
VIDEOGEORREFERENCIAÇÃO



Todos os paTodos os paííses precisam de sistemas sanitses precisam de sistemas sanitáários, de rios, de 
energia, de transportes e de comunicaenergia, de transportes e de comunicaçções eficazes para ões eficazes para 
poderem prosperar e oferecer poderem prosperar e oferecer ààs suas populas suas populaçções um nões um níível vel 
de vida decente. Infelizmente, muitos pade vida decente. Infelizmente, muitos paííses em ses em 
desenvolvimento dispõem de infradesenvolvimento dispõem de infra--estruturas deficientes, que estruturas deficientes, que 
entravam o seu crescimento e diminuem a sua capacidade entravam o seu crescimento e diminuem a sua capacidade 
de participar nas trocas comerciais no contexto da economia de participar nas trocas comerciais no contexto da economia 
global.global.””

Site Site Comissão Europeia Comissão Europeia –– Programas de CooperaProgramas de Cooperaçção Externa ão Externa –– Janeiro 2010Janeiro 2010

““Para o desenvolvimento sustentPara o desenvolvimento sustentáável são indispensvel são indispensááveis veis 
infrainfra--estruturas de qualidade.estruturas de qualidade.



InfraInfra--estruturas mais relevantes para o desenvolvimento de um paestruturas mais relevantes para o desenvolvimento de um paíís, s, 
associadas a:associadas a:



ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS (instalações sanitárias, 
cozinhas e zonas de lavagem de roupas)

ÁGUAS RESIDUAIS INDUSTRIAIS (actividade industrial)

ÁGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS (precipitação atmosférica, 
lavagem arruamentos, jardins…)



Segundo o Regulamento (nSegundo o Regulamento (nºº 23/95 23/95 –– 23 Agosto) vigente as entidades gestoras destes 23 Agosto) vigente as entidades gestoras destes 
sistemas são responssistemas são responsááveis pela actualizaveis pela actualizaçção do cadastro destas redes.ão do cadastro destas redes.

O cadastro deve estar caracterizado no mO cadastro deve estar caracterizado no míínimo:nimo:

-- LocalizaLocalizaçção dos colectores, acessão dos colectores, acessóórios e instalarios e instalaçções complementares;ões complementares;

-- As cotas do pavimento e de soleira das caixas de visita;As cotas do pavimento e de soleira das caixas de visita;

-- As secAs secçções, materiais e tipos de junta dos colectores;ões, materiais e tipos de junta dos colectores;

-- A natureza do terreno;A natureza do terreno;

-- A informaA informaçção relativa ão relativa ààs condis condiçções de funcionamento dos colectores;ões de funcionamento dos colectores;

-- A ficha individual para os ramais de ligaA ficha individual para os ramais de ligaçção e instalaão e instalaçções ões 

complementares.complementares.EstarEstaráá a ser cumprida esta imposia ser cumprida esta imposiçção legal?ão legal?



No que se refere à gestão do cadastro temos que fazer a distinção entre as 
entidades gestoras ao nível das autarquias locais e as empresas 

concessionárias de carácter privado.



A maioria das empresas gestoras deste 
tipo de redes utilizam no seu dia-a-dia 

desenhos técnicos georreferenciados e 
bases de dados, muitas vezes externas, 
contendo apenas características básicas 

dos elementos da rede.

Algumas empresas já incluem esta 
informação em SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (SIG).



Paralelamente, diversas entidades gestoras sentiram a necessidade de conhecer 
o interior dos colectores e caixas de visita nomeadamente em:

- REDES NOVAS REDES NOVAS (fiscalização do trabalho executado);
- REDES EM SERVIREDES EM SERVIÇÇO O (detecção de problemas / gestão da rede).

A técnica utilizada para dar solução a estas questões resulta, conforme 
prevê a norma EN1610, da conjugação de Limpeza, Inspecção Vídeo e 

Ensaios de Estanquidade de Infra-Estruturas.
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VIDEOVIDEOGEORREFERENCIAGEORREFERENCIAÇÇÃOÃO



CAIXA ENTERRADACAIXA ENTERRADABOCA DO LOBOBOCA DO LOBOTAMPA TAMPA ““ESCONDIDAESCONDIDA””



VILA VILA 
NOVA DE NOVA DE 

CERVEIRACERVEIRA
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TUBAGEM ASSOREADATUBAGEM ASSOREADAOBSTRUOBSTRUÇÇÃOÃODEFORMADEFORMAÇÇÃO DA TUBAGEMÃO DA TUBAGEM

OCORRÊNCIASOCORRÊNCIAS



TUBAGEM DEFORMADATUBAGEM DEFORMADARARAÍÍZESZESJUNTA DESLOCADAJUNTA DESLOCADA

OCORRÊNCIASOCORRÊNCIAS



FISSURA LADO DIREITOFISSURA LADO DIREITOFISSURA TRANSVERSALFISSURA TRANSVERSALTUBO PARTIDOTUBO PARTIDO

OCORRÊNCIASOCORRÊNCIAS



OVALIZAOVALIZAÇÇÃOÃOANOMALIA REPARADAANOMALIA REPARADASUJIDADESUJIDADE

OCORRÊNCIASOCORRÊNCIAS
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Tão importante quanto a elaboraTão importante quanto a elaboraçção do cadastro ão do cadastro 
das redes num SIG, das redes num SIG, éé definir o processo de definir o processo de 

manutenmanutençção deste cadastro, evitando a ão deste cadastro, evitando a 
desactualizadesactualizaçção das informaão das informaçções e consequente ões e consequente 

perda de investimento.perda de investimento.

REAGIRREAGIRAGIRAGIR



As vantagens em possuir um SIG com cadastro 
detalhado e actualizado são o conhecimento sobre:



visualização de toda a rede em gabinete nomeadamente 
colectores, condutas, caixas de visita, caixas de ramal e 
ocorrências suportada por vídeos, fotografias, relatórios e bases 
de dados;

sistema capaz de auxiliar o Engenheiro ou Técnico na tomada 
de decisões quanto ao melhor planeamento e gestão das redes 
do sistema público de abastecimento de água e de drenagem de 
águas residuais;

a videogeorreferenciação é independente do software SIG.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
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ARTICULADO DA VIDEOGEORREFERENCIAARTICULADO DA VIDEOGEORREFERENCIAÇÇÃOÃO





PEAASAR II (2007PEAASAR II (2007--2013) 2013) –– PLANO ESTRATPLANO ESTRATÉÉGICO GICO 
DE ABASTECIMENTO DE DE ABASTECIMENTO DE ÁÁGUA E DE GUA E DE 
SANEAMENTO DE SANEAMENTO DE ÁÁGUAS RESIDUAISGUAS RESIDUAIS

OBJECTIVOS:OBJECTIVOS:

--servir cerca de 95% da populaservir cerca de 95% da populaçção total do paão total do paíís com sistema s com sistema 

ppúúblico de abastecimento de blico de abastecimento de áágua;gua;

--servir cerca de 90% da populaservir cerca de 90% da populaçção total do paão total do paíís com sistemas s com sistemas 

ppúúblicos de saneamento de blicos de saneamento de ááguas residuais urbanas.guas residuais urbanas.

FUNDOS COMUNITFUNDOS COMUNITÁÁRIOS RIOS -- QRENQREN


