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RESUMO 

Actualmente, o controlo da qualidade da água para consumo humano é realizado através de 
análises periódicas, onde se avaliam as características físicas, químicas e microbiológicas, 
comparando-as com valores paramétricos fixados legalmente. Apesar deste elevado nível 
de exigência, a existência de problemas associados à qualidade da água para consumo 
humano, geralmente detectados após estes se terem verificado, leva a que seja necessário 
efectuar um outro tipo de abordagem de segurança preventiva em vez da actual segurança 
“reactiva”. A implementação de PSA – Planos de Segurança da Água constitui um meio para 
complementar o controlo e monitorização definidos na lei, reforçando a segurança e 
protecção da qualidade da água consumida.  

No presente trabalho descrevem-se as metodologias adoptadas e os resultados obtidos na 
criação de uma plataforma informática, desenvolvida em ambiente Web, de fácil utilização, 
adequada à elaboração de PSA em sistemas públicos de abastecimento de água. Esta 
ferramenta pode constituir um meio simples e eficaz, de grande utilidade para as entidades 
gestoras na elaboração e implementação generalizada de PSA. 

Apresentam-se, nomeadamente, os principais aspectos relacionados com: (i) criação de 
bases de dados com identificação e análise de perigos e medidas de controlo associados a 
um sistema público de abastecimento de água; (ii) programação de páginas HTML com 
interfaces amigáveis para o utilizador e funções necessárias ao funcionamento da 
plataforma; (iii) caso prático de aplicação, com o objectivo de demonstrar as potencialidades 
da plataforma desenvolvida. 
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1. INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas tem-se assistido, em Portugal, a um progressivo aumento da taxa de 
cobertura da população no atendimento de abastecimento público de água. Com a 
concretização do PEAASAR II – Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de 
Saneamento de Águas Residuais prevê-se que, em 2013, a taxa de cobertura atinja 95% da 
população total do país. 

Actualmente, o controlo de qualidade da água para consumo humano é assegurado através 
de métodos internacionalmente reconhecidos como eficazes e que se baseiam em normas e 
procedimentos de verificação de conformidade com valores paramétricos físicos, químicos e 
microbiológicos pré-estabelecidos. Sendo reconhecido que a garantia de abastecimento de 
água potável é condição necessária para a defesa da saúde das populações, estas normas, 
emanadas de organismos públicos nacionais e supranacionais, constituem-se em 
mecanismos legais imperativos. 

Em Portugal, o regime da qualidade da água destinada ao consumo humano, é estabelecido 
pelo Decreto-Lei 306/2007, de 27 de Agosto (revendo o Decreto-Lei n.º 243/2001, de 5 de 
Setembro, que transpôs para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 98/83/CE, do Conselho, 
de 3 de Novembro). 

Esta abordagem de controlo de qualidade ao produto final, baseada na conformidade dos 
dados resultantes da monitorização com os valores paramétricos estipulados nas normas, 
através de amostragem realizada com frequência regulamentada, tem dado origem a um 
enorme avanço na garantia de padrões de qualidade na água para consumo humano, daí 
resultando elevados níveis de confiança dos consumidores na segurança da água que lhes 
é fornecida. 

Contudo, tem-se vindo a verificar que esta metodologia de controlo de qualidade, 
frequentemente lenta, complexa, dispendiosa e exigente em pessoal especializado, 
apresenta um conjunto de limitações sérias, principalmente no que respeita à qualidade 
microbiológica da água. Algumas dessas limitações estão relacionadas com os seguintes 
aspectos (Vieira, 2004): 

• Limitada correlação entre microrganismos patogénicos eventualmente presentes na 
água e os organismos indicadores geralmente adoptados nas normas; 

• Demora na obtenção dos resultados das análises efectuadas, permitindo apenas 
verificar se a água era própria (ou imprópria) para consumo, após o seu fornecimento 
aos consumidores; 

• Limitada significância estatística dos resultados da monitorização, atendendo à 
discrepância entre a dimensão e frequência das amostras recolhidas para análise 
quando comparadas com dimensão da rede; 

• Baixa fiabilidade dos resultados analíticos obtidos, principalmente em países em 
desenvolvimento, onde escasseiam recursos humanos e materiais adequados. 

Com a evidência destas limitações da monitorização de conformidade de “fim-de-linha” 
justifica-se evoluir para metodologias de gestão técnica baseadas em análise e eventual 
controlo de riscos em pontos críticos do sistema de abastecimento, no sentido de se 
assegurar a prevenção da ocorrência de deterioração da qualidade da água.  

A OMS - Organização Mundial de Saúde, através das GDWQ – Guidelines for Drinking 
Water Quality (WHO, 2004), propõe às entidades gestoras de sistemas de abastecimento 
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público de água uma nova abordagem para a garantia da qualidade da água fornecida, com 
base em novos conceitos de avaliação e gestão de riscos. Nomeadamente, no seu capítulo 
quarto (PSA – Planos de Segurança da Água), preconiza-se o uso de metodologias de 
análise global de risco (com identificação de perigos e classificação de riscos) e de gestão 
de riscos (com a consideração de medidas de controlo e de monitorização), abrangendo 
todas as componentes de um sistema de abastecimento de água, desde a sua origem até à 
torneira do consumidor. 

Na sequência daquelas GDWQ têm sido publicados diversos trabalhos com a preocupação 
de fornecer aconselhamento prático no desenvolvimento e implementação de PSA em 
empresas gestoras de sistemas de abastecimento de água (Vieira & Morais, 2005; 
ANHMRC, 2005; TECHNEAU, 2007a; TECHNEAU, 2007b; Bartram et al., 2009). 

A criação e aplicação de ferramentas informáticas facilitadoras do desenvolvimento e 
implementação de PSA podem constituir um meio eficiente para uma mais ampla e rápida 
disseminação desta metodologia, permitindo: (i) organizar informação e procedimentos num 
documento de fácil integração em outros sistemas; (ii) promover o estudo e entendimento do 
sistema de abastecimento de água, que se traduz na focalização dos aspectos mais 
importantes a monitorizar ou a corrigir; (iii) diminuir o tempo de investigação e recolha de 
informação sobre perigos, eventos perigosos, medidas de controlo e acções correctivas a 
aplicar na monitorização operacional; (iv) facilitar a adopção de mecanismos de auto-
avaliação e de avaliação externa relativamente à implementação dos PSA. 

Por outro lado, a disponibilidade crescente, tanto em quantidade como em diversidade de 
equipamentos com acesso à internet, assim como a necessidade de acesso simultâneo a 
ferramentas e documentos em vários equipamentos e em diferentes locais, aconselham a 
procura de soluções informáticas, desenvolvidas em ambiente Web, para a criação de uma 
plataforma automática de desenvolvimento de PSA. 

No presente trabalho apresentam-se alguns dos aspectos mais relevantes duma plataforma 
Web desenvolvida para a elaboração automática de PSA, cujas características obedeceram 
aos seguintes termos de referência: 

• Permitir a elaboração automática de PSA através da utilização de interfaces 
amigáveis para o utilizador; 

• Criar bases de dados expansíveis, com a identificação e análise de perigos inerentes 
a um sistema genérico de abastecimento de água; 

• Produzir relatórios (documentos) em formato de utilização generalizada; 
• Poder ser acedida a partir de qualquer equipamento com acesso à rede, sem 

necessidade de qualquer instalação ou actualização; 
• Dever guardar toda a informação num só ficheiro; 
• Efectuar todo o processamento no servidor; 
• Salvaguardar que o acesso aos dados apenas possa ser feito por quem os introduz, 

ou a quem tem autorização; 
• A origem dos dados é genérica a todos os PSA comum. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Estruturação de um PSA 
O desenvolvimento de um PSA pode ser estruturado, de forma sequencial, em onze 
módulos temáticos, agrupados em quatro fases fundamentais de desenvolvimento (Bartram 
et al., 2009), conforme se resume na Figura 1. 

Figura 1  Esquema da estruturação sequencial adoptada na elaboração de um PSA 

Na fase de preparação do PSA incluem-se diversas tarefas que podem conter uma 
informação geral sobre a Entidade Gestora, aspectos genéricos dos sistemas de 
abastecimento e a formação da equipa responsável pelo desenvolvimento e implementação 
do PSA. Esta Equipa deve ser multidisciplinar e deve conter elementos com diversas 
funções na empresa, sendo aconselhável o envolvimento de elementos ao seu mais alto 
nível hierárquico. 

Na fase de avaliação do sistema devem ser recolhidas as seguintes informações, 
preferencialmente pela seguinte ordem: 

• Detalhes do sistema de abastecimento, contendo informação para a identificação 
inequívoca do sistema, bem como todos os detalhes importantes da origem e destino 
da água, nomeadamente: (i) localização; (ii) detalhes das características da bacia 
hidrográfica e da origem da água; (iii) esquema de captação; (iv) descrição do 
esquema de tratamento; (iv) descrição do sistema de adução, reserva e distribuição; 
(vi) populações abastecidas pelo sistema. 

• Fluxograma do sistema de abastecimento, identificando-se todos os componentes e 
as suas “ligações” entre si, para uma identificação mais clara dos perigos. O 

Preparação

Fase de desenvolvimento Módulo temático

Módulo 1. Acções preliminares, incluindo a formação da equipa do PSA

Avaliação do Sistema

Módulo 2. Descrição do sistema de abastecimento de água

Módulo 3. Determinação de perigos e eventos perigosos e avaliação de riscos

Módulo 4. Determinação e validação de medidas de controlo, reavaliação e 

classificação de riscos

Módulo 5. Elaboração, implementação e manutenção de um plano de 

melhoramento/actualização

Módulo 6. Definição da monitorização das medidas de controlo

Módulo 7. Verificação da eficácia do PSA

Monitorização Operacional

Gestão e Comunicação
Módulo 8. Elaboração de procedimentos de gestão

Módulo 9. Desenvolvimento de programas de suporte

Feedback e Melhoramento
Módulo 10. Planificação e realização de análises periódicas do PSA

Módulo 11. Revisão do PSA após um incidente

Elaboração de um Plano de Segurança da Água
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fluxograma deverá representar o sistema de abastecimento o mais fielmente 
possível. 

• Identificação dos perigos e eventos perigosos, através do fluxograma do sistema e 
do conhecimento do sistema por parte da equipa responsável pelo PSA. Devem ser 
considerados todos os possíveis potenciais perigos e eventos que possam estar 
associados a cada um dos componentes do sistema de abastecimento. 

• Classificação e gestão de riscos, com a definição de medidas de controlo e de 
monitorização. Esta actividade deve efectuar-se através da avaliação conjunta dos 
perigos e dos eventos perigosos, nomeadamente através da priorização dos riscos 
associados a um perigo e a um evento perigoso. As componentes do sistema onde o 
risco é considerado mais elevado são designados Pontos de Controlo, sendo 
necessário eliminar, reduzir ou prevenir os riscos associados a essa componente. 
Para se efectuar a priorização dos riscos pode utilizar-se a matriz do Quadro 1 
(Vieira & Morais, 2005), com base em probabilidades de ocorrência e severidades de 
consequências dos perigos analisados, onde uma pontuação superior a cinco pode 
conduzir à consideração de um Ponto do Controlo. 

Quadro 1  Matriz de classificação de riscos (Adaptado de Vieira & Morais, 2005) 

 

• A identificação dos perigos e consequente avaliação de riscos são importantes para 
o planeamento das medidas de controlo a aplicar em cada uma das situações 
detectadas, para garantir a segurança global do sistema, de acordo com a filosofia 
das múltiplas barreiras. 

• A monitorização operacional assegura a gestão da operação do sistema para que as 
medidas de controlo estabelecidas sejam eficazes, sendo necessário para isso 
seleccionar parâmetros que reflictam a eficácia das medidas de controlo de cada 
componente do sistema avaliado. Neste sentido, devem ser estabelecidos: (i) limites 
críticos para cada perigo potencial; (ii) procedimentos de monitorização visando 
garantir a verificação dos limites críticos; (iii) acções correctivas para as situações 
em que os limites críticos sejam ultrapassados. 

A fase de gestão e comunicação compreende aspectos determinantes para o 
acompanhamento eficaz do PSA. Nesse sentido, toda a informação deve estar reunida num 
só documento que descreva a avaliação e monitorização operacional do sistema de 
abastecimento, bem como procedimentos para a gestão da qualidade da água, tanto em 
situações excepcionais como em condições de rotina. A actuação dos diferentes agentes 
comprometidos na implementação do PSA (entidade gestora, organismos de regulação e 
autoridades) deve ser definida, nomeadamente no estabelecimento de: 

Probabilidade de 
Ocorrência

Severidade de Consequências

Insignificante Pequena Moderada Grande Catastrófica

Quase certa 5 10 15 20 25

Muito provável 4 8 12 16 20

Provável 3 6 9 12 15

Pouco provável 2 4 6 8 10

Rara 1 2 3 4 5
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• Procedimentos para a gestão de rotina que deverão ser seguidos diariamente para 
garantir a qualidade da água, registando-se todas as medições paramétricas dos 
Pontos de Controlo, alterações ao sistema e ao PSA, incidentes e inspecções, etc. 

• Procedimentos para gestão em condições excepcionais que deverão contemplar 
eventos de consequências catastróficas, como desastres naturais, acções humanas 
e incidentes inesperados, no sentido de promover a minimização do impacto 
causado e identificar as suas causas, fontes ou responsáveis. 

• Documentação e protocolos de comunicação, essenciais para avaliar o sucesso do 
PSA, facilitar auditorias e manter uma relação de honestidade com o consumidor. 

Na fase de feedback e melhoramento incluem-se tarefas de validação e verificação do PSA, 
a terem lugar após a sua entrada em funcionamento, quer através de mecanismos de auto-
avaliação, quer por via de auditoria externa, tendo sempre como objectivo estratégico o 
aperfeiçoamento do seu desempenho. 

2.2. Aspectos gerais de uma plataforma Web 
A estruturação de uma plataforma Web para o desenvolvimento de PSA implica a criação de 
ficheiros escritos em linguagens específicas para o ambiente Internet, de modo a 
implementar funções necessárias à criação das componentes que constituem a ferramenta. 
Na Figura 2 apresenta-se um esquema genérico de comunicação entre o computador 
utilizado pelo “navegador” e o servidor, através de um identificador universal de todos os 
sítios existentes na Internet. 

 
Figura 2  Esquema do uso do protocolo HTTP na comunicação Cliente - Servidor 

Os navegadores apenas interpretam a linguagem HTML enviada pelo servidor, que permite 
a disposição de texto, imagem, vídeo e áudio com o auxílio de outras tecnologias (CSS, 
JavaScript, Flash, JAVA, Silverlight, ActiveX, por exemplo). As páginas de HTML simples 
são estáticas e não possuem qualquer tipo de interacção com o utilizador. A execução de 
processos para tornar as páginas dinâmicas de acordo com as interacções do utilizador está 
limitada a serviços e interpretadores instalados nos servidores (sendo exemplos desse tipo 
de linguagens de servidor o PHP, ASP, Pearl, Python). Assim, quaisquer ficheiros 
programados a serem requisitados pelo utilizador são “transformados” no servidor (para o 
formato HTML). O envolvimento de informação armazenada em bases de dados 
(nomeadamente do tipo SQL) torna a interacção com o utilizador intemporal e não limitada 
ao momento da interacção. O código de programação das funções dinâmicas é embebida 
em HTML, que cria um script com instruções específicas, que varia de acordo com a 
informação guardada por cada utilizador, dando origem a uma resposta específica, como é 
mostrado na Figura 3. 
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Figura 3  Funcionamento de uma linguagem de servidor – PHP 

2.3. Características gerais da plataforma desenvolvida 
A estruturação global da plataforma seguiu, de muito perto, as fases de desenvolvimento de 
um PSA, como definido anteriormente, tendo em consideração as condicionantes técnicas 
de programação e de acesso e armazenamento da informação criada na plataforma. O 
sistema de abastecimento é decomposto nas suas componentes, desde a fonte até ao 
consumidor, dando-se ao utilizador toda a liberdade para “criar” o seu sistema, adaptado a 
uma realidade específica. As interfaces foram desenhadas tendo como objectivo uma fácil 
navegação e utilização. 

A plataforma desenvolvida apresenta as seguintes principais características: 

• Estrutura: foram consideradas as fases de desenvolvimento relativas à elaboração 
do PSA (Preparação; Avaliação do Sistema; Gestão e Comunicação). Assumiu-se 
que a última fase (Feedback e Melhoramento) deve ser desenvolvida após a 
implementação do PSA, sendo compatível com a introdução de alterações e/ou 
aperfeiçoamentos posteriores ao funcionamento do PSA. 

• Módulos de navegação: a plataforma estrutura-se em cinco grandes módulos: três 
módulos principais, directamente ligados à construção do PSA (avaliação do 
sistema; monitorização operacional; e planos de gestão); um módulo de 
administração (para a gestão da plataforma e das bases de dados) e um módulo de 
gestão de conta. A cada módulo corresponde um item específico no menu e a cada 
formulário secundário corresponde um item no submenu. O acesso global aos três 
módulos principais está condicionado pela conclusão sequencial de cada módulo 
com o seguinte esquema de precedências: avaliação – monitorização – planos de 
gestão. Cada vez que se efectuam alterações nos formulários secundários de um 
módulo, os módulos subsequentes são bloqueados até à conclusão de todos os 
formulários do módulo que sofreu alterações. Nos módulos com informação 
completa, é permitida a consulta das informações guardadas nos formulários 
secundários sem necessidade de alterar o estatuto de progressão de preenchimento 
desse módulo. No módulo administrativo apenas a base de dados geral está 
acessível em modo de leitura a todos os utilizadores. Os utilizadores não podem 
alterar as bases de dados, mas podem efectuar requisições de inclusão, eliminação 
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e alteração de dados. O modo de escrita das bases de dados (gerais e específicas) 
na área administrativa, bem como o acesso a outras ferramentas de uso 
administrativo, está reservado à equipa de manutenção que é estabelecida pelos 
gestores da plataforma. 

• Gestão hierarquizada: consideraram-se diferentes tipos de gestão (gestão da 
plataforma; gestão de conta e outras funcionalidades; gestão da base de dados). 

• Armazenamento de informação: a informação usada e introduzida na plataforma é 
guardada numa base de dados, cujo acesso é restrito. Cada utilizador deve estar 
registado na plataforma para a poder utilizar (com um nome de utilizador, uma 
palavra-passe e um correio electrónico), de modo a que cada utilizador só consiga 
aceder à informação que introduziu na plataforma. Os utilizadores acedem à sua 
área pessoal (módulo de gestão de conta), onde podem alterar os dados de acesso 
e consultar outro tipo de informações sobre a sua actividade na plataforma, ou 
utilizar outras funcionalidades. 

• Linguagens de programação: para o servidor foi seleccionada a linguagem PHP, que 
também é especialmente adequada para a gestão de bases de dados, através de 
comandos SQL embutidos, nomeadamente do serviço MySQL (que foi o serviço 
escolhido para gestão das bases de dados). Foi usada programação em PHP para 
todas as páginas Web, embutindo-o em ficheiros HTML ou embutindo HTML em 
ficheiros PHP, dependendo das páginas. Os comandos de gestão de base de dados 
são embutidos na programação PHP e usam funções PHP específicas. Foi usado o 
CSS para definir a interface da plataforma, nomeadamente o tipo de letra, cores, 
posição e disposição dos elementos da página HTML. O JavaScript é usado 
extensivamente na plataforma para mostrar os textos de ajuda dos elementos dos 
formulários, filtrar campos dos formulários, mostrar/esconder formulários no módulo 
de gestão pessoal e outras funcionalidades. A plataforma faz, também, extenso uso 
de COOKIES para guardar informações de acesso e navegação. Os COOKIES são 
pequenos ficheiros de texto geridos pelo navegador que contém informações simples 
para serem trocadas entre o servidor e o navegador. Nesta plataforma os COOKIES 
têm a duração de uma hora desde a última actualização, sendo actualizados sempre 
o utilizador abre ou recarrega uma página. 

2.4. Estruturação das bases de dados do PSA 
As tarefas constantes dos Módulos Temáticos 3 e 4 (determinação de perigos e eventos 
perigosos; avaliação de riscos; determinação e validação de medidas de controlo) assumem 
carácter determinante na elaboração do PSA. O seu escrutínio pode, de forma cómoda, 
beneficiar de uma inventariação criteriosa e sistemática através do seu armazenamento em 
bases de dados extensíveis. Desta forma foram estruturadas bases de dados, a partir de 
recolha bibliográfica (MHNZ, 2001; TECNEAU, 2007b; Vieira & Morais, 2005) e de 
informação expressamente desenvolvida para o presente trabalho. 

De acordo com a sua natureza, as tabelas da base de dados global foram divididas em dois 
tipos: (i) tabelas da base de dados geral; (ii) tabelas da base de dados específica. 

As tabelas que constituem a base de dados geral, tabelas estáticas, contêm informação 
genérica, comum a todos os PSA, que não variam nem dependem de detalhes específicos, 
sendo pré-definidas e pré-preenchidas para evitar redundância de dados, diminuir a 
quantidade de informação a armazenar e aumentar a eficácia de organização e acesso da 
base de dados. Estas tabelas foram preenchidas com informação compilada de várias 
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fontes nacionais e internacionais, englobando uma ampla variedade de perigos, eventos 
perigosos, monitorizações, limites críticos e acções correctivas. É expectável e desejável 
que com o seu manuseamento por parte dos utilizadores estas tabelas possam vir a ser 
melhoradas e aumentadas, preenchendo eventuais lacunas que sejam detectáveis. Como já 
referido, por razões de segurança, estas tabelas apenas podem ser alteradas pelos gestores 
da plataforma. 

As tabelas que constituem a base de dados específica, tabelas dinâmicas, contêm 
informação exclusivamente relacionada com um determinado PSA introduzida pelos 
utilizadores na interacção com a plataforma. 

Na plataforma, os dois tipos de tabelas funcionam de forma global e integrada, articulando 
informações estáticas (tabelas estáticas) com informações dinâmicas (tabelas dinâmicas), 
de acordo com a estrutura que se apresenta na Figura 4. 

 
Figura 4  Esquema das ligações entre as bases de dados geral e específica 

3. DESCRIÇÃO DA PLATAFORMA 

3.1. Acesso 
A página de acesso à plataforma possui três campos de preenchimento obrigatório (nome 
de utilizador, palavra-passe e CAPTCHA – Completely Automated Public Turing test to tell 
Computers and Humans Apart), um botão de acesso e uma hiperligação para a recuperação 
de palavra-passe/nome de utilizador. O acesso à plataforma só é possível após o registo do 
utilizador. 

As palavras-passe são encriptadas e guardadas sigilosamente na plataforma. A atribuição 
de nova palavra-passe ao utilizador é feita através de correio electrónico. Na Figura 5 
apresenta-se um print screen da vista inicial da plataforma. 
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Figura 5  Vista inicial de acesso à plataforma. 

3.2. Notificações 
Em toda a plataforma estão disponíveis notificações com quatro cores distintas, que podem 
ser mensagens de sucesso (a verde), mensagens de aviso (a amarelo), mensagens de erro 
ou perigo (a vermelho) e mensagens de ajuda ou informação (a amarelo pastel), como é 
possível ser observado na Figura 6. 

 
Figura 6  Tipos de notificação existentes na plataforma 

3.3. Área administrativa 
A área administrativa mostra, em modo de leitura, todas as tabelas da base de dados geral 
(escolhendo no submenu correspondente) e um formulário de sugestão de alteração (Figura 
7). O utilizador pode verificar e adicionar informação para ser utilizada por todos os que 
usem a plataforma, enriquecendo-a de conhecimentos e mantendo a plataforma actualizada. 

 
Figura 7  Vista da área administrativa com as opções de escolha de bases de dados 



11 

3.4. Gestão de conta 
A gestão da conta é acessível sempre que o utilizador clica no menu INÍCIO, ou quando o 
utilizador acede à plataforma, estando visíveis cinco botões que correspondem a: 

• Alteração de dados pessoais e de acesso (correio-electrónico, palavra-passe, nome); 
• Estado dos pedidos de alteração da base de dados; 
• Envio e recepção de mensagens pessoais; 
• Envio de correio electrónico com/sem os PDF criados na plataforma; 
• Visualização e manutenção das informações de conta. 

3.5. Aspectos de funcionamento dos módulos principais 
A plataforma inclui uma funcionalidade de apoio ao preenchimento de eventos e perigos a 
que foi designada de “precedências” (conjunto de eventos e perigos que ocasionalmente 
ocorrem num dado ponto do sistema e que podem influenciar uma componente seguinte). 

As medidas de controlo são definidas automaticamente pela plataforma, de acordo com a 
base de dados. Devido ao elevado número de combinações possíveis, existem pares de 
perigos e eventos perigosos que não têm medidas pré-atribuídas, sendo mostrada ao 
utilizador essa informação. Sempre que a considere incompleta, errada ou inexistente, o 
utilizador pode completar essa informação, introduzindo-a na área administrativa. 

Os pontos de controlo são definidos na etapa de avaliação, nomeadamente na identificação 
dos eventos e perigos, quando é determinado risco com nota superior a cinco. 

Os limites críticos, procedimentos de monitorização e as acções correctivas estão pré-
estabelecidos e são automaticamente definidas de acordo com a legislação em vigor. Cabe 
ao utilizador confirmar ou ajustar essas opções, definindo limites críticos operacionais. 

A produção de documentos (relatórios em formato PDF) pode ser realizada para cada um 
dos três módulos principais da plataforma e ficam disponíveis para descarga, consulta e 
envio por correio electrónico, utilizando a própria plataforma. 

4. EXEMPLO DE APLICAÇÃO 

Nos parágrafos seguintes, utiliza-se um sistema de abastecimento de água fictício para 
demonstrar a forma como se pode utilizar a plataforma na elaboração de um PSA. 

4.1. Preparação 

Figura 8  Detalhes do sistema de abastecimento fictício 
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Figura 9  Constituição da equipa de PSA  

4.2. Definição do sistema 
O sistema tem as seguintes componentes: captação de água superficial em rio; sistema de 
tratamento (coagulação, floculação, sedimentação, filtração, desinfecção, afinação de pH, 
armazenamento de água tratada); adução; distribuição urbana; redes prediais. Cada 
componente contém uma pequena descrição, como se pode visualizar na Figura 10. 

Figura 10  Componentes integrantes do sistema de abastecimento (excerto) 

Para o desenho do diagrama de fluxo do sistema definiu-se a ordem (coluna) e o nível 
(linha) de cada componente, de modo a preencher-se uma matriz, onde se definem 
conexões entre cada um dos componentes. A Figura 11 apresenta um extracto do 
fluxograma do sistema de abastecimento, onde são visíveis as conexões entre as suas 
várias componentes. 

Figura 11 – Excerto do diagrama de fluxo do sistema de abastecimento 

4.3. Avaliação do sistema 
Foram avaliados 37 pares de perigos e eventos perigosos (17 insignificantes, 16 
significativos, 3 nocivos e 1 letal), tal como mostrado na Figura 12.  
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Figura 12  Identificação de eventos perigosos e perigos e avaliação de riscos (excerto) 

Foram sugeridas 126 medidas de controlo para as 37 avaliações, apresentando-se um 
exemplo na Figura 13. 

Figura 13  Estabelecimento de medidas de controlo pela plataforma (excerto) 

A produção de um documento sobre a avaliação do sistema pode ser realizada após a 
confirmação e verificação. Este passo marca a finalização da elaboração deste módulo do 
PSA, que tem o aspecto gráfico que se apresenta na Figura 14. 

Figura 14  Exemplo de uma ficha resumo de avaliação do sistema 

4.4. Monitorização operacional 
De acordo com a avaliação do sistema efectuada, os Pontos de Controlo estão definidos, 
sendo necessário atribuir-lhes procedimentos de monitorização e acções correctivas, de 
acordo com os Limites Críticos impostos. Para o sistema de abastecimento em estudo foram 
determinados 11 Pontos de Controlo. Na Figura 15 podem-se visualizar exemplos de Limites 
Críticos e de acções de monitorização definidas pela plataforma. 
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Figura 15  Procedimentos de monitorização e de acções correctivas (exemplo) 

4.5. Plano de gestão 
O plano de gestão condensa a informação gerada na avaliação do sistema e na 

monitorização operacional, podendo tomar o aspecto que se apresenta na Figura 16. 

Figura 16  Plano de gestão (excerto) 

5. CONCLUSÕES 

O presente trabalho, desenvolvido como proposta de dissertação para a obtenção do grau 
de mestre em Engenharia Civil pela Universidade do Minho, permitiu construir uma 
plataforma informática para apoio à elaboração de PSA. 
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A plataforma desenvolvida apresenta potencialidades para, de uma forma cómoda e eficaz, 
contribuir para uma disseminação da metodologia de gestão de riscos em sistemas de 
abastecimento de água para consumo humano. 

Sem prejuízo de novas e mais ambiciosas funcionalidades que podem robustecer a solução 
tecnológica (presentemente em desenvolvimento), esta ferramenta pode ser de muita 
utilidade tanto para aplicação prática pelas entidades gestoras como para fins pedagógicos 
em programas de formação em PSA. 
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