
retube
soluções 

tecnológicas
soluções 

tecnológicas

acreditamos em cidades sem valas 

reabilitação de tubagens
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A Retube - Soluções Tecnológicas é a filial portuguesa do Grupo Canalis com sede Redondela (Pontevedra), sendo assim 
a mais recente aposta do Grupo Canalis. 

Somos uma empresa especializada em proporcionar soluções tecnológicas para a inspeção, limpeza, e reabilitação de 
tubagens, sem abertura de vala em todo tipo de redes, segundo a metodologia da “tecnologia sem abertura de vala”.

Somos uma empresa jovem com uma filosofia de melhoria contínua e investigação, contamos com uma equipa de profissio-
nais com experiência e habilitação para a reparação sem abertura de vala, com um compromisso firme com o cliente e o meio 
ambiente.

Engenheiros, técnicos e pessoal de obra, todos eles altamente qualificados e com uma preocupação comum: a eficiência e quali-
dade no nosso trabalho para satisfazer às expectativas dos nossos clientes.

A Retube é uma empresa de ponta na reabilitação, diagnóstico de redes e desenvolvemos soluções que evitam os
inconvenientes das reparações tradicionais com abertura de vala. Eliminando escavações ruído e desconforto sem alterar os 
ritmos da cidade. Enquanto a Retube trabalha abaixo da terra a cidade continua a operar.



INSPEÇÃO

Através das imagens recolhidas por circuito fechado de televisão 
(CCTV) são recolhidos os dados que permitem aferir o estado atual das 
redes.

Com o registo destes dados podemos proporcionar um serviço adaptado 
ás necessidades da rede, determinando o procedimento de reparação 
adequado, estimando a duração dos trabalhos e procurando o melhor 
momento para a realização das nossas intervenções.

Com os dados da inspecção geramos um relatório individualizado 
para cada uma das incidências detetadas. Fornecendo um diagnóstico 
e propondo uma solução ás anomalias detetadas, com uma atenção 
específica para cada cliente.

Este relatório acompanha-se de uma compilação de imagens e vídeos 
em formato digital (USB), permitindo a visualização subsequente dos 
dados recolhidos pelas nossas câmaras CCTV.



LIMPEZA

A Retube contamos com unidades de limpeza sob pressão, quer 
para a realização de uma reparação das adutoras quer para manter o es-
coamento normal da rede de águas residuais, que, percorrendo o interior 
da tubagem permitem-nos o esvaziamento de resíduos e verificar, assim, 
o seu estado de forma mais clara.

Além do mais, antes da reabilitação da tubagem acreditamos que é 
essencial realizar uma limpeza profunda para a melhor adesão entre a 
antiga e a nova tubagem e assim fornecer à rede de uma nova vida de 
serviço, melhor que se fosse uma instalação com vala.

Estamos comprometidos com o meio ambiente na procura da excelência 
e qualidade do nosso trabalho.



FRESAGEM

Graças ao uso do robot fresador, a Retube consegue limpar em profundi-
dade condutas ou coletores obstruídos, por raízes, acumulação de mate-
riais, betão, gorduras ou sedimentos, que impeçam o fluxo nas perfeitas 
condições ou que modifiquem a seção original.  

Durante o processo é introduzido o robot na rede e através das imagens 
registadas pela câmara de CCTV integrada e ao cabeçote giratório diaman-
tado, é possível eliminar as obstruções de forma simples e eficaz.

 As vantagens do uso deste robot, entre outras, é a recuperação de 100% 
da estrutura da conduta, acabando assim com as incrustações mais 
resistentes e profundas sem provocar incómodos ou ruídos à superfície.

Todos estes trabalhos são realizados com o robot no interior da conduta e 
controlado desde o exterior, tornando este sistema mais seguro que 
outras opções, sem necessitar de mais nenhum equipamento adicional, 
reduzindo o risco, tanto para os trabalhadores como para os utilizadores 
da via pública, infraestruturas ou edifícios.



...os sistemas mais inovadores 
do mercado permitem-nos apostar 
num novo conceito de obras...



...uma alternativa às instalações
tradicionais, mais rápida, mais eficiente,
e comprometida com o meio ambiente...



TECNOLOGIA SEM VALA

A Retube acredita que o uso da tecnologia mais inovadora pode resolver os problemas nas redes de drenagem de águas 
residuais. 

- Utilização de métodos não-destrutivos. Para que a cidade continue a funcionar enquanto a nossa equipa se 
encarrega do trabalho subterrâneo.

- Melhoramos a capacidade hidráulica. A ausência de juntas e melhoria da rugosidade do nosso material
tornam-nos na melhor escolha além de reduzir custos de mantimento.

- Minimizamos o impacto no meio ambiente. Não prejudicamos o meio ambiente nem geramos qualquer 
resíduo. A poluição sonora é reduzida a zero. Os nossos processos não são acompanhados de ruídos e incómodos 
desnecessários.

- Reduzimos os custos e tempos de execução. para obter os melhores resultados.

- Aumentamos a vida útil da rede de condutas. Usando os melhores materiais com uma garantia de qualidade, 
dureza e resistência, superiores aos materiais convencionais.

- Política de segurança. A nossa equipa segue rigorosamente os regulamentos de segurança, permitindo fornecer 
os melhores resultados.



REABILITAÇÃO PONTUAL (PACKERS)

Às vezes as tubagens sofrem fissuras, juntas desajustadas, ligações afas-
tadas ou simplesmente perdem a sua capacidade e estanquidade. Quando 
isso acontece na canalis usamos Packers.

Esta reabilitação é realizada recorrendo a uma manta em fibra de vidro, 
que é impregnada com resina de silicato e curada a temperatura ambiente.
A manta já impregnada com a resina é introduzida na tubagem por meio 
de um Packer que depois de insuflado com ar irá fazer aderir a reparação 
à tubagem existente proporcionando as melhores condições de estanqui-
dade e estruturalidade.

Este processo não costuma superar os 40 minutos, dependendo das 
condições climáticas da tubagem.

Apos a reparação procedemos a uma segunda inspecção com o nosso 
sistema CCTV, ficando assim documentado o nosso trabalho.



REABILITAÇÃO PONTUAL QUICK LOCK

A Retube dispomos do sistema de reabilitação pontual Quick Lock, 
quer quando a intrusão de raízes obstruem o escoamento quer quando 
as fissuras ocorrem em redes de de distribuição de água.

Este sistema veda e estabiliza os danos de forma mecânica sem 
o uso de químicos, não alterando o material da canalização.

As juntas de vedação Quick Lock são constituídas por duas partes de 
aço inoxidável V4A e uma em borracha EPDM. No local do dano, o 
sistema é aplicado com recurso a ar comprimido. 

Este sistema é rápido e simples, através da compressão e o sistema de 
borracha EPDM garante a estanquidade da reparação.
Em condutas de grande diâmetro, superior a 800mm (DN800mm-DN-
1300mm) a instalação é feita em duas peças; para diâmetros maiores a 
1300mm (DN1400mm-DN1800mm) é feita em três peças.

É o nosso pessoal mais qualificado devidamente equipado que acede 
aos coletores contando com arnês, tripé, detector de gás, e SCBA a fim 
de garantir a sua segurança e a restauração do correto funcionamento.



REABILITAÇÃO CONTINUA (UVA POWER LIGHT)

Em grandes comprimentos de reabilitação na Retube realizamos um enca-
misamento contínuo (CIPP “Cured in Place Pipe”) aprovado pelo 
Instituto Alemão de Técnicas da Construção (Deutsches Instutut für Bautechnik).

O processo de encamisamento contínuo com manga de fibras de vidro permite a 
criação de uma nova tubagem no interior da antiga por meio de cura “in situ” de 
uma nova tubagem (cura por radiação ultravioleta).

Este sistema é o mais avançado do momento desde que a cura não requer de 
água ou vapor de água e a instalação é rápida e fácil (um metro por minuto) 
evitando tarefas de bypass e bombeamento entre poços.

A nova tubagem é composta de fibra de vidro e resina de poliester com máxima 
resistência química, mesmo em caudais altamente agressivos.

Além do mais, permite renovar perfis não circulares, e aplica-se na redução 
dos coeficientes de rugosidade e melhoria do comportamento hidráulico de 
coletores existentes.

A Retube conseguimos a reabilitação de comprimentos superiores a 150 metros 
só numa manhã de trabalho.

A nossa equipa tem o controlo completo sobre todo o processo de 
encamisamento (pressão, temperatura e imagens em tempo real).



www.grupocanalis.com

...até 150 metros de tubagem contínua,
sem juntas, só numa manhã...



A Retube dispomos de uma gama de obturadores que nos permitem:

- A vedação das tubagens como procedimento prévio a realização de trabalhos.
- Evitar o retrocesso de águas residuais em casos de roturas.
- Realização de tarefas de revisão, limpeza, mantimento ou preparação de 
tubagens.
- Facilitar as tarefas de by-pass.

Os obturadores são ferramentas eficazes para a vedação ou obstrução 
segura e rápida de sistemas de drenagem, tubagens, esgotos e canais de 
descarga. Estes adaptam-se ao diâmetro da tubagem colocan-
do-se no ponto no que desejamos interromper o escoamento, 
e depois são insuflados com ar comprimido aguentando as 
pressões da rede. 

São feitos de CR (Polycholoroprene) que apresenta uma resistência forte 
a substâncias químicas e podem ser usados em redes de água potável.

De ser precisa a realização de tarefas de by-pass os obturadores de 
comprovação permitem:

- Desvio de águas residuais em caso de canais com fugas.
- Recolha e drenagem dosificado de líquidos.
- Provas de estanquidade segundo EN 1610 com ar e água.
- Saneamento e controlo de secções de tubagens.



A rede de saneamento é estruturada em tubagens e caixas de visita as quais se 
encontram subterrâneas as vezes sob prédios, hospitais, centros comerciais, por 
exemplo...

Quando se produz um entupimento nas tubagens os acessos dos elementos de 
pressão do camião de limpeza são dificultados.

A solução para este este problema é a localização das caixas de visita intermédias 
que na maioria dos casos são de difícil localização por ausência de levantamentos e 
projetos atualizados.

Na Retube dispomos de Equipamentos de Localização de registos ocultos 
que podem agir isoladamente ou em conjunto com o equipamento de inspecção e o 
camião combinado de vácuo e alta pressão.

No primeiro dos casos uma sonda de radiofrequência introduz-se para acompanhar a
câmara, as suas ondas alcançam a superfície e são recebidas pela equipa receptora 
com o sinal necessário para localizar com precisão o sinal do transmissor RF.

Quando trabalhamos em conjunto com o camião de limpeza, uma sonda emissora 
de radiofrequência é conectada no lugar da tubeira da mangueira de pressão do 
camião. Esta é introduzida na tubagem e quando a obstrução não permite o avance, 
os nossos técnicos atuam desde a superfície até atingir a localização precisa do sinal 

LOCALIZAÇÃO DE REGISTOS OCULTOS



MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA

A Retube dispomos de um rigoroso protocolo de segurança; o nosso trabalho minimiza o impacto ambiental, controla 
os riscos e garante uma prática profissional segura.

O nosso compromisso com uma política de risco zero para a segurança dos trabalhadores é absoluto, isto se traduz na 
qualidade dos nossos procedimentos e resultados.

Nenhuma das nossas actividades irá comprometer a segurança ou saúde do nosso pessoal.

Além do mais, em nosso esforço para fornecer uma política profissional e respeitadora do ambiente. 

Encarregamo-nos da gestão não só de grandes como também de pequenos produtores, proporcionando documen-
tação em conformidade com as atuais regras ambientais.

- Veículos especiais.
- Transporte e gestão de resíduos.
- Limpezas em redes de reservatórios, fossas...
- Transporte de lamas.



...compromisso, qualidade e serviço, 
os nossos sinais de identidade.



Clientes que confiam nos nossos serviços:

- ORGANISMOS PÚBLICOS

- CONCESSIONÁRIAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E GESTORAS

- EMPRESAS E CLIENTES PRIVADOS



retube
soluções 

tecnológicas
soluções 

tecnológicas

Pomos a sua disposição uma equipa humana
altamente qualificada, disponível para para lhe
aconselhar sobre os nossos serviços e equipamentos.

Não hesite em entrar em contacto connosco.

Pode contactar connosco através de:

Siga-nos em:

RETUBE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, LDA.
Rua de Santa Justa, 198-H, 5º EP
4200 - 479 Porto
portugal@grupocanalis.com - www.grupocanalis.com



Contando con la tecnología de cámaras CCTV integradas en equipos 
teledirigidos, en canalis conseguimos observar e identificar características y 
anomalías existentes en las canalizaciones.

Gracias a la obtención de estos datos podemos ofrecer un servicio ajustado 
a las necesidades de la red, determinando el procedimiento de reparación 
más adecuado, estimando la duración de los trabajos y buscando siempre 
el mejor momento para llevar a cabo nuestras actuaciones, con el fin de
no causar molestias.

Con los datos de la inspección generamos un informe en el que recogemos 
un registro individualizado de cada una de las incidencias detectadas, aportando 
un diagnóstico y una propuesta de solución explicada de modo claro y conciso, 
atendiendo en todo momento a las necesidades específicas de cada cliente, 
con el fin de proporcionarle los mejores servicios.

Este informe se acompaña de una compilación de imágenes y vídeos de la ins-
pección en formato digital (mediante la entrega al cliente de un dispositivo USB), 
lo que permite la visualización posterior de los datos registrados por nuestras 
cámaras.
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CANALIS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L.
Ctra. Campo de Fútbol, 11
36693 Redondela (Pontevedra)
info@grupocanalis.com - www.grupocanalis.com

RETUBE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, LDA.
Rua de Santa Justa, 198-H, 5º EP
4200 - 479 Porto
portugal@grupocanalis.com www.grupocanalis.com
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