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CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO 

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E SANEAMENTO 

DIVISÃO DE PROJECTOS E OBRAS 

 
PLANO GERAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DO BARREIRO 

 

APRESENTAÇÃO 

 
Com o objectivo de consubstanciar acções de melhoria da eficiência na exploração dos serviços de 

gestão de águas e de águas residuais, a Câmara Municipal do Barreiro (CMB) determinou o 

desenvolvimento de um Plano Geral de Abastecimento de Água e Saneamento (PGAS), tendo 

adjudicado a sua realização à ENGIDRO - Estudos de Engenharia, Lda.. 

O estudo engloba o diagnóstico da situação existente e a proposta de medidas e soluções técnicas, 

fundamentadas do ponto de vista económico, de modo a garantir um serviço ambientalmente mais 

sustentado no horizonte temporal do Plano, que é de 20 anos. 

Os objectivos e as metas a considerar no estabelecimento das soluções para o concelho, visam a 

garantia de níveis de fiabilidade, qualidade e desempenho operacional actualmente exigíveis no 

contexto dos serviços de abastecimento de água e de saneamento em Portugal. Estes objectivos terão 

necessariamente em conta o normativo nacional e comunitário aplicável, bem como os critérios e 

princípios estabelecidos especificamente pela CMB no âmbito do presente Plano. 

Neste sentido, salientam-se à partida os desafios relacionados com a minimização de perdas nas 

infraestruturas de abastecimento de água e redução das intervenções de reparação de condutas e 

ramais, com elevados custos sociais inerentes. No que respeita ao saneamento, destacam-se as 

necessidades em termos de articulação com o sistema em alta da Simarsul, designadamente a 

execução das interligações entre ambas as vertentes (alta e baixa), assim como o controlo da 

componente pluvial nos sistemas de drenagem.  

Inclui-se neste estudo a área da Quimiparque, tendo em vista uma possível futura integração das 

infraestruturas de abastecimento de água e drenagem deste parque empresarial nos Serviços da 

Câmara Municipal do Barreiro. 
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O Plano é constituído por três relatórios que incluem vários volumes individualizáveis, de acordo com 

a seguinte organização: 

 

Os elementos da equipa técnica que colaboraram no desenvolvimento deste estudo são referidos 

seguidamente, por ordem alfabética: 

- Técnicos de Formação Universitária 

Ana Nunes 

Ana Teresa Silva 

António Jorge Monteiro 

João Alves Ferreira 

José Quitério Costa 

Luís Almeida Mendes 

Patrícia Ribeiro 

Pedro Alvo 

Sónia Pinto 

RELATÓRIO VOLUME 

1º Volume

Sistema de Abastecimento de Água

2º Volume

Sistema de Drenagem de Águas Residuais Domésticas, Industriais e Pluviais

3º Volume

Soluções SIG para Gestão das Infra-estruturas de Abastecimento e Drenagem 
1º Volume

Sistema de Abastecimento de Água - Solução Proposta

2º Volume

Sistema de Drenagem de Águas Residuais - Solução Proposta 

3º Volume

Sistema de Abastecimento de Água - Plano de Segurança

4º Volume

Sistema de Drenagem de Águas Residuais - Plano de Segurança

5º Volume

Sistema de Abastecimento de Água - Sistema de Indicadores de Desempenho

6º Volume

Sistema de Drenagem de Águas Residuais - Sistema de Indicadores de Desempenho

1º Volume

Sistema de Abastecimento de Água - Relatório Síntese 

2º Volume

Sistema de Drenagem de Águas Residuais - Relatório Síntese 

Relatório 1                            

Diagnóstico da Situação Actual e Definição de 

Objectivos

Relatório 2                                                         

Concepção de Soluções e Plano de Investimentos

Relatório 3                                   

Documento Síntese do Plano Geral
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- Técnicos de Formação Média 

Alexandre Calabaça 

Cristina Ferreira 

Maria José Nunes 

Vítor Vieira 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 OBJECTIVO E ÂMBITO DO TRABALHO 

A Câmara Municipal do Barreiro adjudicou à ENGIDRO - Estudos de Engenharia, Lda., a elaboração do 

estudo “Plano Geral de Águas e Saneamento do Concelho do Barreiro”. 

O Plano é constituído por três fases, correspondentes aos três relatórios seguintes: 

• Relatório 1 - Diagnóstico da Situação Actual e Definição de Objectivos 

• Relatório 2 - Concepção de Soluções e Plano de Investimentos 

• Relatório 3 - Documento Síntese do Plano Geral 

O presente documento integra-se na terceira fase e corresponde ao Relatório 3 do Plano Geral de 

Águas e Saneamento do concelho do Barreiro, Volume II - Sistema de Drenagem de Águas  

Residuais - Relatório Síntese. 

Neste documento apresenta-se um resumo alargado do que foi apresentado nas fases anteriores, 

nomeadamente do que consta nos relatórios de Diagnóstico da Situação Actual e Definição de 

Objectivos e de Concepção de Soluções e Plano de Investimentos (integrando, nomeadamente, os 

volumes da Solução Proposta e do Sistema de Indicadores de Desempenho). 

1.2 ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO 

O presente documento está organizado em nove capítulos, o primeiro dos quais é constituído por esta 

introdução. 

No Capítulo 2 apresenta-se uma caracterização geral do município do Barreiro, nomeadamente o seu 

enquadramento geográfico e uma breve caracterização física do concelho. São também apresentados 

alguns indicadores demográficos, caracterizadas as actividades económicas e é feita uma breve 

apresentação das entidades gestoras de sistemas de saneamento no concelho: em baixa, a Câmara 

Municipal do Barreiro e a Quimiparque e em alta, a Simarsul. 

No Capítulo 3 apresenta-se uma caracterização física das infra-estruturas do actual sistema de 

drenagem do concelho do Barreiro gerido pela Câmara Municipal, que inclui os seguintes elementos 

principais: estações elevatórias e respectivas condutas associadas, descarregadores de tempestade, 

emissários e rede de drenagem, do tipo unitário ou separativo. 

No Capítulo 4 é apresentada uma caracterização e diagnóstico do serviço prestado no domínio da 

drenagem de águas residuais, nomeadamente a abrangência do serviço, os clientes, a caracterização 

quantitativa de águas residuais colectadas, integrando uma análise das afluências indevidas. Inclui-se 

ainda uma análise à qualidade do serviço, nomeadamente no que se refere às intervenções nos 

sistemas de drenagem, existência de zonas de inundação, tipologia das falhas técnicas e identificação 

das zonas críticas. 
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O Capítulo 5 é dedicado aos dados de base para o desenvolvimento do presente Plano, 

nomeadamente à previsão dos efluentes produzidos, incluindo uma análise da evolução demográfica, 

da actividade industrial e das capitações. 

No Capítulo 6 descreve-se a metodologia de análise das condições de escoamento no sistema 

interceptor e apresentam-se os principais resultados de caracterização global do desempenho do 

sistema, no que respeita à capacidade de drenagem dos efluentes gerados, à verificação dos critérios 

regulamentares, à análise do impacto da maré e ao seu desempenho ambiental. 

No Capítulo 7 procede-se à descrição da solução proposta, enquadrada no conjunto de objectivos 

estabelecidos para este Plano. A solução é caracterizada em termos físicos, designadamente nos 

componentes que se prevêem manter, remodelar, desactivar ou construir. 

No Capítulo 8 analisam-se os custos das soluções preconizadas, designadamente a nível dos 

investimentos a realizar nas diversas infraestruturas e custos de renovação de rede.  

No Capítulo 9 sintetiza-se uma sequência metodológica de acções, que integra os diversos aspectos 

descritos ao longo do documento. Nesta secção destacam-se alguns estudos e projectos 

complementares ao Plano, necessários à concretização dos investimentos previstos. Apresenta-se 

ainda a evolução expectável do desempenho do sistema, considerando a implementação das soluções 

previstas. 
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2 CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO 

O município está inserido na região de Lisboa (NUTS II) e é um dos nove concelhos da NUTS III 

Península de Setúbal. Pertence ao Distrito de Setúbal, tem uma área de 31.8 km², uma altitude 

máxima de 76 m e mínima de 0 m, tendo um comprimento Este/ Oeste de cerca de 8 km e um 

comprimento Norte/ Sul de 12 km. Em termos territoriais, note-se ainda que se encontra inserido na 

designada Área Metropolitana de Lisboa (AML). 

 

Figura 2.1 - Localização do concelho do Barreiro 

Quanto aos meios receptores deste concelho, destaca-se o rio Tejo (a Norte) e Esteiro de Coina (a 

Poente), para os quais afluem diversas linhas de água e valas (Figura 2.2). 

Na zona urbana destaca-se a Vala do Lavradio, também designada por Vala das Ratas, a qual 

atravessa a freguesia do Lavradio e Quimiparque. Nesta vala existe uma bacia de amortecimento (na 

zona da rotunda do IC21) que visa a regularização dos caudais de ponta de cheia. 
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Figura 2.2 - Principais eixos de drenagem do Barreiro (Fonte: CMB, 2010) 

De acordo com os resultados do Recenseamento Geral da População e Habitação de 2001, a 

população no concelho de Barreiro ascendia a 79 012 indivíduos, enquanto que nos Censos de 1991 

atingiu 85 768 indivíduos, traduzindo um decréscimo populacional de cerca de 7,88% nesse intervalo. 

Na figura seguinte pode-se observar a evolução populacional inter-censitária verificada em cada 

freguesia da área em estudo. 
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Figura 2.3 - População por freguesia para os anos de 1991 e 2001 

No quadro seguinte tem-se as estimativas do INE para a população residente do INE, para todo o 

concelho do Barreiro. 

Quadro 2.1 - Estimativas para a população residente no concelho do Barreiro, 

 entre o ano de 2003 e de 2008 (Fonte: INE) 

População (*)

(hab.)

2003 79 052

2004 79 047

2005 78 992

2006 78 803

2007 78 610

2008 78 277

*Valores referentes ao 1.º dia de cada ano

Ano

 

Ao nível das actividades económicas o município encontra-se especializado em “actividades 

financeiras, imobiliárias e serviços às empresas”. Esta especialização a nível municipal é calculada pelo 

rácio entre o peso, em termos de emprego, do ramo de actividade económica no município e o peso 

do ramo de actividade económica, em termos de emprego, no País. 
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As instalações industriais encontram-se dispersas pelo concelho verificando-se, no entanto, a 

concentração de unidades fabris e de armazenagem em algumas áreas, nomeadamente na Zona 

Industrial da Quimiparque e em Sete Portais. No caso particular do Parque Industrial da Quimiparque, 

com aproximadamente 300 hectares, existem cerca de 300 empresas em laboração, das quais mais 

de metade correspondem a armazéns ou firmas de serviços. Estão também instaladas empresas 

metalomecânicas ou metalúrgicas, unidades da indústria química, empresas gráficas, oficinas, 

empresas de valorização de resíduos, empresas do sector das tintas e vernizes e fábricas de plásticos 

e borracha. As principais unidades industriais presentes na Quimiparque, com maior importância a 

nível de consumos de água e rejeição de águas residuais, são a LUSOL, S.A. (produção de óleos, 

margarinas e sabões e detergentes), a Companhia Petroquímica do Barreiro, a Fisipe (fibras acrílicas), 

a Amoníacos de Portugal (adubos), a Quimitécnica (produção de fosfato dicálcico e de sulfato de 

alumínio e tratamento de resíduos industriais) e a Central Termoeléctrica do Barreiro (EDP). 
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3 CARACTERIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS EXISTENTES 

As infra-estruturas que integram o sistema em baixa incluem 10 estações elevatórias, cerca de 46 km 

de emissários gravíticos, e cerca de 190 km de rede de drenagem (Quadro 3.1). Adicionalmente, 

existem no concelho cerca de 9 km de emissários ou interceptores em fase de integração no sistema 

em alta da Simarsul (nomeadamente Emissário da Via Rápida, Emissário de Palhais, entre outros). 

Quadro 3.1 - Síntese das infra-estruturas existentes no sistema de drenagem 

Tipo de infra-estrutura Quantidades

Emissários  domésticos  (km) 18.8
Emissários  pluviais  (km) 19.6

Emissários  unitários  (km) 7.9

TOTAL 46.3

Colectores  domésticos  (km) 71.9

Colectores  pluviais  (km) 85.4

Colectores  unitários  (km) 34.5

TOTAL 191.7
Estações  Elevatórias  (n.º) 10

Condutas  Elevatórias  (km) 1.9
Sis temas  elevatórios

Emissários

Redes  de drenagem

 

Relativamente aos colectores de drenagem (emissários e redes), o diâmetro mais frequente dos 

colectores domésticos é o DN200 mm, representando cerca de 82% da extensão total caracterizada. 

No que se refere aos colectores pluviais e unitários, o diâmetro mais frequente é o DN300 mm. Os 

diâmetros iguais ou inferiores a DN300 mm perfazem cerca de 58% e 76% da extensão total 

caracterizada, para os colectores pluviais e unitários, respectivamente. 

Especificamente em relação ao sistema interceptor em baixa, os emissários domésticos têm diâmetros 

nominais que variam entre o DN200 e o DN600. Os emissários pluviais de secção circular variam entre 

o DN200 e o DN1900 e os emissários unitários entre DN200 e DN1750, existindo ainda algumas 

galerias de secção rectangular, com dimensões até 2,8 x 2,0 m. 

A rede existente foi executada em diferentes fases no tempo, possuindo, em grande parte, uma idade 

superior a 25 anos. Esta situação indica a utilização de tubagens de diversos materiais, os quais 

reflectem diferentes épocas de construção. Em zonas mais antigas, os colectores foram executados 

preferencialmente em grés (redes unitárias e domésticas) e betão (redes pluviais). Nas redes mais 

recentes e especialmente no que respeita a redes domésticas, têm vindo a ser utilizados de forma 

crescente materiais plásticos como o PVC e, mais recentemente, materiais de perfil corrugado como 

PVCc e PPc. 

Existem ainda cerca de 10 Estações Elevatórias (EE) e respectivas condutas em funcionamento no 

sistema em baixa concelhio, pertencendo uma delas ao sistema pluvial. No geral, o estado de 

conservação das estações elevatórias encontra-se entre o razoável e o bom. 



 
 

8 

No que se refere ao tratamento das águas residuais domésticas, a situação é de transição, sendo 

que actualmente, apenas as águas residuais produzidas na freguesia de Santo António da Charneca 

são tratadas, na ETAR da Zona Industrial da AutoEuropa, concelho de Palmela. As descargas do 

município para o meio receptor efectuam-se em cerca de 20 pontos, ao longo da margem do rio Coina 

e em 9 pontos na margem do rio Tejo. 

As características topográficas do concelho do Barreiro determinam a constituição de três sistemas de 

drenagem principais (Barreiro/ Moita, Penalva e Coina), cujas áreas de abrangência se encontram 

representadas na Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 - Abrangência dos sistemas de drenagem do Barreiro/ Moita, Coina e Penalva 

O sistema de águas residuais de Barreiro/ Moita serve actualmente cerca de 93% da população do 

concelho (freguesias do Barreiro, Lavradio, Verderena, Alto do Seixalinho, Santo André, Palhais e 

parte de Santo António da Charneca), o que corresponde a 98% da população que é abrangida pelo 

actual serviço de drenagem do município. As águas residuais deste sistema serão conduzidas à futura 

ETAR de Barreiro/ Moita, actualmente em fase final de construção, a qual servirá ainda a área da 

Quimiparque e uma parte do concelho da Moita. 
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O sistema de drenagem de Penalva, com um funcionamento inteiramente gravítico, drena para a ETAR 

da AutoEuropa, concelho de Palmela. Este sistema serve actualmente parte da localidade de Penalva 

(freguesia de Santo António da Charneca), correspondente a cerca de 0.3 % da população do 

concelho. 

O sistema de Coina serve actualmente parte dos núcleos de Coina, Covas de Coina, Alto da Malhada e 

Quinta do Peliche, estimando-se que a população servida corresponda a cerca de 1.1% dos habitantes 

deste município. As zonas de expansão, não dispõem ainda das respectivas redes de drenagem em 

funcionamento estando, no entanto, em curso o processo de ampliação da rede. As águas residuais 

produzidas na área abrangida por este sistema são actualmente descarregadas no Esteiro de Coina, 

prevendo-se que no futuro sejam conduzidas a um conjunto de infra-estruturas da Simarsul, que 

conduzirão os efluentes à ETAR da Quinta do Conde, no concelho de Sesimbra. 

Foi realizada uma avaliação patrimonial das infraestruturas de drenagem do concelho geridas pela 

Câmara Municipal, tendo resultado nos valores que se apresentam de forma resumida no quadro 

seguinte. 

Quadro 3.2 - Resumo da avaliação patrimonial por tipo de infraestrutura 

C. Civil Equipamento C. Civil Equipamento

[€] [€] [€] [€]

Emissários e condutas elevatórias 9 006 721 0 5 244 770 0

Estações elevatórias 464 777 278 061 337 226 140 208

Rede 16 379 537 0 9 228 729 0 (1)

TOTAL 25 851 035 278 061 14 810 726 140 208

(1)  Os valores apresentados não incluem custos de ramais e sumidouros

Ramais: "custo actual da obra"= 9 904 000 €; "custo depreciado"= 5 059 619 €

Sumidouros: "custo actual da obra"= 1 479 468 €; "custo depreciado"= 823 842 €

Infra-estrutura

Custo depreciadoCusto actual da obra 

 

Quanto ao Parque Industrial da Quimiparque, dispõe de redes próprias de drenagem de águas 

residuais (efluentes industriais, domésticos e pluviais), maioritariamente unitárias ou pseudo-

separativas. Há a assinalar anomalias de funcionamento e, numa parte significativa da rede, sinais 

visíveis de degradação, dada a idade e condições de instalação das diversas componentes do sistema. 

O destino final dos efluentes colectados na Quimiparque consiste num conjunto de 49 pontos de 

descarga que se concentram actualmente em cerca de 14 locais junto ao estuário do Tejo, dado que 

os caudais domésticos não são ainda interceptados pelas infra-estruturas do sistema da Simarsul. Esta 

concessionária em alta tem em curso a execução de um sistema interceptor/ elevatório ao longo do 

eixo poente-nascente do parque empresarial, para condução dos efluentes até à ETAR Barreiro/ Moita. 
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4 CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO DO SERVIÇO PRESTADO 

Estimou-se que a cobertura do município por sistema de drenagem de águas residuais é de 97.5% da 

população residente. Em termos de adesão, de acordo com a informação dos técnicos da Câmara 

Municipal, nas zonas onde existe rede, cerca de 97% da população está ligada ao serviço. 

Deste modo, considerando conjuntamente a população coberta por sistema e a taxa de adesão, 

estimou-se a população servida num universo de 74 000 habitantes residentes, o que representa uma 

taxa de atendimento em drenagem de águas residuais de cerca de 94.5%. 

A Câmara Municipal do Barreiro serve cerca de 40 000 clientes, sendo na sua maioria clientes do tipo 

“doméstico” (91%). Em termos de distribuição de clientes por sistema, destaca-se o sistema do 

Barreiro/ Moita, com cerca de 99% do total dos clientes servidos. 

Para o ano de 2008, estima-se que a Câmara Municipal do Barreiro tenha colectado um volume anual 

total de 3.5 x 106 m3 associado aos clientes servidos por rede de drenagem. Os clientes domésticos, 

instituições, próprios, estado e autarquias representam cerca de 90% do volume produzido, 

correspondendo o volume restante a clientes do tipo comércio, indústria e agricultura. 

Em relação aos volumes entregues ao sistema multimunicipal, actualmente apenas os efluentes do 

sistema da Penalva estão a ser conduzidos para a ETAR da AutoEuropa, mas mesmo esses não estão 

a ser medidos de forma contínua. No futuro, as águas residuais domésticas e industriais colectadas no 

concelho do Barreiro serão entregues na totalidade ao sistema em alta, prevendo-se que a facturação 

seja imputada aos volumes medidos à entrada do sistema, em Pontos de Recolha. Na figura seguinte 

apresentam-se os valores mínimos que constam do contrato de recolha entre a CMB e a Simarsul. 

Note-se que estes foram estabelecidos incluindo as contribuições da Quimiparque, sendo assim crucial 

que também esta entidade assegure atempadamente uma adequada articulação alta/ baixa por forma 

a se cumprirem os valores mínimos do contrato. 
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Figura 4.1 - Valores do contrato de recolha entre a CMB e a Simarsul 

Quanto às afluências indevidas, os dados disponíveis não permitem aferir uma tendência consistente, 

nem em termos quantitativos nem em termos de localização no concelho das zonas mais susceptíveis 

a este problema. Dado que, no futuro, poderá constituir uma parte considerável do volume entregue 

ao sistema em alta e portanto significar uma parcela importante de custos, seria útil que o município 

efectuasse um estudo específico das afluências indevidas que incluísse campanhas de monitorização 

de caudais. 

Relativamente à qualidade dos serviços, nomeadamente em relação às intervenções registadas, 

usou-se como base de análise o relatório anual referente à actividade desenvolvida pelos diversos 

sectores do Departamento de Águas e Saneamento em 2008. Realizaram-se 4631 intervenções nas 

infra-estruturas existentes, cuja maioria diz respeito a desentupimentos (73% das ocorrências), sendo 

também de mencionar as reparações de câmaras de visita e sumidouros, conforme se apresenta na 

Figura 4.2.  

Verifica-se igualmente que o número máximo de desentupimentos ocorre a seguir aos meses de 

verão, quando se reinicia a ocorrência de eventos de precipitação após um longo período de tempo 

seco. Em termos de distribuição por freguesia, os desentupimentos ocorrem em maior número nas 

freguesias do Barreiro, Lavradio e Alto Seixalinho, coincidindo com as zonas em que se concentra 

ainda rede unitária e com idade superior a 25 anos. 
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Figura 4.2 - N.º de intervenções por tipo, no ano 2008  
(Fonte: Relatório Anual de Actividades - CMB, 2008) 

Além das obstruções frequentes, as deficiências do sistema no domínio hidráulico manifestam-se a 

nível da ocorrência de inundações. Na Figura 4.3 apresenta-se a localização das principais zonas de 

inundação, identificadas pelos técnicos da Câmara Municipal. 
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Figura 4.3 - Zonas de inundação do município do Barreiro 

As áreas identificadas como tendo problemas de inundação perfazem um total de cerca de 10,5 

hectares, afectando quase 4 000 pessoas. As principais causas apontadas para a ocorrência destes 

eventos correspondem à falta de capacidade hidráulica dos colectores unitários e pluviais e aos efeitos 

da maré.  

De facto, outra característica condicionante do funcionamento do sistema de drenagem neste concelho 

é precisamente a influência das marés, especialmente em tempo de chuva, detectada in situ aquando 

da realização dos levantamentos de campo. As áreas em que o escoamento dos colectores é 

potencialmente afectado pelo nível da maré correspondem às zonas marginais do concelho, tendo-se 

considerado como áreas críticas as implantadas a cotas de terreno inferiores a 6 m, o que abrange um 

total de 580 ha. 

Além dos problemas identificados anteriormente, enquadráveis numa perspectiva hidráulica dos 

sistemas, verificam-se também diversas questões relativas ao desempenho ambiental e ao 

desempenho estrutural. 
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No que respeita ao desempenho ambiental, salienta-se desde logo o facto da totalidade dos efluentes 

domésticos produzidos nas áreas de atendimento do concelho serem descarregados para o meio 

receptor, à excepção do sistema de Penalva, no qual as águas residuais são encaminhadas para a 

ETAR da AutoEuropa. No entanto, deve-se ressalvar que os sistemas de tratamento deste concelho, 

actualmente em construção, são da responsabilidade da empresa em alta Simarsul. Assim, considera-

se no âmbito da presente análise que esta situação não constitui um problema imputável à gestão da 

Câmara Municipal do Barreiro, por si só, desde que, no futuro, as duas entidades garantam a 

adequada ligação dos efluentes domésticos entre a baixa e a alta. 

As escorrências pluviais transportam também diversos poluentes, designadamente os acumulados à 

superfície das bacias de drenagem em tempo seco, que resultam sobretudo de actividades urbanas e 

do tráfego. Deste modo, destaque-se que a abordagem integrada a desenvolver nas fases posteriores 

deste Plano deverá envolver a gestão das águas pluviais e o controlo da poluição associada, através 

da implementação de medidas estratégicas apropriadas, de forma a proteger os meios receptores. 

Quanto a questões relacionadas com o desempenho estrutural dos sistemas, durante o levantamento 

de campo, foram detectadas diversas anomalias estruturais nas câmaras de visita e colectores, apesar 

desse não ser o objectivo primordial dos trabalhos realizados. Porém, não se consegue extrair 

nenhuma correlação clara entre as anomalias detectadas e potenciais causas (materiais, idade das 

redes ou outros factores). Considera-se, portanto, que uma correcta abordagem desta questão requer 

um levantamento sistemático e profundo de uma parte significativa da rede, o que cai fora do âmbito 

de avaliação que aqui se propõe. 
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5 DADOS DE BASE 

As estimativas da evolução da população residente do Barreiro foram realizadas com base em dados 

disponibilizados pelo INE, como as projecções de população residente para Portugal no intervalo de 

tempo de 2008 a 2060, projecções para a população residente no intervalo de tempo de 2000 a 2050, 

resultados definitivos dos Censos 2001 e 1991, estimativas do INE para a população residente de 

2003 a 2007, bem como no PDM do Barreiro, de 1993, e outras directrizes demográficas previstas 

para o Município. 

Consideraram-se quatro cenários de evolução, nos quais a tendência de descida linear entre 2001 e 

2008 permanece até 2010. Após esta data, considerou-se que o decréscimo populacional apenas se 

manteria no cenário baixo, enquanto que os restantes iniciariam uma tendência de crescimento (a 

diferentes taxas). De acordo com a análise realizada, a população do Barreiro em 2030 deverá estar 

compreendida entre cerca de 77 000 e 99 400 habitantes. Assim sendo, obtêm-se os seguintes 

valores para os cenários de evolução estudados. 
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Figura 5.1 - Cenários de evolução demográfica 

O aumento da população residente no concelho do Barreiro nas próximas décadas pode ser 

expectável, considerando um aumento na atractividade do concelho devido a um conjunto de 

intervenções que têm vindo a ser promovidas no município e na sua vizinhança. Deste conjunto 

salientam-se a construção da Terceira Travessia do Tejo em Lisboa, Urbanização da Quimiparque e 

zona envolvente, ligação ao Metro Sul do Tejo (MST), a construção do Novo Aeroporto de Lisboa (NAL) 

numa zona da margem sul com relativa proximidade, a construção da estrada regional 10 (ER10 - que 

irá fazer a ligação entre o Barreiro e o Seixal), outros projectos de requalificação urbanística como o 

Projecto Polis, a expansão de Coina (designadamente na Zona Industrial - Retail Park e acessibilidades 

à CRIPS - Circular Regional Interna da Península de Setúbal) e por último, um conjunto de 

equipamentos de utilidade pública que têm vindo a ser construídos, ou em vias de o ser (novo centro 
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comercial, novo estádio de futebol e academia desportiva, mercado municipal e zonas de 

parqueamento). 

No que respeita às previsões das capitações para as próximas décadas, à semelhança do considerado 

para as capitações de água, equacionaram-se dois cenários: um primeiro, em que se prevê um 

decréscimo das capitações (por se esperar uma tendência para a racionalização dos gastos de água) e 

um segundo, no qual é expectável um crescimento das mesmas (devido a um aumento na qualidade 

de vida causado pelas grandes obras previstas no concelho). Para o primeiro cenário, considerou-se 

um decréscimo de 0.8 l/hab./dia por ano, enquanto que para o segundo se tem um aumento do 

mesmo valor, estabilizando em ambos os casos a partir do ano de 2025. As capitações globais de 

águas residuais evoluirão assim de uma situação de partida de 132 l/hab./dia até 144 l/hab./dia ou 

120 l/hab./dia. Destas considerações resulta a figura seguinte. 
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Figura 5.2 - Tendência e previsões da evolução dos valores da capitação de águas residuais 

Quanto à evolução de água residual colectada estima-se que estes valores em 2030, ano de horizonte 

do presente Plano, se situem entre 3,2 hm³/ano e 5,0 hm³/ano. Tal como é apresentado no quadro 

seguinte. 

 

 

 

 

 



 
 

19 

Quadro 5.1 - Evolução da água residual colectada (m³/ano) 

2008 3 566 563 3 566 563 3 566 563 3 566 563

2010 3 573 262 3 573 262 3 573 262 3 573 262

2015 3 452 505 3 627 543 3 757 584 3 807 885

2020 3 332 528 3 716 995 4 004 388 4 315 076

2025 3 213 331 3 751 593 4 208 365 4 763 165

2030 3 201 634 3 779 339 4 297 363 4 963 123

Envolvente mínimaAno
Envolvente máxima 

com QUIMIPARQUE
Envolvente máximaCenário intermédio

 

Relativamente à evolução de afluências indevidas, dada a incerteza na determinação da componente 

de afluências, considerou-se em todos os cenários que estas se mantêm constantes. Assumiu-se um 

valor de 20% para efeito de estimativa dos caudais entregues à alta e um valor mais conservativo na 

avaliação das condições de escoamento dos emissários, igual ao caudal médio no troço. 

Quanto aos volumes de águas residuais afluentes ao sistema em alta da Simarsul, considerando os 

20% de afluências indevidas e incluindo os volumes domésticos associados à expansão urbanística do 

concelho, prevê-se que fiquem compreendidos entre 3,8 hm³/ano e 6,0 hm³/ano no horizonte do 

plano. Estas estimativas são apresentadas no Quadro 5.2. 

Quadro 5.2 - Evolução de água residual potencialmente entregue em pontos de recolha (m³/ano) 

2008 4 279 876 4 279 876 4 279 876 4 279 876

2010 4 287 915 4 287 915 4 287 915 4 287 915

2015 4 143 006 4 353 051 4 509 100 4 569 463

2020 3 999 034 4 460 395 4 805 266 5 178 092

2025 3 855 997 4 501 912 5 050 038 5 715 798

2030 3 841 961 4 535 206 5 156 835 5 955 747

Ano Envolvente mínima Cenário intermédio Envolvente máxima
Envolvente máxima 

com QUIMIPARQUE

 

Verifica-se assim, que os valores mínimos que constam do contrato de recolha entre a CMB e a 

Simarsul podem situar-se acima dos volumes estimados entregues pela CMB, os quais variam entre 

3,3 hm³/ano (2010) e 7,3 hm³/ano (2030). Note-se que estes mínimos foram estabelecidos incluindo 

as contribuições industriais da Quimiparque, sendo assim crucial que também esta entidade assegure 

atempadamente uma adequada articulação alta/ baixa por forma a se cumprirem os valores mínimos 

do contrato. 
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6 AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ESCOAMENTO 

Com o principal objectivo de caracterização do desempenho do sistema, no que respeita à capacidade 

de drenagem dos efluentes gerados e à verificação dos critérios regulamentares, foi modelada a quase 

totalidade do actual sistema interceptor da Câmara Municipal do Barreiro (CMB), num total de 64 

emissários, divididos em 1131 troços, o que se traduz numa extensão total de 44km. 

O modelo idealizado recorre a conceitos e operações de informação geográfica, e em particular de 

análise de redes. É um modelo que permite considerar redes unitárias, separativas e pseudo-

separativas e ainda simular, embora de forma muito simplificada, o efeito dos descarregadores. A 

complexidade do sistema e as interligações entre os emissários levou a que a modelação tivesse de 

ser na maioria dos casos efectuada conjuntamente, analisando em grupo todos os emissários que 

apresentassem ligações cadastradas, por forma a que se compatibilizassem cotas de soleira nas 

interfaces e se efectuasse um adequado balanço de caudais. 

Em termos de contribuições pluviais e domésticas consideradas, saliente-se que se seguiu o indicado 

no cadastro, o que levou a que por vezes se modelassem emissários classificados como domésticos 

considerando a entrada de bacias pluviais devido a entradas de rede pluvial ou unitária cadastrada, ou 

vice versa, considerando contribuições de águas residuais domésticas em emissários ditos pluviais, 

reclassificando no fundo os emissários em pseudo-domésticos e pseudo-pluviais. 

Relativamente à drenagem de águas residuais em tempo seco, foram consideradas um total de 192 

sub-bacias de drenagem doméstica que, de acordo com os nós de consumo analisados, abrangem 

cerca de 41 858 clientes de abastecimento de água que no ano 2008 totalizaram um consumo de 

água de 4,5 x 106 m3. 

Quanto à drenagem em tempo húmido, foram consideradas um total de 254 sub-bacias de drenagem 

pluvial, o que corresponde a um total de 1093 ha de área drenada. Os coeficientes de escoamento 

médios obtidos para muitos dos emissários pluviais modelados não são elevados, atendendo ao 

carácter semi-rural de parte do concelho. Todavia, recomenda-se uma especial precaução em termos 

de planeamento de infraestruturas por forma a fazer face a aumentos de impermeabilização 

associados a futuras expansões urbanísticas. 

Note-se por fim que, para aferir a validade da análise efectuada, cruzaram-se ainda os resultados da 

modelação efectuada com as zonas problemáticas identificadas que incluem as áreas críticas de 

exploração referenciadas pelos técnicos da CMB, as áreas inundadas identificadas, as zonas onde 

potencialmente se faz sentir o efeito de marés e ainda com os resultados do trabalho de campo 

efectuado no âmbito do PGAS, nomeadamente as câmaras onde se identificaram entradas em 

pressão. 

No Quadro 6.1 apresentam-se as falhas técnicas identificadas para os emissários domésticos do 

Sistema Barreiro/ Moita que não possuem ligações indevidas cadastradas. Estas infra-estruturas, de 

acordo com a modelação efectuada, não apresentam problemas de capacidade de vazão. No entanto, 

verifica-se que a maioria destes emissários não cumpre as velocidades regulamentares, sendo que a 
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quase totalidade apresenta incumprimentos em grande percentagem da sua extensão (Quadro 6.2). 

São de salientar os emissários Quinta Adelino Martins e Quinta do Visconde, por apresentarem cerca 

de 100 e 60% da sua extensão com velocidades de escoamento inferiores à velocidade mínima 

regulamentar, respectivamente. 

Quadro 6.1 - Emissários domésticos sem ligações indevidas cadastradas - Falhas técnicas identificadas 

- Sistema do Barreiro/ Moita 

Críticas de 

exploração
Inundação 

Cárcomo Lobo Norte Doméstico �

Cidade Sol Doméstico

Gulbenkian Doméstico

Hospital Doméstico

Lóios Doméstico � � � (1)

Quinta Adelino Martins Doméstico �

Quinta do Visconde Doméstico

Quinta Torrão Doméstico � �

Rua Monteiro Vinhais Doméstico �

Vale Trabuco Doméstico � (2)

Vila Chã Doméstico Norte � � � (3)

(1) Zona de inundação com ID 5 (afecta mais de 500 pessoas)

(2) Zona de inundação com ID 17 (afecta mais de 10 pessoas)

(3) Zona de inundação com ID 2 (afecta mais de 50 pessoas)

Nota: a entrada em carga de câmaras cadastradas foi verificada anteriormente às rectificações efectuadas às ligações pluviais

Designação do Emissário

Zona de 

potencial 

influência de 

maré

Zonas identificadas pelos 

técnicos da CMB

Câmaras 

cadastradas 

com entrada 

em carga

 

Quadro 6.2 - Emissários domésticos sem ligações indevidas cadastradas - Incumprimentos às 

velocidades regulamentares - Sistema do Barreiro/ Moita 

Nº Troços Comp. Nº Troços Comp. 

Cárcomo Lobo Norte Doméstico 8 245 13% 37% 0% 0%

Cidade Sol Doméstico 12 551 0% 0% 0% 0%

Gulbenkian Doméstico 15 522 0% 0% 7% 1%

Hospital Doméstico 16 740 0% 0% 0% 0%

Lóios Doméstico 10 337 0% 0% 0% 0%

Quinta Adelino Martins Doméstico 47 2 283 100% 100% 0% 0%

Quinta do Visconde Doméstico 31 1 105 65% 60% 0% 0%

Quinta Torrão Doméstico 5 155 40% 43% 0% 0%

Rua Monteiro Vinhais Doméstico 10 352 30% 38% 0% 0%

Vale Trabuco Doméstico 6 182 0% 0% 0% 0%

Vila Chã Doméstico Norte 23 1 020 0% 0% 0% 0%

Comprimento 

(m)

Velocid. inferior à mín. Velocid. superior à máx.

Incumprimentos das velocidades regulamentares (%)

Designação do Emissário

Caracterização Física

Nº Troços
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De acordo com os elementos apresentados nos quadros anteriores, a existência de determinadas 

zonas críticas poderá estar relacionada com velocidades de escoamento reduzidas que, por não 

garantirem as condições de auto-limpeza necessárias, potenciam a acumulação de sedimentos em 

determinados troços e, consequentemente, a diminuição da capacidade de vazão do colector. Esta 

poderá ser a causa das zonas críticas identificadas pelos técnicos da CMB nos emissários domésticos 

Quinta Adelino Martins, Quinta do Torrão, Vila Chã Centro e Vila Chã. 

Note-se que os emissários domésticos Cidade do Sol, Hospital e Vale Trabuco não apresentam, de 

acordo com a modelação e levantamento cadastral efectuados, quaisquer deficiências. Estes 

emissários também não estão abrangidos por nenhuma zona de inundação ou crítica de exploração 

identificada pelos técnicos da CMB. 

No quadro seguinte apresentam-se as falhas técnicas identificadas para os emissários domésticos que 

possuem ligações indevidas cadastradas, designadamente as zonas problemáticas indicadas pelos 

técnicos da CMB, as zonas de potencial influência de maré e de câmaras de visita cadastradas com 

indícios de entrada em pressão. 

Quadro 6.3 - Emissários domésticos com ligações indevidas cadastradas - Falhas técnicas identificadas 

- Sistema do Barreiro/ Moita 

Críticas de 

exploração
Inundação 

Alto da Santa Doméstico � � (1)

Av. Alfredo da Silva Doméstico Este �

Av. Alfredo da Silva Doméstico Oeste �

Cordoarias Doméstico �

Fidalguinhos Doméstico � � (1)

Parque da Cidade Doméstico � � � (2)e(3)

Quinta da Hortinha Doméstico � �

Santo António Doméstico �

Verderena Doméstico Norte � � (2)

Verderena Doméstico Sul � � (2)

Vila Chã Doméstico Sul � �

Vila Chã Doméstico Centro �

(1) Zona de inundação com ID5 (afecta mais de 500 pessoas)

(2) Zona de inundação com ID7 (afecta mais de 200 pessoas)

(3) Zona de inundação com ID8 (afecta mais de 100 pessoas)

Designação do Emissário

Zonas identificadas pelos 

técnicos da CMB

Zona de 

potencial 

influência de 

maré

Câmaras 

cadastradas 

com entrada 

em carga

 

Nos quadros seguintes apresenta-se a análise à capacidade de vazão das infra-estruturas 

anteriormente referidas em tempo seco e em tempo húmido (para períodos de retorno de 2, 5 e 10 

anos), bem como a verificação do cumprimento legal em termos de velocidades regulamentares. 
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Quadro 6.4 - Emissários domésticos com ligações indevidas cadastradas - Falta de capacidade de vazão 

- Sistema do Barreiro/ Moita 

Nº Troços Comp. Nº Troços Comp. Nº Troços Comp. Nº Troços Comp.

Alto da Santa Doméstico 26 939 0% 0% 31% 31% 31% 31% 35% 34% (1)

Av. Alfredo da Silva Doméstico Este 11 288 9% 11% 27% 40% 27% 40% 27% 40% (1),(3),(4)

Av. Alfredo da Silva Doméstico Oeste 11 345 0% 0% 91% 99% 91% 99% 91% 99% (1)

Cordoarias Doméstico 12 376 0% 0% 33% 32% 33% 32% 33% 32% (2)

Fidalguinhos Doméstico 14 730 14% 10% 29% 27% 36% 31% 36% 31% (2),(4)

Parque da Cidade Doméstico 32 1 115 9% 9% 72% 72% 78% 80% 84% 85% (1) e (2)

Quinta da Hortinha Doméstico 8 340 0% 0% 0% 0% 13% 15% 13% 15% (1)

Santo António Doméstico 46 2 146 0% 0% 91% 92% 91% 92% 91% 92% (1) e (2)

Verderena Doméstico Norte 14 339 7% 2% 7% 2% 7% 2% 7% 2% (2),(4)

Verderena Doméstico Sul 8 251 0% 0% 88% 97% 88% 97% 88% 97% (2)

Vila Chã Doméstico Sul 14 305 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% (1)

Vila Chã Doméstico Centro 10 316 10% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% (1),(4)

(1) Ligações indevidas cadastradas de rede

(2) Ligações indevidas cadastradas de emissários

(3) Ligações by-pass para pluvial

(4)Troços contra-inclinados

Falta de Capacidade de Vazão (%)

Tempo húmido
Tempo secoDesignação do Emissário

T=2 anos T=5 anosNº Troços
Comprimento 

(m)

Caracterização Física

T=10 anos

 

Como se pode observar no quadro anterior, nos emissários domésticos Alfredo da Silva Este, 

Fidalguinhos, Parque da Cidade, Verderena Norte e Vila Chã Centro verificam-se problemas de 

capacidade de vazão em tempo seco, sendo que em todos os emissários referidos, à excepção do 

Parque da Cidade, existem troços contra-inclinados. 

Quadro 6.5 - Emissários domésticos com ligações indevidas cadastradas - Incumprimentos às 

velocidades regulamentares - Sistema do Barreiro/ Moita 

Nº Troços Comp.

Alto da Santa Doméstico 26 939 0% 0%

Av. Alfredo da Silva Doméstico Este 11 288 9% 8%

Av. Alfredo da Silva Doméstico Oeste 11 345 0% 0%

Cordoarias Doméstico 12 376 0% 0%

Fidalguinhos Doméstico 14 730 0% 0%

Parque da Cidade Doméstico 32 1 115 0% 0%

Quinta da Hortinha Doméstico 8 340 0% 0%

Santo António Doméstico 46 2 146 0% 0%

Verderena Doméstico Norte 14 339 0% 0%

Verderena Doméstico Sul 8 251 0% 0%

Vila Chã Doméstico Sul 14 305 93% 84% �

Vila Chã Doméstico Centro 10 316 10% 12% �

Caracterização Física

Nº Troços
Comprimento 

(m)

Tempo húmido

Velocidade 

inferior à mín.

Velocidade 

superior à máx.

Velocid. inferior à mín.
Designação do Emissário

Incumprimentos das velocidades regulamentares

Tempo seco

 

Verifica-se que só nos emissários domésticos Alfredo da Silva Oeste, Cordoarias e Santo António não 

foram identificadas, pelos técnicos da CMB, zonas críticas. De uma forma geral, apesar de não terem 

sido detectados problemas de capacidade de vazão em tempo seco, os emissários poderão apresentar, 
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por terem ligações indevidas, falta de capacidade de vazão para os vários períodos de retorno 

testados. A título de exemplo, destacam-se os emissários Alfredo da Silva Oeste e Santo António, com 

deficiências na capacidade de vazão em tempo húmido em cerca de 99 e 92% das extensões totais, 

respectivamente. 

Nos quadros seguintes são apresentados os emissários pluviais, sem ligações indevidas cadastradas, 

bem como as principais deficiências detectadas. 

Quadro 6.6 - Emissários pluviais sem ligações indevidas cadastradas - Falhas técnicas identificadas - 

Sistema do Barreiro/ Moita 

Críticas de 

exploração
Inundação 

Alto da Santa Pluvial � � (1)

Av. Alfredo da Silva Pluvial Este �

Av. Alfredo da Silva Pluvial Oeste �

Cordoarias Pluvial �

Escavadeira Pluvial

Fidalguinhos Pluvial

Gulbenkian Pluvial

Hospital Pluvial

Lóios Pluvial � � (1)

Parque da Cidade Pluvial � � (2)e(3)

Polis Pluvial �

Quinta do Abrantes Pluvial

Quinta do Machinho Pluvial � � � (1)

Quinta do Peliche Pluvial �

Quinta do Visconde Pluvial

Quinta Várzea Outeiro Pluvial � �

Rua Gago Coutinho Pluvial

Verderena Pluvial � � (2)

Vila Chã Pluvial � � � (4)

ZI Sete Portais Pluvial � � (5)

(1) Zona de inundação com ID5 (afecta mais de 500 pessoas)

(2) Zona de inundação com ID7 (afecta mais de 200 pessoas)

(3) Zona de inundação com ID8 (afecta mais de 100 pessoas)

(4) Zona de inundação com ID10 (afecta mais de 10 pessoas)

(5) Zona de inundação com ID9 (afecta mais de 10 pessoas)

Designação do Emissário

Zonas identificadas pelos 

técnicos da CMB:

Zona de 

potencial 

influência de 

maré
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Quadro 6.7 - Emissários pluviais sem ligações indevidas cadastradas - Falta de capacidade de vazão - 

Sistema do Barreiro/ Moita 

Nº Troços Comp. Nº Troços Comp. Nº Troços Comp.

Alto da Santa Pluvial 26 1 012 31% 29% 46% 40% 65% 62%

Av. Alfredo da Silva Pluvial Este 10 290 0% 0% 10% 13% 10% 13%

Av. Alfredo da Silva Pluvial Oeste 9 343 11% 15% 33% 38% 44% 55%

Cordoarias Pluvial 10 345 10% 7% 10% 7% 10% 7%

Escavadeira Pluvial 21 797 90% 93% 95% 95% 95% 95%

Fidalguinhos Pluvial 2 133 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Gulbenkian Pluvial 13 478 46% 51% 85% 90% 100% 100%

Hospital Pluvial 15 727 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Lóios Pluvial 10 338 0% 0% 40% 39% 40% 39%

Parque da Cidade Pluvial 29 1 015 97% 97% 100% 100% 100% 100%

Polis Pluvial 12 314 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Quinta do Abrantes Pluvial 18 860 11% 1% 28% 17% 28% 17%

Quinta do Machinho Pluvial 45 1 955 0% 0% 2% 3% 18% 21%

Quinta do Peliche Pluvial 66 2 537 11% 12% 35% 38% 45% 48%

Quinta do Visconde Pluvial 30 1 123 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Quinta Várzea Outeiro Pluvial 26 1 078 4% 6% 8% 10% 23% 24%

Rua Gago Coutinho Pluvial 11 453 0% 0% 18% 21% 18% 21%

Verderena Pluvial 17 548 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Vila Chã Pluvial 25 869 24% 19% 40% 37% 52% 51%

ZI Sete Portais Pluvial 5 447 40% 26% 40% 26% 60% 55%

Comprimento 

(m)

Designação do Emissário T=2 anos T=5 anos T=10 anos

Falta de Capacidade de Vazão (%)Caracterização Física

Nº Troços

 

Note-se que o emissário pluvial Cordoarias apresenta incapacidade de vazão somente no troço  

contra-inclinado identificado. 
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Quadro 6.8 - Emissários pluviais sem ligações indevidas cadastradas - Incumprimentos às velocidades 

regulamentares - Sistema do Barreiro/ Moita 

Velocid. inferior à mín. Velocid. superior à máx.

Alto da Santa Pluvial � �

Av. Alfredo da Silva Pluvial Este

Av. Alfredo da Silva Pluvial Oeste �

Cordoarias Pluvial �

Escavadeira Pluvial �

Fidalguinhos Pluvial

Gulbenkian Pluvial �

Hospital Pluvial �

Lóios Pluvial �

Parque da Cidade Pluvial �

Polis Pluvial

Quinta do Abrantes Pluvial �

Quinta do Machinho Pluvial �

Quinta do Peliche Pluvial �

Quinta do Visconde Pluvial �

Quinta Várzea Outeiro Pluvial

Rua Gago Coutinho Pluvial

Verderena Pluvial �

Vila Chã Pluvial �

ZI Sete Portais Pluvial �

Designação do Emissário

Incumprimentos das velocidades                

regulamentares - Tempo húmido

 

Verifica-se que, de acordo com a modelação, os emissários pluviais Fidalguinhos, Hospital, Polis e 

Quinta do Visconde não apresentam problemas de capacidade de vazão, sendo que para estes 

emissários não foram identificadas pelos técnicos da CMB quaisquer zonas problemáticas. 

Nos quadros seguintes são apresentadas a deficiências detectadas nos emissários pluviais que 

apresentam ligações indevidas cadastradas, ou seja com contribuição de caudais domésticos. 

Destaca-se que, tendo por base a informação disponibilizada pelos técnicos da autarquia, não existem 

quaisquer zonas críticas de exploração para estas infra-estruturas. 
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Quadro 6.9 - Emissários pluviais com ligações indevidas cadastradas - Falhas técnicas identificadas - 

Sistema do Barreiro/ Moita 

Críticas de 

exploração
Inundação 

Alto do Seixalinho Doméstico Pluvial

Miguel Pais Pluvial Norte

Miguel Pais Pluvial Sul �

Terminal Pluvial �

Designação do Emissário

Zonas identificadas pelos 

técnicos da CMB:

Zona de 

potencial 

influência de 

maré

Câmaras 

cadastradas 

com entrada 

em carga

 

O emissário pluvial Miguel Pais Sul possui um troço contra-inclinado que poderá entrar em carga 

mesmo em tempo seco, quando afluem indevidamente caudais domésticos.  

Em tempo húmido, de acordo com a modelação efectuada, os emissários Alto do Seixalinho Doméstico 

Pluvial e Terminal Pluvial apresentam capacidade de vazão, à excepção de uma pequena percentagem 

deste último para o período de retorno de 10 anos (Quadro 6.10). 

Quadro 6.10 - Emissários pluviais com ligações indevidas cadastradas - Falta de capacidade de vazão - 

Sistema do Barreiro/ Moita 

Nº Troços Comp. Nº Troços Comp. Nº Troços Comp. Nº Troços Comp.

Alto do Seixalinho Doméstico Pluvial 4 20 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% (1)

Miguel Pais Pluvial Norte 15 445 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (1),(3)

Miguel Pais Pluvial Sul 17 478 18% 13% 59% 53% 59% 53% 65% 58% (1),(3)

Terminal Pluvial 11 520 0% 0% 18% 2% 18% 2% 55% 44% (2)

(1) Ligações indevidas cadastradas de rede

(2) Ligações indevidas cadastradas de emissários

(3) Apresenta troços contra-inclinados

Tempo húmido
Tempo seco

T=2 anos T=5 anos T=10 anos

Falta de Capacidade de Vazão (%)

Designação do Emissário

Nº Troços
Comprimento 

(m)

Caracterização Física

 

Quadro 6.11 - Emissários pluviais com ligações indevidas cadastradas - Incumprimentos às velocidades 

regulamentares - Sistema do Barreiro/ Moita 

Nº Troços Comp. (%)

Alto do Seixalinho Doméstico Pluvial 4 20 75% 90.5%

Miguel Pais Pluvial Norte 15 445 80% 79.8%

Miguel Pais Pluvial Sul 17 478 71% 78.7% �

Terminal Pluvial 11 520 73% 61.8% �

Caracterização Física

Nº Troços
Comprimento 

(m)

Incumprimentos das velocidades regulamentares

Velocid. inferior à mín.

Tempo seco Tempo húmido

Velocidade 

inferior à mín.

Velocidade 

superior à máx.

Designação do Emissário

 

No quadro seguinte apresentam-se as falhas técnicas identificadas para os emissários unitários do 

Sistema Barreiro/ Moita. 
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Quadro 6.12 - Emissários unitários - Falhas técnicas identificadas - Sistema do Barreiro/ Moita 

Críticas de 

exploração
Inundação 

Alto do Seixalinho Doméstico Unitário � � (1)

Av. Bocage Unitário

Bom Sucesso Unitário

Gulbenkian Unitário � � � (2)

Quinta da Lomba Unitário � �

Rua Anibal Pereira Fernandes Unitário �

Rua Eng. Duarte Pacheco Unitário

Rua Miguel Bombarda Unitário � � � (2)

Rua Primeiro de Dezembro Unitário �

Rua Primeiro de Maio Unitário

(1) Zona de inundação com ID4 (afecta mais de 500 pessoas)

(2) Zona de inundação com ID7 (afecta mais de 200 pessoas)

Designação do Emissário

Zonas identificadas pelos 

técnicos da CMB:

Zona de 

potencial 

influência de 

maré

Câmaras 

cadastradas 

com entrada 

em carga

 

À semelhança dos casos anteriores procedeu-se à análise da capacidade de vazão dos colectores, quer 

em tempo seco, quer em tempo húmido para diferentes períodos de retorno, bem como à verificação 

do cumprimento das velocidades regulamentares (Quadro 6.13 e Quadro 6.14). 

Quadro 6.13 - Emissários unitários - Falta de capacidade de vazão - Sistema do Barreiro/ Moita 

Nº Troços Comp. Nº Troços Comp. Nº Troços Comp. Nº Troços Comp.

Alto do Seixalinho Doméstico Unitário 45 1 416 0% 0% 64% 70% 64% 70% 64% 70%

Av. Bocage Unitário 16 693 0% 0% 19% 19% 31% 30% 44% 39%

Bom Sucesso Unitário 9 531 0% 0% 78% 83% 78% 83% 78% 83%

Gulbenkian Unitário 8 184 13% 6% 63% 81% 100% 94% 100% 94% (1)

Quinta da Lomba Unitário 33 1 413 0% 0% 94% 95% 94% 95% 94% 95%

Rua Anibal Pereira Fernandes Unitário 11 582 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Rua Eng. Duarte Pacheco Unitário 8 337 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Rua Miguel Bombarda Unitário 11 541 0% 0% 91% 94% 100% 100% 100% 100%

Rua Primeiro de Dezembro Unitário 8 277 0% 0% 88% 98% 88% 98% 100% 100%

Rua Primeiro de Maio Unitário 5 214 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

(1) Apresenta troço contra-inclinado

T=2 anos T=5 anos T=10 anos

Falta de Capacidade de Vazão (%)

Tempo húmido
Tempo secoDesignação do Emissário

Caracterização Física

Nº Troços
Comprimento 

(m)
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Quadro 6.14 - Emissários unitários - Incumprimentos às velocidades regulamentares - Sistema do 

Barreiro/ Moita 

Nº Troços Comp. 

Alto do Seixalinho Doméstico Unitário 45 1 416 51% 57% �

Av. Bocage Unitário 16 693 50% 52% � �

Bom Sucesso Unitário 9 531 0% 0% �

Gulbenkian Unitário 8 184 13% 2% �

Quinta da Lomba Unitário 33 1 413 55% 62%

Rua Anibal Pereira Fernandes Unitário 11 582 100% 98%

Rua Eng. Duarte Pacheco Unitário 8 337 63% 47%

Rua Miguel Bombarda Unitário 11 541 36% 44% �

Rua Primeiro de Dezembro Unitário 8 277 88% 98%

Rua Primeiro de Maio Unitário 5 214 100% 100%

Incumprimentos das velocidades regulamentares

Designação do Emissário
Velocid. inferior à mín.

Tempo seco Tempo húmido

Velocidade 

inferior à mín.

Velocidade 

superior à máx.

Caracterização Física

Nº Troços
Comprimento 

(m)

 

Face aos resultados obtidos verifica-se que todos os emissários apresentam deficiências de capacidade 

de vazão, em menor ou maior extensão, em tempo húmido. Já em tempo seco apenas o emissário 

Gulbenkian apresenta falta de capacidade de vazão, embora num único troço. No que concerne às 

velocidades de escoamento constatou-se que na maioria dos casos, em tempo seco, a velocidade de é 

inferior à mínima regulamentar. 

Nos quadros seguintes são apresentadas as principais deficiências detectadas no que respeita ao 

sistema interceptor de Coina. Salienta-se que neste sistema não foram identificadas quaisquer zonas 

críticas de exploração pelos técnicos da CMB, no entanto o emissário doméstico da Quinta do Peliche 

está implantado numa zona que sofre influência do efeito da maré. 

Quadro 6.15 - Falhas técnicas identificadas - Sistema de Coina 

Críticas de 

exploração
Inundação 

Quinta do Peliche Doméstico �

Quinta do Peliche Pluvial

Tiba Doméstico

Designação do Emissário

Zonas identificadas pelos 

técnicos da CMB:

Zona de 

potencial 

influência de 

maré

 

Em termos de capacidade de vazão, de acordo com a modelação efectuada, todas as infra-estruturas 

funcionam adequadamente em tempo seco. Contudo em tempo húmido os emissários da Quinta do 

Peliche apresentam deficiências nalguns troços (Quadro 6.16). 
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Quadro 6.16 - Falta de capacidade de vazão - Sistema de Coina 

Nº Troços Comp. Nº Troços Comp. Nº Troços Comp. Nº Troços Comp.

Quinta do Peliche Doméstico 72 2 729 0% 0% 1% 2% 1% 2% 1% 2% (1)

Quinta do Peliche Pluvial 66 2 537 0% 0% 11% 12% 35% 38% 45% 48%

Tiba Doméstico 13 463 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

(1) Ligações indevidas cadastradas de rede

Caracterização Física

Nº Troços
Comprimento 

(m)

Falta de Capacidade de Vazão (%)

Tempo húmido
Tempo secoDesignação do Emissário

T=2 anos T=5 anos T=10 anos

 

No que respeita à velocidade de escoamento verifica-se que o emissário de Tiba nunca cumpre a 

velocidade mínima regulamentar em tempo seco e que o emissário doméstico da Quinta do Peliche 

também possui um número significativo de troços em que a velocidade de escoamento é inferior à 

necessária para garantir as condições de auto-limpeza. 

Quadro 6.17 - Incumprimentos às velocidades regulamentares - Sistema de Coina 

Nº Troços Comp.

Quinta do Peliche Doméstico 72 2 729 44% 43% 0% 0%

Quinta do Peliche Pluvial 66 2 537 0% 0% 0% 0%

Tiba Doméstico 13 463 100% 100% 0% 0%

Caracterização Física

Nº Troços
Comprimento 

(m)

Incumprimentos das velocidades regulamentares (%)

Designação do Emissário
Velocid. inferior à mín.

Tempo húmido

Velocidade 

inferior à mín.

Velocidade 

superior à máx.

Tempo seco

 

No Sistema de Penalva não foram identificadas quaisquer zonas críticas de exploração pelos técnicos 

da autarquia, nem zonas cujas infra-estruturas estejam sujeitas a inundações ou ao efeito de maré. 

Também neste caso, não foram detectados troços com falta de capacidade de vazão em tempo seco. 

No entanto, o emissário pluvial de Vilas da Serra não possui capacidade de vazão em tempo húmido 

em toda a sua extensão e alguns troços do emissário pluvial de Palmela não conseguem escoar 

adequadamente o caudal afluente, mesmo para períodos de retorno de 2 anos (Quadro 6.18). 

Quadro 6.18 - Falta de capacidade de vazão - Sistema de Penalva 

Nº Troços Comp. Nº Troços Comp. Nº Troços Comp. Nº Troços Comp.

Palmela Doméstico 7 228 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Palmela Pluvial 35 1 765 0% 0% 43% 45% 74% 81% 77% 85%

Villas da Serra Pluvial 8 327 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Villas da Serra Doméstico 8 324 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Tempo secoDesignação do Emissário

Caracterização Física

Nº Troços
Comprimento 

(m)

Falta de Capacidade de Vazão (%)

T=2 anos T=5 anos T=10 anos

Tempo húmido

 

Verificou-se também que os emissários domésticos não conseguem garantir as velocidades mínimas 

regulamentares em tempo seco, em parte significativa da sua extensão (Quadro 6.19). 
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Quadro 6.19 - Incumprimentos às velocidades regulamentares - Sistema de Penalva 

Nº Troços Comp.

Palmela Doméstico 7 228 57% 87% 0% 0%

Palmela Pluvial 35 1 765 0% 0% 0% 0%

Villas da Serra Pluvial 8 327 0% 0% 0% 0%

Villas da Serra Doméstico 8 324 63% 62% 0% 0%

Caracterização Física

Nº Troços
Comprimento 

(m)

Velocid. inferior à mín.

Tempo húmidoTempo seco
Designação do Emissário

Incumprimentos das velocidades regulamentares

Velocidade 

inferior à mín.

Velocidade 

superior à máx.

 

De acordo com a modelação efectuada, verifica-se que, em tempo seco, a maioria dos emissários 

envolvidos na drenagem de águas residuais (que perfazem cerca de 26km) não apresentam 

deficiências no que respeita à capacidade teórica de vazão. Todavia, existem alguns troços com 

anomalias a este nível (num total de 300 m) que, de acordo com a informação disponibilizada pelos 

técnicos da autarquia, estão contra-inclinados ou constituem pontos de estrangulamento.  

Note-se porém que, em cerca de 40% da extensão total dos emissários envolvidos na drenagem de 

águas residuais domésticas, a velocidade de escoamento estimada é inferior à regulamentar, pelo que 

não estão asseguradas as condições mínimas de auto-limpeza, o que pode dar origem a diminuição da 

capacidade de vazão por acumulação de sedimento e mesmo obstrução. 

Em tempo húmido, a modelação do sistema interceptor envolvido (que perfaz cerca de 31km) revela 

problemas de capacidade de vazão consideráveis, mesmo para eventos de precipitação de reduzido 

período de retorno. De facto, a análise efectuada para chuvadas de período de retorno de 2, 5 e 10 

anos indica que há possibilidade de entrada em carga dos colectores em cerca de 44%, 52% e 58% 

da extensão total, respectivamente. Salienta-se também que nalguns troços as velocidades de 

escoamento estimadas são superiores à máxima recomendada, pelo que as infra-estruturas poderão 

estar sujeitas a elevado desgaste. 

Tendo em conta o referido neste capítulo e no Volume 2 do Relatório 1, os problemas principais 

associados ao sistema de drenagem são os seguintes: troços com falta de capacidade de transporte, 

zonas de ocorrência de inundação devido a incapacidade do sistema de drenagem pluvial, troços sob o 

efeito de maré, troços sem auto-limpeza (assoreados), troços com problemas estruturais e, 

principalmente, as descargas directas de caudais domésticos e industriais no estuário do Tejo e ribeira 

de Coina. 
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7 CARACTERIZAÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA 

Após a caracterização e diagnóstico da situação de referência, que permitiu conhecer as características 

físicas das infraestruturas e os principais problemas e carências do sistema, o presente capítulo tem 

por finalidade descrever a solução proposta no âmbito do PGAS, que se apresenta no Desenho 1. 

Este Plano pretende definir uma série de intervenções que melhorem o desempenho do sistema de 

saneamento do município, ao eliminar ou reduzir os problemas diagnosticados e aumentar a eficácia e 

sustentabilidade técnico-económica do sistema. As intervenções recomendadas no presente relatório 

permitirão ainda melhorar os indicadores de desempenho de 2.ª geração estabelecidos pela ERSAR, 

através dos quais as entidades gestoras de sistemas de titularidade estatal e municipal serão 

futuramente avaliadas. 

Atendendo ao diagnóstico da situação existente e ponderando as considerações anteriores 

preconizam-se os seguintes objectivos gerais: 

• Aumento do atendimento em tratamento, assegurando a articulação das soluções propostas com 

o sistema de transporte e tratamento multimunicipal da Simarsul, e eliminando as situações de 

descarga directa de águas residuais para o meio receptor e corrigindo quaisquer situações que 

potencialmente ponham em risco a saúde pública ou que sejam danosas para o meio ambiente; 

• Melhoria da fiabilidade do sistema de drenagem, reduzindo/ anulando as áreas com problemas de 

funcionamento, assegurando a continuidade do serviço; 

• Previsão da expansão da área servida a zonas habitacionais existentes e a urbanizações e 

espaços comercias em projecto; 

• Promoção de metodologias/ acções para a avaliação/ medição dos caudais e das afluências 

indevidas, para a determinação de indicadores de desempenho e para a gestão apropriada do 

serviço; 

• Controlo, nas redes e emissários, das ligações ilegais de águas residuais na rede pluvial, assim 

como as ligações indevidas de efluentes extremamente poluentes na rede doméstica, não 

compatíveis com o sistema de tratamento previsto; 

• Adaptação dos sistemas existentes às normas regulamentares em vigor, designadamente em 

termos das dimensões/ características mínimas estabelecidas; 

• Respeito pelos limites regulamentares de velocidade nos colectores que evitem ou o seu desgaste 

excessivo, ou a acumulação de sedimentos e a ocorrência de septicidade; 

• Promoção da implementação de soluções de controlo na origem, como forma de inverter a 

tendência de impermeabilização das zonas urbanizadas e permitir regularizar os caudais pluviais; 

• Renovação/ reabilitação sistemática das infraestruturas, designadamente das redes de drenagem, 

de modo a garantir critérios de qualidade de serviço concebidos pela ERSAR (renovação/ 

reabilitação da rede entre 1% e 4% da extensão total, a partir de 2013); 

• Promoção da eficiência e eficácia da exploração, ao nível operacional e financeiro, dos sistemas 

de saneamento de águas residuais. 
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A solução proposta para o sistema interceptor de águas residuais domésticas visa essencialmente o 

aumento do atendimento em tratamento, assegurando a articulação com o sistema de transporte e 

tratamento multimunicipal da Simarsul, e eliminando as situações de descarga directa de águas 

residuais para o meio receptor e corrigindo quaisquer situações que potencialmente ponham em risco 

a saúde pública ou que sejam danosas para o meio ambiente. 

Uma vez que a quase totalidade do sistema interceptor unitário existente não possui capacidade 

adequada em tempo húmido (problemas mesmo para períodos de retorno de 2 e 5 anos) para além 

de outros problemas estruturais, ao invés de se propor a separação de caudais domésticos e pluviais 

por recurso a descarregadores de tempestade, preconiza-se a construção de emissários separativos 

domésticos e pluviais. Uma vez que não se dispõe nesta fase de Plano Geral de informação com 

pormenor suficiente para aferir da viabilidade de aproveitar os actuais emissários unitários para 

emissários domésticos por reabilitação por técnicas sem abertura de vala, opta-se por considerar a 

construção de novos emissários domésticos e respectivos ramais. 

Os principais problemas diagnosticados nos sistemas de drenagem em baixa do concelho do Barreiro 

são a ausência de tratamento dos caudais colectados em baixa, a falta de capacidade do sistema 

interceptor unitário e pluvial, e ainda a existência de rede unitária sob influência do efeito da maré, 

especialmente no sistema do Barreiro/ Moita. 

Quanto aos emissários domésticos existentes, mais recentes e que não apresentam problemas de 

capacidade em tempo seco, propõe-se a rectificação de ligações indevidas cadastradas e o estudo da 

infiltração e entrada indevida de caudais pluviais nos colectores, num âmbito de um Plano de Controlo 

das Afluências Indevidas. 

Através dos sistemas interceptores domésticos propostos em baixa, os caudais de águas residuais 

colectados são assim transportados até aos três sistemas interceptores em alta que os conduzem até 

às respectivas ETAR (Barreiro/ Moita, ZI de Palmela e Quinta do Conde) para adequado tratamento.  

Quanto aos sistemas elevatórios existentes, prevê-se que a EE de Santa Margarida e a EE da Quinta 

do Visconde sejam integradas no sistema em alta. Propõe-se ainda que o mesmo suceda com a EE da 

Quinta dos Morgados (Barra a Barra), dado que a sua função é unicamente a de vencer o desnível de 

soleiras entre a rede em baixa e o emissário da alta, fará mais sentido que passe fazer parte do 

sistema interceptor da alta. 

Quanto às restantes estações elevatórias em baixa existentes, a solução proposta preconiza a 

desactivação de três EE existentes, designadamente: EE da Quinta da Telha Velha, EE de Santo 

António e EE da Quinta do Zé Rito. Prevê-se a remodelação de três estações elevatórias domésticas, 

uma vez que será necessária a substituição do equipamento devido a completar a sua vida útil 

durante os 20 anos do PGAS. Propõe-se ainda a construção de uma EE em alternativa à reabilitação 

de uma parte extensa do emissário em baixa de Santo António ao longo de uma linha de água sem 

serviço. 

Preconizam-se ainda algumas remodelações pontuais de rede, correspondentes na sua maioria a 

projectos em curso da CMB. 
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Associadas à expansão da rede, da responsabilidade dos promotores, prevê-se ainda a necessidade de 

construção de 8 novas estações elevatórias, cerca de 46km de colectores correspondentes a rede e 

emissários domésticos.  

No quadro seguinte apresenta-se a síntese das infraestruturas existentes a manter e das intervenções 

propostas para drenagem de águas residuais domésticas em baixa no concelho do Barreiro, divididas 

de acordo com os seus objectivos principais, excluindo as intervenções previstas na área sob a gestão 

da Quimiparque. 

Quadro 7.1 - Síntese das infraestruturas propostas - Drenagem de águas residuais domésticas -  

Obras com objectivo principal de articulação alta/ baixa 

Estações elevatórias (1) (2) 0 Un. 9 Un. 9 Un.

Emissários e condutas elevatórias 16.7 km 11.7 km 28.4 km

Redes de drenagem (3) 106.3 km 0.8 km 107.1 km

Descarregadores de tempestade (4) (5) 12 Un. 45 Un. 57 Un.

Notas: 

(1) A remodelação proposta consiste genéricamente na substituição do equipamento.
(2) Considerou-se a transição para a alta de três das EE existentes: Quinta do Visconde, Quinta dos Morgados e Sta Margarida.
(3) A extensão de rede a construir excluí a expansão do serviço a urbanizações existentes/projectadas, por se considerar que essa 

   rede será da responsabilidade do respectivo promotor.

(4) Os descarregadores a construir incluem 5 associados a emissários, 38 a rede e ainda 2 descarregadores com objectivo de separar 

   os caudais de first flush. 

(5) Prevê-se a desactivação de 2 descarregadores de emissários e 3 de rede existentes.

Número/ Extensão Número/ Extensão Número/ Extensão
Tipo de infraestrutura

A manter TotalA remodelar/ construir

 

Quadro 7.2 - Síntese das infraestruturas propostas - Drenagem de águas residuais domésticas -  

Obras de Expansão 

Estações elevatórias 4 Un.

Emissários e condutas elevatórias 6.2 km

Redes de drenagem (1) 37.8 km
(1) A extensão de rede a construir corresponde genéricamente à expansão             

do serviço a urbanizações existentes/projectadas.

Tipo de infraestrutura

A construir

Número/ Extensão

 

No sentido de garantir um adequado tratamento das águas residuais colectadas no sistema em baixa, 

pretende-se estabelecer a ligação ao sistema interceptor da Simarsul de todas as bacias domésticas 

existentes e previstas. Não se prevê portanto a construção de sistemas de tratamento autónomos. 
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Com as intervenções propostas no âmbito deste Plano, estabelecem-se 23 pontos de entrada do 

sistema interceptor da CMB proposto no sistema em alta. Na figura seguinte representam-se os 

principais pontos de entrega considerados e as respectivas bacias de drenagem. 

 

Figura 7.1 - Principais pontos de entrada no sistema em alta previstos e  

respectivas bacias de drenagem 

Há a considerar adicionalmente cerca de 40 entradas directas de rede da CMB no sistema da alta. 

Estas entradas na alta estão associadas a pequenas bacias de drenagem próximas de infraestruturas 

do sistema em alta, não servidas portanto por emissários em baixa. Recomenda-se que, à medida que 

se proceda à renovação da rede, se eliminem estas entradas, concentrado os caudais associados no 

sistema interceptor, por forma a melhorar a exploração, diminuindo os pontos críticos do sistema.  
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Há ainda a considerar as entradas de águas residuais da rede da zona da Quimiparque, que irão ser 

servidas por pontos de entrada adicionais.  

Com as intervenções com o objectivo de articulação alta/ baixa preconizadas na solução proposta, 

mesmo sem obras de expansão da área coberta por rede de drenagem, o concelho passa a dispor de 

uma cobertura em tratamento de águas residuais igual à actual cobertura de drenagem de águas 

residuais, ou seja, cerca de 97.5% da população residente no concelho.  

No que diz respeito ao sistema interceptor pluvial do concelho, para além da construção de emissários 

pluviais em substituição de emissários unitários com deficiências hidráulicas e estruturais no âmbito 

das intervenções que visam a articulação alta/ baixa doméstica, há ainda a considerar as intervenções 

necessárias para a ampliação da capacidade dos restantes emissários pluviais com deficiências de 

vazão diagnosticadas. Para os emissários pluviais existentes com problemas de capacidade de vazão 

para períodos de retorno reduzido (2 e 5 anos), propõe-se então a sua substituição total ou parcial por 

colectores de adequada capacidade de transporte. Para dimensionamento dos novos emissários 

considerou-se um período de retorno de 10 anos. 

Para dois emissários pluviais que drenam zonas mais impermeabilizadas e com estradas de muito 

tráfego, prevê-se a construção de uma câmara de separação de caudais para controlo dos caudais de 

first flush e o seu reencaminhamento para o sistema interceptor doméstico. 

Nos quadros seguintes apresenta-se a síntese das infraestruturas existentes a manter e das 

intervenções propostas para drenagem de águas pluviais no concelho do Barreiro, divididas de acordo 

com os seus objectivos principais, excluindo as intervenções previstas na área sob a gestão da 

Quimiparque. 

Quadro 7.3 - Síntese das infraestruturas propostas - Drenagem de águas pluviais -  

Obras com objectivo principal de articulação alta/ baixa e aumento de capacidade  

 

Estações elevatórias 0 Un. 1 Un. 1 Un.

Emissários e condutas elevatórias 11.5 km 14.0 km 25.5 km

Redes de drenagem (1) 85.5 km 1.2 km 86.7 km

Descargas pluviais 44 Un. 20 Un. 64 Un.

(1) A extensão de rede a construir excluí a expansão do serviço a urbanizações existentes/projectadas, por se considerar que essa 

   rede será da responsabilidade do respectivo promotor.

A remodelar/ construir

Número/ Extensão Número/ Extensão Número/ Extensão

Total

Tipo de infraestrutura

A manter
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Quadro 7.4 - Síntese das infraestruturas propostas - Drenagem de águas pluviais - Obras de Expansão 

Redes de drenagem (1) 40.1 km

Descargas pluviais 14 Un.

Bacias de retenção (2) 19 Un.

Notas: 
(1) A extensão de rede a construir corresponde genéricamente à expansão 

do serviço a urbanizações existentes/projectadas.
(2) Número de bacias de retenção a validar posteriormente mediante as 

conclusões de estudos em curso ou a elaborar.

Tipo de infraestrutura

A construir

Número/ Extensão

 

Saliente-se por fim, que os coeficientes de escoamento médios obtidos para muitos dos emissários 

pluviais existentes modelados não são elevados, atendendo ao carácter semi-rural de parte do 

concelho. Isto leva a que seja necessária uma especial precaução face a futuras expansões 

urbanísticas, devendo-se recorrer a soluções de controlo na origem, por forma a fazer face aos 

consequentes aumentos de impermeabilização. Especial caso disto é o emissário pluvial da Quinta do 

Peliche, em que a modelação efectuada na fase anterior de diagnóstico indicou que a sua capacidade 

de transporte poderá estar comprometida com a nova área de expansão. 

Por forma a não comprometer as capacidades instaladas do sistema interceptor existente, recomenda-

se assim que nas futuras expansões urbanísticas se promova sempre que possível a implementação 

de sistemas não tradicionais, baseados nas designadas “soluções de controlo na origem” (source 

control solutions). Tais soluções têm por objectivo promover a infiltração de águas pluviais e/ou a 

respectiva retenção temporária, por forma a atenuar as escorrências superficiais. 

Constituem exemplos de “soluções de controlo na origem” as bacias de retenção, os pavimentos “com 

estrutura de reservatório” e pavimentos porosos (pavimentos construídos por forma a permitirem a 

infiltração da água através da sua superfície), os filtros de areia enterrados (estruturas similares aos 

pavimentos porosos mas que, contudo, libertam a superfície para outros usos), os poços absorventes 

ou de infiltração (estruturas de infiltração sub-superficial que permitem a infiltração directa de águas 

pluviais no solo), as trincheiras de infiltração (estruturas normalmente colocadas a profundidades 

inferiores a um metro e apresentando desenvolvimento longitudinal), as bacias de infiltração (por 

assim dizer, bacias de detenção nas quais a esvaziamento ocorre por infiltração no solo) e as valas 

revestidas com coberto vegetal (canais de desenvolvimento longitudinal cobertos de vegetação, 

inseridos a baixa profundidade e apresentando secção transversal com taludes suaves). 

Analisando a hidrografia do concelho, verifica-se que a vertente Este do concelho do Barreiro drena 

para os concelhos vizinhos de Palmela e Moita, conforme se ilustra na figura seguinte. Com a 

intensificação da ocupação urbanística expectável nessa área, prevê-se que os caudais futuros 

gerados pelas bacias concelhias sejam consideravelmente superiores aos actuais, podendo agravar de 

forma significativa o impacte da ocorrência de eventos pluviométricos e eventualmente ocorrência de 

inundações nos concelhos vizinhos. 
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Figura 7.2 - Bacias de drenagem pluvial afluentes aos concelhos vizinhos 

Com o objectivo de não agravar a situação dos concelhos vizinhos, propõe-se o controlo dos caudais 

gerados pelo concelho do Barreiro perto no limite de concelho, através de amortecimento de caudais 

de ponta através da implementação de bacias de retenção. Propõe-se que estas bacias sejam 

dimensionadas com o objectivo de que o caudal de saída seja equivalente a uma situação pré-

desenvolvimento, ou seja, que apenas passe para o concelho vizinho o caudal de drenagem natural da 

bacia (considera-se no cálculo dos C uma % de área impermeabilizada de 0).  
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O caudal de ponta é estimado para uma chuvada de período de retorno de 100 anos e calculado com 

base na formula de CIA já descrita no Volume 2 do Relatório 1. O tempo de duração crítica de uma 

chuvada foi obtido por método iterativo e corresponde à chuvada que maximiza o volume que é 

necessário armazenar para uma chuvada de período de retorno de 100 anos. 

Apresentam-se no quadro seguinte as estimativas obtidas para as bacias analisadas. 

Quadro 7.5 - Bacias de retenção - Estimativa preliminar de volumes de armazenamento e áreas 

mínimas ocupadas 

(min) (min) (m³) (m²)

1 - Quinta da Lomba - Este 4.1 151.9 2 677 1 784

2 - Vila Chã - cemitério 3.9 99.0 1 726 1 151

3 - Vala de Alhos Vedros - 1 (2) 11.6 298.6 20 160 13 440

3.1 - Vala de Alhos Vedros - 1 8.3 242.4 6 351 4 234

3.2 - Vala de Alhos Vedros - 1 11.6 176.5 11 595 7 730

4 - Vala de Alhos Vedros - 2 (2) 15.8 99.5 4 911 3 274

4.1 - Vala de Alhos Vedros - 2 11.3 76.6 2 361 1 574

4.2 - Vala de Alhos Vedros - 2 15.8 68.5 3 104 2 069

5 - Vala de Alhos Vedros - 3 13.0 131.5 8 102 5 401

6 - Vale do Grou (2) 25.4 239.8 50 242 33 495

6.1 - Vale do Grou 5.2 22.3 743 495

6.2 - Vale do Grou 11.2 103.2 2 699 1 799

6.3 - Vale do Grou 22.6 240.8 21 151 14 100

6.4 - Vale do Grou 23.3 120.3 13 904 9 269

6.5 - Vale do Grou 25.4 101.0 18 874 12 583

Notas:

Designação bacia de retenção

Área mínima 

ocupada (1)
Vol. 

armazenamento

Tempo de 

concentração

Duração da 

chuvada crítica

 (1) A área mínima é estimada considerando a profundidade máxima de 1.5 m. Note-se que a área real ocupada pode ser 

consideravelmente superior, dependendo das características topográficas do terreno que nesta fase de estudo não são 

conhecidas com suficiente pormenor. 

 (2) Ao contrário das restantes bacias em que o controlo de caudais é proposto apenas na fronteira com o concelho 

vizinho, nestas bacias de drenagem prevê-se também amortecimento de caudais em sub-bacias de montante, discrimadas 

nos pontos 3.1, 4.1, 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4. Assim sendo nos pontos de controlo de fronteira só será necessário garantir o 

volume de armazenamento indicado em 3.2, 4.2 e 6.5. Caso não sejam construídas as bacias de retenção de montante, 

estima-se alternativamente as áreas associadas a um ponto de controlo único (3, 4 e 6).

 

Outra questão que deverá ser uma prioridade é a da requalificação das redes de drenagem municipais 

por forma a minimizar o seu disfuncionamento dadas as incapacidades dos sistemas de drenagem 

(inundações por sobrecarga dos colectores em tempo de extrema pluviosidade e existência de redes 

unitárias), ligações ilegais de esgotos na rede pluvial e ligações indevidas de efluentes extremamente 

poluentes na rede doméstica, não compatíveis com o sistema de tratamento previsto. 
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Tem-se por objectivo uma renovação/ reabilitação sistemática das infraestruturas, designadamente 

das redes de drenagem, de modo a garantir critérios de qualidade de serviço concebidos pela ERSAR. 

Assim recomenda-se uma renovação anual de tal ordem que, pelos critérios da ERSAR, a entidade 

gestora teria uma avaliação de desempenho de nível bom, no indicador de Reabilitação de Colectores 

(renovação/ reabilitação da rede entre 1% e 4% da extensão total), a partir de 2013. 

Esta renovação permitirá a substituição de rede em zonas problemáticas, com elevado número de 

avarias, reduzindo com isso a sua ocorrência.  

Atendendo aos limites orçamentais estabelecidos pela entidade gestora, preconiza-se uma taxa de 

renovação da rede de 0,5% entre os anos 2011 e 2012, seguindo-se um período até 2022 em que o 

seu valor é crescente, situando-se entre 1% e 3%. Para os restantes anos até ao horizonte de 

projecto considerou-se uma taxa de 1,5%, o que se traduz na renovação total de cerca e 30% da rede 

em 20 anos. A evolução de renovação que aqui se preconiza prende-se com o estabelecimento de 

metas de desempenho e com as restrições orçamentais previstas pela CMB nos primeiros anos. 

A programação das renovações a efectuar, deverá ser realizada dando-se prioridade de actuação às 

zonas onde se perspectiva que as intervenções propostas apresentem uma relação custo/benefício 

mais favorável. Em termos conceptuais, deverá ser dada prioridade à renovação da rede unitária sob 

efeito de maré e às redes em zonas críticas de exploração ou de inundação.  

Por fim, no âmbito da programação da renovação considera-se que o sistema em baixa poderá em 

muito beneficiar de um estudo mais aprofundado das afluências indevidas. 

De acordo com indicações dos técnicos da CMB, considerando os processos de licenciamento em 

curso, prevê-se, a curto/médio prazo, a expansão da área servida a aglomerados de menor dimensão 

e de localização mais dispersa, especialmente na zona noroeste do concelho e a sul, conforme se 

apresenta na figura seguinte. 
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Figura 7.3 - Áreas de expansão de rede previstas pela CMB e sistema interceptor em alta 

Como a taxa de cobertura actual já é elevada, estima-se que estas ampliações da zona servida por 

rede se traduzam actualmente num acréscimo total de população actual coberta de apenas 3% da 

população residente do concelho. No entanto, na maioria destas zonas de expansão da rede, estão 

previstas urbanizações que potencialmente poderão significar acréscimo populacional significativo, 

podendo nessa altura justificar os investimentos associados. Há ainda a realçar o projecto da nova 

zona industrial do Retail Park que se prevê que venha a gerar consideráveis caudais de águas 

residuais. 

Estima-se que a expansão da área de atendimento às zonas acima representadas implique a 

construção de cerca de 46km de colectores domésticos e 40km de colectores pluviais, conforme se 

apresenta no quadro seguinte. Associadas a estas zonas, estão ainda previstas cerca de 8 estações 

elevatórias, das quais apenas duas (a EE Monteiro Vinhais e a EE da Quinta das Azinheiras) articulam 

a rede existente com a alta, destinando-se as restantes apenas a servir redes futuras. 
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Quadro 7.6 - Áreas de expansão previstas - Estimativa de colectores necessários 

Zona das Caldeiras (1) 1.7 0.0 1.7

Qta. Azinheira (1) 2.3 1.9 4.2

Rua Monteiro Vinhais 0.2 0.4 0.7

Bairro da Liberdade (1) 4.2 4.4 8.5

Bairro dos Marinheiros 4.3 3.6 7.9

Café Asturiano (1) 4.7 2.8 7.6

Quinta dos Clérigos 1.2 0.9 2.0

Quinta do Peliche 12.2 12.3 24.5

Zona Industrial - Retail Park (1) 1.5 0.4 1.9

Rua da Portagem (1) 0.9 0.0 0.9

Penalva SW 1.6

Penalva SE 2.9

Penalva Norte 8.4 8.1 16.6

Total 46.1 40.1 86.2

Nota: (1) Incluí-se para além da rede prevista, as extensões estimadas dos respectivos emissários

            e/ ou condutas elevatórias.

Designação

Extensão de colectores prevista (km)

Total

5.3 6.9

doméstica pluvial

 

A expansão da rede prevista representa um acréscimo de cerca de 36% da extensão total actual de 

colectores existentes da CMB. 
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8 PLANO DE INVESTIMENTOS 

Estimou-se um valor total de aproximadamente 11,4M € em investimento em novas infraestruturas e 

de 19,5M € em reabilitação/ renovação de alguns componentes do sistema de drenagem. A estas 

parcelas considerou-se um acréscimo de 10% para projectos e fiscalização, que em conjunto 

representam um investimento de 3,1 M€ (cerca de 1,1 M€ € e 2,0 M€ respectivamente). Assim sendo, 

o total de investimento, tendo em conta a solução preconizada, é de cerca de 36,6 M€. Em termos de 

distribuição do investimento, estima-se que a parcela associada à componente da drenagem 

doméstica corresponda a 47% e à drenagem pluvial 53%. 

Refira-se que a solução proposta nos capítulos anteriores engloba execução adicional das 

infraestruturas de expansão. No entanto considera-se que estas obras serão realizadas por 

promotores urbanísticos. 

Os valores referidos são apresentados com mais detalhe no quadro seguinte. 
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Quadro 8.1 - Síntese dos investimentos por tipo de drenagem 

Estações elevatórias 6 Un. 3 Un. 284 015 74 569 358 584

Emissários e condutas elevatórias 11.7 km 0.0 km 2 486 866 0 2 486 866

Redes de drenagem (1) 0.1 km 0.7 km 12 780 154 378 167 158

Renovação de colectores  - 39.9 km 0 9 627 123 9 627 123

Descarregadores de tempestade 45 Un. 0 Un. 1 250 000 0 1 250 000

Levantamento cadastral  -  - 271 267 0 271 267

Inspecção CCTV  -  - 921 840 0 921 840

Implementação de um SIG  -  - 25 000 0 25 000

Plano de afluências indevidas  -  - 300 000 0 300 000

Outros (projectos e fiscalizações)  -  - 403 366 985 607 1 388 973

5 955 134 10 841 677 16 796 811

Estações elevatórias 0 Un. 1 Un. 0 18 500 18 500

Emissários e condutas elevatórias 14.0 km 0.0 km 7 129 215 0 7 129 215

Redes de drenagem (1) 0.0 km 1.2 km 0 349 204 349 204

Renovação de colectores  - 31.5 km 0 9 064 125 9 064 125

Descargas pluviais 20 Un. 44 Un. 200 000 172 000 372 000

Levantamento cadastral  -  - 250 629 0 250 629

Inspecção CCTV  -  - 892 745 0 892 745

Implementação de um SIG 25 000 0 25 000

Outros (projectos e fiscalizações)  -  - 732 922 960 383 1 693 304

9 230 511 10 564 212 19 794 722

15 185 644 21 405 889 36 591 533

Notas:

Águas pluviais

Sub-total

Total

Tipo de 

drenagem
Tipo de infraestrutura

Quantidade

 (3) O investimento engloba uma parcela de cerca de 4.1 M€ destinada a obras associadas a articulação alta/ baixa e 3.0 M€ em 

aumento de capacidade.

Custos (€)

Investimento

 (1) O investimento engloba uma parcela de cerca de 2.0 M€ destinada a obras de articulação alta/ baixa, 0.3 M€ em aumento de 

capacidade e 0.1 M€ associada ao alargamento do serviço à zona das Caldeiras.

 (2) A extensão de rede a construir excluí a expansão do serviço a urbanizações existentes/projectadas, por se  considerar que essa 

rede será da responsabilidade do respectivo promotor.

Reabilitação / 

Renovação
Investimento

Reabilitação / 

Renovação
Totais

Águas residuais 

domésticas

Sub-total

 

Na figura seguinte representa-se esta síntese de investimentos por infraestrutura e o seu peso relativo 

ao investimento total. 
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Renovação de 
colectores
18 691 248

51%

Outros (cadastro, 
estudos, 

fiscalização)
5 768 758
16%

Aumento de 
Capacidade/ 
Reabilitação / 
Alargamento
4 408 538
12%

Articulação alta-
baixa

7 722 989
21%

 

Figura 8.1 - Custos de investimento por tipo de intervenção 

Quanto ao faseamento destes investimentos, definiram-se três prioridades distintas, mediante as 

carências detectadas na fase de diagnóstico da situação de referência. Na primeira foram 

contemplados os investimentos de construção e/ou remodelação de sistemas elevatórios e emissários 

domésticos para articulação alta/baixa, assim como dos respectivos emissários pluviais, associados à 

conversão dos emissários unitários existentes em separativos (incluindo construção de 

descarregadores de tempestade e descargas pluviais). Na segunda prioridade incluíram-se as obras de 

aumento de capacidade dos sistemas interceptores, beneficiação de descargas pluviais e a 

remodelação de EE existentes (substituição de equipamento ao final de 15 anos). Por fim, para 

terceira prioridade, consideraram-se as obras associadas ao alargamento do serviço à zona das 

Caldeiras (no âmbito da remodelação das frentes ribeirinhas) e ainda remodelações de EE existentes 

recentes (devido a completar a vida útil do equipamento durante os 20 anos do PGAS). 

Foram ainda consideradas prioritárias as acções que permitem melhorar o conhecimento do sistema e 

a monitorização da respectiva exploração: levantamentos cadastrais, inspecção CCTV, 

desenvolvimento de um SIG, implementação de um sistema de análise de desempenho e de um 

sistema da gestão da qualidade, segurança e ambiente. Estas componentes perfazem ao longo do 

Plano um investimento global de 2,4 M€. 

 

 

 





 
 

49 

9 DEFINIÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO 

A implementação do plano de acção passa pela fixação de metas sequenciais, dando prioridade de 

actuação às intervenções que sejam mais rentáveis. Desde logo se salienta que, caso o diagnóstico 

não permita identificar claramente as principais causas dos problemas e/ ou locais a intervir, parte dos 

investimentos deverá ser dirigida para aprofundar o diagnóstico. 

Neste Plano, definiram-se as principais metas do planeamento, traduzidas em indicadores de 

desempenho, que se pretende que atinjam os valores de referência estabelecidos pela ERSAR como 

“bons” ou “medianos”, dentro o horizonte temporal de 20 anos. 

Note-se que os valores de referência aqui admitidos são os que constam no documento referente à 2ª 

geração de indicadores, actualmente em discussão. 

Os indicadores seleccionados foram a percentagem de acessibilidade física do serviço (%), a 

percentagem de reabilitação de colectores (%/ano), colapsos estruturais (n.º/100km/ano), a 

percentagem de redes de drenagem sem tratamento e obstruções em colectores (n.º/100km/ano). 

De modo genérico e tendo em conta o que se apresenta ao longo deste Relatório, a eficácia do Plano 

depende significativamente das intervenções que visam a articulação alta/ baixa por forma a se 

assegurar o tratamento das águas residuais colectadas, bem como da renovação dos colectores que 

apresentem mais problemas, assim como o estudo das afluências indevidas. Estas intervenções são 

portanto prioritárias, estimando-se que o seu cumprimento se traduza numa clara melhoria dos 

indicadores anteriormente indicados. 

No quadro seguinte são apresentados os efeitos previstos das acções preconizadas em alguns 

indicadores de desempenho. 

Quadro 9.1 - Estimativa de evolução dos Indicadores de Desempenho 

0,3% 0,3% 13% 26% 39% 51% 64% 77% 90% 90% 82% 83% 85% 86% 88% 89% 91% 92% 94% 95% 97% 98%

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

340 340 307 275 242 209 177 144 112 92 71 51 46 41 36 31 26 21 16 11 5.7 0.6

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

0,4% 0,4% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

48 48 44 39 35 30 26 21 18 15 12 9 8 8 7 6 5 5 4 3 2 2

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

99% 99% 86% 71% 57% 43% 29% 14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

   Qualidade de serviço:      � - Boa; � - Mediana; � - Insatisfatória

Indicadores de 

desempenho 20
08

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
24

20
17

20
18

20
19

20
20

20
29

20
30

Acessibilidade física do 

serviço (%)

20
25

20
26

20
27

20
28

20
21

20
22

20
23

Redes de drenagem sem 

tratamento (%)

Inundações 

(nº/1000 ramais/ano)

Reabilitação de 

colectores (%/ano)

Colapsos estruturais 

[n.º/(100 km.ano)]

 



 
 

50 

Outro aspecto importante na concretização das soluções diz respeito à identificação de estudos e 

projectos complementares ao Plano, cujos objectivos passam por analisar os sistemas de drenagem 

de águas residuais à escala do município. Assim sendo, as soluções propostas devem ser consideradas 

como linhas orientadoras que sirvam de base a estudos a elaborar posteriormente, entre os quais se 

antecipam os seguintes: plano de controlo das afluências indevidas, estudos prévios e projectos de 

execução das infraestruturas preconizadas, implementação de sistemas de gestão da qualidade, 

ambiente e segurança, desenvolvimento da gestão de activos e sistema de informação. 

 

 

 


