140.00 287.80 3.96 500 FF 0.76% 5.83 5.91

EE09 295.42 7.62 700 FF -0.39% 5.78 6.01
1402.0030.06 - 1402.0030.00 (Perfil 07)

1402.0030.06 0.00 - - - - 1.94 2.042
1402.0030.04 5.15 5.15 400 FF 2.47% 1.85 1.873
1402.0030.02 22.20 17.05 400 FF 2.28% 3.01 3.021
1402.0030.00 28.42 6.22 400 FF -0.82% 2.8 3.551

1402.0030.08 - 1402.0030.02 (Perfil 08)
1402.0030.08 0.00 - - - - 2.15 2.215
1402.0030.02 7.79 7.79 400 FF 4.22% 1.81 3.021

1402.0150.00 - 1402.0140.00 (Perfil 9)
1402.0150.00 0.00 - - - - 1.2 2.38
1402.0160.00 3.27 3.27 400 FF 18.21% 2.96 3.225
1402.0170.00 40.91 37.65 400 FF 3.48% 3.7 4.37
1402.0180.00 67.86 26.94 400 FF 4.82% 4.55 4.58
1402.0190.00 85.66 17.81 400 FF 3.29% 5.06 5.024
1402.0200.00 90.74 5.08 400 FF 12.60% 4.88 5.12
1402.0210.00 107.17 16.42 400 FF -3.35% 5.01 5.1
1402.0140.00 112.84 5.67 400 FF 18.34% 5.63 5.91

1402.0140.04 - 1402.0140.00 (Perfil 10)
1402.0140.04 0.00 - - - - 5.96 6.08
1402.0140.03 2.75 2.75 400 FF 1.82% 6.08 6.03
1402.0140.02 9.89 7.14 700 FF -0.28% 5.74 6.24
1402.0140.00 20.10 10.21 700 FF -2.65% 5.9 5.91  
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Quadro A. 3 – Caracterização detalhada dos interceptores do subsistema de Chelas.(cont.) 

Câmara de Distância Conduta Prof. à soleira

visita Origem Perfis Diâm. Material Inclinação Mont. Jus.
[ - ] [m] [m] [mm] [ - ] [%] [m] [m]

Interceptor de Chelas
1402.0220.00 - EE10 (Perfil 11)

1402.0220.00 0.00 - - - - 2.21 2.224
1402.0230.00 3.82 3.82 700 FF 3.19% 2.41 2.608
1402.0240.00 48.27 44.45 700 FF 2.02% 3.84 3.86
1402.0250.00 98.28 50.01 700 FF 0.82% 3.19 3.21
1402.0260.00 137.73 39.44 700 FF 1.77% 3 3.02
1402.0270.00 173.43 35.71 700 FF 1.34% 3.02 3.04
1402.0280.00 180.33 6.90 700 FF 5.65% 3.23 3.4
1402.0290.00 199.24 18.91 700 FF 4.28% 2.97 3.43
1402.0300.00 228.61 29.37 700 FF 4.60% 2.76 3.27
1402.0310.00 271.45 42.84 700 FF 4.67% 2.65 3.43
1402.0320.00 314.04 42.59 700 FF 4.65% 2.89 3.21
1402.0330.00 364.13 50.09 700 FF 2.38% 2.1 2.12
1402.0340.00 426.73 62.61 700 FF 2.01% 2.61 2.63
1402.0350.00 476.40 49.67 700 FF 1.05% 2.77 2.79
1402.0360.00 510.01 33.61 700 FF 0.95% 2.96 2.98
1402.0370.00 555.72 45.71 700 FF 1.12% 3.21 3.23

EE10 566.10 10.38 700 FF 2.89% 3.75 4.65
1402.0230.02 - 1402.0230.00 (Perfil 12)

1402.0230.02 0.00 - - - - 1.12 1.263
1402.0230.00 8.68 8.68 400 FF 8.20% 1.81 2.608

1402.0270.04 - 1402.0270.00 (Perfil 13)
1402.0270.04 0.00 - - - 0.00% 2.27 2.57
1402.0270.02 5.02 5.02 400 FF 5.17% 2.73 3.01
1402.0270.00 11.44 6.42 400 FF 5.45% 3.05 3.04

Interceptor de Xabregas
1402.0530.00 - 1402.0400.00 (Perfil 14)

1402.0530.00 0.00 - - - - 2.5 2.738
1402.0540.00 9.65 9.65 400 FF 1.78% 2.21 3.108
1402.0550.00 37.89 28.24 400 FF 3.68% 2.13 2.96
1402.0560.00 65.81 27.93 400 FF 2.98% 1.94 3.047
1402.0570.00 90.92 25.11 400 FF 3.04% 2.14 2.407
1402.0580.00 114.42 23.50 400 FF 6.21% 2.32 2.801
1402.0590.00 151.70 37.29 400 FF 3.84% 2.1 2.229
1402.0600.00 178.30 26.59 400 FF 1.84% 2.03 2.15
1402.0610.00 197.62 19.32 400 FF 3.31% 2.46 2.811
1402.0620.00 213.61 15.99 400 FF 1.25% 2.9 2.92
1402.0630.00 275.75 62.14 400 FF 1.05% 3.15 3.158
1402.0640.00 324.78 49.03 400 FF 0.02% 3.22 3.21
1402.0650.00 386.26 61.49 500 FF -0.20% 2.95 3.04
1402.0660.00 444.94 58.68 500 FF 0.58% 3.28 3.249
1402.0670.00 470.73 25.79 500 FF 1.01% 3.46 3.26
1402.0680.00 513.02 42.29 500 FF 1.13% 3.67 3.67
1402.0400.00 539.49 26.47 400 FF 0.38% 3.77 3.91  
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Quadro A. 3 – Caracterização detalhada dos interceptores do subsistema de Chelas.(cont.) 

Câmara de Distância Conduta Prof. à soleira

visita Origem Perfis Diâm. Material Inclinação Mont. Jus.
[ - ] [m] [m] [mm] [ - ] [%] [m] [m]

Interceptor de Xabregas
1402.0375.00 - EE11 (Perfil 15)

1402.0375.00 0.00 - - - - 1.77 1.801
1402.0380.00 6.87 6.87 400 FF 14.64% 2.7 2.734
1402.0385.00 12.37 5.50 400 FF 1.45% 2.73 2.73
1402.0390.00 33.26 20.90 400 FF 1.48% 2.75 2.78
1402.0400.00 72.88 39.61 400 FF 1.21% 2.79 3.91
1402.0410.00 83.43 10.56 500 FF -1.19% 4.21 4.21

EE11 87.02 3.58 500 FF 4.13% 4.36 4.398
1402.0420.02 - EE11 (Perfil 16)

1402.0420.02 0.00 - - - - 4.17 3.83
1402.0420.00 2.81 2.81 200 PVC 2.49% 3.84 4.72
1402.0430.00 18.30 15.49 300 Grés -2.35% 3.03 3.074
1402.0440.00 35.88 17.58 300 Grés 3.91% 3.42 3.712
1402.0450.00 84.02 48.14 315 PVC 0.88% 3.92 4.004
1402.0460.00 88.59 4.57 315 PVC 0.39% 3.96 3.982
1402.0470.00 94.82 6.23 300 Betão 0.77% 4.08 4.032
1402.0480.00 124.06 29.24 315 PVC 1.12% 3.87 3.903
1402.0510.00 165.95 41.89 315 PVC 1.06% 3.72 3.784
1402.0515.00 213.02 47.07 300 Betão 1.04% 3.61 3.64
1402.0520.00 231.38 18.36 300 Betão 1.84% 4.19 4.213

EE11 235.22 3.85 300 Betão 5.25% 4.36 4.398  

 

Refira-se que cada linha do Quadro A. 3 representa uma câmara de visita, sendo cada trecho 

formado pelo colector entre a câmara de visita da linha em causa e a câmara de visita da linha 

anterior. Assim, constata-se que as primeiras linhas de cada perfil não possuem informação sobre o 

comprimento, diâmetro, material e inclinação. 

Como nota refira-se que, no Quadro A. 3, “FF” significa Ferro Fundido. 
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ANEXO D – RESULTADOS DETALHADOS DA AVALIAÇÃO DE 
RISCO, PARA O SUBSISTEMA DE CHELAS 

 

No presente anexo são apresentados os resultados da avaliação de risco efectuada para o caso de 

estudo da presente dissertação. 

Assim, para cada câmara de visita/trecho, são apresentadas as classificações obtidas para cada um 

dos parâmetros de avaliação considerados. Para cada uma das operações, inspecção e limpeza, é 

apresentada a classificação ponderada que origina a distribuição de cada câmara de visita/trecho por 

cada uma das categorias de risco consideradas (elevado, médio ou baixo). Tendo por base esta 

distribuição, apresentam-se, para tempo seco (T. Seco) e tempo húmido (T. Húmido), o número total 

de inspecções a efectuar ou o número de metros de colector a limpar por ano e em cada um dos 

períodos. 

Pela observação do Quadro A. 4, constata-se que algumas câmaras de visita/trechos não possuem 

uma classificação total, nomeadamente no início ou final de cada perfil.  

Por um lado, algumas das câmaras identificadas correspondem, na realidade, a descarregadores que 

no subsistema de Chelas estão localizados na fronteira da rede em “alta” e em “baixa”. Atendendo 

que os descarregadores não fazem parte do âmbito da análise da presente dissertação, a avaliação a 

estes não é efectuada. Assim, todas as primeiras câmaras de visita de cada perfil não classificadas 

representam descarregadores. 

Constata-se, igualmente, que algumas das últimas câmaras de visita dos perfis não estão 

classificadas. Tendo em conta que alguns perfis representam ramais do interceptor principal, a última 

câmara de visita representa a câmara que pertence ao interceptor principal, logo terão sido avaliadas 

anteriormente. 

No caso da operação de limpeza, constata-te igualmente que todas as primeiras câmaras de cada 

perfil não se encontram classificadas, o que faz sentido uma vez que cada trecho é formado pela 

câmara de visita de uma determinada linha do quadro e pela câmara de visita da linha anterior. 

No Quadro A. 4, nas colunas respeitantes à classe de risco de cada infra-estrutura, “S” significa “Sim” 

e “N” significa “Não”. 
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Quadro A. 4 – Resultados detalhados da avaliação de risco para o subsistema de Chelas. 
Câmara de Parâmetros ou Factores de Análise Inspecção

visita Classificações Sub-capitulos 4.3.x Risco T. Seco T. Húmido Risco
[ - ] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL Elevado Médio Baixo [nº/período] [nº/período] TOTAL Elevado Médio Baixo [nº/período] [m/período] [nº/período] [m/período]

Interceptor da Estrada de Chelas
1401.0010.02 - 1401.0350.00 (Perfil 01)

1401.0010.02 1 0 1 0 0 1 1 1 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1401.0010.00 1 10 1 8 10 5 1 8 3 4.35 N S N 3.00 3.00 3.60 N S N 0.10 0.18 0.40 0.72
1401.0020.00 1 1 1 4 1 1 1 8 3 1.50 N N S 0.50 0.00 1.60 N N S 0.10 1.72 0.00 0.00
1401.0030.00 1 1 1 4 1 10 1 8 3 1.95 N N S 0.50 0.00 1.60 N N S 0.10 4.13 0.00 0.00
1401.0040.00 1 1 1 4 1 5 1 8 3 1.70 N N S 0.50 0.00 1.60 N N S 0.10 6.06 0.00 0.00
1401.0050.00 1 1 1 4 1 1 1 8 3 1.50 N N S 0.50 0.00 1.60 N N S 0.10 5.50 0.00 0.00
1401.0060.00 1 1 1 4 1 1 1 8 3 1.50 N N S 0.50 0.00 1.60 N N S 0.10 2.69 0.00 0.00
1401.0070.00 1 1 1 4 1 1 1 8 3 1.50 N N S 0.50 0.00 1.60 N N S 0.10 0.35 0.00 0.00
1401.0080.00 1 1 1 4 1 5 1 8 3 1.70 N N S 0.50 0.00 1.60 N N S 0.10 4.13 0.00 0.00
1401.0090.00 1 1 1 4 1 1 1 8 3 1.50 N N S 0.50 0.00 1.60 N N S 0.10 3.37 0.00 0.00
1401.0100.00 5 1 3 4 1 1 1 8 3 3.00 N N S 0.50 0.00 3.60 N S N 0.10 3.53 0.40 14.14
1401.0110.00 1 1 1 4 1 10 1 8 3 1.95 N N S 0.50 0.00 1.60 N N S 0.10 3.00 0.00 0.00
1401.0120.00 10 1 8 8 1 1 1 1 8 6.15 S N N 6.00 6.00 6.20 S N N 1.00 6.49 1.00 6.49
1401.0130.00 8 1 5 8 1 1 1 1 8 5.10 S N N 6.00 6.00 5.20 S N N 1.00 19.35 1.00 19.35
1401.0140.00 5 1 3 8 1 1 1 1 8 3.90 N S N 3.00 3.00 3.70 N S N 0.10 3.25 0.40 12.98
1401.0150.00 1 1 1 8 1 1 1 1 8 2.40 N N S 0.50 0.00 1.70 N N S 0.10 2.67 0.00 0.00
1401.0160.00 1 5 1 8 1 1 1 1 8 3.00 N N S 0.50 0.00 1.70 N N S 0.10 1.48 0.00 0.00
1401.0170.00 1 1 1 8 1 1 1 1 8 2.40 N N S 0.50 0.00 1.70 N N S 0.10 1.78 0.00 0.00
1401.0180.00 1 1 1 8 1 1 1 1 8 2.40 N N S 0.50 0.00 1.70 N N S 0.10 1.09 0.00 0.00
1401.0190.00 1 1 1 8 1 1 1 1 8 2.40 N N S 0.50 0.00 1.70 N N S 0.10 2.64 0.00 0.00
1401.0200.00 1 1 1 8 1 1 1 1 8 2.40 N N S 0.50 0.00 1.70 N N S 0.10 4.25 0.00 0.00
1401.0210.00 1 5 1 8 1 1 1 1 8 3.00 N N S 0.50 0.00 1.70 N N S 0.10 3.26 0.00 0.00
1401.0220.00 1 1 1 8 1 1 1 1 8 2.40 N N S 0.50 0.00 1.70 N N S 0.10 3.26 0.00 0.00
1401.0230.00 1 1 1 8 1 1 1 1 8 2.40 N N S 0.50 0.00 1.70 N N S 0.10 3.25 0.00 0.00
1401.0240.00 1 1 1 8 1 1 1 1 8 2.40 N N S 0.50 0.00 1.70 N N S 0.10 5.82 0.00 0.00
1401.0250.00 1 5 1 8 1 1 1 1 8 3.00 N N S 0.50 0.00 1.70 N N S 0.10 3.65 0.00 0.00
1401.0260.00 1 1 1 8 1 1 1 1 8 2.40 N N S 0.50 0.00 1.70 N N S 0.10 5.35 0.00 0.00
1401.0270.00 1 1 1 8 10 1 1 1 8 3.30 N S N 3.00 3.00 3.50 N S N 0.10 3.09 0.40 12.35
1401.0280.00 10 1 8 8 1 1 1 1 8 6.15 S N N 6.00 6.00 6.20 S N N 1.00 2.55 1.00 2.55
1401.0290.00 1 1 1 8 10 1 1 1 8 3.30 N S N 3.00 3.00 3.50 N S N 0.10 6.48 0.40 25.91
1401.0300.00 10 1 8 8 1 1 1 1 8 6.15 S N N 6.00 6.00 6.20 S N N 1.00 56.26 1.00 56.26
1401.0310.00 10 1 8 8 1 1 1 1 8 6.15 S N N 6.00 6.00 6.20 S N N 1.00 31.72 1.00 31.72
1401.0320.00 5 1 3 8 1 1 1 1 8 3.90 N S N 3.00 3.00 3.70 N S N 0.10 4.69 0.40 18.76
1401.0330.00 5 1 3 8 1 1 1 1 8 3.90 N S N 3.00 3.00 3.70 N S N 0.10 4.39 0.40 17.54
1401.0340.00 1 1 1 8 1 1 1 1 8 2.40 N N S 0.50 0.00 1.70 N N S 0.10 1.26 0.00 0.00
1401.0350.00 8 1 5 8 1 1 1 1 8 5.10 S N N 6.00 6.00 5.20 S N N 1.00 16.38 1.00 16.38

Limpeza
Tempo Seco Tempo Húmido
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Quadro A. 4 – Resultados detalhados da avaliação de risco para o subsistema de Chelas. (cont.) 

Câmara de Parâmetros ou Factores de Análise Inspecção
visita Classificações Sub-capitulos 4.3.x Risco T. Seco T. Húmido Risco

[ - ] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL Elevado Médio Baixo [nº/período] [nº/período] TOTAL Elevado Médio Baixo [nº/período] [m/período] [nº/período] [m/período]
Interceptor da Estrada de Chelas

1401.0110.06 - 1401.0110.00 (Perfil 02)
1401.0110.06 1 0 1 0 0 1 1 1 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1401.0110.04 1 10 1 8 10 1 1 1 3 4.15 N S N 3.00 3.00 3.25 N S N 0.10 1.12 0.40 4.46
1401.0110.02 10 1 8 8 1 1 1 1 3 5.65 S N N 6.00 6.00 5.95 S N N 1.00 26.16 1.00 26.16
1401.0110.01 1 1 1 8 1 1 1 1 3 1.90 N N S 0.50 0.00 1.45 N N S 0.10 3.96 0.00 0.00
1401.0110.00 1 1 1 8 1 10 1 1 3 0.00 0.00 0.00 1.45 N N S 0.10 3.71 0.00 0.00

1401.0120.06 - 1401.0120.00 (Perfil 03)
1401.0120.06 1 0 1 0 0 1 10 1 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1401.0120.04 1 10 1 8 10 5 1 10 1 4.15 N S N 3.00 3.00 3.60 N S N 0.10 0.29 0.40 1.14
1401.0120.02 1 10 1 2 1 1 1 8 3 2.65 N N S 0.50 0.00 1.50 N N S 0.10 1.21 0.00 0.00
1401.0120.00 1 10 1 2 1 10 1 8 3 0.00 0.00 0.00 1.50 N N S 0.10 0.56 0.00 0.00

Emissário I
1401.0360.00 - 1401.0350.00 (Perfil 04)

1401.0360.00 1 0 1 1 0 1 1 1 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1401.0370.00 1 10 1 1 10 1 1 8 3 3.45 N S N 3.00 3.00 3.25 N S N 0.10 1.36 0.40 5.42
1401.0380.00 1 1 1 1 10 10 1 8 3 2.55 N N S 0.50 0.00 3.25 N S N 0.10 2.38 0.40 9.52
1401.0390.00 1 10 1 1 1 5 1 8 3 2.75 N N S 0.50 0.00 1.45 N N S 0.10 1.06 0.00 0.00
1401.0400.00 10 1 8 2 1 1 1 8 3 5.05 S N N 6.00 6.00 6.00 S N N 1.00 13.93 1.00 13.93
1401.0410.00 1 1 1 2 1 1 1 8 3 1.30 N N S 0.50 0.00 1.50 N N S 0.10 6.45 0.00 0.00
1401.0420.00 10 1 8 2 1 1 1 8 3 5.05 S N N 6.00 6.00 6.00 S N N 1.00 11.10 1.00 11.10
1401.0350.00 1 5 1 2 1 5 1 8 3 2.10 N N S 0.50 0.00 1.50 N N S 0.10 1.02 0.00 0.00

Interceptor de Chelas
1402.0010.00 - EE08 (Perfil 05)

1402.0010.00 1 0 1 0 0 1 1 1 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EE08 8 1 5 8 10 1 1 8 3 5.50 S N N 6.00 6.00 7.10 S N N 1.00 5.49 1.00 5.49

1402.0020.00 - EE09 (Perfil 06)
1402.0020.00 0 0 10 1 0 1 1 1 10 2.70 N N S 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1402.0030.00 1 10 10 8 10 1 1 8 3 5.50 S N N 6.00 6.00 3.60 N S N 0.10 0.49 0.40 1.97
1402.0040.00 1 1 1 8 1 1 1 8 3 1.90 N N S 0.50 0.00 1.80 N N S 0.10 3.39 0.00 0.00
1402.0050.00 1 1 1 8 1 1 10 8 3 2.35 N N S 0.50 0.00 3.15 N S N 0.10 4.02 0.40 16.06
1402.0060.00 1 1 1 8 1 1 10 8 3 2.35 N N S 0.50 0.00 3.15 N S N 0.10 5.33 0.40 21.32
1402.0070.00 1 1 1 8 1 1 1 8 3 1.90 N N S 0.50 0.00 1.80 N N S 0.10 3.23 0.00 0.00
1402.0080.00 1 1 1 8 1 1 1 8 3 1.90 N N S 0.50 0.00 1.80 N N S 0.10 3.29 0.00 0.00
1402.0090.00 1 1 1 8 1 1 1 8 3 1.90 N N S 0.50 0.00 1.80 N N S 0.10 2.85 0.00 0.00
1402.0095.00 8 1 5 8 1 1 1 8 3 4.60 N S N 3.00 3.00 5.30 S N N 1.00 16.57 1.00 16.57
1402.0100.00 5 1 3 8 1 1 1 8 3 3.40 N S N 3.00 3.00 3.80 N S N 0.10 0.29 0.40 1.16
1402.0110.00 1 5 1 8 1 1 1 8 3 2.50 N N S 0.50 0.00 1.80 N N S 0.10 1.79 0.00 0.00
1402.0120.00 10 1 8 8 1 1 1 8 3 5.65 S N N 6.00 6.00 6.30 S N N 1.00 4.50 1.00 4.50
1402.0130.00 1 1 1 8 1 1 10 8 3 2.35 N N S 0.50 0.00 3.15 N S N 0.10 1.59 0.40 6.35
1402.0140.00 5 1 3 8 1 1 1 8 3 3.40 N S N 3.00 3.00 3.80 N S N 0.10 0.40 0.40 1.58

EE09 10 1 8 8 1 1 1 1 5 5.85 S N N 6.00 6.00 6.05 S N N 1.00 7.62 1.00 7.62

Limpeza
Tempo Seco Tempo Húmido
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Quadro A. 4 – Resultados detalhados da avaliação de risco para o subsistema de Chelas. (cont.) 
Câmara de Parâmetros ou Factores de Análise Inspecção

visita Classificações Sub-capitulos 4.3.x Risco T. Seco T. Húmido Risco
[ - ] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL Elevado Médio Baixo [nº/período] [nº/período] TOTAL Elevado Médio Baixo [nº/período] [m/período] [nº/período] [m/período]

Interceptor de Chelas
1402.0030.06 - 1402.0030.00 (Perfil 07)

1402.0030.06 1 0 1 0 0 1 1 1 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1402.0030.04 1 1 1 8 10 1 1 8 3 2.80 N N S 0.50 0.00 3.60 N S N 0.10 0.51 0.40 2.06
1402.0030.02 1 1 1 8 1 1 1 8 3 1.90 N N S 0.50 0.00 1.80 N N S 0.10 1.70 0.00 0.00
1402.0030.00 10 1 8 8 1 5 1 8 3 0.00 0.00 0.00 6.30 S N N 1.00 6.22 1.00 6.22

1402.0030.08 - 1402.0030.02 (Perfil 08)
1402.0030.08 1 0 1 0 0 1 1 1 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1402.0030.02 1 5 1 8 10 10 1 8 3 0.00 0.00 0.00 3.60 N S N 0.10 0.78 0.40 3.12

1402.0150.00 - 1402.0140.00 (Perfil 9)
1402.0150.00 0 0 0 1 0 10 1 1 10 1.65 N N S 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1402.0160.00 1 10 1 8 10 1 1 8 3 4.15 N S N 3.00 3.00 3.60 N S N 0.10 0.33 0.40 1.31
1402.0170.00 1 5 1 8 1 5 1 8 3 2.70 N N S 0.50 0.00 1.80 N N S 0.10 3.76 0.00 0.00
1402.0180.00 1 5 1 8 1 1 1 8 3 2.50 N N S 0.50 0.00 1.80 N N S 0.10 2.69 0.00 0.00
1402.0190.00 1 5 1 8 1 1 10 8 3 2.95 N N S 0.50 0.00 3.15 N S N 0.10 1.78 0.40 7.12
1402.0200.00 1 10 1 8 1 1 1 8 3 3.25 N S N 3.00 3.00 1.80 N N S 0.10 0.51 0.00 0.00
1402.0210.00 10 1 8 8 1 1 1 8 3 5.65 S N N 6.00 6.00 6.30 S N N 1.00 16.42 1.00 16.42
1402.0140.00 1 10 1 8 1 1 1 8 3 0.00 0.00 0.00 1.80 N N S 0.10 0.57 0.00 0.00

1402.0140.04 - 1402.0140.00 (Perfil 10)
1402.0140.04 1 0 1 0 0 1 1 1 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1402.0140.03 1 1 1 8 10 1 10 8 3 3.25 N S N 3.00 3.00 4.95 N S N 0.10 0.27 0.40 1.10
1402.0140.02 10 1 8 8 1 1 1 1 5 5.85 S N N 6.00 6.00 6.05 S N N 1.00 7.14 1.00 7.14
1402.0140.00 10 1 8 8 1 1 1 1 5 0.00 0.00 0.00 6.05 S N N 1.00 10.21 1.00 10.21

1402.0220.00 - EE10 (Perfil 11)
1402.0220.00 0 0 10 1 0 1 1 1 10 2.70 N N S 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1402.0230.00 1 5 10 8 10 1 1 1 5 4.95 N S N 3.00 3.00 3.35 N S N 0.10 0.38 0.40 1.53
1402.0240.00 1 5 1 8 1 1 1 1 5 2.70 N N S 0.50 0.00 1.55 N N S 0.10 4.44 0.00 0.00
1402.0250.00 1 1 1 8 1 1 1 1 5 2.10 N N S 0.50 0.00 1.55 N N S 0.10 5.00 0.00 0.00
1402.0260.00 1 5 1 8 1 1 1 1 5 2.70 N N S 0.50 0.00 1.55 N N S 0.10 3.94 0.00 0.00
1402.0270.00 1 5 1 8 1 1 1 1 5 2.70 N N S 0.50 0.00 1.55 N N S 0.10 3.57 0.00 0.00
1402.0280.00 1 10 1 8 1 1 1 1 5 3.45 N S N 3.00 3.00 1.55 N N S 0.10 0.69 0.00 0.00
1402.0290.00 1 10 1 8 1 1 1 1 5 3.45 N S N 3.00 3.00 1.55 N N S 0.10 1.89 0.00 0.00
1402.0300.00 1 10 1 8 1 5 1 1 5 3.65 N S N 3.00 3.00 1.55 N N S 0.10 2.94 0.00 0.00
1402.0310.00 1 10 1 8 1 5 1 1 5 3.65 N S N 3.00 3.00 1.55 N N S 0.10 4.28 0.00 0.00
1402.0320.00 1 10 1 8 1 1 1 1 5 3.45 N S N 3.00 3.00 1.55 N N S 0.10 4.26 0.00 0.00
1402.0330.00 1 5 1 8 1 1 1 1 5 2.70 N N S 0.50 0.00 1.55 N N S 0.10 5.01 0.00 0.00
1402.0340.00 1 5 1 8 1 1 1 1 5 2.70 N N S 0.50 0.00 1.55 N N S 0.10 6.26 0.00 0.00
1402.0350.00 1 1 1 8 1 1 1 1 5 2.10 N N S 0.50 0.00 1.55 N N S 0.10 4.97 0.00 0.00
1402.0360.00 1 1 1 8 1 1 1 1 5 2.10 N N S 0.50 0.00 1.55 N N S 0.10 3.36 0.00 0.00
1402.0370.00 1 1 1 8 1 1 1 1 5 2.10 N N S 0.50 0.00 1.55 N N S 0.10 4.57 0.00 0.00

EE10 1 5 1 8 1 5 1 1 5 2.90 N N S 0.50 0.00 1.55 N N S 0.10 1.04 0.00 0.00
1402.0230.02 - 1402.0230.00 (Perfil 12)

1402.0230.02 1 0 1 0 0 1 1 1 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1402.0230.00 1 10 1 8 10 5 1 8 3 0.00 0.00 0.00 3.60 N S N 0.10 0.87 0.40 3.47

Limpeza
Tempo Seco Tempo Húmido
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Quadro A. 4 – Resultados detalhados da avaliação de risco para o subsistema de Chelas. (cont.) 
Câmara de Parâmetros ou Factores de Análise Inspecção

visita Classificações Sub-capitulos 4.3.x Risco T. Seco T. Húmido Risco
[ - ] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL Elevado Médio Baixo [nº/período] [nº/período] TOTAL Elevado Médio Baixo [nº/período] [m/período] [nº/período] [m/período]

Interceptor de Chelas
1402.0270.04 - 1402.0270.00 (Perfil 13)

1402.0270.04 8 0 5 0 0 1 1 1 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1402.0270.02 1 5 1 8 10 1 1 8 3 3.40 N S N 3.00 3.00 3.60 N S N 0.10 0.50 0.40 2.01
1402.0270.00 1 5 1 8 1 1 1 8 3 0.00 0.00 0.00 1.80 N N S 0.10 0.64 0.00 0.00

Interceptor de Xabregas
1402.0530.00 - 1402.0400.00 (Perfil 14)

1402.0530.00 1 0 1 0 0 1 1 1 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1402.0540.00 1 1 1 8 10 5 1 8 3 3.00 N N S 0.50 0.00 3.60 N S N 0.10 0.96 0.40 3.86
1402.0550.00 1 5 1 8 1 5 1 8 3 2.70 N N S 0.50 0.00 1.80 N N S 0.10 2.82 0.00 0.00
1402.0560.00 1 1 1 8 1 10 1 8 3 2.35 N N S 0.50 0.00 1.80 N N S 0.10 2.79 0.00 0.00
1402.0570.00 1 5 1 8 1 1 1 8 3 2.50 N N S 0.50 0.00 1.80 N N S 0.10 2.51 0.00 0.00
1402.0580.00 1 5 1 8 1 1 1 8 3 2.50 N N S 0.50 0.00 1.80 N N S 0.10 2.35 0.00 0.00
1402.0590.00 1 5 1 8 1 1 1 8 3 2.50 N N S 0.50 0.00 1.80 N N S 0.10 3.73 0.00 0.00
1402.0600.00 1 1 1 8 1 1 1 8 3 1.90 N N S 0.50 0.00 1.80 N N S 0.10 2.66 0.00 0.00
1402.0610.00 1 5 1 8 1 1 1 8 3 2.50 N N S 0.50 0.00 1.80 N N S 0.10 1.93 0.00 0.00
1402.0620.00 1 1 1 8 1 1 1 8 3 1.90 N N S 0.50 0.00 1.80 N N S 0.10 1.60 0.00 0.00
1402.0630.00 1 1 1 8 1 1 1 8 3 1.90 N N S 0.50 0.00 1.80 N N S 0.10 6.21 0.00 0.00
1402.0640.00 8 1 5 8 1 1 1 8 3 4.60 N S N 3.00 3.00 5.30 S N N 1.00 49.03 1.00 49.03
1402.0650.00 10 1 8 8 1 1 1 8 3 5.65 S N N 6.00 6.00 6.30 S N N 1.00 61.49 1.00 61.49
1402.0660.00 5 1 3 8 1 1 10 8 3 3.85 N S N 3.00 3.00 5.15 S N N 1.00 58.68 1.00 58.68
1402.0670.00 1 1 1 8 1 1 10 8 3 2.35 N N S 0.50 0.00 3.15 N S N 0.10 2.58 0.40 10.31
1402.0680.00 1 1 1 8 1 1 1 8 3 1.90 N N S 0.50 0.00 1.80 N N S 0.10 4.23 0.00 0.00
1402.0400.00 5 1 3 8 10 1 1 8 3 0.00 0.00 0.00 5.60 S N N 1.00 26.47 1.00 26.47

1402.0375.00 - EE11 (Perfil 15)
1402.0375.00 0 0 0 1 0 1 1 1 10 1.20 N N S 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1402.0380.00 1 10 1 8 10 1 1 8 3 4.15 N S N 3.00 3.00 3.60 N S N 0.10 0.69 0.40 2.75
1402.0385.00 1 1 1 8 1 1 1 8 3 1.90 N N S 0.50 0.00 1.80 N N S 0.10 0.55 0.00 0.00
1402.0390.00 1 1 1 8 1 1 1 8 3 1.90 N N S 0.50 0.00 1.80 N N S 0.10 2.09 0.00 0.00
1402.0400.00 1 1 1 8 1 10 1 8 3 2.35 N N S 0.50 0.00 1.80 N N S 0.10 3.96 0.00 0.00
1402.0410.00 10 1 8 8 1 1 1 8 3 5.65 S N N 6.00 6.00 6.30 S N N 1.00 10.56 1.00 10.56

EE11 1 5 1 8 1 1 1 8 3 2.50 N N S 0.50 0.00 1.80 N N S 0.10 0.36 0.00 0.00
1402.0420.02 - EE11 (Perfil 16)

1402.0420.02 1 0 1 0 0 1 10 1 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1402.0420.00 1 1 1 2 10 5 1 10 1 2.20 N N S 0.50 0.00 3.30 N S N 0.10 0.28 0.40 1.12
1402.0430.00 10 1 8 4 1 1 1 10 1 5.05 S N N 6.00 6.00 6.10 S N N 1.00 15.49 1.00 15.49
1402.0440.00 1 1 1 4 1 1 1 10 1 1.30 N N S 0.50 0.00 1.60 N N S 0.10 1.76 0.00 0.00
1402.0450.00 1 1 1 2 1 1 1 8 3 1.30 N N S 0.50 0.00 1.50 N N S 0.10 4.81 0.00 0.00
1402.0460.00 5 1 3 2 1 1 1 8 3 2.80 N N S 0.50 0.00 3.50 N S N 0.10 0.46 0.40 1.83
1402.0470.00 5 1 3 8 10 1 10 10 1 4.55 N S N 3.00 3.00 6.95 S N N 1.00 6.23 1.00 6.23
1402.0480.00 1 1 1 2 1 1 1 8 3 1.30 N N S 0.50 0.00 1.50 N N S 0.10 2.92 0.00 0.00
1402.0510.00 1 1 1 2 1 1 1 8 3 1.30 N N S 0.50 0.00 1.50 N N S 0.10 4.19 0.00 0.00
1402.0515.00 5 1 3 8 10 1 1 10 1 4.10 N S N 3.00 3.00 5.60 S N N 1.00 47.07 1.00 47.07
1402.0520.00 1 1 1 8 1 1 1 10 1 1.70 N N S 0.50 0.00 1.80 N N S 0.10 1.84 0.00 0.00

EE11 1 5 1 8 1 1 1 10 1 2.30 N N S 0.50 0.00 1.80 N N S 0.10 0.38 0.00 0.00

Limpeza
Tempo Seco Tempo Húmido
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