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RESUMO 

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 da qualidade da água para consumo humano é realizado através 

das análises periódicas realizadas pelas autoridades competentes e pelas empresas de 

distribuição de água, avaliando e comparando a quantificação de algumas características 

físicas e químicas com valores limite fixados na Lei. Apesar deste elevado nível de 

exigência na qualidade, a existência de problemas associados à qualidade da água para 

consumo humano, geralmente detectados após estes se terem verificado, leva a que seja 

necessário a implementação de PSA – Planos de Segurança da Água, conforme 

recomendado pela OMS – Organização Mundial de Saúde, constituindo um meio para 

complementar o controlo e monitorização definidos na lei, reforçando a segurança e a 

protecção da saúde pública.  

O suporte informático à elaboração, implementação e gestão generalizada de PSA pode 

constituir um meio simples e eficaz para o trabalho das entidades gestoras de serviços de 

abastecimento.  

Do trabalho desenvolvido referem-se, nomeadamente, os seguintes aspectos: (i) criação de 

bases de dados com a identificação e análise de perigos inerentes a um sistema público de 

abastecimento de água; (ii) programação de páginas HTML com interfaces e funções 

necessárias ao funcionamento da plataforma; (iii) estruturação e programação da 

plataforma Web que permita a elaboração automática de planos de segurança da água, com 

a utilização de interfaces amigáveis para o utilizador; (iv) exemplo de aplicação. 

Palavras-Chave: interfaces amigáveis, plano de segurança de água, plataforma Web, 

programação e estruturação. 
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ABSTRACT 

In recent decades there has been, in Portugal, a progressive increasing in the proportion of 

population having access to drinking water. In 2013, with the completion of PEAASAR II 

– Strategic Plan for Water Supply and Sanitation Waste-water, it is expected that the 

coverage rate reaches 95% of the total Portuguese population. 

Currently, the control of the water quality for human consumption is carried out through 

regular monitoring conducted by the competent authorities and water supply companies, 

evaluating and comparing the measurement of some physical and chemical parameters 

with limits set by Law. Despite of this high level of demand in quality, there are problems 

associated with drinking water quality (usually detected after their occurrence), leads to the 

need to implementing WSP – Water Safety Plans, as recommended by WHO – World 

Health Organization, which is a mean to complement the established control and 

monitoring processes, improving protection of public health.  

Computational does can be helpful for WSP widespread implementation as they contribute 

simple and efficient tools to be used by water supply utilities.  

The main features developed in this work are the following: (i) creation of databases with 

the identification and analysis of hazards inherent to a public water supply, (ii) 

programming of HTML pages with interfaces and functions needed for operating platform, 

(iii) structuring of the Web platform that allows the automatic preparation of water safety 

plans, with user-friendly interfaces, (iv) example of application. 

Keywords: user-friendly interfaces, water safety plan, web platform, software design. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Enquadramento Temático 

O tratamento de águas para consumo humano é actualmente considerado de vital 

importância para a saúde e bem-estar humano. Durante toda a história da Humanidade 

foram encontradas sucessivas soluções para o transporte, armazenamento e tratamento da 

água destinada a consumo humano. Refira-se, a título de exemplo, os casos da 

Mesopotâmia (3750 a.C.), com a separação de águas para abastecimento e residuais, ou a 

civilização Egípcia (2000 a.C. a 450 a.C.) com a aplicação de tratamento de água 

utilizando várias técnicas (ALVES, Célia, 2007): 

� Uso de sulfato de alumínio como clarificador de água; 

� Utilização de radiação solar e carvão como purificadores; 

� Aplicação de filtros de areia e cascalho, decantação e emprego de água retirada de 

fontes subterrâneas; 

� Acondicionamento e reserva de água para uso posterior; 

� Construção de sistemas de abastecimento com tubos de cobre. 

Só mais tarde, no século XIX, se demonstrou a relação directa entre água contaminada com 

microrganismos patogénicos e surtos de doenças entre os seres humanos. As propriedades 

organolépticas (cor, turvação, cheiro, textura e sabor) foram usadas na avaliação da 

qualidade da água até meados do século XX. Apesar de importantes, as qualidades 

organolépticas da água não são indicativas da efectiva qualidade da água, o que motivou a 

publicação pela OMS – Organização Mundial de Saúde do manual International Standards 

for Drinking-Water em 1958 (VIEIRA, José and Morais, Carla, 2005). Nele se definiam 

VMA – Valores Máximos Admissíveis e VMR – Valores Máximos Recomendados para 

parâmetros, são normas de qualidade e metodologias de verificação de conformidade a 

partir de análises laboratoriais à água distribuída (VIEIRA, José, 2004), ampliados na 

publicação das GDWQ – Guidelines for Drinking Water Quality pela OMS em 1984, 

“proporcionando uma avaliação de riscos para a saúde com origem em microrganismos, 

produtos químicos e radionuclídos” (VIEIRA, José and Morais, Carla, 2005). 

Na legislação portuguesa actual o controlo da qualidade da água para consumo humano 

rege-se pelo Decreto-Lei nº 306/2007, que veio efectuar alterações aos Decreto-Lei nº 
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236/98 e Decreto-Lei nº 243/2001, sendo estes transposição das Directivas da União 

Europeia (Directiva 80/778/EEC e Directiva 98/83/EC respectivamente), que por sua vez 

se baseiam em duas publicações da OMS (International Standards for Drinking-water1 e 

Guidelines for Drinking-Water Quality 2 ). Nelas estão consagradas a realização de 

monitorizações à qualidade da água através das análises da água final (comparando 

diversos VMA e VMR dos parâmetros), através de análise directa de valores e/ou por 

correlação entre diversos tipos microrganismos e a sua relação com os patogénicos 

efectivamente presentes. Vieira e Morais (2005) consideram que existem limitações deste 

tipo de análises, que podem levar ao consumo de água imprópria sem aviso prévio, 

nomeadamente:  

� Limitada conexão entre indicadores microbiológicos patogénicos e não 

patogénicos; 

� Demora na obtenção de resultados das análises efectuadas; 

� Frequência e dimensão das amostras recolhidas para análise são insignificantes 

comparadas com dimensão da rede. 

Perante as limitações expostas, a OMS publicou a terceira edição das GDWQ em 20033, 

contendo recomendações sobre análise e gestão de risco, nomeadamente o capítulo quarto 

intitulado Water Safety Plans (ou PSA – Planos de Segurança da Água), onde identifica 

que “o uso de Avaliação Global de Risco e uma Gestão de Risco que abrange todas as 

etapas de um sistema de abastecimento de água desde a origem ao consumidor, são os 

meios mais efectivos de assegurar o fornecimento de água potável de qualidade”4 (WHO, 

2008). Os PSA baseiam-se nas metodologias de identificação e avaliação de riscos 

adoptadas na metodologia HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Point. A 

metodologia HACCP pressupõe a adopção de sete princípios (CODEX ALIMENTARIUS, 

2003), como explicado na Figura 1 (FONTES, Tânia, 2006), e foi inicialmente criada para 

a indústria alimentar (como uma metodologia de segurança de barreiras múltiplas) e 

adaptada para os PSA (WHO, 2008).  

                                                 
1 International Standards for Drinking-water, 3rd ed., 1971. 
2 Guidelines for Drinking Water Quality, 1st ed., 1984. 
3 A última versão do documento data de 2008, e inclui a Primeira e Segunda Adendas. 
4 Citação traduzida pelo autor deste documento. 
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Figura 1 – Metodologia de aplicação de um HACCP. 

Os PSA são uma ferramenta poderosa para gerir a oferta de água potável de forma segura 

pelos prestadores de serviço e também uma ferramenta de vigilância por parte das 

autoridades de saúde pública. Segundo a OMS/WHO (2008) os objectivos principais dos 

PSA são a minimização da contaminação na fonte/origem da água, a redução e eliminação 

de contaminantes durante as fases de tratamento e transporte e a prevenção de 

contaminação durante o armazenamento e distribuição. Para assegurar os objectivos, refere 

que os PSA devem possuir no mínimo três áreas-chave:  
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� Avaliação do sistema para determinar se o sistema de abastecimento está de 

acordo com as metas propostas, tanto de qualidade e segurança  da saúde pública 

(Decreto-Lei n.º 306/2007); 

� Monitorização operacional – definir uma monitorização – que contém acções 

correctivas – por cada medida de controlo identificada, de modo a controlar os 

riscos (probabilidade de acontecimento de um evento perigoso que pode 

desencadear perigos) identificados; 

� Planos de gestão descrevendo as acções a tomar, quer em situações normais quer 

em situações excepcionais; documentar a avaliação, monitorização, comunicação e 

planos de apoio do sistema. A verificação do funcionamento efectivo do PSA é 

efectuada através da validação, que consiste na avaliação e emissão de pareceres 

por parte de indústria, organismos, instituições e peritos sobre o abastecimento de 

água potável e planos de segurança, bem como de literatura científica 

especializada. A validação irá verificar se o controlo dos perigos (agente químico, 

biológico, físico ou radiológico que pode causar danos) e eventos perigosos 

(incidente ou situação que pode provocar a existência de um perigo) em cada um 

dos componentes do sistema de abastecimento foi bem-sucedido. 

A gestão de risco desde a origem/fonte é considerada mais efectiva e menos dispendiosa 

que no tratamento e eliminação do perigo posterior (WHO, 2008); no entanto, a avaliação e 

a gestão de risco devem ser complementadas pelo controlo da monitorização de 

conformidade do produto final, fortificando a segurança e protegendo a saúde pública 

(VIEIRA, José et al., 2005). 

Tradicionalmente, a definição de perigos e eventos perigosos apenas se refere ao próprio 

sistema de abastecimento, mas actualmente (e no âmbito dos PSA) é necessária uma visão 

mais alargada, tanto no próprio sistema de abastecimento como em futuros perigos e 

eventos, tais como (BEUKEN, R. et al., 2007): 

� Terrorismo; 

� Sabotagem; 

� Alterações climáticas; 

� Conflitos armados ou territoriais; 

� Alterações biológicas e patogénicas; 

� Alterações na qualidade e quantidade de água, com origem natural ou humana; 
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� Alterações da percepção pública e das populações em relação a diferentes perigos e 

eventos; 

� Alterações em químicos e do seu estatuto (nocivos, perigosos, …); 

� … 

É portanto relevante considerar a bacia hidrográfica na avaliação e monitorização dos PSA. 

A gestão da qualidade da água utilizando os métodos aconselhados pela OMS apresenta 

diversas vantagens (VIEIRA, José et al., 2004): 

� Organizar e condensar a informação e procedimentos num único documento, 

disponível para consulta com fácil integração em outros sistemas de qualidade; 

� Promover o estudo e entendimento do sistema de abastecimento de água, que se 

traduz na focalização dos aspectos, locais e parâmetros mais importantes a 

monitorizar ou corrigir; 

� Monitorizar um menor número de parâmetros; 

� Diminuir os recursos humanos e monetários empregados na manutenção da 

qualidade da água no sistema, promovendo o profissionalismo e diminuindo a 

negligência; 

� Aumentar a transparência e isenção da entidade gestora para com os consumidores 

e autoridades de supervisão. 

A aplicação dos princípios da OMS no controlo da qualidade da água de abastecimento 

tem vindo a ser efectuada em vários países (ROSÉN, L. et al., 2007): 

� Nova Zelândia através do Drinking Water Standards for New Zeland em conjunto 

com o Publik Health Risk Management Plan para verificar a qualidade da água 

distribuída aos consumidores e para proteger a saúde pública contra riscos 

potenciais de consumo de água contaminada. Foi criada imensa documentação 

desde o ano 2000 (designados de “guias”) focalizada em riscos para a saúde e 

contaminação microbiológica. 

� Austrália (Australian Drinking Water Guidelines), onde foram desenvolvidos 

métodos e guias de implementação de PSA. No caso australiano, foi também 

desenvolvida uma aplicação informática que permite a criação de planos à medida, 

baseando-se na informação introduzida pelo utilizador (NATIONAL HEALTH 

AND MEDICAL RESEARCH COUNCIL, 2005); 
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� Na Suíça o controlo da água distribuída para consumo humano é controlado 

através da legislação alimentar, baseada nos princípios do HACCP (desde 1995). 

Foram produzidos também “guias” para avaliação de segurança simples de 

abastecimento de água desde 1997, pela Swiss Water and Gas Association. 

� Na UE – União Europeia ainda está em vigor a Directiva 98/83/EC (anteriormente 

explicada), no entanto uma revisão da directiva está a ser preparada pelo Support 

for the Development od a Frameword for the Implementation of Water Safety 

Plans in the Europe Region com vista a regulamentar a implementação e uso de 

PSA nos países da UE. 

� Alemanha presta especial atenção e protecção às fontes de água (monitorização e 

controlo de poluição de água, incluindo água subterrânea), incorporando também a 

legislação da UE, e aproximando-se muito da definição de PSA da OMS, 

utilizando uma abordagem multi-barreira, que combina protecção das fontes de 

água, análises e conhecimentos técnicos descritos em códigos de prática e gestão 

elaborados por grupos de trabalho, cientistas, expertos na área e autoridades 

públicas. 

� No Reino Unido existem alguns exemplos bem-sucedidos na aplicação de gestão 

de risco baseados no custo-benefício (a título de exemplo: Yorkshire Water), onde 

“decisões sobre a segurança da água são elaboradas relacionando os custos para 

implementar acções de redução de riscos, a gravidade do risco, o número de 

pessoas afectadas e a disposição dos consumidores em pagar para reduzir ou evitar 

o risco”. 

� Dinamarca possui, desde 2006, guias para segurança da água contendo princípios 

baseados nos PSA descrito pela OMS e na metodologia HACCP. Os guias 

descrevem processos simples e eficazes de modo a serem utilizados por pequenos 

fornecedores e pequenos aglomerados populacionais, desde a fonte até à torneira 

do consumidor (incluindo os ramais e redes privadas).   

� Suécia utiliza (desde 2005) princípios da HACCP na vigilância da qualidade da 

água de abastecimento público. 

� Na Noruega foram desenvolvidos guias de implementação (publicados em 2006) 

que não se basearam nos princípios dos PSA e do HACCP. No entanto, servem 

para identificar eventos perigosos e priorizar os eventos de acordo com o risco, 

definindo-se as medidas necessárias para reduzir esse risco. 
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� Nos Países Baixos utiliza-se a directiva comunitária complementada com 

auditorias à operação e às infra-estruturas (implementada através do Drinking 

Water Decree de 2001) em tudo semelhantes às do HACCP, embora não existam 

pontos de controlo. Uma ferramenta foi desenvolvida – MaRiskA – que combina 

atributos do HACCP e do FMEA5 – Failure Modes and Effects Analysis. 

� Estados Unidos da América possuem legislação baseada em abordagem multi- 

-barreiras, desde 1996, com o objectivo de identificar as origens da água 

distribuída, de inventariar contaminantes e perigos susceptíveis de contaminar a 

água na origem e de informar a população. A partir de 2001, a possibilidade de 

contaminação de água deliberadamente passou a ser considerada extremamente 

grave, efectuando-se avaliação de vulnerabilidades, de modo a identificar 

potenciais ameaças e riscos, elaborando-se planos de emergência específicos. 

� O Canadá utiliza, desde 2004, “barreiras múltiplas na gestão do risco, consistindo 

ferramentas e abordagens que colectivamente previnem e/ou reduzem o risco de 

contaminação de saúde pública, desde a fonte até à torneira do consumidor”. 

Comum a todos os países é a importância humana e económica da água, devendo ser 

segura e disponível em quantidades suficientes, não devendo representar risco algum para 

a saúde do homem num consumo a longo prazo, nem para os sistemas. 

O desenvolvimento de um PSA implica a produção de vários documentos. Os planos de 

gestão contêm os processos de avaliação, monitorização do sistema, acções correctivas a 

tomar, bem como as condições de operação de rotina e excepcionais. A possibilidade de 

ocorrência de eventos excepcionais com consequências catastróficas (como o terrorismo ou 

a sabotagem) deve requerer a elaboração de planos de emergência, contendo planos de 

acção e de comunicação para cada evento específico. Os vários planos podem ser 

agrupados num só documento denominado Plano de Contingência, sendo este em última 

análise plano de gestão em condições excepcionais (VIEIRA, José et al., 2005). 

A criação de ferramentas facilitadoras do desenvolvimento (e manutenção) de PSA permite 

uma mais rápida aplicação em todos os sistemas de abastecimento, além de diminuir o 

tempo de investigação e recolha de conhecimento para efectuar a lista de perigos e eventos 

                                                 
5 FMEA consiste numa metodologia que tenta minimizar ou eliminar riscos através de identificação de potenciais problemas recorrendo-

se ao estudo sistemático e estruturado do sistema. 
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perigosos necessários à avaliação e consequentes medidas de controlo e acções correctivas 

a aplicar na monitorização operacional. A crescente quantidade de equipamentos com 

acesso à Internet, a massificação do trabalho e reuniões, juntamente com a necessidade de 

acesso a ferramentas e documentos em vários equipamentos e em variados locais, 

determinam que a melhor opção para a criação de uma plataforma automática de 

desenvolvimento de PSA reside na Web. 

1.2. Objectivos da dissertação 

O presente trabalho tem como objectivo geral o aprofundamento dos requisitos a que deve 

obedecer a elaboração de um PSA com a criação de uma plataforma Web adequada à 

gestão quotidiana da qualidade da água num sistema de abastecimento público. Para a 

concretização deste objectivo estabeleceram-se os seguintes objectivos específicos: 

� Aquisição de conhecimentos necessários ao estabelecimento de um PSA; 

� Criação de bases de dados e seu preenchimento com informação que satisfaça as 

necessidades de elaboração e gestão de múltiplos PSA, incluindo a definição de 

limites críticos de acordo com a legislação em vigor; 

� Identificação, análise, avaliação e gestão de perigos inerentes a um sistema público 

de abastecimento de água; 

� Incorporação automatizada de medidas de controlo e acções correctivas aos perigos 

analisados; 

� Programação de páginas HTML (utilizando linguagens CSS, HTML, PHP, 

JAVASCRIPT e MySQL) com interface e funções necessárias ao funcionamento da 

plataforma; 

� Criação de ficheiros PDF com informações do PSA elaborado; 

� Estruturação de uma plataforma Web que permita a elaboração automática de 

planos de segurança da água, com a utilização de interfaces amigáveis para o 

utilizador. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Explicando a Web 

A elaboração de uma plataforma Web de gestão de PSA implica a criação de ficheiros 

escritos em linguagens específicas para o ambiente Internet, de modo a implementar 

funções necessárias à criação dos componentes que constituem a ferramenta. 

A Internet (WWW – Word Wide Web) foi desenvolvida e cresceu através do protocolo 

HTTP – HyperText Transfer Protocol, que implica a utilização de programas designados 

por browsers (navegadores), no qual os servidores comunicam com os computadores que 

estão a executar o navegador, tal como mostrado na Figura 2. 

 
Figura 2 – Esquema do uso do protocolo HTTP na comunicação Cliente ↔ Servidor6. 

O URL – Universal Transfer Locator serve para localizar servidores, o caminho e os 

documentos requisitados pelo utilizador, sendo um identificador universal de todos os 

sítios existentes na Internet. 

Os navegadores interpretam a linguagem HTML – HyperText Markup Language, que 

permite a disposição de texto, imagem, vídeo, áudio e objectos incorporados. Com o 

crescimento de funcionalidades e necessidades, existem actualmente variadas linguagens a 

ser usadas para além do HTML. Todas estas linguagens estão embutidas no código HTML 

para ser interpretado correctamente pelo navegador. Os navegadores podem interpretar 

uma série de linguagens de forma nativa (usualmente HTML, JAVASCRIPT e CSS), ou 

através de applets (pequenos programas que aumentam a capacidade do navegador 

suportar outros tipos de ficheiros e protocolos: Flash, JAVA, Silverlight, ActiveX, etc.), o 

que faz com que ocorram limitações de apresentação e funcionalidades em browsers de 

dispositivos de diversos utilizadores, que não suportam essas linguagens. Uma alternativa 

                                                 
6 Fonte: http://services.exeter.ac.uk/cmit/modules/the_internet/figures/urlhttp.png 
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viável à utilização de linguagens não suportadas por alguns browsers (de modo a diminuir 

a ocorrência de incompatibilidades), é através da instalação de interpretadores dessas 

linguagens nos servidores, de modo a que os documentos a serem requisitados através da 

WWW, sejam executados e “transformados” no servidor (em formatos nativos para 

interpretação pelo navegador do utilizador). Assim consegue-se uma maior 

compatibilidade independentemente do tipo de navegador que o utilizador utiliza. 

Consegue-se também limitar o acesso ao código-fonte dos ficheiros e dados, o que 

potencia maior segurança e protecção intelectual; além de permitir que o servidor execute 

um maior leque de funções de modo a fornecer maior número de funcionalidades ao 

utilizador. 

Sintetizando, existem dois grandes grupos de linguagens na criação de páginas de internet 

(SERRÃO, Carlos and Marques, Joaquim, 2009): linguagens do tipo Client-Side 

(exemplos são o JAVASCRIPT, Flash, o próprio HTML entre muitas outras) e linguagens 

do tipo Server-Side (como por exemplo o PHP, ASP, Python, e muitas outras). 

As linguagens do tipo Client-Side (ou de cliente) são interpretadas directamente pelo 

navegador no computador/dispositivo do utilizador após serem enviadas pelo servidor, e 

por questões de segurança não podem interagir com o servidor directamente, apenas 

através de requisições ao servidor. 

As linguagens do tipo Server-Side (ou de servidor) são executadas no servidor antes de 

serem enviadas ao utilizador, não interagindo directamente com o utilizador, apenas 

respondendo a requisições deste. A interacção faz-se, portanto, apenas quando o utilizador 

envia dados para o servidor e requisita a sua resposta. Então, o servidor processa os dados 

enviados pelo utilizador, de acordo com os ficheiros programados que contêm, para a 

resposta específica como mostrado na Figura 3. 
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Figura 3 – Funcionamento de uma linguagem do tipo Server-Side – PHP7. 

Existe ainda uma característica das linguagens do tipo cliente, onde se enquadram o CSS e 

(parcialmente) o HTML, que serve para definir a aparência do documento requisitado. 

As linguagens do tipo servidor podem (e são-no normalmente) embutidas nas linguagens 

do tipo cliente, de modo a que o servidor processe e substitua apenas essas partes por 

linguagem do tipo cliente, enviando o documento “limpo” para ser interpretado pelo 

navegador. É portanto um documento dinâmico. 

Uma das funcionalidades requerida na plataforma de PSA é a recolha e tratamento de 

dados. Os dados recolhidos devem ser guardados no servidor (de forma duradoura) de 

modo a serem acedidos, alterados e guardados pela plataforma. Existe a possibilidade de 

guardar dados sob diversas formas, nomeadamente em ficheiros de texto não estruturados, 

em ficheiros estruturados recorrendo a linguagens pré-definidas e orientadas para esse 

efeito (por exemplo XML), bem como em bases de dados (SERRÃO, Carlos and Marques, 

Joaquim, 2009). No universo WWW existem sistemas de gestão de bases de dados 

instalados nos servidores, que podem ser acedidos recorrendo-se ao uso de programação 

tipo servidor. O SQL – Structured Query Language foi desenvolvido tendo em conta as 

necessidades de consulta e pesquisa de bases de dados, usando linguagem declarativa onde 

a consulta é efectuada sob a forma de resultado pretendido (o exemplo “SELECT nome 

FROM alunos WHERE nota >= 10 ORDER BY nota DESC” traduz-se em seleccionar o 

                                                 
7 Fonte: http://www.criarweb.com/artigos/images/diagrama-php.gif 
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nome da tabela alunos que possuam nota igual ou superior a dez, ordenando-os por ordem 

decrescente de nota), facilitando a obtenção de dados. 

O MySQL é um gestor de bases de dados (a ser instalado num servidor), que utiliza 

comandos SQL, com fácil integração com o PHP. O acesso aos dados é limitado ao 

servidor e ao dono dos serviços de alojamento através de palavra-passe (inexistência de 

informação de domínio público), o que é uma mais-valia e permite guardar informação 

sensível. 

Tanto o PHP como o MySQL são serviços/programas disponibilizados gratuitamente, para 

instalação em servidores privados bem como em serviços de alojamento comercial, 

funcionando em múltiplas plataformas e sistemas operativos, o que reduz os custos de 

implementação e gestão da plataforma num servidor para acesso colectivo. 

Os COOKIES são pequenos ficheiros de texto geridos pelo navegador que contém 

informações simples para serem trocadas entre o servidor e o navegador (SERRÃO, Carlos 

and Marques, Joaquim, 2009). 
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2.2. 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, J. et al., 2009), conforme se resume na Figura 4. 

 
Figura 4 – 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 informações abaixo descritas, 

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 

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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esquema de tratamento; (v) descrição do sistema de adução, reserva e distribuição; 

(vi) tipologia e hábitos das populações abastecidas pelo sistema. 

� Fluxograma do sistema de abastecimento, identificando-se todos os componentes e 

as “conexões” entre si, para uma identificação mais clara dos perigos. O 

fluxograma deverá representar o sistema de abastecimento o mais fielmente 

possível. 

� Identificação dos perigos e eventos perigosos, através do fluxograma 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. 

� Avaliação 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. Os 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 esse componente. 

Para se efectuar a avaliação de risco pode utilizar-se a matriz da Tabela 1 (VIEIRA, 

José and Morais, Carla, 2005), com base em probabilidades de ocorrência e 

severidades de consequências dos perigos analisados, onde uma pontuação igual ou 

superior a seis pode conduzir à consideração de um Ponto de Controlo. Um 

componente com avaliação de consequências catastróficas é considerado para o 

desenvolvimento de plano de emergência, independentemente do risco. 

Tabela 1 – Matriz de classificação de riscos. 

Probabilidade de 
Ocorrência 

Severidade de Consequências 
Insignificante 

(1) 
Pequena 

(2) 
Moderada 

(3) 
Grande 

(4) 
Catastrófica 

(5) 
Quase Certa (5) 5 10 15 20 25 

Muito Provável (4) 4 8 12 16 20 
Provável (3) 3 6 9 12 15 

Pouco provável (2) 2 4 6 8 10 
Rara (1) 1 2 3 4 5 

 
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. 
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� 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: 

� Procedimentos para a gestão de rotina, que deverão ser seguidos diariamente, de 

modo a 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. 
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2.3. Características gerais da plataforma desenvolvida 

A estruturação global da plataforma segue, 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 nos seus 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. 

Para o desenvolvimento da plataforma informática em ambiente Web definiram-se os 

seguintes pré-requisitos: 

� Acessibilidade a partir de qualquer equipamento com acesso à rede, sem 

necessidade de instalação ou actualização; 

� Toda a informação deve ser guardada num só ficheiro/local; 

� Todo o processamento deve ser efectuado no servidor; 

� Os dados devem ser acedidos apenas por quem os introduz (excepto quando 

existem permissões que indiquem o contrário); 

� As informações e dados genéricos devem ser comuns a todos os PSA; 

� A aplicação/plataforma deve fornecer documentos em formato PDF das várias 

etapas do PSA. 

A plataforma desenvolvida apresenta as seguintes principais características: 

� Estrutura: foram consideradas as fases de desenvolvimento relativas à elaboração 

e gestão 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 

dos quais são designados por módulos principais, directamente ligados à construção 

do PSA (avaliação do sistema, monitorização operacional, 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 página corresponde um item no submenu. Cada página possui pelo 
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menos um formulário secundário que deve ser validado e preenchido. O acesso 

global aos três módulos principais está condicionado pela conclusão sequencial de 

cada módulo (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 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 administradores 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 – o último é facultativo mas altamente 

aconselhável), de modo a que cada utilizador só consiga aceder à informação que 

introduziu na plataforma, ou que possui permissões de acesso. 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 seleccionou-se 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). Usa-se 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. Usa-se 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 
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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. São usados também alguns 

toolkit, nomeadamente de JAVASCRIPT (JQuery – usado em algumas 

funcionalidades como a barra de progresso, avisos popup,…) e de produção de 

documentos (HTML2FPDF – converte linguagem HTML em ficheiros PDF). 

� A plataforma faz, também, extenso uso de COOKIES para guardar informações de 

acesso e navegação. 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 da base 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 – ver 

Figura 4) 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, subdividindo-as em múltiplas tabelas 

simples de modo a permitir uma fácil alteração/actualização futura da plataforma, o que 

acrescenta alguma complexidade ao sistema a desenvolver (como explicado na Figura 5).  

 
Figura 5 – Divisão e definição da ordem lógica das diversas tabelas da base de dados no 

processo de elaboração de um PSA. 

Desta forma, foram estruturadas bases de dados a partir de pesquisa bibliográfica (MHNZ, 

2000, 2001, 2002; Beuken, et al., 2007; Vieira & Morais, 2005) e de informação 

expressamente desenvolvida para o presente trabalho. 
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As tabelas da base de dados estão mutuamente interligadas entre si, através de 

identificadores comuns, que servem para a plataforma “chamar” os respectivos campos, 

como representado no esquema da Figura 6. 

 
Figura 6 – Exemplo de interligações de tabelas da base de dados utilizando identificadores. 

De acordo com a sua natureza, as tabelas da base de dados foram divididas em dois tipos: 

(i) tabelas da base de dados geral – tabelas de dados pré-preenchidas; (ii) tabelas da base 

de dados específica – tabelas de dados a serem preenchidas pelo utilizador. 

2.4.1. Base de dados geral 

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 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. Por razões de 

segurança, estas tabelas apenas podem ser alteradas pelos administradores da plataforma. 

Seguidamente descrevem-se todas as 15 tabelas especificadas e preenchidas da base de 

dados geral. 



Plataforma WEB para a elaboração de um Plano de Segurança da Água 

20 

2.4.1.1. Subsistemas 

Um sistema de abastecimento de água é composto por vários elementos ou componentes. 

Estes componentes podem agrupar-se em subsistemas de acordo com a sua localização e 

função em relação ao sistema, como exemplificado na Figura 7. 

 
Figura 7 – Esquema exemplificativo de subsistemas e seus componentes num sistema de 

abastecimento. 
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2.4.1.2. Componentes 

Dentro de cada subsistema compilam-se os elementos básicos que constituem um sistema 

de abastecimento de água. Os componentes do sistema podem englobar elementos mais 

simples que se podem agrupar por possuírem a mesma função geral. 

2.4.1.3. Tipo de perigo 

Tipos de perigos são áreas de perigo comuns e gerais que possam englobar perigos mais 

específicos. 

2.4.1.4. Perigos 

Perigos são agentes, elementos ou situações que causam/podem causar dano. Os perigos de 

um PSA podem ser agrupados dependendo da sua especificidade.  

2.4.1.5. Tipos de evento 

Os eventos perigosos agrupam-se em tipos, de acordo com a sua origem. Neste quadro da 

base de dados tipificam-se os eventos perigosos que podem ocorrer no sistema de 

abastecimento, de acordo com a origem. 

2.4.1.6. Eventos 

Os eventos são situações detalhadas que podem ocorrer no sistema que provocam a 

ocorrência de perigos, e que se enquadram nos tipos de origem de evento referidos na 

tabela da base de dados anterior (tipo de evento). 

2.4.1.7. Probabilidade 

A Escala de Probabilidade de Ocorrências deve avaliar o risco associado a cada perigo, 

de acordo com a probabilidade de ocorrer, definindo-se uma estimativa de frequência de 

ocorrência do acontecimento de 1 (rara) a 5 (quase certo). 

2.4.1.8. Severidade 

A Escala de Severidade de Consequências deve avaliar o risco associado a cada evento, 

de acordo com as consequências, definindo-se a gravidade das consequências de 1 

(insignificante) a 5 (catastrófica). 
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2.4.1.9. Medidas 

As medidas de controlo servem para indicar acções a aplicar de modo a controlar o perigo 

e o evento perigoso combinados num componente. 

2.4.1.10. Medidas de controlo 

Para identificar as possíveis medidas de controlo a aplicar num componente com 

determinado perigo e evento perigoso na plataforma definiu-se a uma nova tabela de dados 

que reúne os identificadores das várias tabelas (medidas e avaliações). 

2.4.1.11. Precedências 

A tabela da base de dados precedências foi criada como um artifício a usar para promover 

a ajuda do utilizador no desenvolvimento do seu PSA na plataforma, cujo objectivo é 

“obrigar” o utilizador a introduzir o segundo evento perigoso no caso de possuir os dois 

componentes e o primeiro evento perigoso (como explicado na Figura 8). 

 
Figura 8 – Definição do funcionamento do quadro precedências na base de dados. 

Propõe-se que o preenchimento da tabela da base de dados seja efectuado automaticamente 

à medida que os utilizadores desenvolvam os seus PSA. 

2.4.1.12. Monitorizações  

Após a avaliação do sistema, que tem a sua etapa final na avaliação do risco e definição 

de medidas de controlo, o próximo passo na realização de um PSA é a definição de LC – 

Limites Críticos e procedimentos – acções correctivas – a aplicar nos componentes (PC – 
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Pontos de Controlo) onde a o risco foi significativo (produto entre severidade e ocorrência 

com valor igual ou superior a seis). 

2.4.1.13. Correcção 

Ao se efectuarem monitorizações de diversos parâmetros, é necessário identificar 

correcções a aplicar caso os valores dos parâmetros não cumpram os valores limite. 

2.4.1.14. Eventos excepcionais 

Eventos excepcionais são ocorrências com consequências catastróficas. Estes 

acontecimentos devem ser previstos e consequentemente realizados Planos de 

Emergência que contemplem: 

� Acções; 

� Medidas e meios, 

� Responsabilidades de coordenação; 

� Planos de informação e comunicação da população; 

� Esquemas alternativos de abastecimento de água. 

As tabelas dos eventos excepcionais fazem parte das tabelas da base de dados geral. 

2.4.1.14.1. Tipos de eventos de emergência 

Para uma melhor organização das situações de emergência e calamidade que são 

geralmente catastróficas, os Planos de Emergência podem ser agrupados em tipos, de 

acordo com a sua natureza.  

2.4.1.14.2. Eventos de emergência 

Dependendo da natureza da situação excepcional existente, para cada evento será 

desenvolvido um Plano de Emergência. 

  



Plataforma WEB para a elaboração de um Plano de Segurança da Água 

24 

2.4.2. Base de dados específica 

As 14 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, estando definidas de seguida. 

2.4.2.1. Utilizadores 

Nesta tabela de dados são introduzidas as informações referentes aos utilizadores que se 

registem na plataforma, bem como informações de acesso. 

2.4.2.2. Plano 

Os utilizadores registados podem adicionar planos na plataforma, sendo esta a tabela usada 

para guardar a informação relativa aos planos. Um utilizador pode ter muitos planos, mas 

cada plano apenas pode ser atribuído a um utilizador. 

2.4.2.3. Contactos 

Os contactos de cada plano são armazenados nesta tabela. Cada plano contém muitos 

contactos, mas cada contacto só pertence a um plano, no entanto o contacto pode ser 

repetido inúmeras vezes. 

2.4.2.4. Componente para avaliação 

A colocação dos componentes no sistema e a sua ordenação é importante para a criação de 

organogramas e efectuar uma avaliação correcta de todo o sistema. Na tabela os 

componentes são ordenados por nível e dentro dos níveis por ordem (onde cada ordem 

corresponde a uma subdivisão dentro de cada nível e não necessariamente a uma 

ordenação de ligações). Considerar como se tratasse de uma matriz em que os níveis 

simbolizam linhas, e as ordens simbolizam colunas. Dois componentes individuais não 

podem estar em ordens e níveis iguais, isto é, cada componente tem necessariamente de 

possuir um conjunto ordem e nível diferentes (ver Figura 9). 
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Figura 9 – Esquema de funcionamento da ordenação dos componentes por nível e ordem. 

2.4.2.5. Conexões 

Nesta tabela de dados são introduzidas as ligações entre componentes, sendo a 

identificação efectuada pela dupla nível e ordem (estes dois campos têm de ser 

preenchidos simultaneamente). 

2.4.2.6. Avaliação 

A avaliação de todos os componentes deve ser efectuada num PSA, englobando o 

conjunto: componente, evento perigoso e perigo, de acordo com a escala de severidades e 

consequências. 

2.4.2.7. Medidas de avaliação 

Nesta tabela registam-se as medidas de controlo que os utilizadores “escolhem”, entre as 

que efectivamente são recomendadas pela plataforma através das tabelas da bases de dados 

geral. 

2.4.2.8. Pontos de controlo 

A existência de avaliações de componentes com risco igual ou superior a seis, isto é, a 

multiplicação da matriz severidade com matriz ocorrência é igual ou superior a seis, são 

designados por PC e são locais onde é essencial prevenir, eliminar ou reduzir perigos. 

Nível 1 

Nível 2 

Ordem 1 Ordem 3 

Ordem 1 

Elemento C 

Elemento A 

Elemento B 
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2.4.2.9. Monitorizações utilizador 

A monitorização dos PC é efectuada de acordo com os parâmetros (se existirem) a serem 

escolhidos pelo utilizador. Cada Ponto de Controlo pode possuir vários parâmetros a 

serem inseridos pelo utilizador, estando cada um deles ligado à tabela monitorizações que, 

por usa vez, se liga à tabela correcções. 

Esta interligação de vários quadros irá permitir que o utilizador consiga introduzir limites 

críticos personalizados à Monitorização, sendo esses limites ligados aos valores definidos 

pelo sistema, que por sua vez estão conectados a acções correctivas a aplicar. Quando o 

utilizador introduzir uma monitorização não pré-definida no sistema, esta deve ser 

guardada também na tabela das monitorizações pré-definidas, registando-se as correcções 

sugeridas pelo utilizador. 

As correcções são sempre validadas pelo utilizador, que pode definir quais as que 

interessam para o PC considerado. 

2.4.2.10. Gestão 

A monitorização dos valores críticos dos parâmetros nos pontos de controlo avaliados será 

registada na tabela gestão, efectuando-se o registo dos valores e data do valor recolhido. 

2.4.2.11. Emergência 

A elaboração do Plano de Contingência a partir dos Planos de Emergência tem a sua 

identificação nesta tabela, onde o PSA definido é o identificador secundário do Plano de 

Contingência onde se incluem vários Planos de Emergência. 

2.4.2.12. Alterações à base de dados 

A permanente actualização das bases de dados é uma das mais-valias da plataforma, 

portanto a comunidade pode e deve efectuar alterações às bases de dados existentes. 

Para evitar a violação dos dados já introduzidos e comprometer a integridade e seriedade 

da plataforma, introduziu-se o conceito de Propostas de Alteração, onde o utilizador 

propõe alteração, adição ou eliminação de um campo de uma tabela. Um administrador irá 

depois proceder à validação (se for o caso) da proposta. Todas as propostas de alteração e o 

estado dos pedidos são guardados nesta tabela. 
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2.4.2.13. Mensagens 

As comunicações entre utilizadores registados da plataforma, nomeadamente o serviço de 

Mensagens Pessoais, são armazenadas nesta tabela. 

2.4.2.14. Informações de funcionamento da plataforma 

Todas as informações necessárias ao funcionamento da plataforma são guardadas nesta 

tabela: (i) chaves de activação; (ii) sessões iniciadas; (iii) validade de login; … 

2.4.3. Interligações 

Na plataforma, os dois tipos de tabelas funcionam de forma global e integrada, articulando 

informações estáticas (tabelas da base de dados geral) com informações dinâmicas (tabelas 

da base de dados específica), de acordo com a estrutura que se apresenta na Figura 10. 

 
Figura 10 – Esquema das ligações entre as bases de dados geral e específica. 

As bases de dados estão interligadas usando identificadores (chaves) de dois tipos: 

autonomeadas e manuais. As chaves autonomeadas são preenchidas automaticamente 

pela base de dados, enquanto as manuais são, como o nome indica, introduzidas 

manualmente. As últimas só existem nas tabelas estáticas. 

Existem ainda chaves secundárias, que servem para “unir” as diferentes tabelas das bases 

de dados, para um melhor funcionamento, organização e estruturação das bases de dados. 
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As ligações seguem o sentido discriminado na Figura 10 e são do tipo “um para infinito”, 

isto é, um campo de origem possui vários campos de destino (exemplo: um utilizador 

possui muitas mensagens).  
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3. DESCRIÇÃO DA PLATAFORMA WEB 

Este capítulo refere-se e descreve apenas funcionalidades existentes ou programadas da 

plataforma Web à data da publicação deste documento (versão 0.5.17 [b918] do dia 

28/09/2010). 

A plataforma encontra-se disponível gratuitamente no seguinte endereço: 

http://psa.danisoftware.com/. 

3.1. Grafismo da plataforma (layout) 

O desenvolvimento de uma plataforma Web de fácil utilização requer uma escolha cuidada 

da disposição gráfica, de tecnologias a utilizar para mostrar o conteúdo, bem como o modo 

de implementar as funcionalidades previstas/programadas. A disposição gráfica contou 

portanto com a implementação e estudo de quatro áreas: 

� Resolução máxima horizontal; 

� Disposição e navegação nos menus e botões de funcionalidades especiais; 

� Disposição e preenchimento das páginas de acordo com importância; 

� Informações complementares de ajuda e informação. 

Para a plataforma poder ser acedida por uma grande variedade de dispositivos, optou-se 

por usar apenas HTML, CSS e JAVASCRIPT no “desenho” e apresentação gráfica das 

páginas da plataforma no navegador. O desenho ficou a cargo de um designer8. 

3.1.1. Resolução máxima horizontal 

A disposição gráfica dos vários elementos que constituem as páginas da plataforma é 

efectuada através de CSS, sendo elaborada a pensar na maximização do espaço útil na 

horizontal para a “impressão” de toda a informação processada pela plataforma e 

formulários de introdução de dados, na limitação do uso de uma resolução de vídeo que 

seja comum a computadores mais antigos (a resolução mais comum é 1024*768pixels). A 

altura útil é variável de acordo com o conteúdo da página, não existindo limite máximo. Na 

Figura 11 pode-se observar a definição de área útil da plataforma. 

                                                 
8 Consultar agradecimentos. 



Plataforma WEB para a elaboração de um Plano de Segurança da Água 

30 

 

 
Figura 11 – Esquema exemplificativo da área útil da plataforma. 

A criação de CSS para os dispositivos móveis com resolução mais baixa que a 

anteriormente especificada (telemóvel, PDA, etc.) ainda não foi implementada. 

3.1.2. Disposição e navegação nos menus e botões de funcionalidades 

especiais  

Todos os elementos de navegação foram pensados na lógica de navegação da esquerda 

para a direita, de cima para baixo (sempre que essa lógica de navegação faça sentido). 

A plataforma apresenta cinco tipos de elementos de navegação: 

� Menu principal; 

� Menus secundários; 

� Botões funcionalidades especiais; 

� Botões de navegação nos formulários: 

o Botão de validação e avanço entre formulários; 

o Botões de navegação em modo de leitura; 

� Botões de acção. 

Os campos de introdução de dados (normalmente dentro dos formulários) mudam a cor 

para pastel quando estão seleccionados, para uma melhor percepção por parte do utilizador 

(ver Figura 12).

Largura útil 

Altura útil 
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Figura 12 – Exemplo de um formulário com o campo “Valor Crítico” seleccionado. 

3.1.2.1. Menu principal 

O menu principal (mostrado na Figura 13) é composto por seis botões de cores distintas 

que hiperligam a seis páginas de módulos diferentes: 

� INÍCIO – Azul – página de início e de gestão de conta 9; 

� AVALIAÇÃO DO SISTEMA – Verde – página com formulário de escolha de 

plano no módulo de avaliação10; 

� MONITORIZAÇÃO OPERACIONAL – Púrpura – página com formulário de 

escolha de plano no módulo de monitorização11; 

� PLANOS DE GESTÃO – Amarelo – página com formulário de escolha de plano 

no módulo de gestão12; 

� ADMINISTRAÇÃO – Vermelho – página inicial da área administrativa13; 

� SAIR – Cinzento – página de saída que elimina os COOKIES. 

Os botões contendo ▼ possuem um submenu da mesma cor (explicado no próximo ponto), 

sendo designados por módulos principais (exceptuando-se o menu administração). 

 
Figura 13 – Aspecto do menu principal.

                                                 
9 Consultar capítulo 3.6 para mais informações. 
10 Consultar capítulo 3.7.1 para mais informações. 
11 Consultar capítulo 3.7.2 para mais informações. 
12 Consultar capítulo 3.7.3 para mais informações. 
13 Consultar capítulo 3.5 para mais informações. 

Campo seleccionado 
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3.1.2.2. Menus secundários 

Os submenus (exemplo mostrado na Figura 14) são acessíveis passando o rato sobre o 

menu principal relacionado. Existem quatro submenus da mesma cor do botão do menu 

principal que o chama. Cada submenu possui uma lista de hiperligações a páginas 

contendo formulários, que seguem a ordem de navegação de cima para baixo, isto é, para 

aceder à página que corresponde à terceira hiperligação é necessário primeiro aceder e 

validar o primeiro e segundo formulários (excepto no modo de leitura). 

 
Figura 14 – Aspecto de um menu secundário (menu secundário da administração). 

3.1.2.3. Botões de navegação de funcionalidades especiais 

Os botões de navegação de funcionalidades especiais têm o aspecto visível na Figura 15. 

 
Figura 15 – Aspecto dos botões de navegação de funcionalidades especiais. 

Existem duas páginas contendo este tipo de botões: página de início e página de 

recuperação de dados de acesso. A acção de clicar num botão mostra o formulário 

correspondente recorrendo ao uso de JAVASCRIPT. Todos os formulários encontram-se na 
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página, mas estão “escondidos”, pelo que o uso de um navegador sem JAVASCRIPT 

impede a visualização dos formulários. 

3.1.2.4. Botões de acção 

Os botões de acção aparecem nas tabelas de dados existentes sob o título “ACÇÃO”, sendo 

normalmente botões de abrir, editar ou eliminar (ver Figura 16). Os botões efectuam 

acções referentes aos dados da linha onde estão inseridos. 

 
Figura 16 – Exemplo de botões de acção (da esquerda par a direita: abrir, editar e 

eliminar). 

3.1.2.5. Botões de navegação de formulários 

Existem dois tipos de navegação nos formulários: navegação em modo de leitura e 

navegação em modo de edição. 

O modo de edição é o modo pré-definido e utiliza os botões de validação e avanço (ver 

Figura 17) que aparecem no fundo dos formulários dos três módulos principais. Estes 

botões possuem a inscrição “Continuar” e permitem a conclusão da edição do formulário 

correspondente, alterando os valores do estado de conclusão e da barra de progresso. Estes 

botões não aparecem na página de escolha do plano em cada um dos módulos principais, 

apenas nos formulários das páginas seguintes. 

 
Figura 17 – Exemplo de um botão de validação. 

A navegação em modo de leitura deve ser efectuada nos botões mostrados na Figura 18 ou 

através dos menus secundários, não alterando o estado de preenchimento do módulo. Os 

botões de navegação estão apenas disponíveis nas várias páginas de cada um dos três 
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módulos principais, caso todos os formulários desse módulo estejam completamente 

preenchidos, sendo mostrados no topo da página, abaixo do menu principal. 

 
Figura 18 – Botões de navegação em modo de leitura. 

3.1.3. Disposição e preenchimento das páginas de acordo com 

importância  

A disposição de todas as informações, dados e formulários de preenchimento na área útil 

da plataforma têm uma estrutura lógica. De cima para baixo os elementos que aparecem 

são: 

� Botões de navegação modo leitura14; 

� Notificações15; 

� Título da página; 

� Informação de preenchimento16; 

� Título e dados existentes na plataforma, apresentados sob a forma de tabelas; 

� Título e formulário de preenchimento para a introdução de dados; 

� Botão de validação da página e avanço17; 

� Barra de progresso18. 

Uma perspectiva global de uma página da plataforma contendo formulário e dados pode 

ser visualizada na Figura 19. 

                                                 
14 Consultar capítulo 3.1.2.5 para mais informações. 
15 Consultar capítulo 3.4 para mais informações. 
16 Consultar capítulo 3.1.4 para mais informações. 
17 Consultar capítulo 3.1.2.5 para mais informações. 
18 Consultar capítulo 3.1.4 para mais informações. 
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Figura 19 – Exemplo de uma página da plataforma e disposição dos vários elementos que a 

compõe. 

3.1.4. Informações complementares de ajuda de contexto e progresso 

A ajuda de contexto (ou tooltip) é mostrada ao passar a seta do rato sobre um elemento, 

mostrando ajuda ou informações complementares. Nem todos os elementos possuem ajuda 

de contexto, e a sua apresentação depende do navegador. Na Figura 20 é representado o 

aspecto da ajuda de contexto com JAVASCRIPT activo no navegador Mozilla Firefox. 

 
Figura 20 – Aspecto da ajuda de contexto. 

A barra de progresso tem como objectivo indicar ao utilizador de um modo gráfico a 

percentagem de formulários concluídos do módulo principal em causa, isto é, indica 

Barra de progresso 

Área de notificações Menu de navegação principal 

Área de 
informações 
sobre de 
preenchimento

Informações já 
introduzidas 
na plataforma 

Formulário de 
introdução de 
dados na 
plataforma 

Botão de validação 
do formulário e 
avanço 

Botões de 
acção 
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visualmente a percentagem de formulários já preenchidos e por preencher para concluir o 

módulo. A barra de progresso só é mostrada nos módulos principais (avaliação, 

monitorização e gestão), tendo o aspecto igual ao mostrado na Figura 21. 

 
Figura 21 – Aspecto da barra de progresso. 

As informações de preenchimento são apresentadas dentro de pequenos blocos de cor 

pastel contendo explicações da página e do preenchimento dos formulários. Um exemplo 

está mostrado na Figura 22. 

 
Figura 22 – Exemplo de uma informação de preenchimento. 

A diferença entre as notificações19 e as informações de preenchimento encontra-se no 

ícone azul no início do texto e na localização: abaixo do título da página. 

Na página de início algumas informações de preenchimento e notificações encontram-se 

por debaixo do título do formulário devido à existência de botões de funcionalidades 

especiais, contendo ícones de acordo com a funcionalidade escolhida (ver da Figura 34 à 

Figura 37). 

3.2. Acesso 

O acesso à plataforma é efectuado através de uma página de acesso, que é também a 

página inicial da plataforma, visível sempre que a COOKIE identificadora não seja 

detectada. Na Figura 23 apresenta-se um print screen da vista inicial da plataforma. 

                                                 
19 Consultar capítulo 3.4 para mais informações. 
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Figura 23 – Vista inicial de acesso à plataforma. 

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), uma caixa de verificação para registo na plataforma, um 

botão de acesso e uma hiperligação para a recuperação de palavra-passe/nome de 

utilizador. O CAPTCHA confere uma protecção contra tentativas de acesso automatizadas 

contra o roubo de informação. 

O acesso à plataforma só é possível após o registo do utilizador, que é efectuado na página 

de acesso escolhendo a caixa de verificação que indica a intenção de registo na plataforma. 

O registo de novo utilizador requer a utilização de um nome de utilizador e email únicos, 

sendo o último actualizável (assim como a palavra-passe). O nome de utilizador não pode 

ser alterado após o registo. 

As palavras-passe introduzidas pelo utilizador no formulário de acesso (e no formulário de 

recuperação e de mudança de palavra-passe) são encriptadas e guardadas sigilosamente na 

plataforma, pelo que em momento algum é possível aos administradores saberem qual a 

palavra-passe de um utilizador. A atribuição de nova palavra-passe ao utilizador é portanto 

efectuada através de correio electrónico, que o último deve fornecer após o registo inicial 

na plataforma. 

Existem dois tipos de acesso à plataforma, que se traduz em dois tipos de utilizadores: 

Botão de 
validação e 
acesso à 
plataforma

CAPTCHA 

Acesso à página de recuperação 
de dados de acesso 

Campos de preenchimento obrigatório: 
Utilizador, Palavra-passe e CAPTCHA. 

Caixa de verificação para novo 
registo de utilizador. 
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� Administradores – acesso a todas as funcionalidades de um utilizador comum, mais 

acesso às ferramentas administrativas (gestão de utilizadores; envio de mensagens 

de sistema; validação de pedidos de alteração à base de dados; associação de 

utilizadores a contactos; …) e base de dados em modo de escrita; 

� Utilizadores comuns – acesso a toda a plataforma e à base de dados em modo de 

leitura. 

A alteração do tipo de acesso à plataforma dos utilizadores é efectuada na área 

administrativa por administradores. 

3.3. Recuperação de dados de acesso 

A recuperação de dados de acesso é efectuada por correio electrónico. A página de 

recuperação de dados só é acessível a utilizadores que não tenham feito login. A página de 

recuperação de dados (ver Figura 24) apresenta três botões de navegação de funções 

especiais, que correspondem a três formulários: 

� Recuperação do nome de utilizador (U); 

� Recuperação de palavra-passe (P); 

� Activação e escolha de nova palavra-passe (A). 

 
Figura 24 – Página de recuperação de dados de acesso. 

3.3.1. Recuperação de Nome de utilizador 

O botão verde com o U inscrito corresponde ao formulário de recuperação de Nome de 

Utilizador. Neste formulário é pedido o correio electrónico e o CAPTCHA, sendo o 

primeiro usado para encontrar o nome de utilizador que foi usado no registo, como se pode 

observar na Figura 25. O sucesso da recuperação do nome de utilizador depende da 

Botões de acesso aos 
formulários de recuperação 
de dados. 
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associação de um correio electrónico à conta de utilizador e da não utilização de várias 

contas de utilizador com o mesmo correio electrónico. 

 
Figura 25 – Formulário de recuperação de nome de utilizador. 

3.3.2. Recuperação de palavra-passe 

O botão púrpura com o P inscrito corresponde ao formulário de recuperação de palavra-

passe (ver Figura 26), onde é necessária a introdução de utilizador e correio electrónico nos 

respectivos campos. Ambos os dados deverão ser iguais aos que estão registados na 

plataforma. A palavra-passe não é possível de ser recuperada, portanto é necessário a 

validação do pedido do utilizador através de uma chave de confirmação enviada para o 

correio electrónico. 

 
Figura 26 – Formulário de recuperação de palavra-passe. 

3.3.3. Activação e escolha de nova palavra-passe 

O botão amarelo com o A inscrito corresponde ao formulário de activação da nova palavra-

passe após recepção do correio electrónico com a chave de confirmação. A palavra-passe 

escolhida neste formulário (Figura 27) será a usada a partir do momento da sua alteração. 
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Figura 27 – Formulário de introdução de nova palavra-passe. 

A chave de confirmação tem a validade de 48 horas. Para pedir nova chave de confirmação 

será necessário voltar a preencher o formulário da Figura 26. 

3.4. 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 pastel), como é possível 

observar na Figura 28. As notificações aparecem no início do corpo da página ou no início 

do formulário. 

 
Figura 28 – Tipos de notificação existentes na plataforma. 

Existem ainda janelas popup, como se pode observar na Figura 29, com notificações de 

nova mensagem pessoal e de acções da administração. As janelas aparecem sobre a página, 

escurecendo-a e bloqueando o acesso até a mensagem ser confirmada ou fechada. 

 
Figura 29 – Janela popup com notificação de acção administrativa. 
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3.5. Área administrativa 

A área administrativa pode ser acedida por todos os utilizadores, independentemente do 

tipo de acesso, variando o conteúdo. A área administrativa é constituída por consulta de 

tabelas e por acções administrativas listados na Figura 30. 

 
Figura 30 – Vista da área administrativa com as opções de escolha de bases de dados e de 

acções a tomar. 

Os utilizadores comuns têm acesso, em modo de leitura, a todas as tabelas da base de 

dados geral (escolhendo no submenu correspondente) e um formulário de sugestão de 

alteração por cada tabela que deve ser aprovado por um administrador para surtir efeito, 

devendo o utilizador justificar a inclusão, eliminação ou edição. Assim 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 (exemplo mostrado 

na Figura 31). Os pedidos de alteração são guardados e podem ser consultadas na página 

de início (ver capítulo 3.6.2). 



Plataforma WEB para a elaboração de um Plano de Segurança da Água 

42 

 
Figura 31 – Exemplo de consulta em modo de leitura a uma tabela da base de dados geral e 

formulário de pedidos de alteração (utilizador comum). 

Os administradores têm acesso às tabelas da base de dados geral em modo de escrita, o que 

inclui um formulário de adição e eliminação de dados sem necessidade de aprovação 

(exemplo na Figura 32). Nas Figura 31 e Figura 32 pode-se observar as diferenças entre os 

dois modos de consulta da base de dados geral. 

 
Figura 32 – Exemplo de consulta em modo de escrita de uma tabela da base de dados geral 

e formulário de alterações à base de dados (administrador). 

Os administradores têm ainda várias ferramentas administrativas para gerir a plataforma: 

� Gestor de utilizadores – alterar tipo de acesso, nome, email e verificação de correio 

electrónico; 

� Eliminação de mensagens antigas – elimina as mensagens apagadas pelo 

destinatário com mais de 30 dias; 

� Associar contactos a utilizadores – permite os administradores associar contactos 

das equipas de PSA a utilizadores registados. 
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Para além da possibilidade de aceder às tabelas, todos os utilizadores podem contactar a 

administração (através da página mostrada na Figura 33) para enviar sugestões, 

recomendações, reportar erros, etc. 

 
Figura 33 – Página de contacto com a administração. 

Neste formulário é necessário introduzir o assunto, o correio electrónico (que é 

automaticamente preenchido mas pode ser alterado) e a mensagem a enviar. 

3.6. Página de Início/Gestão de conta 

A gestão da conta tem o aspecto mostrado na Figura 34, e é acessível sempre que o 

utilizador clica em INÍCIO no menu principal, ou quando o utilizador acede à plataforma, 

estando visíveis cinco botões de funcionalidades especiais (com uma letra inscrita em 

cada) que correspondem a: 

� Alteração de dados pessoais e de acesso: correio-electrónico, palavra-passe e nome 

(P); 

� Estado dos pedidos de alteração da base de dados (B); 

� Envio e recepção de mensagens pessoais (M); 

� Envio de correio electrónico com/sem os PDF criados na plataforma (E); 

� Visualização e manutenção das informações de conta (C). 
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Figura 34 – Aspecto da página de início ou de gestão de conta. 

Cada um dos cinco botões corresponde a uma funcionalidade especial que é mostrada 

abaixo destes, sob a forma de formulário. Explica-se de seguida cada uma dessas 

funcionalidades. 

3.6.1. Dados Pessoais 

O formulário de alteração de dados pessoais permite ao utilizador alterar os dados de 

contacto, palavra-passe e correio electrónico, como mostrado na Figura 35. 

 
Figura 35 – Formulário de alteração dos dados pessoais. 

Os dados de contacto do utilizador podem ser usados no preenchimento da equipa do PSA 

nos módulos principais. O utilizador tem ainda à sua disposição uma opção que actualiza 

todos os dados de contactos (das equipas de PSA) associados à sua conta. 
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Ao alterar a palavra-passe, o utilizador recebe um correio electrónico (caso o tenha 

fornecido e validado) indicando a nova palavra-passe. 

Ao alterar, ou indicar um correio electrónico pela primeira vez, recebe neste uma 

mensagem electrónica com uma chave de confirmação. A chave de confirmação deverá ser 

introduzida na funcionalidade de correio electrónico (ver capítulo 3.6.4). 

3.6.2. Bases de dados 

Os pedidos de alteração à base de dados geral por parte de utilizadores normais através da 

administração são mostrados numa tabela igual à indicada na Figura 36. 

 
Figura 36 – Formulário de visualização de pedidos de alteração da base de dados. 

Cada utilizador apenas visualiza os pedidos que efectuou, enquanto os administradores 

visualizam todos os pedidos. Os administradores têm ainda à sua disposição um formulário 

de alteração e gestão dos pedidos (visível na Figura 36). 

3.6.3. Mensagens Pessoais 

O serviço de mensagens pessoais dentro da plataforma serve para comunicar com outros 

utilizadores sem necessidade de utilizar outro meio de contacto externo. Pode-se visualizar 

o formulário de envio e recepção de mensagens na Figura 37, bem como as mensagens 

enviadas e recebidas. 

Formulário apenas disponível para administradores 
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Figura 37 – Formulário de envio e recepção de mensagens pessoais dentro da plataforma. 

O aviso da recepção de novas mensagens é efectuado através de uma janela popup 

dinâmica que é mostrada na página de início, como se pode ver na Figura 38. 

 
Figura 38 – Janela popup indicando a existência de mensagens pessoais não lidas. 

No separador de mensagens estão guardadas as mensagens recebidas e as mensagens 

enviadas. As mensagens recebidas aparecem sobre um fundo que respeita um código de 

cores (ver Figura 37), de acordo com o estatuto da mensagem: 

� Verde – mensagens novas ou ainda não marcadas como lidas; 

� Branco – mensagens marcadas como lidas; 

� Vermelho – mensagens do sistema ainda não marcadas como lidas; 

� Amarelo – mensagem marcada como importante. 

Campo do formulário apenas disponível para administradores 
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As mensagens de sistema são facilmente identificáveis pelo remetente SISTEMA a 

vermelho. 

Ao lado de cada mensagem aparece uma lista de selecção (sob o titular Acções) onde o 

utilizador pode escolher o estatuto da mensagem, alterando a correspondente cor de fundo. 

A lista possui as seguintes opções de escolha: 

� Lido – define a mensagem como lida, alterando a cor de fundo para branco; 

� Não lido – define a mensagem como não lida, alterando a cor de fundo para verde; 

� Importante – define a mensagem como importante, alterando a cor de fundo para 

amarelo; 

� Apagar – define a mensagem como apagada, deixando de ser visível no 

destinatário, mas não no remetente, onde fica visível durante 30 dias, até um 

administrador as apagar da base de dados. 

As mensagens de sistema são mensagens cujo remetente não é mostrado, e servem para 

informar o utilizador de alterações ao estado do pedido de alteração da base de dados, ou 

de outras situações. O envio de mensagens de sistema está apenas disponível para os 

administradores. 

As mensagens enviadas não aparecem com código de cores, excepto a mensagem de 

sistema, cujo destinatário aparece a vermelho. 

Só se pode enviar mensagens pessoais a um destinatário por mensagem, e não é permitido 

o envio de mensagens pessoais cujo destinatário é o mesmo que o remetente (ao contrário 

das mensagens de exemplo visíveis na Figura 37). 

3.6.4. Correio electrónico 

O envio de correio electrónico a outros utilizadores registados na plataforma só está 

disponível após a indicação de um correio electrónico válido e sua confirmação (ver Figura 

39). A confirmação é efectuada através de uma chave alfanumérica e aleatória (em 

comprimento e conteúdo) que é enviada para o correio electrónico indicado no formulário 

dos dados pessoais. 
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Figura 39 – Mensagem de validação após alterar o correio electrónico. 

Logo após a alteração do correio electrónico é enviado chave de verificação com duração 

de 48 horas. Pode sempre pedir nova chave de activação, tal como mostrado na Figura 40. 

 
Figura 40 – Formulário de validação e reenvio de chave de activação dos serviços de 

email. 

Após a confirmação do correio electrónico, o formulário de EMAILS passa a ter a 

estrutura apresentada na Figura 41. 

 
Figura 41 – Formulário de envio de correio electrónico. 

O formulário permite enviar correio electrónico para vários destinatários ao mesmo tempo. 

É obrigatório o preenchimento de assunto e mensagem, escolhendo-se o anexo a enviar. 

Existem quatro possibilidades de envio de anexo: sem anexo, enviar avaliação do sistema, 

enviar monitorização operacional e enviar gestão de rotina (na versão a que se refere este 
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documento a gestão de excepcional e relatórios de verificação de rotina ainda não foram 

implementados). 

3.6.5. Detalhes da conta 

Neste formulário são reunidas as informações de uso e gestão da conta na plataforma (ver 

Figura 42). 

 
Figura 42 – Formulário de consulta e alteração de detalhes da conta. 

Esta secção não foi completamente programada, no entanto nesta secção está planeado 

mostrar-se todos os detalhes da conta, nomeadamente: 

� Data de registo; 

� Número de PSA desenvolvidos; 

� Número participações em desenvolvimentos de PSA, isto é, número de vezes 

referidos nos contactos nas equipas de PSA; 

� Gestão do saldo de conta: no caso de se limitar o número de PSA, componentes, 

monitorizações, …, ou no caso de ser convertido em solução comercial; 

� Gestão de acessos ao PSA desenvolvido por parte de outros utilizadores, e de 

permissões de acesso a outros PSA; 

� Consulta de diário de acções efectuadas na plataforma. 

3.7. Módulos principais 

São designados de módulos principais os seguintes itens (acessíveis através do menu 

principal): 

� Avaliação do sistema; 



Plataforma WEB para a elaboração de um Plano de Segurança da Água 

50 

� Monitorização operacional; 

� Planos de gestão. 

Os menus secundários dão acesso a páginas de leitura e introdução de dados. Os acessos às 

páginas dos formulários de introdução de dados dos módulos principais são efectuados de 

um modo hierarquizado e escalar: 

� A passagem a módulos seguintes só deve ser garantida após a conclusão do 

preenchimento dos módulos anteriores; 

� O acesso a formulários de um mesmo módulo só é garantido se os formulários 

anteriores forem validados; 

� Sempre que seja alterada informação em um formulário de um módulo anterior (em 

relação ao progresso de conclusão), os seguintes ficarão inacessíveis até nova 

validação de todos os formulários dos módulos anteriores; 

� O acesso em modo de leitura é sempre possível quando um módulo está concluído 

(e foi criado o PDF), mas a alteração de alguma informação durante a consulta 

implica nova validação de todos os formulários do módulo e seguintes. 

Explica-se de seguida cada um dos módulos principais. 

3.7.1. Avaliação do sistema 

A avaliação do sistema é o primeiro dos três módulos, sendo constituída por seis páginas 

contendo formulários de preenchimento sequencial, e é navegável através dos menus 

principal e secundários de cor verde (ver Figura 43). 

 
Figura 43 – Lista de páginas do módulo de avaliação do sistema (a verde). 

O objectivo do módulo de avaliação do sistema é definir o sistema de abastecimento (os 

subsistemas e os componentes), definir a equipa e efectuar a avaliação do sistema através 

dos seguintes páginas: 
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� Plano PSA; 

� Equipa PSA; 

� Subsistemas e Componentes; 

� Diagrama e Conexões; 

� Eventos, Perigos e Avaliação; 

� Medidas de Controlo; 

� Documento Final Avaliação. 

Por razões de sequência de preenchimento dos formulários da plataforma, neste módulo 

foram incluídas fases de desenvolvimento que correspondem à preparação e acção 

complementares de um PSA. 

3.7.1.1. Plano PSA 

Nesta página (consultar Figura 44) é mostrado uma tabela contendo todos os planos já 

criados pelo utilizador e um formulário de criação de novos planos. Os planos existentes 

podem ser abertos, editados ou eliminados atreves dos botões de acção. A tabela apresenta 

também o número de componentes de cada plano e o estado de conclusão da avaliação que, 

ao atingir 100%, se transforma num botão onde se pode visualizar o documento criado. 

 
Figura 44 – Aspecto da primeira página do módulo de avaliação: plano PSA. 

Para o utilizador avançar para a página seguinte deverá criar um PSA novo, ou abrir um 

plano da tabela. A criação do plano novo necessita o preenchimento do formulário com 
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nome, local e detalhes (texto sem limite de caracteres onde se pode colocar toda a 

informação que o utilizador achar conveniente). 

A eliminação do plano apaga todos os detalhes referentes ao plano, incluindo equipas de 

PSA, avaliações, monitorizações e planos de gestão. 

Editar um plano permite alterar o nome, o local e os detalhes, sendo necessário validar 

todos os formulários de todos os três módulos. 

3.7.1.2. Equipa PSA 

A segunda página após a definição do PSA (ver Figura 45) serve para definir a equipa 

responsável pelo desenvolvimento e manutenção do plano. 

 
Figura 45 – Aspecto da segunda página: equipa PSA. 

Nesta página deverá preencher-se o formulário e adicionar todos os elementos que estão 

envolvidos na definição do PSA. Todos os campos devem ser preenchidos (tanto ao 

adicionar como ao editar um elemento), com a excepção da caixa de selecção de membro 

registado que é opcional. A caixa de selecção serve para definir se um contacto também é 

um membro registado da plataforma e identificá-lo. A aplicação prática dessa informação 

ainda não foi completamente implementada, pelo que, à data, a utilização limita-se à 

actualização da informação de contacto por parte do utilizador. 
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Ainda no que se refere à introdução e selecção de utilizador registado, no preenchimento 

do campo nome é automaticamente mostrada uma lista com os utilizadores da plataforma 

cujo nome corresponde ao introduzido e, se o utilizador escolher um nome dessa lista, o 

nome, telefone, correio electrónico e o nome de utilizador é automaticamente preenchido. 

3.7.1.3. Subsistemas e Componentes 

Após definir e validar a equipa do PSA, o passo seguinte destina-se à definição do sistema 

de abastecimento, nomeadamente aos componentes que fazem parte deste. A página 

apresenta a tabela contendo todos os componentes já definidas pelo utilizador, sem ter em 

conta a ordem real destas no sistema (a ordem é sempre a pré-definida da plataforma), mas 

agrupadas por subsistemas (como é possível verificar na Figura 46). 
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Figura 46 – Aspecto da terceira página de subsistemas e componentes. 

A introdução de novos componentes é efectuada no formulário abaixo da tabela; a 

eliminação e edição são efectuadas nos botões de acção de cada componente. Na edição ou 

introdução de novos componentes o utilizador deverá escolher o componente da lista 

(agrupada por subsistemas) e introduzir uma pequena descrição. 

3.7.1.4. Diagrama e conexões 

A quarta página de diagramas e conexões apresenta três formulários na mesma página, 

cujo preenchimento deve ser efectuado na lógica de “cima para baixo”. 
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O primeiro formulário da página não requer nenhum preenchimento por parte do 

utilizador, pois apenas mostra os resultados dos dados introduzidos no segundo e terceiro 

formulários, que em conjunto criam o diagrama do sistema de abastecimento (ver Figura 

47). 

 
Figura 47 – Aspecto do formulário de definição do diagrama. 

O segundo formulário da página requer o preenchimento obrigatório de todos os campos. 

Neste formulário são mostradas todos os componentes ordenadas por Nível e por Ordem, 

que simbolizam a posição matricial dentro da tabela do primeiro formulário: diagrama. 

Todos os componentes devem possuir estes dois dados preenchidos, sendo indicadas na 

tabela com vermelho os componentes não posicionados no diagrama. A atribuição de 

posição deverá ser efectuada escolhendo o componente na tabela, e depois alterar o nível e 

ordem nos campos homónimos (ver Figura 48). 

 
Figura 48 – Aspecto do formulário de posição dos componentes no diagrama. 
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A definição das conexões entre componentes é efectuada no terceiro formulário. À 

semelhança do formulário anterior, a tabela com as conexões já definidas é mostrada 

primeiro, onde se podem eliminar conexões através do botão de acção; apresentando-se 

depois duas listas de escolha dos componentes de origem e destino (como visível na Figura 

49). 

 
Figura 49 – Aspecto do formulário de definição de conexões entre componentes. 

A alteração de posicionamento de componentes com conexões anteriormente definidas 

elimina todas as conexões com origem e destino no componente movido. A validação da 

página está pendente da verificação correcta do diagrama e do posicionamento dos 

componentes. 

3.7.1.5. Eventos, perigos e avaliação 

A quarta página do módulo de avaliação é o mais importante. É nesta página que se efectua 

a definição dos eventos perigosos, perigos e se efectua a avaliação do risco para cada um 

dos componentes (ver Figura 50). 
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Figura 50 – Aspecto da quarta página de eventos, perigos e avaliação. 

Devido à grande quantidade de informação recolhida e introduzida na plataforma pelos 

investigadores, o formulário apresenta algumas ferramentas de pesquisa e filtragem 

(nomeadamente nos perigos e eventos perigosos). 

A avaliação pressupõe o preenchimento de um componente, um evento, um perigo, e as 

probabilidades de ocorrência e severidade de consequência. A eliminação de avaliações é 

efectuada no botão correspondente na coluna acção; neste formulário a edição de 

avaliações não está disponível. 

As avaliações efectuadas são apresentadas na tabela com a célula das classificações da 

avaliação – total – contendo uma das seguintes cores de acordo com a o risco: verde, 

amarelo, laranja e vermelho. 

3.7.1.6. Medidas de controlo 

A quinta página do módulo de avaliação não requer introdução de dados por parte do 

utilizador. Nesta página a plataforma recorre à informação colocada na página anterior 

para pesquisar na base de dados as medidas que correspondem a cada uma das 
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combinações de evento perigos, perigo e componente. Cabe ao utilizador escrutinar a lista 

e eliminar todas as medidas que não são aplicáveis no sistema de abastecimento. 

Devido ao elevado número de combinações que pode ser alcançável e ao limitado tempo 

de desenvolvimento, poderão existir avaliações de risco de componentes sem medidas de 

controlo definidas. É neste contexto que o contributo da comunidade é importante, 

devendo-se utilizar os formulários de alteração de bases de dados no módulo 

administrativo para adicionar medidas de controlo. 

O aspecto da página de medidas de controlo pode ser visualizado na Figura 51. 

 
Figura 51 – Aspecto da quinta página de medidas de controlo. 

3.7.1.7. Documento final de avaliação 

O módulo de avaliação de sistema é concluído com a criação do documento respectivo. A 

criação do documento é efectuada na sexta e última página que contém um resumo de 

todos os dados introduzidos nos vários formulários de preenchimento do módulo. A 
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criação do documento é efectuada no fim da página, onde se encontra um botão com a 

inscrição “PDF” a substituir o tradicional botão de validação (ver Figura 52). 

 
Figura 52 – Aspecto da página do documento final de avaliação. 

 

3.7.2. Monitorização operacional 

O segundo módulo principal da plataforma designa-se por monitorização operacional, 

sendo navegável pelas suas quatro páginas, através dos menus principal e secundários de 

cor púrpura (ver Figura 53). 

 
Figura 53 – Lista de páginas do módulo de monitorização operacional. 

O módulo de monitorização surge como o passo a seguir após a definição das medidas de 

controlo estabelecidas para cada um dos componentes, de acordo com a avaliação de risco 

efectuada. Este módulo tem como objectivo definir e monitorizar periodicamente 
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parâmetros de monitorização e as acções correctivas em cada um dos pontos de controlo 

definidos na avaliação do sistema, através das seguintes páginas: 

� Plano PSA; 

� Pontos de Controlo; 

� Documento Final de Monitorização; 

� Verificação de Rotina20. 

3.7.2.1. Plano PSA 

A página de escolha de plano (ver Figura 54) a utilizar no módulo de monitorização mostra 

apenas os planos que possuam o módulo de avaliação concluído, sob a forma de tabela.  

 
Figura 54 – Aspecto da primeira página do módulo de monitorização: plano PSA. 

A escolha do plano é efectuada na coluna acções da tabela, que também possui a coluna do 

nome, local, detalhes, e o número de pontos críticos. A conformidade e a data da última 

verificação ainda não estão funcionais, fazendo parte da página de Verificação de Rotina.  

Caso a monitorização esteja finalizada, clicar no nome do plano permite visualizar o 

documento produzido no fim do módulo de monitorização. 

 A eliminação e edição dos detalhes dos planos só são efectuadas no módulo de avaliação. 

3.7.2.2. Pontos de Controlo 

Após a escolha do plano a monitorizar, surge a página onde se processa todo o 

estabelecimento de limites críticos, procedimentos de monitorização e de acções 

correctivas de parâmetros a escolher de acordo com a avaliação de riscos anteriormente 

                                                 
20 A verificação de rotina ainda não foi implementada. 
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realizada. O aspecto geral da página e formulário de introdução de dados pode ser 

observado na Figura 55. 

  

Figura 55 – Aspecto da página de pontos de controlo. 

A página mostra os PC que através da avaliação do sistema foram definidos. Para cada um 

dos PC é necessário introduzir pelo menos um parâmetro de monitorização, medida de 

monitorização e acção correctiva. O formulário de introdução e eliminação de parâmetros 

de gestão do sistema estende-se a toda a página, e divide-se em quatro passos diferentes. 

O primeiro passo não é obrigatório, mas deve ser efectuado e corresponde à verificação das 

avaliações que levaram a que o componente listado na página seja considerado PC. Para 

facilitar o utilizador, a lista das avaliações efectuadas com risco superior a cinco é 

mostrada numa janela popup (como exemplificado na Figura 56) clicando-se no título com 

o número do PC e nome do componente. 
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Figura 56 – Janela popup com o resumo da avaliação do componente seleccionado. 

No início do título que identifica o PC e o componente encontram-se botões redondos de 

selecção. A escolha de um desses botões – corresponde ao segundo passo – activa o 

formulário no fundo da página (ver diferenças na Figura 57). 

 
Figura 57 – Diferenças do formulário de escolha de parâmetro antes e depois de escolher 

PC. 

A escolha do parâmetro (terceiro passo) a adicionar ao PC seleccionado activa o 

formulário completo (visível na Figura 55). O último e quarto passo corresponde ao 

preenchimento do formulário completo. 

O formulário apresenta-se por defeito já preenchido com os valores limite impostos por lei 

para o parâmetro escolhido, que podem ser sempre alterados à vontade do utilizador. Os 

procedimentos de monitorização e as acções correctivas são também pré-definidos de 

acordo com as informações existentes na base de dados da plataforma, mas o utilizador 

poderá escolher quais os que se aplicam a cada situação (a lista de escolha do campo das 

acções correctivas permite múltiplas selecções). Para limitar o tamanho da caixa de 

selecção das acções correctivas, uma tooltip é mostrada ao passar o rato, exemplificado na 

Figura 58. 

Depois de escolher PC 

Antes de escolher PC 
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Figura 58 – Exemplo de uma tooltip ao escolher a correcção com o número 009. 

3.7.2.3. Documento Final de Monitorização 

A última página para a conclusão do módulo de monitorização operacional apresenta o 

resumo do preenchimento da monitorização operacional, tal como exemplificado na Figura 

59. 

 
Figura 59 – Aspecto da terceira página do documento final de monitorização.  

À semelhança do módulo de avaliação, a conclusão deste módulo está pendente da 

produção de um documento PDF no final da página, clicando no botão existente. 

3.7.3. Planos de gestão 

Após a conclusão dos dois módulos anteriormente apresentados, é possível utilizar o 

último módulo principal (terceiro). Neste módulo pretende-se produzir documentos que 

descrevam e avaliem a avaliação e monitorização do sistema, bem como o estabelecimento 

de procedimentos em condições excepcionais. Pretende-se atingir os objectivos através de 

três páginas (listadas na Figura 60): 
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� Plano PSA; 

� Situações de Rotina; 

� Situações Excepcionais21. 

 
Figura 60 – Lista de páginas do módulo de planos de gestão. 

Tal como referido anteriormente, a plataforma ainda não se encontra totalmente 

desenvolvida, pelo que neste módulo as funcionalidades são limitadas. 

3.7.3.1. Plano PSA 

Na primeira página do módulo de planos de gestão, à semelhança dos anteriores, 

apresentam-se os planos que possuam a avaliação e a monitorização concluída sob a forma 

de tabela, com a indicação de nome, local, detalhes, número de componentes e de pontos 

críticos, além de uma coluna contendo os documentos até agora produzidos (como visível 

na Figura 61). 

 
Figura 61 – Aspecto da primeira página do módulo de planos de gestão: plano PSA. 

Na tabela, é necessário o utilizador escolher o plano (na coluna acções) para avançar para a 

página seguinte. Caso o utilizador já tenha concluído todos os módulos (incluindo o 

módulo de planos de gestão) passam a estar disponíveis para consulta na página inicial os 

três documentos produzidos (ver Figura 61). 

                                                 
21 Os planos de gestão de situações de excepcionais ainda não foram implementados.  
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3.7.3.2. Situações de Rotina 

A última página activa da plataforma mostra apenas o botão de produção de documentos e 

um resumo extensivo dos PC avaliados e monitorizados (ver Figura 62). 

 
Figura 62 – Aspecto da página de situações de rotina. 

3.7.4. Características especiais e notas de funcionamento dos módulos 

principais 

A plataforma inclui uma funcionalidade de apoio ao preenchimento no módulo de 

avaliação, nomeadamente a definição 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 um componente seguinte. A página de 

precedências apenas é mostrada ao utilizador ao adicionar uma avaliação (nas situações 

acima descritas, estando listadas as ocorrências na base de dados), contendo um formulário 

com aspecto igual ao da Figura 63, podendo o utilizador escolher se deseja adicionar a 

avaliação proposta ou ignorar e regressar à página principal de avaliação. 
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Figura 63 – Exemplo de um formulário de precedências. 

Como anteriormente explicado 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 para posterior avaliação. 

Os pontos de controlo são definidos automaticamente pela plataforma na etapa de 

avaliação, nomeadamente na identificação dos eventos e perigos, quando é determinado 

risco com nota igual ou superior a seis. 

Os limites críticos 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. 
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3.8. Produção de documentos 

A produção de documentos faz-se na conclusão de cada módulo, sendo condição 

necessária para se poder aceder ao módulo seguinte. Existem portanto três documentos 

PDF produzidos no fim do processo de realização de PSA. Quando se alteram informações 

nos módulos, os documentos desse e dos módulos seguintes são eliminados, sendo 

necessário efectuar nova “impressão”. Os PDF produzidos terão o aspecto da Figura 64. 

 
Figura 64 – Aspecto de um excerto de um documento PDF produzido pela plataforma. 

3.9. Limitações 

A plataforma no actual estado de desenvolvimento apresenta algumas limitações, 

nomeadamente no desenho dos diagramas: 

� Não é permitido efectuar conexões entre os componentes com diferentes ordens; 

� Conexões que cruzam componentes não são correctamente mostradas e podem 

gerar erros de desenho; 

� Cruzamento de conexões não é correctamente representado; 

� Não é possível mover um componente mantendo as conexões intactas. 

Existem também limitações na definição dos componentes, nomeadamente na 

impossibilidade de criar e distinguir vários componentes através de um nome, isto é, um 

componente é considerado como sendo genérica e representando o conjunto de elementos, 

não sendo elementos singulares (exemplo: a conduta é o conjunto de condutas do mesmo 

sistema de abastecimento; uma rede predial é um conjunto de redes de todos os edifícios; 

…). 



Plataforma WEB para a elaboração de um Plano de Segurança da Água 

68 

A produção de documentos ainda é extremamente pobre em conteúdo, e possui óbvias 

limitações a nível de personalização, formatação e criação de ficheiros PDF. 

Também foram identificados comportamentos ainda não corrigidos, nomeadamente: 

� A alteração dos dados nos módulos principais previne o acesso, através da 

plataforma, aos documentos PDF anteriormente produzidos, mas eles continuam a 

existir e podem ser enviados através do serviço de envio de correio electrónico da 

plataforma; 

� Quando os utilizadores alteram a informação de contacto, os documentos PDF não 

são actualizados automaticamente, apenas quando o detentor do PSA efectua o 

pedido no formulário respectivo. 

� A eliminação de um plano não elimina os documentos produzidos na plataforma; 

� O envio de anexos por correio electrónico não verifica se a produção dos mesmos 

foi efectuada. 

O número de precedências introduzidas na plataforma é limitado e a ferramenta de 

actualização e adição automática de acordo com os padrões de preenchimento dos 

utilizadores não se encontra definida. 
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4. EXEMPLO DE APLICAÇÃO 

Nos parágrafos seguintes, utiliza-se um sistema de abastecimento de água fictício para 

demonstrar como se pode utilizar a plataforma desenvolvida na elaboração de um PSA. 

4.1. Preparação 

No módulo de avaliação procedeu-se à criação de um novo plano, que se designou de 

Exemplo de Aplicação. Adicionou-se também um local e uma descrição do mesmo (ver 

Figura 65). 

 
Figura 65 – Detalhes do sistema de abastecimento fictício. 

A equipa de PSA responsável pela elaboração, manutenção e avaliação foi identificada na 

segunda página (ver Figura 66), identificando-se o nome, correio electrónico, telefone, 

cargo e responsabilidades no PSA. 

 
Figura 66 – Constituição da equipa de PSA. 

4.2. Definição do sistema 

Foram definidos 14 componentes para o sistema de abastecimento: 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 

no exemplo da Figura 67 (a lista completa dos componentes pode se visualizada nos 

Anexos A1.1.1 – Tabela 2). O processo foi realizado na terceira página do módulo de 

avaliação – ver capítulo 3.7.1.3. 
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Figura 67 – 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 68 apresenta um extracto do 

fluxograma do sistema de abastecimento, onde são visíveis as conexões entre as seus 

vários componentes. 

 
Figura 68 – Excerto do diagrama de fluxo do sistema de abastecimento. 

O fluxograma completo pode ser observado nos Anexos A1.1.2 – Tabela 3, Tabela 4 e 

Tabela 5. 

4.3. Avaliação do sistema 

Foram avaliados 37 pares de perigos e eventos perigosos (17 insignificantes, 16 

significativos, 3 nocivos e 1 letal – consultar Anexos A1.1.3 as Tabela 6 e Tabela 7), cujo 

exemplo é mostrado na Figura 69. 
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Figura 69 – 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 70 (quadro integral disponível nos Anexos A1.1.4 – da Tabela 8 à 

Tabela 14). 

 
Figura 70 – 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 71. 

 
Figura 71 – Exemplo de uma ficha resumo de avaliação do sistema. 

Cada um dos quadros-resumo completos dos subsistemas pode ser consultado no Anexo 

A1.1.5, desde a Tabela 15 até à Tabela 23. 
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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 PC. Na Figura 72 podem-se visualizar exemplos de limites críticos 

e de acções de monitorização definidas pela plataforma. 

 
Figura 72 – Procedimentos de monitorização e de acções correctivas (exemplo). 

Mais informação sobre os 11 PC está disponível no capítulo A1.2.1 – desde Tabela 24 à 

Tabela 37. Os quadros resumo estão disponíveis no Anexo A1.2.2. 

4.5. Plano de gestão (rotina) 

O plano de gestão de rotina condensa a informação gerada na avaliação do sistema e na 

monitorização operacional, podendo tomar o aspecto que se apresenta na Figura 73. Toda a 

informação dos PC que compõem o plano de gestão pode ser consultada nos Anexos 

A1.3.1, desde a Tabela 47 até à Tabela 56. 
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Figura 73 – Plano de gestão de rotina do exemplo de aplicação (excerto). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS 

5.1. Considerações finais 

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. 

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 

na formação em PSA. 

5.2. Trabalhos futuros 

À data da elaboração deste documento, considera-se que a plataforma está estruturada de 

forma definitiva e dotada de todas as funcionalidades programadas. Contudo, apesar de já 

funcionar e de cumprir todos os objectivos propostos, a ambição de tornar este projecto 

ainda mais completo faz com que seja possível acrescentar mais algumas funcionalidades. 

No entanto, pese embora essa possibilidade, isso não significa que o projecto esteja 

condenado a nunca ver a luz do dia, à espera dessas eventuais melhorias. 

Novas funcionalidades estão pensadas, algumas das quais já em processo de 

implementação, motivadas pela paixão tecnológica do autor e pelo gosto que o assunto lhe 

merece: 

� Criação e gestão de planos de contingência; 

� Verificação de rotina dos vários PC, através da recolha de informações das várias 

medidas e apresentação de gráficos com resultados ao longo do tempo; 

� Criação de tabelas de acesso e edição em equipa de PSA (vários utilizadores a 

trabalhar em simultâneo no mesmo PSA, cada um com as suas permissões 

dependendo das responsabilidades); 

� Correcção das limitações conhecidas e identificadas no capitulo 3.9; 
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� Segundo módulo (monitorizações) com um formulário de registo de monitorizações 

aos diferentes parâmetros, uma avaliação de conformidade, e informação em caso 

de alertas; 

� Terceiro módulo (planos de gestão) com: adição de informação suplementar no 

formulário de gestão de rotina; formulário de gestão e desenvolvimento de planos 

de emergência; 

� Produção de documentos PDF enriquecidos de modo a produzir verdadeiros 

relatórios com aspecto mais cuidado e profissional.  
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7. ANEXOS 

A1. Tabelas extraídas da plataforma para o exemplo de aplicação 

A1.1. Definição do sistema e Avaliação 

A1.1.1. Subsistemas e Componentes 

Tabela 2 – Tabela de definição dos componentes. 
SUBSISTEMA COMPONENTE IMAGEM DESCRIÇÃO 
Adução Condutas Adutoras 

 

Existem ao todo 3 condutas principais, com 7km (Vila de Cima), 2km 
(Vila do Meio) e 1km (Vila de Baixo). 

Armazenamento 
água tratada 

Reservatório água 
tratada 

 

A água após desinfecção é conduzida aos reservatórios de água tratada. 
Existem 3 reservatórios principais (um para cada município). 

Bacia Água Superficial 

 

O sistema de abastecimento capta superficialmente, sendo afectada pela 
bacia do Rio Branco. 

Rede predial Condutas de Acesso 
Comuns 

 

A grande maioria dos edifícios é do tipo habitações unifamiliares, 
havendo no entanto um aumento das habitações multifamiliares, 
maioritariamente com 4 fogos. 
O comércio é na sua totalidade do tipo tradicional. 

Rede predial Rede Domiciliária 

 

Devido à natureza das habitações, o número médio de pessoas por fogo 
é de 4. 

Captação Rios (Água 
Superficial) 

 

Sistema de captação constituído por 4 bombas com capacidade unitária 
de 0,7m3/s 

Rede de distribuição Operação 

 

O sistema de abastecimento está em crescimento, verificando-se obras 
de expansão, reparação, modificação da rede e novas subscrições. 

Rede de distribuição Pressão no Sistema 

 

Devido à expansibilidade do sistema, a pressão do sistema não está 
devidamente calibrada. 

Tratamento Adição de Cloro 

 

Em dois tanques de contacto com o cloro para se proceder à 
desinfecção, injectando-se a solução clorada. 

Tratamento Coagulação 

 

A água entra nas câmaras de mistura rápida onde é adicionado o 
coagulante (Al2(SO4)3). 

Tratamento Correcção PH 

 

Á saída de cada tanque de contacto é injectada água de cal para fazer a 
correcção final do pH. 

Tratamento Filtração Rápida 

 

A água é uniformemente distribuída por 6 filtros rápidos de areia, de 
funcionamento gravítico, com nitrificação biológica. 

Tratamento Floculação 

 

Dois tanques de floculação. 

Tratamento Sedimentação 

 

A água floculada é repartida por quatro decantadores, onde se processa 
a sedimentação dos sólidos em suspensão. 
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A1.1.2. Diagrama e Conexões 

Tabela 3 – Diagrama do sistema de abastecimento. 
Nível Ordem 1 Ordem 2 Ordem 3 
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Tabela 4 – Tabela de definição das conexões. 
COMPONENTE NÍVEL 

ORIGEM 
ORDEM 
ORIGEM 

NÍVEL 
DESTINO 

ORDEM 
DESTINO 

IMAGEM 

Água Superficial 1 1 1 2 

 

Rios (Água Superficial) 1 2 2 2 

 

Floculação 2 1 3 1 

 

Coagulação 2 2 2 1 
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Tabela 5 – Tabela de definição das conexões (cont.) 
COMPONENTE NÍVEL 

ORIGEM 
ORDEM 
ORIGEM 

NÍVEL 
DESTINO 

ORDEM 
DESTINO 

IMAGEM 

Sedimentação 3 1 3 2 

 

Filtração Rápida 3 2 3 3 

Adição de Cloro 3 3 4 3 

Correcção PH 4 3 5 3 

Reservatório água tratada 5 3 6 3 

Condutas Adutoras 6 3 7 3 

Pressão no Sistema 7 1 8 1 

Operação 7 3 7 1 

Condutas de Acesso Comuns 8 1 8 3 

A1.1.3. Eventos, Perigos e Avaliação 

Tabela 6 – Tabela de avaliações. 
COMPONENTE EVENTO PERIGOSO PERIGO OC SE TOTAL 

Água Superficial Recepção de escorrências/lixiviados de lixeiras 
e/ou aterros sanitários Químicos Perigosos 2 4 8 

Água Superficial Recepção de escorrências/lixiviados de lixeiras 
e/ou aterros sanitários Microrganismos Patogénicos 2 4 8 

Água Superficial Recepção de escorrências de cemitérios Microrganismos Patogénicos 2 3 6 
Água Superficial Seca Falta de água 1 1 1 
Rios (Água 
Superficial)

Nível do mar elevado e/ou tempestades junto à 
costa Água salobra 1 1 1 

Rios (Água 
Superficial) Vandalismo e/ou Sabotagem Químicos Perigosos 1 5 5 

Rios (Água 
Superficial)

Recepção de efluentes sem tratamento adequado 
provenientes de ETAR Microrganismos Patogénicos 3 5 15 

Rios (Água 
Superficial) Falhas mecânicas, eléctricas ou estruturais Falta de água 1 3 3 

Rios (Água 
Superficial)

Chuvas que conduzem a elevados níveis de 
turvação e matéria orgânica Turvação Elevada 5 1 5 

Rios (Água 
Superficial) Descargas poluentes (industriais e domésticos) Químicos Perigosos 3 3 9 

Rios (Água 
Superficial) Cheia Incapacidade do sistema captar 

água 3 3 9 

Rios (Água 
Superficial) Seca Quantidade de água disponível 

para captação insuficiente 3 3 9 

Floculação Mau funcionamento ou má regulação do sistema 
de purga de lamas Turvação Elevada 2 3 6 

Floculação Ineficiente remoção dos flocos Turvação Elevada 2 3 6 

Coagulação Contaminação do Reagente devido à Recepção 
Inadequada Químicos Perigosos 1 3 3 

Coagulação Paragem no doseamento de reagente devido a 
falhas mecânicas, eléctrica ou estruturais Partículas 1 3 3 

Coagulação Tempo de contacto insuficiente Turvação Elevada 1 3 3 

Coagulação Entrada de químicos em excesso/defeito devido a 
falha no sistema de doseamento Partículas 2 3 6 

Coagulação Ruptura do stock de reagente Matéria Orgânica 1 3 3 
Sedimentação Inadequada construção Partículas 1 3 3 
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Tabela 7 – Tabela de avaliações (cont.) 
COMPONENTE EVENTO PERIGOSO PERIGO OC SE TOTAL 
Filtração Rápida Incorrecta lavagem dos filtros Turvação Elevada 1 3 3 
Filtração Rápida Nitrificação deficiente Azoto amoniacal 1 3 3 
Filtração Rápida Deficiente controlo dos tempos de filtração Matéria Orgânica 3 3 9 

Adição de Cloro Paragem no doseamento de reagente devido a falhas 
mecânicas, eléctrica ou estruturais 

Microrganismos 
Patogénicos 2 4 8 

Adição de Cloro Tempo de contacto insuficiente Microrganismos 
Patogénicos 1 3 3 

Adição de Cloro Formação de Subprodutos Trihalometanos e/ou 
brometos 3 4 12 

Correcção PH Paragem no doseamento de reagente devido a falhas 
mecânicas, eléctrica ou estruturais PH inadequado 1 3 3 

Correcção PH Preparação e doseamento incorrecto da água de cal PH elevado 2 3 6 
Correcção PH Preparação e doseamento incorrecto da água de cal PH baixo 1 3 3 
Reservatório água 
tratada Existência de cantos "mortos" no reservatório Microrganismos 

Patogénicos 2 5 10 

Reservatório água 
tratada Acumulação de sedimentos Turvação Elevada 2 3 6 

Reservatório água 
tratada Fendas, musgos, raízes, etc. nas estruturas de betão Capacidade estrutural 

deficitária 3 5 15 

Condutas Adutoras Fugas de água Falta de água 1 3 3 

Condutas Adutoras Práticas de Limpeza e Desinfecção inadequados em 
reparações ou expansão da rede Químicos Perigosos 4 5 20 

Pressão no Sistema Variação de pressão Microrganismos 
Patogénicos 2 3 6 

Operação Bypass temporário impróprio Microrganismos 
Patogénicos 2 4 8 

Operação Contaminação ou fuga noutro subsistema leva à 
suspensão do abastecimento Envenenamento 1 5 5 

Condutas de 
Acesso Comuns Lixiviação ou corrosão dos materiais de construção Paragem de emergência no 

abastecimento 1 3 3 

Rede Domiciliária Velocidades de escoamento elevadas originam barulhos 
nos canos Pressão 4 1 4 

A1.1.4. Medidas Controlo 

Tabela 8 – Tabela das medidas de controlo. 
COMP. EVENTO PERIGO RISCO MEDIDAS 

 

Recepção de escorrências/lixiviados 
de lixeiras e/ou aterros sanitários 

Químicos Perigosos 8 Obter toda a informação disponível sobre 
terrenos contaminados e descargas na bacia. 
Identificar Zonas Protegidas 
Implementar estações de alerta na bacia. 

 

Recepção de escorrências/lixiviados 
de lixeiras e/ou aterros sanitários 

Microrganismos 
Patogénicos 

8 Implementar estações de alerta na bacia. 
Obter toda a informação disponível sobre 
terrenos contaminados na Bacia. 

 

Recepção de escorrências/lixiviados 
de lixeiras e/ou aterros sanitários 

Químicos Perigosos 8 Obter toda a informação disponível sobre 
terrenos contaminados na Bacia. 

 

Recepção de escorrências de 
cemitérios 

Microrganismos 
Patogénicos 

6 Implantar poços de observação para controlar a 
qualidade da água do aquífero. 
Garantir que os responsáveis pelo sistema de 
abastecimento são informados sobre novos 
licenciamentos na bacia. 
Estabelecer, em conjunto com a entidade 
gestora da bacia, uma estratégia para: 
●Elaborar listagem de possíveis contaminantes 
●Monitorizar a qualidade da água de modo a 
identificar possíveis contaminantes 
●Utilizando dados de monitorização e 
inspecção do local, estabelecer um sistema de 
alarme de contaminação na fonte 
●Identificar as medidas adequadas ao controlo 
da propagação dos contaminantes. 
Obter toda a informação disponível sobre 
terrenos contaminados e descargas na bacia. 
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Tabela 9 – Tabela das medidas de controlo (cont.) 
COMP. EVENTO PERIGO RISCO MEDIDAS 

 

Recepção de escorrências/lixiviados 
de lixeiras e/ou aterros sanitários 

Químicos Perigosos 8 Implantar poços de observação para controlar a 
qualidade da água do aquífero. 
Garantir que os responsáveis pelo sistema de 
abastecimento são informados sobre novos 
licenciamentos na bacia. 
Estabelecer, em conjunto com a entidade 
gestora da bacia, uma estratégia para: 
●Elaborar listagem de possíveis contaminantes 
●Monitorizar a qualidade da água de modo a 
identificar possíveis contaminantes 
●Utilizando dados de monitorização e 
inspecção do local, estabelecer um sistema de 
alarme de contaminação na fonte 
●Identificar as medidas adequadas ao controlo 
da propagação dos contaminantes. 

 

Recepção de escorrências de 
cemitérios 

Microrganismos 
Patogénicos 

6 Identificar Zonas Protegidas 
Implementar estações de alerta na bacia. 
Obter toda a informação disponível sobre 
terrenos contaminados na Bacia. 

 

Recepção de escorrências/lixiviados 
de lixeiras e/ou aterros sanitários 

Microrganismos 
Patogénicos 

8 Identificar Zonas Protegidas 
Obter toda a informação disponível sobre 
terrenos contaminados e descargas na bacia. 
Estabelecer, em conjunto com a entidade 
gestora da bacia, uma estratégia para: 
●Elaborar listagem de possíveis contaminantes 
●Monitorizar a qualidade da água de modo a 
identificar possíveis contaminantes 
●Utilizando dados de monitorização e 
inspecção do local, estabelecer um sistema de 
alarme de contaminação na fonte 
●Identificar as medidas adequadas ao controlo 
da propagação dos contaminantes. 
Garantir que os responsáveis pelo sistema de 
abastecimento são informados sobre novos 
licenciamentos na bacia. 
Implantar poços de observação para controlar a 
qualidade da água do aquífero. 

 

Recepção de efluentes sem tratamento 
adequado provenientes de ETAR 

Microrganismos 
Patogénicos 

15 Identificar Zonas Protegidas 
Obter toda a informação disponível sobre 
actividades não permitidas na bacia. 
Obter uma listagem das actividades permitidas 
na bacia, com probabilidades de causarem 
contaminação. 
Estabelecer, em conjunto com a entidade 
gestora da bacia, uma estratégia para: 
●Elaborar listagem de possíveis contaminantes 
●Monitorizar a qualidade da água de modo a 
identificar possíveis contaminantes 
●Utilizando dados de monitorização e 
inspecção do local, estabelecer um sistema de 
alarme de contaminação na fonte 
●Identificar as medidas adequadas ao controlo 
da propagação dos contaminantes. 
Garantir que os responsáveis pelo sistema de 
abastecimento são informados sobre novos 
licenciamentos na bacia. 
Implementar estações de alerta na bacia. 
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Tabela 10 – Tabela das medidas de controlo (cont.) 
COMP. EVENTO PERIGO RISCO MEDIDAS 

 

Chuvas que 
conduzem a 
elevados níveis 
de turvação e 
matéria orgânica 

Turvação 
Elevada 

5 Garantir que a mina está coberta e a construção não permita a entrada de 
água. 
Construir um sistema de drenagem adequado na envolvente da mina. 
Fazer inspecções regulares da captação. 
Estabelecer mecanismos de fecho da captação sempre que se verifiquem 
condições de impossibilidade de tratamento adequado da água: 
●Definir níveis de qualidade da água que a ETA não consiga tratar 
●Instalar na captação equipamentos de medição por telemetria de alguns 
parâmetros de qualidade da água 
●Usar informação de registos de nível de água no rio a montante como 
sinal de alerta 
●Fazer gestão do nível de água no reservatório de água tratada para 
maximizar os períodos em que a captação tem de ser interrompida. 
Estabilizar a qualidade da água bruta (através de reservatórios de água 
bruta ou galeria de infiltração) para evitar períodos de qualidade da água 
muito fraca. 

 

Seca Quantidade 
de água 
disponível 
para captação 
insuficiente 

9 Aplicar medidas de poupança, antes que a falta de água se torne efectiva 
no consumidor. 
Garantir a manutenção do caudal necessário à produção de água. 
Definir protocolos com a entidade gestora da água na bacia. 
Garantir a existência de planos de emergência. 
Estudar e estabelecer regras de utilização da água na fonte, em condições 
precárias. 
Garantir novas fontes de água tendo em conta o caudal do rio, lago ou 
albufeira. 
Implementar estações de alerta a montante da captação. 
Garantir fontes de água alternativas. 
Garantir a existência de alarme por telemetria que indique caudal baixo. 
Aumentar a capacidade de armazenamento. 

 

Cheia Incapacidade 
do sistema 
captar água 

9 Aplicar medidas de poupança, antes que a falta de água se torne efectiva 
no consumidor. 
Garantir a manutenção do caudal necessário à produção de água. 
Definir protocolos com a entidade gestora da água na bacia. 
Garantir a existência de planos de emergência. 
Estudar e estabelecer regras de utilização da água na fonte, em condições 
precárias. 
Garantir novas fontes de água tendo em conta o caudal do rio, lago ou 
albufeira. 
Implementar estações de alerta a montante da captação. 

 

Descargas 
poluentes 
(industriais e 
domésticos) 

Químicos 
Perigosos 

9 Garantir que a entidade gestora é informada de novos licenciamentos na 
bacia, incluindo alterações do uso do solo e da potencial contaminação 
que estes possam criar, e que é correctamente monitorizada após o 
licenciamento. 
Restringir as actividades que possam contaminar a água na zona da 
captação. 
Garantir a existência de uma manga absorvente de hidrocarbonetos para 
proteger a captação, sempre que ocorra um acidente a montante. 

 

Falhas 
mecânicas, 
eléctricas ou 
estruturais 

Falta de água 3 Garantir a existência de um plano de manutenção preventiva. 
Garantir a instalação imediata de meios alternativos de abastecimento de 
electricidade. 
Fazer inspecções regulares da captação. 
Garantir a existência de bombas de substituição. 

 

Vandalismo e/ou 
Sabotagem 

Químicos 
Perigosos 

5 Vedar acesso às bombas na captação e a toda a zona da captação. 
Realizar rondas periódicas. 
Realizar videovigilância. 
Garantir que o perímetro do reservatório está devidamente protegido e o 
acesso condicionado. 
Instalar alarme de detecção contra intrusão. 
Verificação periódica do estado de conservação da vedação. 
Garantir que o reservatório está coberto, tem protecção nas janelas e 
ventilações. 
Remover a vegetação que se encontra próxima do reservatório. 

 

Contaminação 
do Reagente 
devido à 
Recepção 
Inadequada 

Químicos 
Perigosos 

3 Garantir a existência de um plano de recepção de reagentes (certificado 
de análise de reagentes). 

 

Ruptura do 
stock de 
reagente 

Matéria 
Orgânica 

3 Fazer uma gestão eficiente do stock. 
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Tabela 11 – Tabela das medidas de controlo (cont.) 
COMP. EVENTO PERIGO RISCO MEDIDAS 

 

Paragem no doseamento de 
reagente devido a falhas 
mecânicas, eléctrica ou estruturais 

Partículas 3 Garantir a existência de um plano de manutenção 
preventiva. 
Garantir a instalação imediata de meios 
alternativos de abastecimento de electricidade. 
Garantir a existência de bombas de substituição. 

 

Tempo de contacto insuficiente Turvação Elevada 3 Fazer registos dos cálculos das dosagens. 
Garantir a existência de um plano de manutenção 
preventiva. 
Garantir a existência de um plano de calibração 
dos equipamentos. 
Garantir que o doseamento químico é capaz de dar 
resposta imediata sempre que ocorram alterações 
significativas na qualidade da água bruta. 
Instalar sistemas de alarme para avisar quando a 
concentração de reagente for incorrecta. 
Verificar se o gradiente de velocidade e o tempo 
de contacto são adequados para a eficiência da 
etapa. 

 

Mau funcionamento ou má 
regulação do sistema de purga de 
lamas 

Turvação Elevada 6 Verificar se existe fuga de flocos para a superfície 
(através de inspecções de rotina). 
Verificar a posição do manto de lamas (através de 
inspecções de rotina). 
Garantir a existência de um plano de manutenção 
preventiva. 

 

Ineficiente remoção dos flocos Turvação Elevada 6 Verificar se o projecto e o controlo do sistema de 
remoção de flocos são adequados à taxa de lamas 
adoptada. 
Verificar se o sistema de remoção de lamas é 
compatível com a taxa de aplicação de lamas de 
projecto. 

 

Deficiente controlo dos tempos de 
filtração 

Matéria Orgânica 9 Garantir a existência de um plano de manutenção 
preventiva. 
Garantir a existência de um plano de calibração 
dos equipamentos. 
Ajustar o número de filtros em função do caudal a 
tratar. 
Limitar a remoção de areia à camada superior de 2 
a 3 cm dos filtros. 

 

Incorrecta lavagem dos filtros Turvação Elevada 3 Determinar os parâmetros a utilizar no início do 
ciclo de lavagem dos filtros e implementar o seu 
controlo. 

 

Nitrificação deficiente Azoto amoniacal 3 Garantir condições para a manutenção do bio 
filme. 

 

Paragem no doseamento de 
reagente devido a falhas 
mecânicas, eléctrica ou estruturais 

Microrganismos 
Patogénicos 

8 Garantir a existência de um plano de manutenção 
preventiva. 
Garantir a instalação imediata de meios 
alternativos de abastecimento de electricidade. 
Garantir a existência de bombas de substituição. 

 

Tempo de contacto insuficiente Microrganismos 
Patogénicos 

3 Ajustar os caudais de forma a promover um tempo 
de contacto de 30 minutos no mínimo. 

 

Formação de Subprodutos Trihalometanos 
e/ou brometos 

12 Garantir a dosagem correcta de oxidante e tempo 
de contacto suficiente. 

 

Preparação e doseamento 
incorrecto da água de cal 

PH elevado 6 Fazer registos dos cálculos das dosagens. 
Garantir a existência de um plano de manutenção 
preventiva. 
Garantir a existência de um plano de calibração 
dos equipamentos. 
Garantir que o doseamento químico é capaz de dar 
resposta imediata sempre que ocorram alterações 
significativas na qualidade da água bruta. 
Instalar sistemas de alarme para avisar quando a 
concentração de reagente for incorrecta. 
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Tabela 12 – Tabela das medidas de controlo (cont.) 
COMP. EVENTO PERIGO RISCO MEDIDAS 

 

Preparação e doseamento 
incorrecto da água de cal 

PH baixo 3 Fazer registos dos cálculos das dosagens. 
Garantir a existência de um plano de manutenção 
preventiva. 
Garantir a existência de um plano de calibração dos 
equipamentos. 
Garantir que o doseamento químico é capaz de dar resposta 
imediata sempre que ocorram alterações significativas na 
qualidade da água bruta. 
Instalar sistemas de alarme para avisar quando a 
concentração de reagente for incorrecta. 

 

Acumulação de 
sedimentos 

Turvação Elevada 6 Estabelecer programas de limpeza (no mínimo 1 vez por 
ano) para remover matéria orgânica que pode tornar-se 
biologicamente activa. 
Garantir a higienização eficiente na remoção de bio filmes e 
sedimentos. 
Garantir um residual de cloro adequado. 

 

Fugas de água Falta de água 3 Estabelecer um programa de detecção de fugas. 
Garantir a existência de um plano de manutenção 
preventiva. 
Garantir a existência de um plano de calibração dos 
equipamentos. 
Instalar elementos de prevenção de fluxo de retorno em 
locais apropriados. 
Identificar e registar locais onde existem válvulas, sifões, 
hidrantes, zonas de baixa pressão e extremidades. 
Criar contacto telefónico de SOS para aviso de fugas. 

 

Práticas de Limpeza e 
Desinfecção inadequados 
em reparações ou 
expansão da rede 

Químicos 
Perigosos 

20 Garantir que o equipamento está limpo e é apenas usado em 
água potável. 
Garantir um residual de cloro adequado a montante e a 
jusante da reparação/instalação. 
Garantir a existência de um plano de manutenção 
preventiva. 

 

Variação de pressão Microrganismos 
Patogénicos 

6 Estabelecer um programa de detecção de fugas. 
Garantir a existência de um plano de manutenção 
preventiva. 
Garantir a existência de um plano de calibração dos 
equipamentos. 
Aplicar modelo matemático para a análise do 
funcionamento da rede para auxiliar a identificação de 
potenciais problemas. 
Instalar elementos de prevenção de fluxo de retorno em 
locais apropriados. 
Identificar e registar locais onde existem válvulas, sifões, 
hidrantes, zonas de baixa pressão e extremidades. 
Criar contacto telefónico de SOS para aviso de fugas. 

 

Bypass temporário 
impróprio 

Microrganismos 
Patogénicos 

8 Garantir que o equipamento está limpo e é apenas usado em 
água potável. 
Garantir um residual de cloro adequado a montante e a 
jusante da reparação/instalação. 
Garantir a existência de um plano de manutenção 
preventiva. 
Dar (ou exigir) formação regular adequada à equipa de 
manutenção/instalação. 
Estabelecer procedimentos para a limpeza e desinfecção de 
condutas. 

Tabela 13 – Componentes sem medidas de controlo definidas na plataforma. 
COMP. SEM 
MEDIDAS 

EVENTO PERIGO RISCO 

 

Seca Falta de 
água 

1 

 

Nível do mar elevado e/ou tempestades junto à costa Água 
salobra 

1 

 

Entrada de químicos em excesso/defeito devido a falha no sistema de 
doseamento 

Partículas 6 
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Tabela 14 – Componentes sem medidas de controlo definidas na plataforma (cont.) 
COMP. SEM 
MEDIDAS 

EVENTO PERIGO RISCO 

 

Inadequada construção Partículas 3 

Paragem no doseamento de reagente devido a falhas 
mecânicas, eléctrica ou estruturais 

PH inadequado 3 

Existência de cantos "mortos" no reservatório Microrganismos Patogénicos 10 
Fendas, musgos, raízes, etc. nas estruturas de betão Capacidade estrutural deficitária 15 

Contaminação ou fuga noutro subsistema leva à suspensão do 
abastecimento 

Envenenamento 5 

Lixiviação ou corrosão dos materiais de construção Paragem de emergência no 
abastecimento 

3 

 

Velocidades de escoamento elevadas originam barulhos nos 
canos 

Pressão 4 

 

A1.1.5. Documento Final Avaliação 

Tabela 15 – Tabela resumo do módulo de avaliação: bacia. 
Água Superficial 

 

O sistema de abastecimento capta superficialmente, sendo afectada pela bacia do Rio Branco. 

Eventos Perigosos (Probabilidade Ocorrência) 
Recepção de escorrências/lixiviados de lixeiras e/ou aterros sanitários (Pouco provável); 
Recepção de escorrências de cemitérios (Pouco provável); 
Seca (Raro); 

Perigos (Severidade Consequências) 
Químicos Perigosos (Grande); 
Microrganismos Patogénicos (Grande); 
Microrganismos Patogénicos (Moderada); 
Falta de água (Insignificante); 

Medidas Controlo 
Obter toda a informação disponível sobre terrenos contaminados e descargas na bacia. 
Identificar Zonas Protegidas 
Implementar estações de alerta na bacia. 
Obter toda a informação disponível sobre terrenos contaminados na Bacia. 
Implantar poços de observação para controlar a qualidade da água do aquífero. 
Garantir que os responsáveis pelo sistema de abastecimento são informados sobre novos licenciamentos na bacia. 
Estabelecer, em conjunto com a entidade gestora da bacia, uma estratégia para: 

� Elaborar listagem de possíveis contaminantes 
� Monitorizar a qualidade da água de modo a identificar possíveis contaminantes 
� Utilizando dados de monitorização e inspecção do local, estabelecer um sistema de alarme de contaminação na fonte 
� Identificar as medidas adequadas ao controlo da propagação dos contaminantes. 
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Tabela 16 – Tabela resumo do módulo de avaliação: captação. 
Rios (Água Superficial) 

 

Sistema de captação constituído por 4 bombas com capacidade unitária de 0,7m3/s 

Eventos Perigosos (Probabilidade Ocorrência) 
Chuvas que conduzem a elevados níveis de turvação e matéria orgânica (Quase certa); 
Descargas poluentes (industriais e domésticos) (Provável); 
Cheia (Provável); 
Seca (Provável); 
Recepção de efluentes sem tratamento adequado provenientes de ETAR (Provável); 
Vandalismo e/ou Sabotagem (Raro); 
Falhas mecânicas, eléctricas ou estruturais (Raro); 
Nível do mar elevado e/ou tempestades junto à costa (Raro); 

Perigos (Severidade Consequências) 
Químicos Perigosos (Catastrófica); 
Microrganismos Patogénicos (Catastrófica); 
Falta de água (Moderada); 
Químicos Perigosos (Moderada); 
Incapacidade do sistema captar água (Moderada); 
Quantidade de água disponível para captação insuficiente (Moderada); 
Turvação Elevada (Insignificante); 
Água salobra (Insignificante); 

Medidas Controlo 
Identificar Zonas Protegidas 
Obter toda a informação disponível sobre actividades não permitidas na bacia. 
Obter uma listagem das actividades permitidas na bacia, com probabilidades de causarem contaminação. 
Estabelecer, em conjunto com a entidade gestora da bacia, uma estratégia para: 

� Elaborar listagem de possíveis contaminantes 
� Monitorizar a qualidade da água de modo a identificar possíveis contaminantes 
� Utilizando dados de monitorização e inspecção do local, estabelecer um sistema de alarme de contaminação na fonte 
� Identificar as medidas adequadas ao controlo da propagação dos contaminantes. 

Garantir que os responsáveis pelo sistema de abastecimento são informados sobre novos licenciamentos na bacia. 
Implementar estações de alerta na bacia. 
Garantir que a mina está coberta e a construção não permita a entrada de água. 
Construir um sistema de drenagem adequado na envolvente da mina. 
Fazer inspecções regulares da captação. 
Estabelecer mecanismos de fecho da captação sempre que se verifiquem condições de impossibilidade de tratamento adequado da água: 

� Definir níveis de qualidade da água que a ETA não consiga tratar 
� Instalar na captação equipamentos de medição por telemetria de alguns parâmetros de qualidade da água 
� Usar informação de registos de nível de água no rio a montante como sinal de alerta 
� Fazer gestão do nível de água no reservatório de água tratada para maximizar os períodos em que a captação tem de ser 

interrompida. 
Estabilizar a qualidade da água bruta (através de reservatórios de água bruta ou galeria de infiltração) para evitar períodos de qualidade 
da água muito fraca. 
Aplicar medidas de poupança, antes que a falta de água se torne efectiva no consumidor. 
Garantir a manutenção do caudal necessário à produção de água. 
Definir protocolos com a entidade gestora da água na bacia. 
Garantir a existência de planos de emergência. 
Estudar e estabelecer regras de utilização da água na fonte, em condições precárias. 
Garantir novas fontes de água tendo em conta o caudal do rio, lago ou albufeira. 
Implementar estações de alerta a montante da captação. 
Garantir fontes de água alternativas. 
Garantir a existência de alarme por telemetria que indique caudal baixo. 
Aumentar a capacidade de armazenamento. 
Garantir que a entidade gestora é informada de novos licenciamentos na bacia, incluindo alterações do uso do solo e da potencial 
contaminação que estes possam criar, e que é correctamente monitorizada após o licenciamento. 
Restringir as actividades que possam contaminar a água na zona da captação. 
Garantir a existência de uma manga absorvente de hidrocarbonetos para proteger a captação, sempre que ocorra um acidente a montante. 
Garantir a existência de um plano de manutenção preventiva. 
Garantir a instalação imediata de meios alternativos de abastecimento de electricidade. 
Garantir a existência de bombas de substituição. 
Vedar acesso às bombas na captação e a toda a zona da captação. 
Realizar rondas periódicas. 
Realizar videovigilância. 
Garantir que o perímetro do reservatório está devidamente protegido e o acesso condicionado. 
Instalar alarme de detecção contra intrusão. 
Verificação periódica do estado de conservação da vedação. 
Garantir que o reservatório está coberto, tem protecção nas janelas e ventilações. 
Remover a vegetação que se encontra próxima do reservatório. 
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Tabela 17 – Tabela resumo do módulo de avaliação: tratamento. 
Floculação 

 

Dois tanques de floculação. 

Eventos Perigosos (Probabilidade Ocorrência) 
Mau funcionamento ou má regulação do sistema de purga de lamas (Pouco provável); 
Ineficiente remoção dos flocos (Pouco provável); 

Perigos (Severidade Consequências) 
Turvação Elevada (Moderada); 

Medidas Controlo 
Verificar se existe fuga de flocos para a superfície (através de inspecções de rotina). 
Verificar a posição do manto de lamas (através de inspecções de rotina). 
Garantir a existência de um plano de manutenção preventiva. 
Verificar se o projecto e o controlo do sistema de remoção de flocos são adequados à taxa de lamas adoptada. 
Verificar se o sistema de remoção de lamas é compatível com a taxa de aplicação de lamas de projecto. 

Coagulação 

 

A água entra nas câmaras de mistura rápida onde é adicionado o coagulante (Al2(SO4)3). 

Eventos Perigosos (Probabilidade Ocorrência) 
Entrada de químicos em excesso/defeito devido a falha no sistema de doseamento (Pouco provável); 
Contaminação do Reagente devido à Recepção Inadequada (Raro); 
Ruptura do stock de reagente (Raro); 
Paragem no doseamento de reagente devido a falhas mecânicas, eléctrica ou estruturais (Raro); 
Tempo de contacto insuficiente (Raro); 

Perigos (Severidade Consequências) 
Químicos Perigosos (Moderada); 
Partículas (Moderada); 
Matéria Orgânica (Moderada); 
Turvação Elevada (Moderada); 

Medidas Controlo 
Garantir a existência de um plano de recepção de reagentes (certificado de análise de reagentes). 
Fazer uma gestão eficiente do stock. 
Garantir a existência de um plano de manutenção preventiva. 
Garantir a instalação imediata de meios alternativos de abastecimento de electricidade. 
Garantir a existência de bombas de substituição. 
Fazer registos dos cálculos das dosagens. 
Garantir a existência de um plano de calibração dos equipamentos. 
Garantir que o doseamento químico é capaz de dar resposta imediata sempre que ocorram alterações significativas na qualidade da água 
bruta. 
Instalar sistemas de alarme para avisar quando a concentração de reagente for incorrecta. 
Verificar se o gradiente de velocidade e o tempo de contacto são adequados para a eficiência da etapa. 

Sedimentação 

 

A água floculada é repartida por quatro decantadores, onde se processa a sedimentação dos sólidos em suspensão. 

Eventos Perigosos (Probabilidade Ocorrência) 
Inadequada construção (Raro); 

Perigos (Severidade Consequências) 
Partículas (Moderada); 

Medidas Controlo 
Não foram definidas Medidas de Controlo. 

Filtração Rápida 

 

A água é uniformemente distribuída por 6 filtros rápidos de areia, de funcionamento gravítico, com nitrificação biológica. 

Eventos Perigosos (Probabilidade Ocorrência) 
Deficiente controlo dos tempos de filtração (Provável); 
Incorrecta lavagem dos filtros (Raro); 
Nitrificação deficiente (Raro); 

Perigos (Severidade Consequências) 
Matéria Orgânica (Moderada); 
Turvação Elevada (Moderada); 
Azoto amoniacal (Moderada); 

Medidas Controlo 
Garantir a existência de um plano de manutenção preventiva. 
Garantir a existência de um plano de calibração dos equipamentos. 
Ajustar o número de filtros em função do caudal a tratar. 
Limitar a remoção de areia à camada superior de 2 a 3 cm dos filtros. 
Determinar os parâmetros a utilizar no início do ciclo de lavagem dos filtros e implementar o seu controlo. 
Garantir condições para a manutenção do bio filme. 
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Tabela 18 – Tabela resumo do módulo de avaliação: tratamento (cont.). 
Adição de Cloro 

 

Em dois tanques de contacto com o cloro para se proceder à desinfecção, injectando-se a solução clorada. 

Eventos Perigosos (Probabilidade Ocorrência) 
Formação de Subprodutos (Provável); 
Paragem no doseamento de reagente devido a falhas mecânicas, eléctrica ou estruturais (Pouco provável); 
Tempo de contacto insuficiente (Raro); 

Perigos (Severidade Consequências) 
Microrganismos Patogénicos (Grande); 
Trihalometanos e/ou brometos (Grande); 
Microrganismos Patogénicos (Moderada); 

Medidas Controlo 
Garantir a existência de um plano de manutenção preventiva. 
Garantir a instalação imediata de meios alternativos de abastecimento de electricidade. 
Garantir a existência de bombas de substituição. 
Ajustar os caudais de forma a promover um tempo de contacto de 30 minutos no mínimo. 
Garantir a dosagem correcta de oxidante e tempo de contacto suficiente. 

Correcção PH 

 

Á saída de cada tanque de contacto é injectada água de cal para fazer a correcção final do pH. 

Eventos Perigosos (Probabilidade Ocorrência) 
Preparação e doseamento incorrecto da água de cal (Pouco provável); 
Preparação e doseamento incorrecto da água de cal (Raro); 
Paragem no doseamento de reagente devido a falhas mecânicas, eléctrica ou estruturais (Raro); 

Perigos (Severidade Consequências) 
PH elevado (Moderada); 
PH baixo (Moderada); 
PH inadequado (Moderada); 

Medidas Controlo 
Fazer registos dos cálculos das dosagens. 
Garantir a existência de um plano de manutenção preventiva. 
Garantir a existência de um plano de calibração dos equipamentos. 
Garantir que o doseamento químico é capaz de dar resposta imediata sempre que ocorram alterações significativas na qualidade da água 
bruta. 
Instalar sistemas de alarme para avisar quando a concentração de reagente for incorrecta. 

Tabela 19 – Tabela resumo do módulo de avaliação: armazenamento de água tratada. 
Reservatório água tratada 

 

A água após desinfecção é conduzida aos reservatórios de água tratada. 
Existem 3 reservatórios principais (um para cada município). 

Eventos Perigosos (Probabilidade Ocorrência) 
Fendas, musgos, raízes, etc. nas estruturas de betão (Provável); 
Existência de cantos "mortos" no reservatório (Pouco provável); 
Acumulação de sedimentos (Pouco provável); 

Perigos (Severidade Consequências) 
Microrganismos Patogénicos (Catastrófica); 
Capacidade estrutural deficitária (Catastrófica); 
Turvação Elevada (Moderada); 

Medidas Controlo 
Estabelecer programas de limpeza (no mínimo 1 vez por ano) para remover matéria orgânica que pode tornar-se biologicamente activa. 
Garantir a higienização eficiente na remoção de bio filmes e sedimentos. 
Garantir um residual de cloro adequado. 
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Tabela 20 – Tabela resumo do módulo de avaliação: adução. 
Condutas Adutoras 

 

Existem ao todo 3 condutas principais, com 7km (Vila de Cima), 2km (Vila do Meio) e 1km (Vila de Baixo). 

Eventos Perigosos (Probabilidade Ocorrência) 
Práticas de Limpeza e Desinfecção inadequados em reparações ou expansão da rede (Muito provável); 
Fugas de água (Raro); 

Perigos (Severidade Consequências) 
Químicos Perigosos (Catastrófica); 
Falta de água (Moderada); 

Medidas Controlo 
Estabelecer um programa de detecção de fugas. 
Garantir a existência de um plano de manutenção preventiva. 
Garantir a existência de um plano de calibração dos equipamentos. 
Instalar elementos de prevenção de fluxo de retorno em locais apropriados. 
Identificar e registar locais onde existem válvulas, sifões, hidrantes, zonas de baixa pressão e extremidades. 
Criar contacto telefónico de SOS para aviso de fugas. 
Garantir que o equipamento está limpo e é apenas usado em água potável. 
Garantir um residual de cloro adequado a montante e a jusante da reparação/instalação. 

Tabela 21 – Tabela resumo do módulo de avaliação: rede de distribuição. 
Operação 

 

O sistema de abastecimento está em crescimento, verificando-se obras de expansão, reparação, modificação da rede e novas 
subscrições. 

Eventos Perigosos (Probabilidade Ocorrência) 
Bypass temporário impróprio (Pouco provável); 
Contaminação ou fuga noutro subsistema leva à suspensão do abastecimento (Raro); 

Perigos (Severidade Consequências) 
Envenenamento (Catastrófica); 
Microrganismos Patogénicos (Grande); 

Medidas Controlo 
Garantir que o equipamento está limpo e é apenas usado em água potável. 
Garantir um residual de cloro adequado a montante e a jusante da reparação/instalação. 
Garantir a existência de um plano de manutenção preventiva. 
Dar (ou exigir) formação regular adequada à equipa de manutenção/instalação. 
Estabelecer procedimentos para a limpeza e desinfecção de condutas. 

Pressão no Sistema 

 

Devido à expansibilidade do sistema, a pressão do sistema não está devidamente calibrada. 

Eventos Perigosos (Probabilidade Ocorrência) 
Variação de pressão (Pouco provável); 

Perigos (Severidade Consequências) 
Microrganismos Patogénicos (Moderada); 

Medidas Controlo 
Estabelecer um programa de detecção de fugas. 
Garantir a existência de um plano de manutenção preventiva. 
Garantir a existência de um plano de calibração dos equipamentos. 
Aplicar modelo matemático para a análise do funcionamento da rede para auxiliar a identificação de potenciais problemas. 
Instalar elementos de prevenção de fluxo de retorno em locais apropriados. 
Identificar e registar locais onde existem válvulas, sifões, hidrantes, zonas de baixa pressão e extremidades. 
Criar contacto telefónico de SOS para aviso de fugas. 

Tabela 22 – Tabela resumo do módulo de avaliação: rede predial. 
Condutas de Acesso Comuns 

 

A grande maioria dos edifícios é do tipo habitações unifamiliares, havendo no entanto um aumento das habitações 
multifamiliares, maioritariamente com 4 fogos. 
O comércio é na sua totalidade do tipo tradicional. 

Eventos Perigosos (Probabilidade Ocorrência) 
Lixiviação ou corrosão dos materiais de construção (Raro); 

Perigos (Severidade Consequências) 
Paragem de emergência no abastecimento (Moderada); 

Medidas Controlo 
Não foram definidas Medidas de Controlo. 
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Tabela 23 – Tabela resumo do módulo de avaliação: rede predial (cont.). 
Rede Domiciliária 

 

Devido à natureza das habitações, o número médio de pessoas por fogo é de 4. 

Eventos Perigosos (Probabilidade Ocorrência) 
Velocidades de escoamento elevadas originam barulhos nos canos (Muito provável); 

Perigos (Severidade Consequências) 
Pressão (Insignificante); 

Medidas Controlo 
Não foram definidas Medidas de Controlo. 
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A1.2. Monitorização 

A1.2.1. Pontos de Controlo 

Tabela 24 – Tabela de definição de pontos de controlo: água superficial [PC1]. 
O QUÊ? VALOR 

CRÍTICO 
ONDE? COMO? QUANDO? QUEM? ACÇÕES CORRECTIVAS 

Clostridium 
perfringens 
(incluindo 
esporos) 

0.00000 
(Máximo) [N/100 
ml] 

Reservatório de 
água tratada; 
Reservatórios de 
serviço; Ou torneira 
dos consumidores 
(distribuição).  

Análise 
Lab. 

Número de amostras 
por ano: 2 (se 
<100m3/dia) 4 (se >100 
e ≤1000m3/dia) 4 + 3 
por 1000m3/dia + 3 
restante volume (se 
>1000m3/dia)  

Lab. Ajustar os parâmetros 
operacionais. 
Avaliar a necessidade de 
manutenção correctiva. 
Reforçar a desinfecção. 
Controlo da qualidade dos 
reagentes. 
Ajustar as etapas a montante para 
optimizar a eficiência da filtração. 
Identificar a causa que conduziu 
ao doseamento incorrecto e 
corrigi-la. 
Fazer o doseamento do cloro 
manualmente até a anomalia estar 
reparada. 
Ajustar o doseamento de cloro 
sempre que as características da 
água mudem. 
Se houver défice de cloro residual, 
deve-se reforçar a dosagem. 
Identificar a causa que conduziu 
ao tempo de contacto insuficiente 
e rectificá-la. 
Substituir qualquer componente de 
protecção do reservatório que 
esteja danificado (vedação, 
respiro, etc.). 
Isolar o reservatório e os troços de 
conduta contaminados, desinfectar 
e verificar a qualidade 
microbiológica da água. Se a 
contaminação for elevada, rejeitar 
a água tratada, proceder à limpeza 
e higienização do reservatório. 
Reparação de fugas e higienização 
adequadas. 
Após as reparações e a 
higienização das condutas, manter 
um residual de cloro para eliminar 
possíveis contaminantes 
microbiológicos que aí possam ter 
permanecido. 
Garantir a qualidade da água na 
conduta, durante e após a 
utilização do by-pass temporário. 
Restabelecer o cloro livre residual. 

Escherichia 
coli (E. coli) 

0.00000 
(Máximo) 
[Número/100ml] 

Nos pontos de 
entrega, redes 
privadas, redes de 
distribuição, 
camiões ou navios-
cisterna. 

Análise 
Lab. 

Número de amostras 
por ano: 6 (se 
<100m3/dia) 
12/5000hab (se 
≥100m3/dia)  

Lab. Identificar a causa que conduziu 
ao doseamento incorrecto e 
corrigi-la. 
Fazer o doseamento do cloro 
manualmente até a anomalia estar 
reparada. 
Ajustar o doseamento de cloro 
sempre que as características da 
água mudem. 
Se houver défice de cloro residual, 
deve-se reforçar a dosagem. 
Identificar a causa que conduziu 
ao tempo de contacto insuficiente 
e rectificá-la. 
Substituir qualquer componente de 
protecção do reservatório que 
esteja danificado (vedação, 
respiro, etc.). 
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O QUÊ? VALOR 
CRÍTICO 

ONDE? COMO? QUANDO? QUEM? ACÇÕES CORRECTIVAS 

Isolar o reservatório e os troços de 
conduta contaminados, desinfectar 
e verificar a qualidade 
microbiológica da água. Se a 
contaminação for elevada, rejeitar 
a água tratada, proceder à limpeza 
e higienização do reservatório. 
Reparação de fugas e higienização 
adequadas. 
Após as reparações e a 
higienização das condutas, manter 
um residual de cloro para eliminar 
possíveis contaminantes 
microbiológicos que aí possam ter 
permanecido. 
Garantir a qualidade da água na 
conduta, durante e após a 
utilização do by-pass temporário. 
Restabelecer o cloro livre residual. 

Tabela 26 – Tabela de definição de pontos de controlo: rios [PC2]. 
O QUÊ? VALOR 

CRÍTICO 
ONDE? COMO? QUANDO? QUEM? ACÇÕES CORRECTIVAS 

Níveis de 
água 

--- [cm] No fim do componente 
considerado 

Telemetria Online Operação Tomar todas as medidas julgadas 
necessárias, incluindo interromper a 
captação em caso de acidente grave que 
ocorra a montante. 
Utilizar fontes de água alternativas em 
períodos nos quais não é possível fazer-se a 
captação (pressupõe, por exemplo, o estudo 
da possibilidade de transvase entre 
reservatórios de entrega e/ou entre sistemas 
de abastecimento). 
Estabelecer tratamentos opcionais na ETA 
capazes de eliminar substâncias químicas 
perigosas. 

Bactérias 
coliformes 

0.00000 
(Máximo) 
[N/100 ml] 

Reservatório de água 
tratada; Reservatórios 
de serviço; Ou torneira 
dos consumidores 
(distribuição).  

Análise 
Lab. 

Número de 
amostras por 
ano: 
 6 (se 
<100m3/dia) 
12/5000hab (se 
≥100m3/dia)  

Lab. Tomar todas as medidas julgadas 
necessárias, incluindo interromper a 
captação em caso de acidente grave que 
ocorra a montante. 
Utilizar fontes de água alternativas em 
períodos nos quais não é possível fazer-se a 
captação (pressupõe, por exemplo, o estudo 
da possibilidade de transvase entre 
reservatórios de entrega e/ou entre sistemas 
de abastecimento). 
Estabelecer tratamentos opcionais na ETA 
capazes de eliminar substâncias químicas 
perigosas. 
Identificar a causa que conduziu ao 
doseamento incorrecto e corrigi-la. 
Fazer o doseamento do cloro manualmente 
até a anomalia estar reparada. 
Ajustar o doseamento de cloro sempre que 
as características da água mudem. 
Se houver défice de cloro residual, deve-se 
reforçar a dosagem. 
Identificar a causa que conduziu ao tempo 
de contacto insuficiente e rectificá-la. 
Substituir qualquer componente de 
protecção do reservatório que esteja 
danificado (vedação, respiro, etc.). 
Isolar o reservatório e os troços de conduta 
contaminados, desinfectar e verificar a 
qualidade microbiológica da água. Se a 
contaminação for elevada, rejeitar a água 
tratada, proceder à limpeza e higienização 
do reservatório. 
Reparação de fugas e higienização 
adequadas. 
Após as reparações e a higienização das 
condutas, manter um residual de cloro para 
eliminar possíveis contaminantes 

Tabela 25 – Tabela de definição de pontos de controlo: água superficial [PC1] (cont.). 
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O QUÊ? VALOR 
CRÍTICO 

ONDE? COMO? QUANDO? QUEM? ACÇÕES CORRECTIVAS 

microbiológicos que aí possam ter 
permanecido. 
Garantir a qualidade da água na conduta, 
durante e após a utilização do by-pass 
temporário. 
Restabelecer o cloro livre residual. 

Tabela 28 – Tabela de definição de pontos de controlo: coagulação [PC3]. 
O QUÊ? VALOR 

CRÍTICO 
ONDE? COMO? QUANDO? QUEM? ACÇÕES 

CORRECTIVAS 
Coagulante --- [mg/L] No fim do componente 

considerado. 
Análise Lab. Diário Lab. Reforçar a desinfecção. 

Tabela 29 – Tabela de definição de pontos de controlo: floculação [PC4]. 
O QUÊ? VALOR 

CRÍTICO 
ONDE? COMO? QUANDO? QUEM? ACÇÕES 

CORRECTIVAS 
Estabilidade dos 
flocos 

--- [] No fim do componente 
considerado 

Inspecção 
visual 

Diário Operação Reforçar a desinfecção. 

Tabela 30 – Tabela de definição de pontos de controlo: filtração rápida [PC5]. 
O QUÊ? VALOR 

CRÍTICO 
ONDE? COMO? QUANDO? QUEM? ACÇÕES CORRECTIVAS 

Tempo de 
filtração 

--- [horas] No fim do componente 
considerado 

Telemetria Online Operação Ajustar os parâmetros operacionais. 
Avaliar a necessidade de manutenção correctiva. 
Reforçar a desinfecção. 
Controlo da qualidade dos reagentes. 
Ajustar as etapas a montante para optimizar a 
eficiência da filtração. 

Tabela 31 – Tabela de definição de pontos de controlo: adição de cloro [PC6]. 
O 
QUÊ? 

VALOR 
CRÍTICO ONDE? COMO? QUANDO? QUEM? ACÇÕES CORRECTIVAS 

Cloretos 
250.00000 
(Máximo) 
[mg/l Cl] 

Reservatório de 
água tratada; 
Reservatórios de 
serviço; Ou 
torneira dos 
consumidores 
(distribuição).  

Análise 
Lab. 

Número de amostras por ano: 1 (se 
≤1000m3/dia) 1 + 1 por 3300m3/dia 
+ 1 restante volume (se >1000 e 
≤10000m3/dia) 3 + 1 por 
10000m3/dia + 1 restante volume (se 
>10000 e ≤100000m3/dia) 10 + 1 por 
25000m3/dia + 1 restante volume 

Lab. 

Tomar todas as medidas julgadas 
necessárias, incluindo interromper a 
captação em caso de acidente grave 
que ocorra a montante. 
Utilizar fontes de água alternativas 
em períodos nos quais não é possível 
fazer-se a captação (pressupõe, por 
exemplo, o estudo da possibilidade 
de transvase entre reservatórios de 
entrega e/ou entre sistemas de 
abastecimento). 
Estabelecer tratamentos opcionais na 
ETA capazes de eliminar substâncias 
químicas perigosas. 

Tabela 32 – Tabela de definição de pontos de controlo: correcção de pH [PC7]. 
O 
QUÊ? 

VALOR 
CRÍTICO 

ONDE? COMO? QUANDO? QUEM? ACÇÕES CORRECTIVAS 

pH - 
máximo 

9.00000 
(Máximo) 
[unidades 
de pH] 

Reservatório de 
água tratada; 
Reservatórios de 
serviço; Ou torneira 
dos consumidores 
(distribuição).  

Análise 
Lab. 

Número de amostras por 
ano: 2 (se <100m3/dia) 4 
(se >100 e ≤1000m3/dia) 4 
+ 3 por 1000m3/dia + 3 
restante volume (se 
>1000m3/dia)  

Lab. Reforçar a desinfecção. 
Tomar todas as medidas julgadas necessárias, 
incluindo interromper a captação em caso de 
acidente grave que ocorra a montante. 
Utilizar fontes de água alternativas em 
períodos nos quais não é possível fazer-se a 
captação (pressupõe, por exemplo, o estudo da 
possibilidade de transvase entre reservatórios 
de entrega e/ou entre sistemas de 
abastecimento). 
Estabelecer tratamentos opcionais na ETA 
capazes de eliminar substâncias químicas 
perigosas. 
Identificar a causa que conduziu ao 
doseamento incorrecto e corrigi-la. 
Fazer o doseamento do cloro manualmente até 
a anomalia estar reparada. 
Ajustar o doseamento de cloro sempre que as 
características da água mudem. 
Se houver défice de cloro residual, deve-se 
reforçar a dosagem. 
Identificar a causa que conduziu ao tempo de 

J

Tabela 27 – Tabela de definição de pontos de controlo: rios [PC2] (cont.). 
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O 
QUÊ? 

VALOR 
CRÍTICO 

ONDE? COMO? QUANDO? QUEM? ACÇÕES CORRECTIVAS 

contacto insuficiente e rectificá-la. 
Ajustar o doseamento de água de cal para dar 
resposta a variações da qualidade da água, de 
modo a garantir um pH dentro do intervalo 
estabelecido. 

Tabela 34 – Tabela de definição de pontos de controlo: reservatório de água tratada [PC8]. 
O 
QUÊ? 

VALOR 
CRÍTICO 

ONDE? COMO? QUANDO? QUEM? ACÇÕES CORRECTIVAS 

Níveis 
de água 

--- [cm] No fim do 
componente 
considerado 

Telemetria Online Operação Tomar todas as medidas julgadas necessárias, 
incluindo interromper a captação em caso de 
acidente grave que ocorra a montante. 
Utilizar fontes de água alternativas em períodos 
nos quais não é possível fazer-se a captação 
(pressupõe, por exemplo, o estudo da 
possibilidade de transvase entre reservatórios de 
entrega e/ou entre sistemas de abastecimento). 
Estabelecer tratamentos opcionais na ETA 
capazes de eliminar substâncias químicas 
perigosas. 

Tabela 35 – Tabela de definição de pontos de controlo: condutas adutoras [PC9]. 
O QUÊ? VALOR 

CRÍTICO 
ONDE? COMO? QUANDO? QUEM? ACÇÕES CORRECTIVAS 

Desinfectante 
residual - 
máximo 

0.60000 
(Máximo) 
[mg/l de 
cloro 
residual 
livre] 

Reservatório de 
água tratada; 
Reservatórios de 
serviço; Ou torneira 
dos consumidores 
(distribuição).  

Análise 
Lab. 

Número de 
amostras por 
ano: 6 (se 
<100m3/dia) 
12/5000hab (se 
≥100m3/dia)  

Lab. Identificar a causa que conduziu 
ao doseamento incorrecto e 
corrigi-la. 
Fazer o doseamento do cloro 
manualmente até a anomalia 
estar reparada.
Ajustar o doseamento de cloro 
sempre que as características da 
água mudem. 
Se houver défice de cloro 
residual, deve-se reforçar a 
dosagem. 
Identificar a causa que conduziu 
ao tempo de contacto 
insuficiente e rectificá-la. 
Substituir qualquer componente 
de protecção do reservatório 
que esteja danificado (vedação, 
respiro, etc.). 
Isolar o reservatório e os troços 
de conduta contaminados, 
desinfectar e verificar a 
qualidade microbiológica da 
água. Se a contaminação for 
elevada, rejeitar a água tratada, 
proceder à limpeza e 
higienização do reservatório. 
Reparação de fugas e 
higienização adequadas. 
Após as reparações e a 
higienização das condutas, 
manter um residual de cloro 
para eliminar possíveis 
contaminantes microbiológicos 
que aí possam ter permanecido. 
Garantir a qualidade da água na 
conduta, durante e após a 
utilização do by-pass 
temporário. 
Restabelecer o cloro livre 
residual. 

 

  

Tabela 33 – Tabela de definição de pontos de controlo: correcção de pH [PC7] (cont.). 



José Esmeriz 

97 

Tabela 36 – Tabela de definição de pontos de controlo: pressão no sistema [PC10]. 
O QUÊ? VALOR 

CRÍTICO 
ONDE? COMO? QUANDO? QUEM? ACÇÕES 

CORRECTIVAS 
Pressões na 
rede - 
Máximo 

60.00000 
(Máximo) 
[m.c.a] 

No fim do 
componente 
considerado. 

Manómetros 
instalados em 
locais 
significativos 

Online; Sempre que 
se efectua alguma 
reparação na rede.  

Operação Reparação de fugas e 
higienização 
adequadas. 

Pressões na 
rede - 
Mínimo 

30.00000 
(Mínimo) 
[m.c.a] 

No fim do 
componente 
considerado. 

Manómetros 
instalados em 
locais 
significativos 

Online; Sempre que 
se efectua alguma 
reparação na rede.  

Operação Reparação de fugas e 
higienização 
adequadas. 

Tabela 37 – Tabela de definição de pontos de controlo: operação [PC11]. 
O 
QUÊ? 

VALOR 
CRÍTICO 

ONDE? COMO? QUANDO? QUEM? ACÇÕES CORRECTIVAS 

Número 
de 
colónias 

20.00000 
(Máximo) 
[N/ml a 
37ºC] 

Reservatório de 
água tratada; 
Reservatórios de 
serviço; Ou torneira 
dos consumidores 
(distribuição).  

Análise 
Lab. 

Número de amostras 
por ano: 2 (se 
<100m3/dia) 4 (se 
>100 e ≤1000m3/dia) 
4 + 3 por 1000m3/dia 
+ 3 restante volume 
(se >1000m3/dia)  

Lab. Identificar a causa que conduziu 
ao doseamento incorrecto e 
corrigi-la. 
Fazer o doseamento do cloro 
manualmente até a anomalia 
estar reparada. 
Ajustar o doseamento de cloro 
sempre que as características da 
água mudem. 
Se houver défice de cloro 
residual, deve-se reforçar a 
dosagem. 
Identificar a causa que conduziu 
ao tempo de contacto 
insuficiente e rectificá-la. 
Substituir qualquer componente 
de protecção do reservatório que 
esteja danificado (vedação, 
respiro, etc.). 
Isolar o reservatório e os troços 
de conduta contaminados, 
desinfectar e verificar a 
qualidade microbiológica da 
água. Se a contaminação for 
elevada, rejeitar a água tratada, 
proceder à limpeza e 
higienização do reservatório. 
Reparação de fugas e 
higienização adequadas. 
Após as reparações e a 
higienização das condutas, 
manter um residual de cloro para 
eliminar possíveis contaminantes 
microbiológicos que aí possam 
ter permanecido. 
Garantir a qualidade da água na 
conduta, durante e após a 
utilização do by-pass 
temporário. 
Restabelecer o cloro livre 
residual. 
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A1.2.2. Documento Final de Monitorização 

Tabela 38 – Tabela resumo do módulo de monitorização: captação. 
PC 1 Rios (Água Superficial) 

Monitorização Operacional 
O QUÊ? LC ONDE? COMO? QUANDO? QUEM? ACÇÃO CORRECTIVA 
Níveis de 
água 

--- [cm] No fim do 
componente 
considerado 

Telemetria Online Operação Tomar todas as medidas julgadas 
necessárias, incluindo interromper a 
captação em caso de acidente grave que 
ocorra a montante. 
Utilizar fontes de água alternativas em 
períodos nos quais não é possível fazer-se 
a captação (pressupõe, por exemplo, o 
estudo da possibilidade de transvase entre 
reservatórios de entrega e/ou entre 
sistemas de abastecimento). 
Estabelecer tratamentos opcionais na ETA 
capazes de eliminar substâncias químicas 
perigosas. 

Bactérias 
coliformes 

0.00000 
(Máximo) 
[N/100 ml] 

Reservatório 
de água 
tratada; 
Reservatório
s de serviço; 
Ou torneira 
dos 
consumidore
s 
(distribuição
).  

Análise 
Lab. 

Número de 
amostras por 
ano: 6 (se 
<100m3/dia) 
12/5000hab (se 
≥100m3/dia)  

Lab. Tomar todas as medidas julgadas 
necessárias, incluindo interromper a 
captação em caso de acidente grave que 
ocorra a montante. 
Utilizar fontes de água alternativas em 
períodos nos quais não é possível fazer-se 
a captação (pressupõe, por exemplo, o 
estudo da possibilidade de transvase entre 
reservatórios de entrega e/ou entre 
sistemas de abastecimento). 
Estabelecer tratamentos opcionais na ETA 
capazes de eliminar substâncias químicas 
perigosas. 
Identificar a causa que conduziu ao 
doseamento incorrecto e corrigi-la. 
Fazer o doseamento do cloro 
manualmente até a anomalia estar 
reparada. 
Ajustar o doseamento de cloro sempre 
que as características da água mudem. 
Se houver défice de cloro residual, deve-
se reforçar a dosagem. 
Identificar a causa que conduziu ao tempo 
de contacto insuficiente e rectificá-la. 
Substituir qualquer componente de 
protecção do reservatório que esteja 
danificado (vedação, respiro, etc.). 
Isolar o reservatório e os troços de 
conduta contaminados, desinfectar e 
verificar a qualidade microbiológica da 
água. Se a contaminação for elevada, 
rejeitar a água tratada, proceder à limpeza 
e higienização do reservatório. 
Reparação de fugas e higienização 
adequadas. 
Após as reparações e a higienização das 
condutas, manter um residual de cloro 
para eliminar possíveis contaminantes 
microbiológicos que aí possam ter 
permanecido. 
Garantir a qualidade da água na conduta, 
durante e após a utilização do by-pass 
temporário. 
Restabelecer o cloro livre residual. 
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Tabela 39 – Tabela resumo do módulo de monitorização: bacia. 
PC 2 Água Superficial 

Monitorização Operacional 
O QUÊ? LC ONDE? COMO? QUANDO? QU

EM? 
ACÇÃO CORRECTIVA 

Clostridium 
perfringens 
(incluindo 
esporos) 

0.00000 
(Máximo) [N/100 
ml] 

Reservatório de 
água tratada; 
Reservatórios de 
serviço; Ou 
torneira dos 
consumidores 
(distribuição).  

Análise 
Lab. 

Número de 
amostras por ano: 2 
(se <100m3/dia) 4 
(se >100 e 
≤1000m3/dia) 4 + 3 
por 1000m3/dia + 3 
restante volume (se 
>1000m3/dia)  

Lab. Ajustar os parâmetros 
operacionais. 
Avaliar a necessidade de 
manutenção correctiva. 
Reforçar a desinfecção. 
Controlo da qualidade dos 
reagentes. 
Ajustar as etapas a montante 
para optimizar a eficiência da 
filtração. 
Identificar a causa que 
conduziu ao doseamento 
incorrecto e corrigi-la. 
Fazer o doseamento do cloro 
manualmente até a anomalia 
estar reparada. 
Ajustar o doseamento de cloro 
sempre que as características 
da água mudem. 
Se houver défice de cloro 
residual, deve-se reforçar a 
dosagem. 
Identificar a causa que 
conduziu ao tempo de contacto 
insuficiente e rectificá-la. 
Substituir qualquer 
componente de protecção do 
reservatório que esteja 
danificado (vedação, respiro, 
etc.). 
Isolar o reservatório e os troços 
de conduta contaminados, 
desinfectar e verificar a 
qualidade microbiológica da 
água. Se a contaminação for 
elevada, rejeitar a água tratada, 
proceder à limpeza e 
higienização do reservatório. 
Reparação de fugas e 
higienização adequadas. 
Após as reparações e a 
higienização das condutas, 
manter um residual de cloro 
para eliminar possíveis 
contaminantes microbiológicos 
que aí possam ter 
permanecido. 
Garantir a qualidade da água 
na conduta, durante e após a 
utilização do by-pass 
temporário. 
Restabelecer o cloro livre 
residual. 

Escherichia 
coli (E. coli) 

0.00000 
(Máximo) 
[Número/100ml] 

Nos pontos de 
entrega, redes 
privadas, redes de 
distribuição, 
camiões ou 
navios-cisterna. 

Análise 
Lab. 

Número de 
amostras por ano: 6 
(se <100m3/dia) 
12/5000hab (se 
≥100m3/dia)  

Lab. Identificar a causa que 
conduziu ao doseamento 
incorrecto e corrigi-la. 
Fazer o doseamento do cloro 
manualmente até a anomalia 
estar reparada. 
Ajustar o doseamento de cloro 
sempre que as características 
da água mudem. 
Se houver défice de cloro 
residual, deve-se reforçar a 
dosagem. 
Identificar a causa que 
conduziu ao tempo de contacto 
insuficiente e rectificá-la. 
Substituir qualquer 
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PC 2 Água Superficial 
Monitorização Operacional 

O QUÊ? LC ONDE? COMO? QUANDO? QU
EM? 

ACÇÃO CORRECTIVA 

componente de protecção do 
reservatório que esteja 
danificado (vedação, respiro, 
etc.). 
Isolar o reservatório e os troços 
de conduta contaminados, 
desinfectar e verificar a 
qualidade microbiológica da 
água. Se a contaminação for 
elevada, rejeitar a água tratada, 
proceder à limpeza e 
higienização do reservatório. 
Reparação de fugas e 
higienização adequadas. 
Após as reparações e a 
higienização das condutas, 
manter um residual de cloro 
para eliminar possíveis 
contaminantes microbiológicos 
que aí possam ter 
permanecido. 
Garantir a qualidade da água 
na conduta, durante e após a 
utilização do by-pass 
temporário. 
Restabelecer o cloro livre 
residual. 

Tabela 41 – Tabela resumo do módulo de monitorização: tratamento. 
PC 3 Coagulação 

Monitorização Operacional 
O QUÊ? LC ONDE? COMO? QUANDO? QUEM? ACÇÃO 

CORRECTIVA 
Coagulante --- 

[mg/L]
No fim do componente 
considerado. 

Análise Lab. Diário Lab. Reforçar a desinfecção. 

PC 4 Floculação 
Monitorização Operacional 

O QUÊ? LC ONDE? COMO? QUANDO? QUEM? ACÇÃO 
CORRECTIVA 

Estabilidade dos 
flocos 

--- [] No fim do componente 
considerado 

Inspecção 
visual 

Diário Operação Reforçar a desinfecção. 

Tabela 42 – Tabela resumo do módulo de monitorização: tratamento (cont.). 
PC 5 Adição de Cloro 

Monitorização Operacional 
O 
QUÊ? 

LC ONDE? COMO? QUANDO? QUEM? ACÇÃO CORRECTIVA 

Cloretos 250.00000 
(Máximo) 
[mg/l Cl] 

Reservatório de 
água tratada; 
Reservatórios de 
serviço; Ou 
torneira dos 
consumidores 
(distribuição).  

Análise 
Lab. 

Número de amostras por ano: 
1 (se ≤1000m3/dia) 1 + 1 por 
3300m3/dia + 1 restante 
volume (se >1000 e 
≤10000m3/dia) 3 + 1 por 
10000m3/dia + 1 restante 
volume (se >10000 e 
≤100000m3/dia) 10 + 1 por 
25000m3/dia + 1 restante 
volume 

Lab. Tomar todas as medidas 
julgadas necessárias, 
incluindo interromper a 
captação em caso de 
acidente grave que ocorra a 
montante. 
Utilizar fontes de água 
alternativas em períodos nos 
quais não é possível fazer-se 
a captação (pressupõe, por 
exemplo, o estudo da 
possibilidade de transvase 
entre reservatórios de 
entrega e/ou entre sistemas 
de abastecimento). 
Estabelecer tratamentos 
opcionais na ETA capazes 
de eliminar substâncias 
químicas perigosas. 

p ç g ç g

Tabela 40 – Tabela resumo do módulo de monitorização: bacia (cont.). 
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Tabela 43 – Tabela resumo do módulo de monitorização: tratamento (cont.). 
PC 6 Filtração Rápida 

Monitorização Operacional 
O 
QUÊ? 

LC ONDE? COMO? QUANDO? QUEM? ACÇÃO CORRECTIVA 

Tempo 
de 
filtração 

--- [horas] No fim do 
componente 
considerado 

Telemetria Online Operação Ajustar os parâmetros 
operacionais. 
Avaliar a necessidade de 
manutenção correctiva. 
Reforçar a desinfecção. 
Controlo da qualidade dos 
reagentes. 
Ajustar as etapas a montante 
para optimizar a eficiência da 
filtração. 

PC 7 Correcção PH 
Monitorização Operacional 

O 
QUÊ? 

LC ONDE? COMO? QUANDO? QUEM? ACÇÃO CORRECTIVA 

pH - 
máximo 

9.00000 
(Máximo) 
[unidades 
de pH] 

Reservatório de 
água tratada; 
Reservatórios de 
serviço; Ou torneira 
dos consumidores 
(distribuição).  

Análise 
Lab. 

Número de amostras 
por ano: 2 (se 
<100m3/dia) 4 (se 
>100 e ≤1000m3/dia) 
4 + 3 por 1000m3/dia 
+ 3 restante volume 
(se >1000m3/dia)  

Lab. Reforçar a desinfecção. 
Tomar todas as medidas 
julgadas necessárias, incluindo 
interromper a captação em caso 
de acidente grave que ocorra a 
montante. 
Utilizar fontes de água 
alternativas em períodos nos 
quais não é possível fazer-se a 
captação (pressupõe, por 
exemplo, o estudo da 
possibilidade de transvase entre 
reservatórios de entrega e/ou 
entre sistemas de 
abastecimento). 
Estabelecer tratamentos 
opcionais na ETA capazes de 
eliminar substâncias químicas 
perigosas. 
Identificar a causa que 
conduziu ao doseamento 
incorrecto e corrigi-la. 
Fazer o doseamento do cloro 
manualmente até a anomalia 
estar reparada. 
Ajustar o doseamento de cloro 
sempre que as características da 
água mudem. 
Se houver défice de cloro 
residual, deve-se reforçar a 
dosagem. 
Identificar a causa que 
conduziu ao tempo de contacto 
insuficiente e rectificá-la. 
Ajustar o doseamento de água 
de cal para dar resposta a 
variações da qualidade da água, 
de modo a garantir um pH 
dentro do intervalo 
estabelecido. 
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Tabela 44 – Tabela resumo do módulo de monitorização: armazenamento de água tratada. 
PC 8 Reservatório água tratada 

Monitorização Operacional 
O 
QUÊ? 

LC ONDE? COMO? QUANDO? QUEM? ACÇÃO CORRECTIVA 

Níveis 
de água 

--- 
[cm] 

No fim do 
componente 
considerado 

Telemetria Online Operação Tomar todas as medidas julgadas necessárias, 
incluindo interromper a captação em caso de acidente 
grave que ocorra a montante. 
Utilizar fontes de água alternativas em períodos nos 
quais não é possível fazer-se a captação (pressupõe, 
por exemplo, o estudo da possibilidade de transvase 
entre reservatórios de entrega e/ou entre sistemas de 
abastecimento). 
Estabelecer tratamentos opcionais na ETA capazes de 
eliminar substâncias químicas perigosas. 

Tabela 45 – Tabela resumo do módulo de monitorização: adução. 
PC 9 Condutas Adutoras 

Monitorização Operacional 
O QUÊ? LC ONDE? COMO? QUANDO? QUEM? ACÇÃO CORRECTIVA 
Desinfectante 
residual - 
máximo 

0.60000 
(Máximo) 
[mg/l de 
cloro 
residual 
livre] 

Reservatório de 
água tratada; 
Reservatórios de 
serviço; Ou torneira 
dos consumidores 
(distribuição).  

Análise 
Lab. 

Número de 
amostras por 
ano: 6 (se 
<100m3/dia) 
12/5000hab (se 
≥100m3/dia)  

Lab. Identificar a causa que 
conduziu ao doseamento 
incorrecto e corrigi-la. 
Fazer o doseamento do cloro 
manualmente até a anomalia 
estar reparada. 
Ajustar o doseamento de cloro 
sempre que as características da 
água mudem. 
Se houver défice de cloro 
residual, deve-se reforçar a 
dosagem. 
Identificar a causa que 
conduziu ao tempo de contacto 
insuficiente e rectificá-la. 
Substituir qualquer componente 
de protecção do reservatório 
que esteja danificado (vedação, 
respiro, etc.). 
Isolar o reservatório e os troços 
de conduta contaminados, 
desinfectar e verificar a 
qualidade microbiológica da 
água. Se a contaminação for 
elevada, rejeitar a água tratada, 
proceder à limpeza e 
higienização do reservatório. 
Reparação de fugas e 
higienização adequadas. 
Após as reparações e a 
higienização das condutas, 
manter um residual de cloro 
para eliminar possíveis 
contaminantes microbiológicos 
que aí possam ter permanecido. 
Garantir a qualidade da água na 
conduta, durante e após a 
utilização do by-pass 
temporário. 
Restabelecer o cloro livre 
residual. 
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Tabela 46 – Tabela resumo do módulo de monitorização: rede de distribuição. 
PC 10 Pressão no Sistema 

Monitorização Operacional 
O QUÊ? LC ONDE? COMO? QUANDO? QUEM? ACÇÃO CORRECTIVA 
Pressões 
na rede - 
Máximo 

60.00000 
(Máximo) 
[m.c.a] 

No fim do 
componente 
considerado. 

Manómetros 
instalados em 
locais 
significativos 

Online; Sempre que 
se efectua alguma 
reparação na rede.  

Operação Reparação de fugas e 
higienização adequadas. 

Pressões 
na rede - 
Mínimo 

30.00000 
(Mínimo) 
[m.c.a] 

No fim do 
componente 
considerado. 

Manómetros 
instalados em 
locais 
significativos 

Online; Sempre que 
se efectua alguma 
reparação na rede.  

Operação Reparação de fugas e 
higienização adequadas. 

PC 11 Operação 
Monitorização Operacional 

O QUÊ? LC ONDE? COMO? QUANDO? QUEM? ACÇÃO CORRECTIVA 
Número 
de 
colónias 

20.00000 
(Máximo) 
[N/ml a 
37ºC] 

Reservatório de 
água tratada; 
Reservatórios de 
serviço; Ou 
torneira dos 
consumidores 
(distribuição).  

Análise Lab. Número de amostras 
por ano: 2 (se 
<100m3/dia) 4 (se 
>100 e 
≤1000m3/dia) 4 + 3 
por 1000m3/dia + 3 
restante volume (se 
>1000m3/dia)  

Lab. Identificar a causa que 
conduziu ao doseamento 
incorrecto e corrigi-la. 
Fazer o doseamento do cloro 
manualmente até a anomalia 
estar reparada. 
Ajustar o doseamento de 
cloro sempre que as 
características da água 
mudem. 
Se houver défice de cloro 
residual, deve-se reforçar a 
dosagem. 
Identificar a causa que 
conduziu ao tempo de 
contacto insuficiente e 
rectificá-la. 
Substituir qualquer 
componente de protecção do 
reservatório que esteja 
danificado (vedação, respiro, 
etc.). 
Isolar o reservatório e os 
troços de conduta 
contaminados, desinfectar e 
verificar a qualidade 
microbiológica da água. Se a 
contaminação for elevada, 
rejeitar a água tratada, 
proceder à limpeza e 
higienização do reservatório. 
Reparação de fugas e 
higienização adequadas. 
Após as reparações e a 
higienização das condutas, 
manter um residual de cloro 
para eliminar possíveis 
contaminantes 
microbiológicos que aí 
possam ter permanecido. 
Garantir a qualidade da água 
na conduta, durante e após a 
utilização do by-pass 
temporário. 
Restabelecer o cloro livre 
residual. 
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A1.3. Planos de Gestão 

A1.3.1. Gestão de Rotina 

Tabela 47 – Tabela resumo do módulo de planos de gestão de rotina: captação. 
PC 1 Rios (Água Superficial) 

Eventos Perigosos 
Vandalismo e/ou Sabotagem 
Falhas mecânicas, eléctricas ou estruturais 
Descargas poluentes (industriais e domésticos) 
Cheia 
Seca 
Recepção de efluentes sem tratamento adequado provenientes de ETAR 
Chuvas que conduzem a elevados níveis de turvação e matéria orgânica 
Nível do mar elevado e/ou tempestades junto à costa 

Perigos 
Químicos Perigosos 
Falta de água 
Incapacidade do sistema captar água 
Quantidade de água disponível para captação insuficiente 
Microrganismos Patogénicos 
Turvação Elevada 
Água salobra 

Medidas Controlo 
Identificar Zonas Protegidas 
Obter toda a informação disponível sobre actividades não permitidas na bacia. 
Obter uma listagem das actividades permitidas na bacia, com probabilidades de causarem contaminação. 
Estabelecer, em conjunto com a entidade gestora da bacia, uma estratégia para: 
elaborar listagem de possíveis contaminantes 
monitorizar a qualidade da água de modo a identificar possíveis contaminantes 
utilizando dados de monitorização e inspecção do local, estabelecer um sistema de alarme de contaminação na fonte 
identificar as medidas adequadas ao controlo da propagação dos contaminantes. 
Garantir que os responsáveis pelo sistema de abastecimento são informados sobre novos licenciamentos na bacia. 
Implementar estações de alerta na bacia. 
Garantir que a mina está coberta e a construção não permita a entrada de água. 
Construir um sistema de drenagem adequado na envolvente da mina. 
Fazer inspecções regulares da captação. 
Estabelecer mecanismos de fecho da captação sempre que se verifiquem condições de impossibilidade de tratamento adequado da água: 
definir níveis de qualidade da água que a ETA não consiga tratar 
instalar na captação equipamentos de medição por telemetria de alguns parâmetros de qualidade da água 
usar informação de registos de nível de água no rio a montante como sinal de alerta 
fazer gestão do nível de água no reservatório de água tratada para maximizar os períodos em que a captação tem de ser interrompida. 
Estabilizar a qualidade da água bruta (através de reservatórios de água bruta ou galeria de infiltração) para evitar períodos de qualidade 
da água muito fraca. 
Aplicar medidas de poupança, antes que a falta de água se torne efectiva no consumidor. 
Garantir a manutenção do caudal necessário à produção de água. 
Definir protocolos com a entidade gestora da água na bacia. 
Garantir a existência de planos de emergência. 
Estudar e estabelecer regras de utilização da água na fonte, em condições precárias. 
Garantir novas fontes de água tendo em conta o caudal do rio, lago ou albufeira. 
Implementar estações de alerta a montante da captação. 
Garantir fontes de água alternativas. 
Garantir a existência de alarme por telemetria que indique caudal baixo. 
Aumentar a capacidade de armazenamento. 
Garantir que a entidade gestora é informada de novos licenciamentos na bacia, incluindo alterações do uso do solo e da potencial 
contaminação que estes possam criar, e que é correctamente monitorizada após o licenciamento. 
Restringir as actividades que possam contaminar a água na zona da captação. 
Garantir a existência de uma manga absorvente de hidrocarbonetos para proteger a captação, sempre que ocorra um acidente a montante. 
Garantir a existência de um plano de manutenção preventiva. 
Garantir a instalação imediata de meios alternativos de abastecimento de electricidade. 
Garantir a existência de bombas de substituição. 
Vedar acesso às bombas na captação e a toda a zona da captação. 
Realizar rondas periódicas. 
Realizar video-vigilância. 
Garantir que o perímetro do reservatório está devidamente protegido e o acesso condicionado. 
Instalar alarme de detecção contra intrusão. 
Verificação periódica do estado de conservação da vedação. 
Garantir que o reservatório está coberto, tem protecção nas janelas e ventilações. 
Remover a vegetação que se encontra próxima do reservatório. 
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Tabela 48 – Tabela resumo do módulo de planos de gestão de rotina: captação (cont.). 
Monitorização Operacional 

O QUÊ? LC UN ONDE? COMO? QUANDO? QUEM? ACÇÃO CORRECTIVA 

Níveis de 
água --- cm 

No fim do 
componente 
considerado 

Telemetria Online Operação 

Tomar todas as medidas julgadas 
necessárias, incluindo interromper a 
captação em caso de acidente grave 
que ocorra a montante. 
Utilizar fontes de água alternativas em 
períodos nos quais não é possível 
fazer-se a captação (pressupõe, por 
exemplo, o estudo da possibilidade de 
transvase entre reservatórios de 
entrega e/ou entre sistemas de 
abastecimento). 
Estabelecer tratamentos opcionais na 
ETA capazes de eliminar substâncias 
químicas perigosas. 

Bactérias 
coliformes 

0.00000 
(Máximo) 

N/100 
ml 

Reservatório de água 
tratada; Reservatórios 
de serviço; Ou torneira 
dos consumidores 
(distribuição).  

Análise 
Lab. 

Número de 
amostras por ano: 6 
(se <100m3/dia) 
12/5000hab (se 
≥100m3/dia)  

Lab. 

Tomar todas as medidas julgadas 
necessárias, incluindo interromper a 
captação em caso de acidente grave 
que ocorra a montante. 
Utilizar fontes de água alternativas em 
períodos nos quais não é possível 
fazer-se a captação (pressupõe, por 
exemplo, o estudo da possibilidade de 
transvase entre reservatórios de 
entrega e/ou entre sistemas de 
abastecimento). 
Estabelecer tratamentos opcionais na 
ETA capazes de eliminar substâncias 
químicas perigosas. 
Identificar a causa que conduziu ao 
doseamento incorrecto e corrigi-la. 
Fazer o doseamento do cloro 
manualmente até a anomalia estar 
reparada. 
Ajustar o doseamento de cloro sempre 
que as características da água mudem. 
Se houver défice de cloro residual, 
deve-se reforçar a dosagem. 
Identificar a causa que conduziu ao 
tempo de contacto insuficiente e 
rectificá-la. 
Substituir qualquer componente de 
protecção do reservatório que esteja 
danificado (vedação, respiro, etc.). 
Isolar o reservatório e os troços de 
conduta contaminados, desinfectar e 
verificar a qualidade microbiológica 
da água. Se a contaminação for 
elevada, rejeitar a água tratada, 
proceder à limpeza e higienização do 
reservatório. 
Reparação de fugas e higienização 
adequadas. 
Após as reparações e a higienização 
das condutas, manter um residual de 
cloro para eliminar possíveis 
contaminantes microbiológicos que aí 
possam ter permanecido. 
Garantir a qualidade da água na 
conduta, durante e após a utilização 
do by-pass temporário. 
Restabelecer o cloro livre residual. 
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Tabela 49 – Tabela resumo do módulo de planos de gestão de rotina: bacia. 
PC 2 Água Superficial 

Eventos Perigosos 
Recepção de escorrências/lixiviados de lixeiras e/ou aterros sanitários 
Recepção de escorrências de cemitérios 
Seca 

Perigos 
Químicos Perigosos 
Microrganismos Patogénicos 
Falta de água 

Medidas Controlo 
Obter toda a informação disponível sobre terrenos contaminados e descargas na bacia. 
Identificar Zonas Protegidas 
Implementar estações de alerta na bacia. 
Obter toda a informação disponível sobre terrenos contaminados na Bacia. 
Implantar poços de observação para controlar a qualidade da água do aquífero. 
Garantir que os responsáveis pelo sistema de abastecimento são informados sobre novos licenciamentos na bacia. 
Estabelecer, em conjunto com a entidade gestora da bacia, uma estratégia para: 
elaborar listagem de possíveis contaminantes 
monitorizar a qualidade da água de modo a identificar possíveis contaminantes 
utilizando dados de monitorização e inspecção do local, estabelecer um sistema de alarme de contaminação na fonte 
identificar as medidas adequadas ao controlo da propagação dos contaminantes. 

Monitorização Operacional 
O QUÊ? LC UN ONDE? COMO? QUANDO? QUEM? ACÇÃO CORRECTIVA 

Clostridium 
perfringens 
(incluindo 
esporos) 

0.00000 
(Máximo) N/100 ml 

Reservatório 
de água 
tratada; 
Reservatórios 
de serviço; 
Ou torneira 
dos 
consumidores 
(distribuição). 

Análise 
Lab. 

Número de 
amostras por 
ano: 2 (se 
<100m3/dia) 
4 (se >100 e 
≤1000m3/dia) 
4 + 3 por 
1000m3/dia + 
3 restante 
volume (se 
>1000m3/dia) 

Lab. 

Ajustar os parâmetros operacionais. 
Avaliar a necessidade de manutenção 
correctiva. 
Reforçar a desinfecção. 
Controlo da qualidade dos reagentes. 
Ajustar as etapas a montante para optimizar a 
eficiência da filtração. 
Identificar a causa que conduziu ao 
doseamento incorrecto e corrigi-la. 
Fazer o doseamento do cloro manualmente 
até a anomalia estar reparada. 
Ajustar o doseamento de cloro sempre que as 
características da água mudem. 
Se houver défice de cloro residual, deve-se 
reforçar a dosagem. 
Identificar a causa que conduziu ao tempo de 
contacto insuficiente e rectificá-la. 
Substituir qualquer componente de protecção 
do reservatório que esteja danificado 
(vedação, respiro, etc.). 
Isolar o reservatório e os troços de conduta 
contaminados, desinfectar e verificar a 
qualidade microbiológica da água. Se a 
contaminação for elevada, rejeitar a água 
tratada, proceder à limpeza e higienização do 
reservatório. 
Reparação de fugas e higienização 
adequadas. 
Após as reparações e a higienização das 
condutas, manter um residual de cloro para 
eliminar possíveis contaminantes 
microbiológicos que aí possam ter 
permanecido. 
Garantir a qualidade da água na conduta, 
durante e após a utilização do by-pass 
temporário. 
Restabelecer o cloro livre residual. 
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Tabela 50 – Tabela resumo do módulo de planos de gestão de rotina: bacia (cont.). 
O QUÊ? LC UN ONDE? COMO? QUANDO? QUEM? ACÇÃO CORRECTIVA 

Escherichia 
coli (E. coli) 

0.00000 
(Máximo) Número/100ml 

Nos pontos 
de entrega, 
redes 
privadas, 
redes de 
distribuição, 
camiões ou 
navios-
cisterna. 

Análise 
Lab. 

Número de 
amostras por 
ano: 6 (se 
<100m3/dia) 
12/5000hab 
(se 
≥100m3/dia)  

Lab. 

Identificar a causa que conduziu ao 
doseamento incorrecto e corrigi-la. 
Fazer o doseamento do cloro manualmente 
até a anomalia estar reparada. 
Ajustar o doseamento de cloro sempre que as 
características da água mudem. 
Se houver défice de cloro residual, deve-se 
reforçar a dosagem. 
Identificar a causa que conduziu ao tempo de 
contacto insuficiente e rectificá-la. 
Substituir qualquer componente de protecção 
do reservatório que esteja danificado 
(vedação, respiro, etc.). 
Isolar o reservatório e os troços de conduta 
contaminados, desinfectar e verificar a 
qualidade microbiológica da água. Se a 
contaminação for elevada, rejeitar a água 
tratada, proceder à limpeza e higienização do 
reservatório. 
Reparação de fugas e higienização 
adequadas. 
Após as reparações e a higienização das 
condutas, manter um residual de cloro para 
eliminar possíveis contaminantes 
microbiológicos que aí possam ter 
permanecido. 
Garantir a qualidade da água na conduta, 
durante e após a utilização do by-pass 
temporário. 
Restabelecer o cloro livre residual. 

Tabela 51 – Tabela resumo do módulo de planos de gestão de rotina: tratamento. 
PC 3 Coagulação 

Eventos Perigosos 
Contaminação do Reagente devido à Recepção Inadequada 
Entrada de químicos em excesso/defeito devido a falha no sistema de doseamento 
Ruptura do stock de reagente 
Paragem no doseamento de reagente devido a falhas mecânicas, eléctrica ou estruturais 
Tempo de contacto insuficiente 

Perigos 
Químicos Perigosos 
Partículas 
Matéria Orgânica 
Turvação Elevada 

Medidas Controlo 
Garantir a existência de um plano de recepção de reagentes (certificado de análise de reagentes). 
Fazer uma gestão eficiente do stock. 
Garantir a existência de um plano de manutenção preventiva. 
Garantir a instalação imediata de meios alternativos de abastecimento de electricidade. 
Garantir a existência de bombas de substituição. 
Fazer registos dos cálculos das dosagens. 
Garantir a existência de um plano de calibração dos equipamentos. 
Garantir que o doseamento químico é capaz de dar resposta imediata sempre que ocorram alterações significativas na qualidade da água 
bruta. 
Instalar sistemas de alarme para avisar quando a concentração de reagente for incorrecta. 
Verificar se o gradiente de velocidade e o tempo de contacto são adequados para a eficiência da etapa. 

Monitorização Operacional 
O QUÊ? LC UN ONDE? COMO? QUANDO? QUEM? ACÇÃO CORRECTIVA 
Coagulante --- mg/L No fim do componente considerado. Análise Lab. Diário Lab. Reforçar a desinfecção. 
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Tabela 52 – Tabela resumo do módulo de planos de gestão de rotina: tratamento (cont). 
PC 4 Floculação 

Eventos Perigosos 
Mau funcionamento ou má regulação do sistema de purga de lamas 
Ineficiente remoção dos flocos 

Perigos 
Turvação Elevada 

Medidas Controlo 
Verificar se existe fuga de flocos para a superfície (através de inspecções de rotina). 
Verificar a posição do manto de lamas (através de inspecções de rotina). 
Garantir a existência de um plano de manutenção preventiva. 
Verificar se o projecto e o controlo do sistema de remoção de flocos são adequados à taxa de lamas adoptada. 
Verificar se o sistema de remoção de lamas é compatível com a taxa de aplicação de lamas de projecto. 

Monitorização Operacional 
O QUÊ? LC UN ONDE? COMO? QUANDO? QUEM? ACÇÃO CORRECTIVA 

Estabilidade 
dos flocos ---  

No fim do 
componente 
considerado 

Inspecção 
visual Diário Operação Reforçar a desinfecção. 

PC 5 Adição de Cloro 
Eventos Perigosos 

Paragem no doseamento de reagente devido a falhas mecânicas, eléctrica ou estruturais 
Tempo de contacto insuficiente 
Formação de Subprodutos 

Perigos 
Microrganismos Patogénicos 
Trihalometanos e/ou brometos 

Medidas Controlo 
Garantir a existência de um plano de manutenção preventiva. 
Garantir a instalação imediata de meios alternativos de abastecimento de electricidade. 
Garantir a existência de bombas de substituição. 
Ajustar os caudais de forma a promover um tempo de contacto de 30 minutos no mínimo. 
Garantir a dosagem correcta de oxidante e tempo de contacto suficiente. 

Monitorização Operacional 
O QUÊ? LC UN ONDE? COMO? QUANDO? QUEM? ACÇÃO CORRECTIVA 

Cloretos 250.00000 
(Máximo) 

mg/l 
Cl 

Reservatório de 
água tratada; 
Reservatórios de 
serviço; Ou 
torneira dos 
consumidores 
(distribuição).  

Análise 
Lab. 

Número de amostras por ano: 
1 (se ≤1000m3/dia) 1 + 1 por 
3300m3/dia + 1 restante 
volume (se >1000 e 
≤10000m3/dia) 3 + 1 por 
10000m3/dia + 1 restante 
volume (se >10000 e 
≤100000m3/dia) 10 + 1 por 
25000m3/dia + 1 restante 
volume 

Lab. 

Tomar todas as medidas 
julgadas necessárias, 
incluindo interromper a 
captação em caso de acidente 
grave que ocorra a montante. 
Utilizar fontes de água 
alternativas em períodos nos 
quais não é possível fazer-se a 
captação (pressupõe, por 
exemplo, o estudo da 
possibilidade de transvase 
entre reservatórios de entrega 
e/ou entre sistemas de 
abastecimento). 
Estabelecer tratamentos 
opcionais na ETA capazes de 
eliminar substâncias químicas 
perigosas. 

PC 6 Filtração Rápida 
Eventos Perigosos 

Deficiente controlo dos tempos de filtração 
Incorrecta lavagem dos filtros 
Nitrificação deficiente 

Perigos 
Matéria Orgânica 
Turvação Elevada 
Azoto amoniacal 

Medidas Controlo 
Garantir a existência de um plano de manutenção preventiva. 
Garantir a existência de um plano de calibração dos equipamentos. 
Ajustar o número de filtros em função do caudal a tratar. 
Limitar a remoção de areia à camada superior de 2 a 3 cm dos filtros. 
Determinar os parâmetros a utilizar no início do ciclo de lavagem dos filtros e implementar o seu controlo. 
Garantir condições para a manutenção do bio filme. 
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Tabela 53 – Tabela resumo do módulo de planos de gestão de rotina: tratamento (cont). 
Monitorização Operacional 

O 
QUÊ? LC UN ONDE? COMO? QUANDO? QUEM? ACÇÃO CORRECTIVA 

Tempo 
de 
filtração 

--- horas No fim do componente 
considerado Telemetria Online Operação 

Ajustar os parâmetros operacionais. 
Avaliar a necessidade de manutenção 
correctiva. 
Reforçar a desinfecção. 
Controlo da qualidade dos reagentes. 
Ajustar as etapas a montante para 
optimizar a eficiência da filtração. 

PC 7 Correcção PH 
Eventos Perigosos 

Preparação e doseamento incorrecto da água de cal 
Paragem no doseamento de reagente devido a falhas mecânicas, eléctrica ou estruturais 

Perigos 
PH elevado 
PH baixo 
PH inadequado 

Medidas Controlo 
Fazer registos dos cálculos das dosagens. 
Garantir a existência de um plano de manutenção preventiva. 
Garantir a existência de um plano de calibração dos equipamentos. 
Garantir que o doseamento químico é capaz de dar resposta imediata sempre que ocorram alterações significativas na qualidade da água 
bruta. 
Instalar sistemas de alarme para avisar quando a concentração de reagente for incorrecta. 

Monitorização Operacional 
O 
QUÊ? LC UN ONDE? COMO? QUANDO? QUEM? ACÇÃO CORRECTIVA 

pH - 
máximo 

9.00000 
(Máximo) 

unidades 
de pH 

Reservatório de 
água tratada; 
Reservatórios de 
serviço; Ou 
torneira dos 
consumidores 
(distribuição).  

Análise 
Lab. 

Número de amostras 
por ano: 2 (se 
<100m3/dia) 4 (se 
>100 e 
≤1000m3/dia) 4 + 3 
por 1000m3/dia + 3 
restante volume (se 
>1000m3/dia)  

Lab. 

Reforçar a desinfecção. 
Tomar todas as medidas julgadas 
necessárias, incluindo interromper a 
captação em caso de acidente grave que 
ocorra a montante. 
Utilizar fontes de água alternativas em 
períodos nos quais não é possível fazer-
se a captação (pressupõe, por exemplo, o 
estudo da possibilidade de transvase 
entre reservatórios de entrega e/ou entre 
sistemas de abastecimento). 
Estabelecer tratamentos opcionais na 
ETA capazes de eliminar substâncias 
químicas perigosas. 
Identificar a causa que conduziu ao 
doseamento incorrecto e corrigi-la. 
Fazer o doseamento do cloro 
manualmente até a anomalia estar 
reparada. 
Ajustar o doseamento de cloro sempre 
que as características da água mudem. 
Se houver défice de cloro residual, deve-
se reforçar a dosagem. 
Identificar a causa que conduziu ao 
tempo de contacto insuficiente e 
rectificá-la. 
Ajustar o doseamento de água de cal para 
dar resposta a variações da qualidade da 
água, de modo a garantir um pH dentro 
do intervalo estabelecido. 
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Tabela 54 – Tabela resumo do módulo de planos de gestão de rotina: armaz. água tratada. 
PC 8 Reservatório água tratada 

Eventos Perigosos 
Existência de cantos "mortos" no reservatório 
Acumulação de sedimentos 
Fendas, musgos, raízes, etc. nas estruturas de betão 

Perigos 
Microrganismos Patogénicos 
Turvação Elevada 
Capacidade estrutural deficitária 

Medidas Controlo 
Estabelecer programas de limpeza (no mínimo 1 vez por ano) para remover matéria orgânica que pode tornar-se biologicamente activa. 
Garantir a higienização eficiente na remoção de bio filmes e sedimentos. 
Garantir um residual de cloro adequado. 

Monitorização Operacional 
O 
QUÊ? LC UN ONDE? COMO? QUANDO? QUEM? ACÇÃO CORRECTIVA 

Níveis 
de água --- cm 

No fim do 
componente 
considerado 

Telemetria Online Operação 

Tomar todas as medidas julgadas necessárias, incluindo 
interromper a captação em caso de acidente grave que ocorra a 
montante. 
Utilizar fontes de água alternativas em períodos nos quais não é 
possível fazer-se a captação (pressupõe, por exemplo, o estudo 
da possibilidade de transvase entre reservatórios de entrega e/ou 
entre sistemas de abastecimento). 
Estabelecer tratamentos opcionais na ETA capazes de eliminar 
substâncias químicas perigosas. 
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Tabela 55 – Tabela resumo do módulo de planos de gestão de rotina: adução. 
PC 9 Condutas Adutoras 

Eventos Perigosos 
Fugas de água 
Práticas de Limpeza e Desinfecção inadequados em reparações ou expansão da rede 

Perigos 
Falta de água 
Químicos Perigosos 

Medidas Controlo 
Estabelecer um programa de detecção de fugas. 
Garantir a existência de um plano de manutenção preventiva. 
Garantir a existência de um plano de calibração dos equipamentos. 
Instalar elementos de prevenção de fluxo de retorno em locais apropriados. 
Identificar e registar locais onde existem válvulas, sifões, hidrantes, zonas de baixa pressão e extremidades. 
Criar contacto telefónico de SOS para aviso de fugas. 
Garantir que o equipamento está limpo e é apenas usado em água potável. 
Garantir um residual de cloro adequado a montante e a jusante da reparação/instalação. 

Monitorização Operacional 
O QUÊ? LC UN ONDE? COMO? QUANDO? QUEM? ACÇÃO CORRECTIVA 

Desinfectante 
residual - 
máximo 

0.60000 
(Máximo) 

mg/l de 
cloro 
residual 
livre 

Reservatório 
de água 
tratada; 
Reservatórios 
de serviço; 
Ou torneira 
dos 
consumidores 
(distribuição). 

Análise 
Lab. 

Número de 
amostras por 
ano: 6 (se 
<100m3/dia) 
12/5000hab 
(se 
≥100m3/dia)  

Lab. 

Identificar a causa que conduziu ao 
doseamento incorrecto e corrigi-la. 
Fazer o doseamento do cloro manualmente 
até a anomalia estar reparada. 
Ajustar o doseamento de cloro sempre que as 
características da água mudem. 
Se houver défice de cloro residual, deve-se 
reforçar a dosagem. 
Identificar a causa que conduziu ao tempo de 
contacto insuficiente e rectificá-la. 
Substituir qualquer componente de protecção 
do reservatório que esteja danificado 
(vedação, respiro, etc.). 
Isolar o reservatório e os troços de conduta 
contaminados, desinfectar e verificar a 
qualidade microbiológica da água. Se a 
contaminação for elevada, rejeitar a água 
tratada, proceder à limpeza e higienização do 
reservatório. 
Reparação de fugas e higienização 
adequadas. 
Após as reparações e a higienização das 
condutas, manter um residual de cloro para 
eliminar possíveis contaminantes 
microbiológicos que aí possam ter 
permanecido. 
Garantir a qualidade da água na conduta, 
durante e após a utilização do by-pass 
temporário. 
Restabelecer o cloro livre residual. 
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Tabela 56 – Tabela resumo do módulo de planos de gestão de rotina: rede de distribuição. 
PC 10 Pressão no Sistema 

Eventos Perigosos 
Variação de pressão 

Perigos 
Microrganismos Patogénicos 

Medidas Controlo 
Estabelecer um programa de detecção de fugas. 
Garantir a existência de um plano de manutenção preventiva. 
Garantir a existência de um plano de calibração dos equipamentos. 
Aplicar modelo matemático para a análise do funcionamento da rede para auxiliar a identificação de potenciais problemas. 
Instalar elementos de prevenção de fluxo de retorno em locais apropriados. 
Identificar e registar locais onde existem válvulas, sifões, hidrantes, zonas de baixa pressão e extremidades. 
Criar contacto telefónico de SOS para aviso de fugas. 

Monitorização Operacional 

O QUÊ? LC UN ONDE? COMO? QUANDO? QUEM? ACÇÃO 
CORRECTIVA 

Pressões na 
rede - Máximo 60.00000 (Máximo) m.c.a 

No fim do 
componente 
considerado. 

Manómetros 
instalados em 
locais 
significativos 

Online; Sempre que 
se efectua alguma 
reparação na rede.  

Operação 
Reparação de fugas e 
higienização 
adequadas. 

Pressões na 
rede - Mínimo 30.00000 (Mínimo) m.c.a 

No fim do 
componente 
considerado. 

Manómetros 
instalados em 
locais 
significativos 

Online; Sempre que 
se efectua alguma 
reparação na rede.  

Operação 
Reparação de fugas e 
higienização 
adequadas. 

PC 11 Operação 
Eventos Perigosos 

Bypass temporário impróprio 
Contaminação ou fuga noutro subsistema leva à suspensão do abastecimento 

Perigos 
Microrganismos Patogénicos 
Envenenamento 

Medidas Controlo 
Garantir que o equipamento está limpo e é apenas usado em água potável. 
Garantir um residual de cloro adequado a montante e a jusante da reparação/instalação. 
Garantir a existência de um plano de manutenção preventiva. 
Dar (ou exigir) formação regular adequada à equipa de manutenção/instalação. 
Estabelecer procedimentos para a limpeza e desinfecção de condutas. 

Monitorização Operacional 
O 
QUÊ? LC UN ONDE? COMO? QUANDO? QUEM? ACÇÃO CORRECTIVA 

Número 
de 
colónias 

20.00000 
(Máximo) 

N/ml a 
37ºC 

Reservatório 
de água 
tratada; 
Reservatórios 
de serviço; Ou 
torneira dos 
consumidores 
(distribuição).  

Análise 
Lab. 

Número de 
amostras por 
ano: 2 (se 
<100m3/dia) 
4 (se >100 e 
≤1000m3/dia) 
4 + 3 por 
1000m3/dia + 
3 restante 
volume (se 
>1000m3/dia)  

Lab. 

Identificar a causa que conduziu ao doseamento 
incorrecto e corrigi-la. 
Fazer o doseamento do cloro manualmente até a 
anomalia estar reparada. 
Ajustar o doseamento de cloro sempre que as 
características da água mudem. 
Se houver défice de cloro residual, deve-se reforçar a 
dosagem. 
Identificar a causa que conduziu ao tempo de 
contacto insuficiente e rectificá-la. 
Substituir qualquer componente de protecção do 
reservatório que esteja danificado (vedação, respiro). 
Isolar o reservatório e os troços de conduta 
contaminados, desinfectar e verificar a qualidade 
microbiológica da água. Se a contaminação for 
elevada, rejeitar a água tratada, proceder à limpeza e 
higienização do reservatório. 
Reparação de fugas e higienização adequadas. 
Após as reparações e a higienização das condutas, 
manter um residual de cloro para eliminar possíveis 
contaminantes microbiológicos que aí possam ter 
permanecido. 
Garantir a qualidade da água na conduta, durante e 
após a utilização do by-pass temporário. 
Restabelecer o cloro livre residual. 

 




