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Implantação sobre os ortofotomapas (2 folhas)

1/5 000

03

Planta e Perfil longitudinal (19 folhas)
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Ligação à cisterna de água tratada da ETA.
Situação existente

1/50
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Ligação à cisterna de água tratada da ETA.
Alterações. Definição Geométrica e Equipamento
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Ligação à cisterna de água tratada da ETA.
Ensecadeira. Pormenores e betão armado
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Câmara para medidor de caudal no recinto da ETA.
Definição Geométrica e Equipamento (2 folhas)
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Instalações Elétricas
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Câmara de Ligação Entre as Condutas Adutoras.
Instalações Elétricas
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SUBSISTEMA DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA INDUSTRIAL
DA CONCESSÃO DA ÁGUAS DE SANTO ANDRÉ
CONDUTA ADUTORA ENTRE A ETA DE MORGAVEL E O
RESERVATÓRIO DE MONTE CHÃOS
MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA
1

INTRODUÇÃO

Pretende-se com a presente Memória Descritiva e Justificativa definir os trabalhos
relativos à empreitada de execução da “Conduta Adutora entre a ETA de Morgavel e
o Reservatório de Monte Chãos”, adiante também designada por nova conduta
adutora, que integrará as infraestruturas da concessão da Águas de Santo André,
S.A. (AdSA), designadamente o Subsistema de Abastecimento de Água Industrial.
Esta conduta promoverá o transporte de água industrial entre a ETA de Morgavel e o
reservatório de Monte Chãos (Centro Operacional de Monte Chãos – COMC) para
possibilitar a reabilitação da conduta adutora existente, criando a necessária
redundância para a execução da solução encontrada para os referidos trabalhos de
reabilitação.
Ficou definido que será instalada uma nova tubagem de diâmetro interior 800 mm,
com comprimento total de cerca de 9 500 m, que possibilitará a passagem de um
caudal máximo futuro de cerca de 20 000 000 m3/ano.
Nos desenhos 1 e 2 elaborados respetivamente sobre a carta militar da zona de
intervenção e ortofotomapas são identificados os traçados da conduta adutora
existente e da nova conduta adutora, bem como, dos principais órgãos e
infraestruturas.
Este documento está estruturado do seguinte modo:
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Capítulos 1 e 2 referentes à Introdução e à Descrição e Justificação do
Projeto, respetivamente;



Capítulos 3 e 4, onde se faz, respetivamente, a Descrição do Subsistema de
Água Industrial e uma Descrição da Conduta Adutora Existente:



Capítulo 5 onde se justificam os Dados de Base adotados e se realiza a
Estimativa de Caudais de verificação hidráulica de funcionamento;



Capítulo 6 com alguns dos aspetos relativos às Condições GeológicoGeotécnicas extraído do relatório que se anexa;



Capítulo 7 no qual se faz a Descrição da Solução Proposta, no que respeita ao
traçado adotado, constrangimentos identificados, pressupostos, soluções
adotadas; principais trabalhos relacionados com a construção da conduta
adutora e faseamento previsto;



Capítulo 8 relativo aos estudos de Dimensionamento Hidráulico da nova
conduta adutora, incluindo a simulação hidráulica das combinações
operacionais de funcionamento com a conduta adutora existente e a Análise
do Golpe de Aríete, determinando os tempos operacionais para fecho de
válvulas;



Capítulo 9 relativo ao Dimensionamento Estrutural e de Verificação da
Deformação Diametral da Tubagem;



Capítulo 10 onde é realizado o Dimensionamento do Comprimento das Juntas
Travadas;



Capítulo 11 relativo ao Dimensionamento Estrutural de Betão Armado e
Estruturas Metálicas;



Capítulo 12 relativo ao projeto das Instalações Elétricas;



Capítulos 13 com alguns dos aspetos relativos à Arqueologia;



Capítulo 14 no qual são descritos alguns a aspetos a adotar no que respeita a
Segurança e Saúde;
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Capítulo 15 onde se descrevem alguns aspetos associados à Operação do
sistema adutor entre a ETA de Morgavel e o Reservatório de Monte Chãos.

Este documento incorpora as contribuições observadas pelo Revisor de Projeto em
dezembro de 2017 relativamente à versão original do projeto entregue em julho de
2017.
No Anexo I a esta Memória Descritiva e Justificativa encontram-se as peças
desenhadas relativas a este projeto.
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2

DESCRIÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO

Esta Memória Descritiva e Justificativa respeita projeto de execução de uma nova
conduta com traçado paralelo à conduta adutora existente entre a ETA de Morgavel
e o reservatório de Monte Chãos com vista a garantir redundância de serviço entre
estes dois pontos, assegurando assim o abastecimento de água, no decurso da
necessária reabilitação (na qual se inclui o estudo de avaliação ao seu estado de
conservação para definição das obras a implementar) e das futuras intervenções de
manutenção a ambas as condutas após a construção da nova e reabilitação da
existente.
Esta conduta adutora entre a ETA de Morgavel (nível máximo de água à cota 74.0 m)
e o reservatório de Monte Chãos (nível máximo de água à cota 59.0 m) possibilitará a
reabilitação da conduta adutora existente, criando a necessária redundância para a
execução da única solução encontrada para os referidos trabalhos de reabilitação.
Definiu-se que será instalada uma nova tubagem de diâmetro interior 800 mm, com
comprimento total de cerca de 9 490 m, que possibilitará a passagem de um caudal
máximo futuro de cerca de 20 000 000 m3/ano.
A execução da nova conduta adutora entre a ETA de Morgavel e o reservatório de
Monte Chãos está previsto no âmbito das ações do Plano de Intervenções nos

Subsistemas de Água de Santo André, Relatório Fase 1I – Objetivos, Medidas e
Intervenções, de abril de 2015, daqui adiante também designado por Plano de
Intervenções – Fase II.
Esta ação tem por objetivo a implementação de intervenções na Adutora ETA
Morgavel à Casa de Águas do Reservatório de Monte Chãos, tendo em vista a
reposição das condições de fiabilidade da infraestrutura e encontra-se no Eixo II –
Intervenção Infraestrutural, no capítulo 2.1.8 (p.24), do referido Plano, com o
seguinte enquadramento:

“(…)
o Objetivo 2.1 - Melhoria do Subsistema de Água Industrial
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o Medida 2.1.8 - Implementação de intervenções na Conduta ETA -

Monte Chãos, tendo em vista a reposição das condições de fiabilidade
da infraestrutura


Ação A2.1.8.1 - Promover Projeto de Execução para duplicação
da conduta e obras associadas (câmaras de manobra e
interligação)
O estado de conservação da conduta entre a ETA de Morgavel e
o Reservatório de Monte Chãos é conhecido parcialmente, no
entanto a sua operacionalidade é colocada em dúvida. Por
forma a permitir a reabilitação total desta infraestrutura foi
proposto e aceite pela AdSA a construção de uma conduta
paralela, sendo necessário o Projeto de Execução que define as
intervenções a realizar.



Ação A2.1.8.2 - Construção da nova conduta adutora
Construção da conduta alvo de Projeto de Execução.



Ação A2.1.8.3 - Promover estudo de avaliação do estado de
conservação da conduta atual
A conduta adutora atual necessita ser colocada fora de serviço
para que seja possível efetuar o estudo de avaliação ao seu
estado de conservação para definição das obras de reabilitação
a implementar.



(…)”.

Ação A2.1.8.4 - Reabilitação da conduta atual e obras
associadas
Implementação dos melhoramentos previstos em sede de
Projeto.

As duas condutas adutoras fazem parte integrante o Subsistema de Água Industrial,
da concessão da Águas de Santo André, que se descreve sucintamente de seguida.
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3

DESCRIÇÃO DO SUBSISTEMA DE ÁGUA INDUSTRIAL

O subsistema de abastecimento de água industrial tem por origem as águas
superficiais do rio Sado, e tem como objetivo a produção de água para
abastecimento industrial da Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS), sendo
constituído por:


Tomada de água no rio Sado, composta por um açude (comprimento total de

27 m) e uma estação elevatória (constituída quatro grupos eletrobombas de
eixo vertical para 1.6 m3/s e dois grupos idênticos para 0.5 m3/s a uma altura
manométrica de 50 m);


Adução Sado-Morgavel, dividida em três partes:
o Conduta elevatória constituída por:


duas condutas forçadas metálicas DN1500, num primeiro troço,
e em betão pré-esforçado, DN1500, até à chaminé de equilíbrio;



chaminé de equilíbrio (torre de 6.0 m de diâmetro e 23 m de

altura);


conduta metálica DN2000, instalada à superfície do terreno
(capacidade de transporte de 6 m3/s, e uma extensão total de

3078 m, entre a chaminé de equilíbrio e o início do canal a céu
aberto).
o Canal adutor de secção trapezoidal revestido a betão, com largura de
rasto de 3.0 m, espaldas a 1/1.5 e altura útil: 2.15 m (capacidade de

transporte de 12.0 m3/s e cerca de 22.3 km de extensão);
o Túnel (em superfície livre), secção em ferradura, com o diâmetro
nominal de 2.9 m (dimensionado para um caudal final de 12.0 m3/s,

com a extensão de cerca de 13.3 km);


Barragem de Morgavel, concebida para a capacidade total de 32.5x106 m3
(NPA = 68.3 m) condicionada a que o nível de água na albufeira não ultrapasse
a cota 67.5 m (volume de armazenamento 30.0x106 m3);

Conduta adutora entre a ETA de Morgavel e o reservatório de Monte Chãos
Memória Descritiva e Justificativa



Tomada de água na albufeira da barragem, constituída por uma torre de
captação, um poço de bombagem e uma conduta elevatória (em betão

armado DN1500, com cerca de 1200 m de extensão);


Estação de tratamento de água - ETA de Morgavel (a linha de tratamento de

água industrial entrou em funcionamento em 1980 e trata, atualmente, em
média, cerca de 0.6 m3/s de água industrial);


Conduta adutora entre a ETA de Morgavel e o Reservatório de Monte Chãos
(ver capítulo 0);



Centro Operacional de Monte Chãos (COMC), constituído por:
o Casa de Águas, onde chega a conduta adutora e que alimenta o
Reservatório de Monte Chãos;
o Reservatório de Monte Chãos com duas células de 25 000 m3 cada;



Rede de distribuição de água industrial (COMC-AI)
o Rede de distribuição de água industrial gravítica a partir do
Reservatório de Monte Chãos com uma extensão total de cerca de
28.0 km.

Figura 1 – Esquema geral do Subsistema de Abastecimento de Água Industrial.
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(extraído de prospeto oficial da AdSA)

Descrevem-se de seguida alguns aspetos relativos à conduta adutora existente.

Conduta adutora entre a ETA de Morgavel e o reservatório de Monte Chãos
Memória Descritiva e Justificativa

4

DESCRIÇÃO DA CONDUTA ADUTORA EXISTENTE

Na figura seguinte apresenta-se uma vista geral da conduta adutora existente
extraída do GoogleEarth.

Figura 2 – Conduta adutora existente (visão geral)
(elaborado a partir de shapefiles do Cadastro da AdSA em GoogleEarth®)

A Conduta Adutora entre a ETA de Morgavel e o Reservatório de Monte Chãos tem
início na cisterna de água industrial da estação de tratamento (Nível máximo =
≅74.0 m e cota de soleira ≅70.0 m) e término na Casa de Águas (Nível máximo =
≅59.0 m e cota de soleira ≅53 m) do Reservatório de Monte Chãos.
Possui um comprimento aproximado de 9.75 km e a gama de diâmetros é DN 1500,
DN 1000 e DN 1200.
Podendo transportar um volume anual potencial estimado em cerca de 40×106 m3.
É constituída por tubos de betão armado pré-esforçado longitudinalmente, cintados
com espiras de aço (tubos fabricados pela SONACA).

Conduta adutora entre a ETA de Morgavel e o reservatório de Monte Chãos
Memória Descritiva e Justificativa

Figura 3 – Tubo de betão armado pré-esforçado longitudinalmente,
cintado com espiras de aço (SONACA)
(extraído de Catálogo SONACA – Sociedade Nacional de Canalizações, S.A.R.L.)

Os troços de tubo instalados em câmaras e túneis são em aço. Os equipamentos e
acessórios mecânicos, nomeadamente, válvulas, ventosas, juntas de montagem,
são em ferro fundido, conforme se pode constatar na figura seguinte, relativa a uma
fotografia do interior de uma câmara de ventosa, localizada próxima da Central
Termoelétrica de Sines.
A conduta encontra-se em serviço contínuo desde 1980. O estado de conservação
dos equipamentos mecânicos e acessórios metálicos em aço existentes, em
câmara de válvulas, de descargas de fundo e de ventosas, bem como, em
travessias, é deficiente, existindo reservas quanto à sua operacionalidade.
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Figura 4 – Fotografia de câmara de válvulas existente
(junto à Central Termoelétrica de Sines - EDP).

O estado de conservação da conduta em betão armado propriamente dita é
desconhecida, não se conhecendo o seu estado real estado de conservação atual.
Sabe-se apenas que a proteção catódica está fora de serviço há algum tempo, que
justifica em parte o estado que as partes da tubagem em aço apresenta (fugas)
sugerindo que a tubagem em betão armado também possa apresentar uma
degradação anormal.
Só após a execução e entrada em funcionamento da nova conduta adutora será
possível a:


Colocação fora de serviço da conduta adutora existente;



Avaliação do estado/condição da conduta adutora existente;



Definição das obras de reabilitação a implementar;



Execução da empreitada de reabilitação.
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DADOS DE BASE E ESTIMATIVA DE CAUDAIS

Neste capítulo apresentam-se os Dados de Base e os Caudais considerados para
efeitos do dimensionamento hidráulico da nova conduta adutora e verificação do
funcionamento hidráulico.
Os Dados de Base e Caudais considerados tem por base os valores constantes do

Plano de Intervenções nos Subsistemas de Abastecimento de Água de Santo André,
Relatório da Fase I – Diagnóstico da Situação de Referência, de abril de 2014, adiante
também designado por Plano de Intervenções – Fase I, que perspetivava a evolução
do caudal no curto prazo entre 2014-2020.
No entanto, a evolução do caudal que se têm verificado, com base na informação
histórica da AdSA (ver figuras seguintes extraídas do Relatório e Contas de 2016 da
AdSA) mantém-se abaixo do máximo perspetivado no Plano de Intervenções – Fase
I para esse período.

Figura 5 – Volumes de água tratados na ETA de Morgavel.
(extraído do Relatório e Contas 2016. AdSA)
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Figura 6 – Volumes de água distribuídos a partir do Centro Operacional de Monte Chãos.
(extraído do Relatório e Contas 2016. AdSA)

Recorde-se que os pressupostos adotados na seleção do diâmetro da nova conduta
adutora, tinham como objetivo garantir a capacidade de transporte necessária, até a
um máximo de 20 000 000 m3/ano, durante o período de reabilitação da conduta
adutora existente, pois a capacidade de transporte conjunta de ambas as condutas é
próxima de 60 000 000 m3/ano, valor muito superior ao máximo estimado no já
referido Plano de Intervenções.
Estão identificados no Plano de Intervenções quatro grandes consumidores
Petrogal, Repsol YPF, EDP e Artland que perfaziam mais de 95% do caudal de água
industrial total fornecido pela AdSA, sendo que as respetivas estimativas para o
período de 2014-2020 eram as constantes nos quadros e figura seguintes.
Quadro 1 – Variação do caudal industrial 2007-2020.
(extraído do Plano de Intervenções – Fase I)
Cliente

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Petrogal

4 307 820

4 118 570

4 378 920

4 819 250

4 647 643

5 076 021

7 242 928

Repsol YPF

4 006 276

3 225 507

2 703 887

3 899 431

3 369 995

2 181 681

2 716 073

EDP

1 175 422

1 898 887

2 237 033

1 655 256

1 960 995

2 909 828

2 269 807

0

3 110

12 340

16 899

368 553

4 559 225

3 742 476

375 977

352 347

343 966

445 509

474 186

481 989

484 809

9 865 495

9 598 421

9 676 146

10 836 345

10 821 372

15 208 744

16 456 093

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Petrogal

6 159 475

6 701 201

6 430 338

6 565 770

6 498 054

6 531 912

6 514 983

Repsol YPF

2 448 877

2 582 475

2 515 676

2 549 076

2 532 376

2 540 726

2 536 551

EDP

1 901 884

1 681 131

1 548 678

1 469 207

1 421 524

1 392 915

1 375 749

Arténius / Artlant

5 396 990

6 058 796

6 323 518

6 429 407

6 471 763

6 488 705

6 495 482

443 252

443 252

443 252

443 252

443 252

443 252

443 252

16 350 478

17 466 855

17 261 463

17 456 711

17 366 969

17 397 509

17 366 016

Arténius / Artlant
O utros
consumidores
T O T AL (m 3)

Cliente

O utros
consumidores
T O T AL (m 3)

Comparativamente aos valores constantes no Plano de Intervenções, os valores
globais de caudal industrial efetivamente verificados nos últimos anos 2014, 2015 e
2016, situam-se muito abaixo dos cerca de 17 500 000 m3/ano estimados (menos
4 000 000 m3/ano).
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Figura 7 – Variação do caudal industrial 2007-2020.
(extraído do Plano de Intervenções – Fase I)

Recorde-se que os cenários consumos mínimos e máximos perspetivados no Plano
de Intervenção tem uma gama entre os 14 200 000 m3/ano e 25 000 000 m3/ano,
correspondentes ao Cenário Minimalista e o Cenário Maximalista, conforme se
verifica no quadro seguinte.
Quadro 2 – Gama de variação do caudal industrial.
(extraído do Plano de Intervenções – Fase I)
Cenário
minimalista

Atual
(2012)

Cenário médio

mais
provável

Cenário
maximalista

Petrogal

4 500 000

7 000 000

6 500 000

7 500 000

7 500 000

Repsol YPF

1 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

4 000 000

EDP

1 350 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

3 000 000

Arténius / Artlant ( 1)

6 500 000

4 000 000

8 700 000

8 700 000

10 000 000

350 000

500 000

500 000

500 000

500 000

14 200 000

16 000 000

20 200 000

21 200 000

25 000 000

Cliente

O utros
consumidores
T O TAL (m 3)

Conclui-se da análise do quadro anterior que o volume de água industrial atual se
situa muito próximo do Cenário Minimalista considerado.
Para futuras análises pode-se considerar que é provável que o caudal industrial
venha a crescer, situando-se algures entre os dos cenários médio e maximalista,
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ou seja, com a Petrogal e a Artlant a consumirem mais água e os restantes
consumidores a manterem o consumo.
Note-se ainda que a Petrogal e a Repsol dispõem de captações próprias adicionais,
que complementam o volume adquirido à AdSA. A variação destes valores captados
localmente influenciará com algum significado o volume fornecido pela AdSA.
Em face desta análise a seleção do diâmetro interior 800 mm para a nova conduta
adutora mantém-se como válida e conservadora para uma evolução otimista no
curto prazo dos caudais a fornecer.
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CONDIÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS

Para caracterizar do ponto de vista geológico os terrenos a ocupar pela conduta, foi
realizado um estudo geológico geotécnico cujo relatório consta no Anexo VII.
A execução das perfurações para assentamento da conduta nas travessias
previstas deverá ser acompanhada por um especialista em geologia/geotecnia que
deverá avaliar as características das terras que resultarem da perfuração, de modo
a validar a solução estrutural adotada no projeto.
No âmbito da empreitada deverão ser executadas sondagens com ensaios SPT, nos
locais de execução das câmaras de montante e jusante das duas travessias
previstas, para confirmar os resultados obtidos e constantes do relatório
geológico-geotécnico, designadamente no que concerne à presença do nível
freático.
Desta forma, o número de ensaios a realizar será o seguinte:
•

4 sondagens com realização de ensaios SPT em intervalos de 1.5 m, com
instalação de piezómetros nos furos de sondagem para monitorização do
nível freático;

•

recolha de amostras para realização de ensaios de laboratório (4 amostras
remexidas + 4 amostras indeformadas).
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7

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA

7.1

INTRODUÇÃO

Como já se referiu, a nova conduta adutora de água industrial, a que respeita esta
Memória Descritiva e Justificativa, tem como objetivo a criação de uma redundância
para conduta adutora existente de transporte de água industrial tratada, entre a ETA
de Morgavel e o Reservatório de Monte Chãos, mais concretamente a Casa de
Águas.
A redundância criada após a execução da nova conduta adutora possibilitará a
reabilitação da conduta adutora existente.
As duas condutas adutoras fazem parte integrante o subsistema de água industrial
da concessão da Águas de Santo André.
Tal como se já referiu a nova conduta adutora desenvolve-se paralelamente à
conduta adutora existente, numa extensão total de 9490m, em FFD DN 800, estando
prevista uma única interligação operacional entre as duas condutas, sensivelmente
ao perfil 79 - km 5349.661 (ver folha 11/19 do desenho 3).
Os principais condicionalismos são descritos no capítulo 7.3 tendo em conta as
seguintes entidades:
•

AICEP GLOBAL PARQUES GESTÃO DE ÁREAS EMPRESARIAIS E SERVIÇOS
SA

•

EDP Energia de Portugal, S.A.

•

REN - Gás Natural

•

REN – Rede Elétrica Nacional S.A.

•

IP - Infraestruturas de Portugal S.A.

•

CMS - Câmara Municipal de Sines

Ao longo do traçado existem algumas singularidades relevantes, que, pela sua
natureza implicam uma solução particular e adaptada, designadamente no que à
implantação e perfil longitudinal da nova conduta adutora respeitam, que se
procurarão descrever de seguida, e em detalhe em 6.4, a saber:


Ligação à Cisterna de água industrial da ETA;
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Câmara de medidor de caudal no recinto da ETA;



Travessia da Ribeira da Junqueira;



Câmara de válvulas ligação entre as condutas adutoras;



Travessia sobre a conduta adutora existente;



Parque de estacionamento da EDP;



Travessia sobre a esteira de carvão;



Troço instalado no arruamento paralelo à esteira de carvão;



Travessia da linha de caminho-de-ferro;



Travessia sob acesso à rotunda das Palmeiras;



Câmara de derivação para (eventual) “Booster”;



Travessia sob a EN120-4 (IP) e Gasoduto (REN);



Câmara de medidor de caudal à chegada Casa de Águas;



Troço de chegada à Casa de Águas;



Câmara de Ligação a Casa de Águas.

7.2

DESCRIÇÃO GERAL DO TRAÇADO

No desenho 3 é definida a solução planimétrica e altimétrica da nova conduta
adutora. No quadro seguinte encontram-se definidas coordenadas dos pontos
notáveis da conduta adutora.
Quadro 3 – Coordenadas planimétricas (M, P) e cotas altimétricas (Z)
dos pontos notáveis definidos na planta/perfil longitudinal.

PERFIL

KM

M

P

Z

1
2
3
4
5

0+000,000
0+000,529
0+006,921
0+014,002
0+023,752

-54022.123
-54022.652
-54027.172
-54034.253
-54044.003

-193917.850
-193917.850
-193913.330
-193913.330
-193913.330

70.200
70.200
70.200
70.200
70.200
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PERFIL

KM

M

P

Z

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

0+077,086
0+130,964
0+446,263
0+483,542
0+671,023
0+689,060
0+906,274
0+977,521
1+084,141
1+270,825
1+421,983
1+501,751
1+573,245
1+728,763
1+771,757
1+826,488
2+025,516
2+078,481
2+119,785
2+274,487
2+526,923
2+651,306
2+653,824
2+660,499
2+707,418
2+836,937
2+892,776
2+906,758
2+951,822
2+972,206
3+001,553
3+122,486
3+155,64
3+200,143
3+242,983
3+274,474
3+319,220
3+343,360
3+347,643

-54097.337
-54147.114
-54462.413
-54499.692
-54687.173
-54699.883
-54917.097
-54988.344
-55094.965
-55281.648
-55432.806
-55512.574
-55584.068
-55739.586
-55782.580
-55837.311
-56036.339
-56089.305
-56118.511
-56152.998
-56277.698
-56369.135
-56370.986
-56377.655
-56412.147
-56507.360
-56551.248
-56562.902
-56602.497
-56621.538
-56649.361
-56768.047
-56801.185
-56845.597
-56888.350
-56919.804
-56964.544
-56988.683
-56992.965

-193913.330
-193933.949
-193933.949
-193933.949
-193933.949
-193946.746
-193946.728
-193946.722
-193946.712
-193946.696
-193946.683
-193946.676
-193946.670
-193946.657
-193946.653
-193946.648
-193946.631
-193946.626
-193917.420
-193766.611
-193551.487
-193467.164
-193465.457
-193465.727
-193433.919
-193346.114
-193311.687
-193303.961
-193282.573
-193275.310
-193265.978
-193245.306
-193245.974
-193248.808
-193251.536
-193253.046
-193253.487
-193253.185
-193253.141

69.834
69.464
67.299
66.323
64.000
63.909
62.823
61.228
60.267
57.027
52.650
51.139
51.354
50.576
49.279
48.338
46.760
46.495
46.289
45.515
44.253
43.631
43.697
43.872
45.100
44.241
43.870
43.624
42.829
42.537
42.117
40.384
39.841
39.111
38.590
38.206
36.765
35.988
35.850
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PERFIL

KM

M

P

Z

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

3+372,318
3+420,738
3+455,178
3+495,851
3+507,456
3+528,789
3+547,672
3+573,052
3+800,000
4+318,757
4+351,341
4+437,254
4+512,115
4+601,399
4+696,581
4+728,652
4+816,851
4+898,785
4+904,785
4+912,503
4+917,816
4+924,538
4+961,855
5+045,851
5+104,315
5+111,073
5+111,074
5+146,034
5+146,035
5+156,716
5+214,410
5+267,280
5+312,048
5+314,011
5+349,661
5+379,734
5+502,518
5+529,546
5+559,417

-57017.639
-57066.014
-57100.382
-57140.818
-57152.298
-57173.464
-57192.279
-57217.604
-57444.061
-57961.696
-57994.233
-58080.128
-58154.962
-58244.214
-58339.362
-58371.422
-58458.587
-58535.259
-58540.636
-58547.990
-58552.667
-58558.559
-58590.344
-58655.254
-58696.853
-58696.777
-58696.777
-58720.780
-58720.780
-58720.474
-58760.084
-58796.383
-58828.534
-58830.007
-58856.795
-58882.829
-58985.090
-59006.655
-59034.868

-193253.242
-193255.209
-193257.441
-193261.725
-193263.415
-193266.072
-193267.669
-193269.337
-193284.253
-193318.349
-193320.076
-193320.656
-193318.650
-193316.257
-193313.707
-193312.847
-193300.651
-193272.187
-193269.525
-193271.867
-193269.345
-193266.110
-193246.578
-193193.461
-193152.380
-193145.622
-193145.621
-193120.203
-193120.202
-193109.525
-193067.578
-193029.138
-192998.007
-192996.709
-192973.186
-192958.133
-192890.311
-192874.018
-192883.831

35.415
35.154
34.968
34.748
34.685
34.570
34.198
33.697
32.563
24.567
23.810
22.018
20.866
17.962
12.927
12.766
12.325
9.815
9.631
9.395
9.232
9.026
8.086
7.666
7.374
7.340
9.184
9.798
6.950
6.348
10.617
11.297
11.872
11.878
11.985
12.075
12.444
12.525
12.614
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PERFIL

KM

M

P

Z

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

5+559,420
5+565,415
5+565,420
5+572,524
5+615,800
5+731,643
5+764,206
5+801,568
5+881,883
5+980,185
6+056,438
6+157,836
6+162,398
6+162,399
6+174,097
6+175,197
6+175,198
6+189,579
6+192,351
6+210,172
6+213,414
6+231,729
6+392,243
6+528,239
6+596,035
6+939,132
6+975,143
7+128,792
7+240,815
7+242,266
7+336,435
7+425,066
7+511,880
7+761,840
7+773,190
7+811,140
7+821,490
7+822,490
7+935,961

-59034.871
-59040.533
-59040.537
-59047.248
-59079.563
-59166.065
-59190.729
-59219.863
-59285.323
-59367.687
-59431.577
-59516.535
-59517.517
-59517.517
-59520.036
-59521.016
-59521.017
-59533.836
-59536.305
-59552.095
-59554.951
-59571.075
-59712.383
-59832.106
-59891.790
-60193.834
-60225.536
-60360.800
-60459.419
-60459.836
-60486.871
-60519.689
-60558.886
-60671.745
-60676.869
-60694.004
-60698.677
-60699.129
-60750.362

-192883.832
-192885.802
-192885.803
-192888.137
-192859.353
-192782.301
-192761.042
-192737.654
-192691.159
-192637.497
-192595.872
-192540.521
-192536.067
-192536.066
-192524.642
-192524.143
-192524.143
-192517.625
-192516.365
-192508.103
-192506.570
-192497.883
-192421.745
-192357.238
-192325.080
-192162.338
-192145.257
-192072.376
-192019.239
-192017.850
-191927.645
-191845.438
-191767.977
-191544.946
-191534.819
-191500.957
-191491.722
-191490.830
-191389.583

13.741
13.759
12.553
12.518
12.301
12.649
12.747
13.761
14.002
14.297
16.332
16.636
16.650
22.100
22.100
22.100
16.650
16.399
16.351
15.509
15.376
14.625
13.823
12.287
13.296
11.581
12.343
11.575
11.911
11.916
14.279
16.504
18.683
21.400
21.400
22.300
22.300
22.300
25.271
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PERFIL

KM

M

P

Z

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

8+095,083
8+227,612
8+251,069
8+261,837
8+332,087
8+339,378
8+342,428
8+342,437
8+356,054
8+393,293
8+404,754
8+412,541
8+441,170
8+454,452
8+465,959
8+479,838
8+528,934
8+627,236
8+705,664
8+725,796
8+776,055
8+857,782
8+875,152
8+885,445
9+108,144
9+116,523
9+124,436
9+185,437
9+234,792
9+245,073
9+259,534
9+274,009
9+330,340
9+343,874
9+375,096
9+479,200

-60822.206
-60889.694
-60902.958
-60911.961
-60970.699
-60976.796
-60978.469
-60978.475
-60988.022
-61015.710
-61024.695
-61030.800
-61048.572
-61056.677
-61063.578
-61071.901
-61102.298
-61165.041
-61215.570
-61228.661
-61261.343
-61314.487
-61325.782
-61319.362
-61180.452
-61175.225
-61181.323
-61228.330
-61266.364
-61274.287
-61285.431
-61296.586
-61339.995
-61333.571
-61320.204
-61280.532

-191247.604
-191133.658
-191114.311
-191108.404
-191069.870
-191065.871
-191068.421
-191068.427
-191078.137
-191103.004
-191110.118
-191114.952
-191092.507
-191081.986
-191072.778
-191061.672
-191023.124
-190947.449
-190887.469
-190872.174
-190833.992
-190771.904
-190758.707
-190750.662
-190576.596
-190570.047
-190565.004
-190526.128
-190494.674
-190488.122
-190478.906
-190469.681
-190433.781
-190421.869
-190393.669
-190297.312

28.625
29.022
29.093
29.093
31.200
31.200
31.200
31.200
31.598
32.685
33.019
33.043
33.128
33.168
33.203
33.608
35.041
37.910
40.199
40.787
42.058
45.020
45.409
45.639
47.542
47.751
47.947
50.458
52.979
53.606
54.278
54.531
54.700
54.616
54.421
53.770

A nova conduta adutora tem o seu início numa câmara existente a jusante da
Cisterna de Água Tratada da ETA de Morgavel (ver desenhos 4 e 5).
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Figura 8 – Fotografia de câmara de saída da Cisterna de Água Tratada da ETA de Morgavel.

A ligação é feita na saída mais à direita da câmara referenciada (ver figura seguinte
extraída do desenho 4 relativa à situação existente).
A ligação à saída mais à direita (para jusante) foi a agora adotada, pois permite
evitar as condutas da descarga de superfície existentes (ver folha 1 do desenho 3),
mantendo disponível a ligação anteriormente prevista. Esta solução facilita
também em fase de execução o necessário isolamento de parte da câmara, através
da instalação de ensecadeiras (refira-se que a câmara não é “seca”), possibilitando
um maior espaço disponível para desenvolvimento dos trabalhos (ver desenho 5).

Conduta adutora entre a ETA de Morgavel e o reservatório de Monte Chãos
Memória Descritiva e Justificativa

Figura 9 – Câmara de saída da Cisterna de Água Tratada da ETA de Morgavel
(situação existente).
(Extrato do desenho 4)
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Figura 10 – Câmara de saída da Cisterna de Água Tratada da ETA de Morgavel
(situação proposta).
(Extrato do desenho 5)

Como já se referiu e não sendo possível colocar a câmara de carga fora de serviço
para a execução dos trabalhos a seco foram previstas medidas excecionais para a
execução dos trabalhos. Assim a ligação da futura conduta será feita na posição
ocupada por uma das tubagens existentes em reserva para ligação de uma
ampliação, com os trabalhos executados na seguinte sequência:
• Demolição parcial da laje superior na extremidade oposta à adução atual e
remoção dos produtos da demolição do interior;
• Verificação de dimensões interiores para fabrico de ensecadeira e eventual
tratamento de superfícies interiores;
• Colocação da ensecadeira metálica constituída por perfis HEB, IPE e chapa
metálica com 6 mm de espessura dimensionados para suportar o impulso de
uma secção de água com 3,80 m de largura por 5,00 m de altura, permitindo
trabalhar a seco num espaço de 3,80 x 3,00 m. A estanqueidade será
garantida por uma borracha periférica tipo “nota de música”;
• Esvaziamento por bombagem da área a intervencionar;
• Demolição parcial do betão na periferia do tubo metálico DN1500 mm por
forma a permitir a sua remoção e sem danificação das armaduras
existentes;
• Colocação do novo tubo, armaduras complementares de ligação e
betonagem da parede de betão para a selagem da conduta;
• Acabamentos, limpezas e pinturas;
• Enchimento com água para a remoção da ensecadeira com a nova tubagem
fechada (válvula);
• Após a remoção da ensecadeira colocação de cofragem perdida e armaduras
para a betonagem da laje de cobertura da câmara.
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Figura 11 – Fotografia da obra de saída das descargas de superfície da
Cisterna de Água Tratada ETA de Morgavel

Imediatamente a jusante, com ligação à câmara de medição de caudal da conduta
adutora existente, prevê-se a construção de uma nova câmara para instalação do
medidor de caudal da nova conduta adutora, ainda no interior do recinto da ETA de
Morgavel (ver folha 1 do desenho 3 e desenhos 7 e 8), cuja descrição será feita em
capítulo próprio.

Figura 12 – Implantação da câmara do medidor de caudal na ETA existente.
(sobre fotografia aérea do GoogleEarth)

Após a saída do recinto da ETA de Morgavel a conduta desenvolve-se ao longo de
terrenos agrícolas e florestais paralelamente à estrada de acesso à ETA até ao
perfil 29 - km 2660.499 (ver folhas 1 a 6 do desenho 3).
O perfil longitudinal é descendente desde a ETA até próximo desse perfil. A primeira
descarga de fundo localiza-se ao perfil 27 – km 2651.306) e a primeira ventosa ao
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perfil 30 – km 2707.418, sendo descendente outra vez até próximo da travessia
sobre da Ribeira da Junqueira.
A partir do perfil 29 até ao perfil 42 – km 3319.220 (ver folhas 6 e 7 do desenho 3) a
conduta desenvolver-se-á ao longo da berma da estrada, evitando assim um
montado existente, com um perfil descendente até ao perfil 67 – km 5000.000.

Figura 13 – Fotografia para jusante. Conduta instalada na berma direita do arruamento.
(Fotografia extraída do GoogleEarth)

A partir do perfil 42, o traçado desenvolve-se fora do arruamento até ao perfil 64 –
km 4912.503 (ver folhas 7 a 10 do desenho 3).
A partir desse ponto até à travessia da Ribeira da Junqueira (perfil 70 – km 5111.073)
a conduta será instalado no arruamento numa extensão aproximada de 191m (ver
folhas 10 a 11 do desenho 3) paralelamente à conduta adutora existente.
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Figura 14 – Fotografia para jusante. Arruamento onde a conduta será instalada na berma direita.
(Fotografia extraída do GoogleEarth)

A travessia da Ribeira da Junqueira será à vista - aérea e será realizada numa
solução independente da infraestrutura existente1 (ver folha 11 do desenho 3 e
desenhos 9 e 10), recorrendo a estrutura metálica e pilares de betão armado. A
descrição pormenorizada será feita em capítulo próprio.
Possui a montante da travessia uma descarga de fundo (perfil 70 – km 5111.073) e
uma ventosa a jusante (perfil 72 – km 5146.035) seguida de uma nova descarga de
fundo (perfil 74 – km 5156.716).
A partir deste ponto a nova conduta adutora terá um perfil ascendente até à
travessia sobre a conduta adutora existente, ponto a partir do qual da implantação
da nova conduta adutora passará a ser realizada do lado direito, como se descreve
mais à frente.

Trata-se de uma zona sob a jurisdição da Infraestruturas de Portugal com diversos
condicionalismos identificados. Uma das razões que levou à opção da solução do traçado da mova
conduta adutora do lado direito da conduta adutora existente prendeu-se com a impossibilidade de
instalação aérea utilizando a ponte existente para o efeito em face à proximidade da EN120-1/IC4.
Esse condicionalismo obrigaria a uma solução enterrada com abertura nos encontros da ponte. Para
além disso, a implantação muito próxima da estrada nacional, implicaria uma escavação muito
condicionada, quer em termos da proteção da conduta existente (com recurso a entivação especial,
estacas prancha, estacas secantes, …), quer do talude da EN120-1/IC4. Esta solução estaria sempre
sujeita a autorização da Infraestruturas de Portugal e implicaria o pagamento pela ocupação
definitiva e utilização na fase de execução dos terrenos na sua jurisdição.

1
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Figura 15 – Fotografia para jusante na zona da travessia sobre a Ribeira do Junqueiro.
Instalação da conduta aérea no lado direito da ponte existente.
(Fotografia extraída do GoogleEarth)

Após a travessia da Ribeira da Junqueira a nova conduta desenvolver-se-á fora do
arruamento.

Figura 16 – Fotografia para jusante após travessia sobre a Ribeira do Junqueiro.
Instalação da conduta no terreno do lado direito do arruamento.
(Fotografia extraída do GoogleEarth)

Nas proximidades da Central da Termoelétrica de Sines localizar-se-á a ligação à
conduta adutora existente, ao perfil 79.1 – km 5353.691 (ver folha 11 do desenho 3 e
desenhos 11 e 12). A ligação entre caixas será feita na câmara de ventosas existente
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(ver as figura seguintes) e cuja reabilitação e interligação de condutas será
realizada no âmbito da reabilitação da conduta adutora existente a definir.

Figura 17 – Fotografia para jusante do local onde será instalada câmara de ligação entre as condutas.
Conduta instalada no terreno à direita do arruamento.
(Fotografia extraída do GoogleEarth)

Planta
Corte

Figura 18 – Câmara de ventosas da conduta adutora existente. Definição de formas e equipamento.
(extraída do desenho de levantamento da situação atual)

A passagem para o lado esquerdo da conduta adutora existente faz-se
imediatamente a montante das condutas de restituição da água da Central
Termoelétrica de Sines entre o perfil 83 – km 5559.420 e o perfil 85 – km 5565.420
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(ver folha 12 do desenho 3 e desenho 13). Esta travessia sobre a conduta adutora
existente será realizada sem grandes riscos para a mesma.
Existe necessidade de submeter a licenciamento e consequente aprovação dos
trabalhos à Infraestruturas de Portugal em face da implantação ocorrer na sua área
de jurisdição.

Figura 19 – Fotografia para jusante do local onde será realizada a travessia sobre a conduta
existente, da esquerda para a direita.
(Fotografia extraída do GoogleEarth)

A jusante, a nova conduta adutora possuirá um perfil descendente numa extensão
próxima de 50 m, onde se localizará uma descarga de fundo (perfil 88 – km
5615.800). A partir deste ponto o perfil será sempre ascendente até à Travessia
sobre a Esteira de Carvão.
Saliente-se, que na frente da Central Termoelétrica de Sines até à Travessia sobre a
Esteira de Carvão (perfil 96 – km 6162.398) existem um conjunto de infraestruturas
pertencentes à Central Termoelétrica de Sines, devidamente assinaladas nas peças
desenhadas, e que foram tidas em conta no estabelecimento das soluções (ver
folhas 12 e 13 do desenho 3) e proposta de faseamento adotados (ver capítulo
dedicado deste documento).
As infraestruturas da EDP cuja execução da nova conduta adutora “interferem” a
montante da Esteira de Carvão são as seguintes:
•

canais de rejeição, sensivelmente ao perfil 82 – km 5529.546;

•

galeria de cabos (estrutura retangular em betão armado visitável);
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•

condutas de adução dos grupos 1 e 2, sensivelmente ao perfil 88 – km
5615.800;

•

condutas de adução dos grupos 3 e 4, sensivelmente ao perfil 90 – km
5764.206;

•

conduta de abastecimento de abastecimento de água ao reservatório
existente junto à EN120-1, localização desconhecida;

•

parque de estacionamento, sensivelmente entre o perfil 92 – km 5881.883 /
km 5936.000.

No Anexo XII encontram-se um conjunto de desenhos fornecidos pela Direção de
Engenharia/Central Termoelétrica de Sines da EDP que foram consultados e
considerados para efeitos da elaboração do projeto e que se disponibilizam para
efeitos de preparação dos trabalhos de execução.
A nova conduta adutora será instalada sobre as infraestruturas da EDP existentes
(à semelhança da conduta existente).
De acordo com a informação recolhida, a nova conduta adutora desenvolve-se
sempre a cotas mais altas do que as infraestruturas da EDP (ver folha 12 do desenho
3), não se prevendo com a informação disponível à data necessidade de suspender
ou proteger as infraestruturas enterradas existentes.

Figura 20 – Fotografia ilustrativa da execução do canal de restituição da EDP
(Fotografia pertencente ao arquivo técnico da EDP)
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No entanto, as obras de execução da conduta nas áreas de interferência com as
infraestruturas da EDP terão ser realizadas em perfeita articulação e com a
aprovação da Direção da Central Termoelétrica de Sines da EDP.
Não obstante, o projeto estar desenvolvido ao nível do projeto de execução, para
efeitos de aprovação pela Direção da Central Termoelétrica de Sines da EDP, será
elaborada em fase de execução, pelo empreiteiro, para cada uma das
infraestruturas interferidas da EDP: memória descritiva e justificativa, com
descrição da obra, metodologia construtiva a adotar, máquinas e meios
mobilizados, cálculos justificativos de entivações, calendarização e prazos
previstos, bem como, os respetivos desenhos de detalhe, elaborados a escala
superior à do projeto de execução.
No parque de estacionamento existente, e dando resposta ao solicitado pela EDP
dado que a sua utilização será suspensa a quando da instalação da nova conduta
adutora no seu interior, será necessário a desmontagem dos telheiros existentes
(estrutura metálica de suporte e toldos), seu acondicionamento e transporte para
armazém a indicar pela EDP no interior da Central Termoelétrica de Sines, para
posterior montagem após a conclusão dos trabalhos de pavimentação (ver
desenhos 17 e 37).

Figura 21 – Fotografia do Parque de Estacionamento da EDP.
(Fotografia extraída do GoogleEarth)

Está prevista a execução de um parque provisório em terrenos da AICEP (ver folha
12 do desenho 3 e desenho 17).
Até à zona da Esteira de Carvão a nova conduta adutora desenvolve-se
paralelamente à vedação da Central Termoelétrica de Sines no interior do pinhal
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existente (ver folhas 12 e 13 do desenho 3). O atravessamento da esteira de carvão
será feito superiormente, à vista e aéreo, pois a edificação de uma instalação
pertencente ao sistema abastecimento de água da Câmara Municipal de Sines,
sobre a galeria existente sob a esteira, onde se encontra a conduta adutora
existente inviabiliza uma utilização segura desta galeria (ver figura seguinte
extraída dos desenhos disponibilizados pela Direção de Engenharia e que se
encontram no Anexo XII a esta memória descritiva).

Figura 22 – Figura ilustrativa da galeria existente sob a esteira de carvão da EDP.
(extrato de desenho do Arquivo Técnico da EDP)

A fotografia seguinte ilustra a infraestrutura da Câmara Municipal de Sines cuja laje
de fundação se localiza parcialmente sobre a conduta adutora existente.

Figura 23 – Fotografia da infraestrutura existente da Câmara Municipal de Sines.
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Na proximidade desta travessia, a jusante da esteira de carvão, foram identificadas
duas condutas pertencentes a entidades gestoras distintas: DIANAGAS - gasoduto
PEAD DN90 e Câmara Municipal de Sines, conduta de abastecimento de água PEAD
DN200 e caixa de vista da rede de drenagem pluvial, cujas manutenções e
alterações de traçados serão necessários assegurar em fase de execução.
A jusante da Travessia da Esteira de Carvão a nova conduta adutora desenvolverse-á pelo arruamento existente, da responsabilidade da AICEP, aproximadamente
entre o perfil 101 – km 6189.579 e o perfil 103 – km 7256.000 (ver folhas 13 a 15 do
desenho 3). Este arruamento será restabelecido com pavimento betuminoso,
conforme folhas 13, 14 e 15 do desenho 3 com a solução de pavimentação constante
no desenho 43.
A adoção deste traçado, ao longo da berma direita do arruamento, na base do talude
existente, ao longo de aproximadamente 1070 m, teve como objetivo evitar conflitos
com as condutas existentes pertencentes à AdSA, cujo traçado não foi possível
conhecer com o rigor necessário.
A consulta dos elementos de projeto deste arruamento, disponibilizados pela
Direção de Engenharia da EDP, em anexo a esta Memória Descritiva (ver Anexo XII)
permitiu identificar um conjunto de infraestruturas associadas ao sistema de
drenagem do arruamento cujo restabelecimento terá de ser garantido.

Figura 24 – Fotografia do arruamento da AICEP paralelo à Esteira de Carvão.
Conduta instalada na berma direita do arruamento.
(Fotografia extraída do GoogleEarth)
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Tratando-se de uma zona muito plana, o perfil longitudinal deste troço possuirá
diversos troços ascendentes e descendentes, com a instalação das necessárias
ventosas e descargas de fundo.
Perto do perfil 109 – km 6925.000 a nova conduta adutora será instalada entre os
pilares da ponte do caminho-de-ferro (ver folha 14 do desenho 3 e desenho 38).

Figura 25 – Fotografia da ponte de caminho-de-ferro da Infraestruturas de Portugal.
Conduta instalada entre pilares.
(Fotografia extraída do GoogleEarth)

Imediatamente antes de sair do arruamento existente a nova conduta adutora,
sensivelmente ao perfil 112 próximo do km 7225.000, desenvolve-se sobre dois
aquedutos de 2000 mm, a uma distância superior a 1,00 m, entre a soleira da nova
conduta adutora e o extradorso dos aquedutos.
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Figura 26 – Fotografia dos terrenos agrícolas onde se prevê instalar a conduta a jusante.
(Fotografia extraída do GoogleEarth)

A partir deste ponto a implantação faz-se ao longo de terrenos agrícolas até à Casa
de Águas do Reservatório de Monte Chãos (ver folhas 15 a 19 do desenho 3),
excetuando sob as duas estradas interessadas pela nova conduta adutora: acesso
oeste à Rotunda das Palmeiras, entre o perfil 117 – km 7761.840 e o perfil 120 – km
7821.490 (ver folha 16 do desenho 3 e desenhos 16 e 17) e a estrada EN120-4 entre o
perfil 125 – km 8250.000 e o perfil 128 – km 8339.378 (ver folha 17 do desenho 3 e
desenhos 20 a 24), cuja instalação será realizada por recurso a metodologias sem
abertura de vala.

Figura 27 – Fotografia da Rotunda da Palmeiras. Conduta instalada sob o acesso oeste por
metodologia sem recurso a abertura de valas.
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(Fotografia extraída do GoogleEarth)

Figura 28 – Fotografia da EN120-4. Conduta instalada sob a EN120-4 por metodologia sem recurso a
abertura de valas.
(Fotografia extraída do GoogleEarth)

O perfil é sempre ascendente, com exceção na Travessia sob a EN120-4 (IP) e o
Gasoduto (REN), que devido às condicionantes impostas para a execução da
travessia sob estas duas infraestruturas, teve-se de afundar a conduta, como se
descreverá mais à frente (ver folha 17 do desenho 3 e desenhos 20 a 24), criando um
ponto baixo a montante da travessia.
Sensivelmente ao km 7950.000 está prevista a execução de uma câmara de
válvulas com duas derivações para uma eventual futura instalação de um sistema
de pressurização tipo “Booster” (ver folha 16 do desenho 3 e desenhos 18 e 19).
Esta eventual estação elevatória instalada em linha, permitirá em caso de
necessidade não prevista, um aumento da capacidade de transporte da nova
conduta adutora, para além os cerca de 20 000 000 m3/ano, possíveis de aduzir
graviticamente.
Essa situação eventual só ocorrerá, caso a reabilitação da conduta adutora
existente ainda não tenha sido concluída, visto a capacidade desta conduta ser
próxima dos 40 000 000 m3/ano, e exista um incremento na procura para além dos
cerca de 20 000 000 m3/ano.
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Figura 29 – Fotografia do local previsto para instalação do eventual “Booster”.
(Fotografia extraída do GoogleEarth)

A montante da ligação à Casa de Águas, em face dos constrangimentos existentes
junto à Casa de Águas, sensivelmente ao km 9100.000, será executada obra de
medição de caudal de jusante da nova conduta adutora (ver folha 19 do desenho 3 e
os desenhos 25 e 26).
Devem ser tomadas em consideração as condicionantes existentes no troço final a
montante da ligação à Casa de Águas, a saber:
•

profundidade de instalação elevada da nova conduta adutora;

•

existência de diversas de habitações particulares;

•

existência de diversas infraestruturas de abastecimento de água, e;

•

arruamento e de largura reduzida;

prevê-se nesta zona que em cerca de 160 m a conduta será instalada a uma
profundidade elevada, sensivelmente entre o km 9330.340 e o km 9475.000 (ver
folha 19 do desenho 3).
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Figura 30 – Fotografia do arruamento de acesso à Casa de Águas.
Conduta instalada sob o arruamento por recurso a metodologia sem abertura de vala.
(Fotografia extraída do GoogleEarth)

Figura 31 – Casa de Águas. Planta
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(Figura elaborada a partir do desenho 27)

A ligação à Casa de Águas será feita numa câmara de válvulas construída no âmbito
da empreitada “Obras de Reforço do Abastecimento de Água Industrial à ZILS – Fase
I. Conduta de Bypass ao Reservatório de Monte Chãos” que permitiu realizar as
intervenções no reservatório de Monte Chãos e órgãos anexos, mantendo o sistema
em funcionamento (ver folha 19 do desenho 3 e desenhos 27 a 29).
Nos capítulos seguintes descrevem-se alguns aspetos particulares considerados
na conceção das soluções adotadas.

7.3

DESCRIÇÃO DA OBRA

7.3.1

LIGAÇÃO À CISTERNA DE ÁGUA INDUSTRIAL DA ETA

A nova conduta de água tem o seu início numa câmara de reduzidas dimensões, com
um comprimento de 1,35 m, onde está instalada uma junta desmontagem entre as
peças de ligação à parede da câmara de ligação entre as células da Cisterna de
Água Industrial da ETA Morgavel (sendo que só foi construída uma). Nessa parede
localiza a comporta de isolamento da linha de adução existente e em serviço. Para
as três linhas de saída em reserva as comportas não foram instaladas,
encontrando-se com flanges cegas na zona exterior a esta caixa. Tal como já foi
referido anteriormente, a ligação é feita na saída mais à direita da câmara,
conforme se verifica na figura seguinte extraída do desenho 5.
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Figura 32 – Ligação à Câmara de saída da Cisterna de Água Tratada da ETA de Morgavel
(Extrato do desenho 5)

A execução de todos os trabalhos deverão ser executados sem interrupção da
adução de água para além de períodos superiores a 8 horas e com aviso prévio
nunca inferior a 24 horas, nos termos previstos no caderno de encargos.
As obras de ligação da nova conduta adutora terão de ser executadas a seco pelo
que se torna necessário criar condições para o esvaziamento da câmara de ligação
entre células.
A existência de problemas operacionais associados ao acionamento das comportas
existentes, designadamente, da existente entre a célula existente e a câmara de
ligação entre células, dificulta a necessária colocação a seco desta câmara.
Nesse sentido, prevê-se (1) o recurso a mergulhadores, para colocação de
balão(ões) de isolamento nas aberturas das comportas existentes; (2) a colocação
de ensecadeira(s) no interior das duas câmaras, com vista à criação das condições
necessárias e de segurança para a execução dos trabalhos de instalação da nova
conduta adutora – a priori têm de ser criadas condições para a movimentação e
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colocação dos elementos metálicos ou outros necessários à execução das
ensecadeiras no interior, e a remoção das tampas de betão existentes na câmara
de jusante, bem como a criação de abertura franca na câmara de montante que
permita o transporte de materiais para execução dos trabalhos.
Os acessórios previstos são todos em FFd, flangeados, com exceção de um troço de
acerto, DN800, com 0,50m de comprimento e derivação flangeada para tubagem de
arejamento DN200, que se prevê ser em aço inox AISI 316.
No exterior, sobre a câmara e escada de acesso existentes, prevê-se a colocação
de guarda corpos com rodapé em perfis pultrudidos de PRFV, de modo a melhorar
as condições de segurança existentes.
A reabilitação dos equipamentos existentes associados à adutora em
funcionamento não se inclui no âmbito desta empreitada.
A tampa metálica existente deverá mantida e pintada, devidamente tratada e
protegida de acordo com o seguinte esquema:
1. Limpeza adequada da superfície a pintar (manual ou mecânica);
2. Tratamento adequado das zonas que apresentem corrosão e aplicação de
primário compatível com o material existente e com a tinta de proteção a
aplicar posteriormente;
3. Pintura de todas as superfícies metálicas, com duas demãos com tinta de
Poliuretano para metais, de cor a definir em obra pela AdSA.
No capítulo 11 relativo ao dimensionamento estrutural serão especificados com
maior rigor os trabalhos e materiais previstos. No desenho 6 estão definidas as
soluções estruturais, respetivas dimensões e pormenores.
7.3.2

CÂMARA DE MEDIDOR DE CAUDAL NO RECINTO DA ETA

Com vista ao controle do caudal aduzido, prevê-se a instalação de duas câmaras de
medição, uma a montante, no início da conduta, ainda no interior da ETA de
Morgavel, e outra a jusante no fim da conduta, na chegada à Casa de Águas.
Esta câmara foi concebida de modo a facilitar os futuros trabalhos de operação e
manutenção.
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Os acessos são realizados através de um acesso franco, através de escadas
inclinadas com largura adequada executadas em estruturas, degraus e guarda
corpos em perfis pultrudidos em PRVF. Nas figuras seguintes representam-se,
respetivamente, os alçados e a perspetiva do acesso (tipificado) adotado para todas
as câmaras enterradas previstas ao longo do traçado da nova conduta adutora.

Figura 33 – Acesso tipo (supraestrutura) à infraestrutura enterrada das câmaras. Alçados.

Figura 34 – Acesso tipo (supraestrutura) à infraestrutura enterrada das câmaras. Perspetiva.

Prevê-se a ligação desta nova câmara à câmara existente, onde atualmente está
instalado o medidor de caudal (do tipo ultrassónico) da conduta adutora em
funcionamento. Esta ligação será feita a um nível intermédio, onde existe uma
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plataforma na câmara de medição existente, através da abertura de uma porta na
parede de betão.

Figura 35 – Ligação entre as câmaras de medição de caudal.
(Extrato do desenho 7)

Não se prevê a reabilitação da construção civil ou equipamentos da câmara
existente, somente a que decorra da abertura do vão e da implementação de
medidas básicas de segurança:
•

Acesso a partir do acesso da nova câmara;

•

Remoção das escadas metálicas verticais existentes;

•

Colocação de guarda corpos com rodapé em perfis pultrudidos de PRFV, na
plataforma intermédia existente.

Os troços de tubagem e acessórios previstos são todos em FFd, DN800, flangeados.
Com o objetivo de limitar as perdas de carga não foi prevista a redução do diâmetro
para instalar medidor de menor diâmetro. As válvulas de secionamento são do tipo
de borboletas de acionamento elétrico.
O medidor a instalar é do tipo eletromagnético DN800 de instalação flangeada. Os
troços retilíneos instalados a montante e a jusante do medidor cumprem os
comprimentos mínimos exigidos a montante e jusante, 4,00 m e 2,40 m,
respetivamente, para garantir a trajetória das partículas sejam paralelas,
admitindo-se que a distribuição do perfil de velocidades não seja a do regime
uniforme. A precisão mínima exigida é de 0.25%.
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No que respeita à ventilação, está prevista uma tubagem em aço inoxidável AISI 316
Ø219.1mm, e=6.3mm, e grelhas no vão de acesso, de modo a promover a necessária
circulação do ar. O troço inferior será flangeado para que, caso se constate a
necessidade de instalação de equipamento mecânico, para forçar a ventilação do
espaço, se consiga promover essa ligação sem trabalhos adicionais (remoção do
troço com 1,00 existente).
Para efeitos do controlo e drenagem de água nesta câmara está previsto a
instalação de um detetor de inundação e de tomada trifásica para alimentação de
uma bomba de drenagem portátil. Em nenhuma das instalações está prevista a
instalação de bomba de drenagem fixa.
Para a execução desta câmara é necessário desmontar a vedação existente
devendo ser prevista a sua reposição nas mesmas condições.
A reabilitação dos equipamentos existentes na tubagem em funcionamento não se
inclui no âmbito desta empreitada.
No capítulo 11 relativo ao dimensionamento estrutural serão especificados com
maior rigor os trabalhos e materiais previstos. No desenho 7 estão definidas as
soluções estruturais, respetivas dimensões e pormenores.
7.3.3 TRAVESSIA DA RIBEIRA DA JUNQUEIRA
Tal como descrito anteriormente, na zona da Ribeira da Junqueira e ponderando
todos os condicionamentos existentes optou-se por uma travessia aérea realizada
através de tubagem em aço DN800, flangeada, autoportantes, apoiada em dois
pilares localizados nas margens da ribeira.
O tubo em aço possui cerca de 33,0 m de extensão apoiado nas extremidades por
pilares fundados por sapatas quadradas em planta com 2,20 m de lado por 0,75 m de
altura, implantadas no tardoz dos muros de ala da ponte que delimitam a ribeira.
O tubo terá um diâmetro exterior de 813 mm e espessura de parede de 16mm em aço
S235 ou de qualidade superior e deverá ser fabricado com uma contra flecha de
75 mm por forma a anular a deformação vertical do peso da conduta com água.
Possui uma ventosa a jusante (perfil 72 – km 5146.035) seguida de uma descarga de
fundo (perfil 73 – km 5158).
Atendendo as restrições de espaço existente no local e ao traçado sinuoso da
conduta foram previstas juntas travadas nos tubos FFD imediatamente a montante
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e jusante do tubo em aço por forma a evitar a utilização de maciços de amarração
para a absorção das forças de desvio dos impulsos hidráulicos.
A conduta nesta zona funcionará como uma estrutura contínua à qual foi necessário
atribuir alguma flexibilidade nos suportes por forma a poderem acomodar os
deslocamentos transversais de origem térmica e devido aos impulsos da pressão
interior.
O traçado sinuoso e a quantidade de juntas travadas também contribuem para a
redução da rigidez estrutural por forma a acomodarem as dilatações e contrações
do tubo.
No capítulo 11 relativo ao dimensionamento estrutural serão especificados com
maior rigor os trabalhos e materiais previstos. Nos desenhos 9 e 10 estão definidas
as soluções estruturais, respetivas dimensões e pormenores.
7.3.4 CÂMARA DE VÁLVULAS DE LIGAÇÃO ENTRE AS CONDUTAS ADUTORAS
Só está prevista uma única interligação operacional entre as duas condutas,
sensivelmente ao perfil 79, km 5349.661 (ver folha 11/19 do desenho 3). A ligação na
conduta adutora existente será realizada numa câmara de ventosa existente.
A reabilitação desta câmara será realizada no âmbito da reabilitação da conduta
adutora existente, devendo ser previstas mais válvulas de secionamento, de modo a
facilitar as manobras de operação corrente e o faseamento das intervenções.
A conduta de ligação entre câmaras está alinhada com troço da câmara de válvulas
existente desativado, conforme figura infra.
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Conduta Adutora Existente
Nova Conduta Adutora

Figura 36 – Câmara de válvulas de ligação entre as condutas adutoras

À semelhança das restantes câmaras, também esta foi concebida de modo a
facilitar os futuros trabalhos de operação e manutenção. Os acessos são realizados
através de um acesso franco, através de escadas inclinadas com largura adequada
executadas em estruturas, degraus e guarda corpos em perfis pultrudidos em
PRVF. Na Figura 33 e Figura 34 supras representam-se respetivamente os alçados
e perspetiva da superestrutura.
Os troços de tubagem e acessórios previstos são todos em FFd, DN800, flangeados.
Com o objetivo de limitar as perdas de carga não foi prevista a redução de diâmetros
para instalação de válvulas de seccionamento de menor diâmetro. As válvulas de
secionamento são do tipo de borboletas de acionamento elétrico.
No que respeita à ventilação, está prevista uma tubagem em aço inoxidável AISI 316
Ø219.1mm, e=6.3mm, e grelhas no vão de acesso, de modo a promover a necessária
circulação do ar. O troço inferior será flangeado para que, caso se constate a
necessidade de instalação de equipamento mecânico, para forçar a ventilação do
espaço, se consiga promover essa ligação sem trabalhos adicionais (remoção do
troço com 1,00 existente).
Para efeitos do controlo e drenagem de água nesta câmara está previsto a
instalação de um detetor de inundação e de tomada trifásica para alimentação de
uma bomba de drenagem amovível. Em nenhuma das instalações está prevista a
instalação de bomba de drenagem fixa.
No capítulo 11 relativo ao dimensionamento estrutural serão especificados com
maior rigor os trabalhos e materiais previstos. Nos desenhos 11 e 12 estão definidas
as soluções estruturais, respetivas dimensões e pormenores.
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7.3.5 TRAVESSIA SOBRE A CONDUTA ADUTORA EXISTENTE
Tal como descrito anteriormente, existe uma travessia sobre a conduta adutora
existente, correspondente à passagem para o lado esquerdo da conduta adutora
existente. Essa travessia faz-se imediatamente a montante das condutas de
restituição da água da Central Termoelétrica de Sines entre o perfil 83 – km
5559.420 e o perfil 85 – km 5565.420 (ver folha 11 do desenho 3).
Esta travessia sobre a conduta adutora existente, enterrada, será realizada sem
grandes riscos para a conduta adutora existente. A tubagem a instalar será em FFd
DN800, com juntas travadas, possuindo uma ventosa jusante (perfil 85 – km
5565.420) seguida de uma descarga de fundo (perfil 88 – km 5615.800). Prevê-se
uma vedação de proteção.
Existe necessidade de submeter aprovação da Infraestruturas de Portugal em face
da implantação ocorrer na sua área de influência.
Todos os trabalhos na frente da Central Termoelétrica de Sines da EDP e área de
interferência com as respetivas infraestruturas terão ser realizadas em perfeita
articulação e com aprovação da respetiva Direção.
No capítulo 11 relativo ao dimensionamento estrutural serão especificados com
maior rigor os trabalhos e materiais previstos. No desenho 13 estão definidas as
soluções estruturais, respetivas dimensões e pormenores.
7.3.6

PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA EDP

Conforme atrás referenciado o parque de estacionamento da EDP de serviço à
Central Termoelétrica de Sines da EDP, para entidades externas, será colocado fora
de serviço durante um período no decurso da obra, conforme se pormenoriza no
desenho 17. Estão previstas as seguintes atividades associadas à colocação fora de
serviço, instalação da adutora e colocação em serviço:
•

Fase 1 – Desmontagem dos telheiros existentes, proteção dos mesmos para
acondicionamento e transporte para armazém localizado no interior da
Central Termoelétrica de Sines, em local a indicar pela Direção da Central
Termoelétrica de Sines;

•

Fase 2 – Abertura da vala, instalação da tubagem e fecho da vala;
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•

Fase 3 – Pavimentação integral da área da vala e fresagem e reposição da
área remanescente do parque com pavimento betuminoso;

•

Fase 4 – Transporte e montagem dos telheiros e coberturas existentes.

Nas fotografias seguintes apresentam-se os diversos tipos de telheiros e
cobertura a intervir.

Figura 37 – Fotografias dos telheiros e cobertura do parque de estacionamento.

Para obviar esta situação, está prevista a execução de um parque de
estacionamento provisório a executar no terreno disponível a sul do parque de
estacionamento existente.
O parque de estacionamento provisório desenvolver-se-á em terrenos da AICEP.
No desenho 37 apresentam-se a respetiva implantação, os respetivos pormenores
construtivos e proposta de circulação e sinalização.
7.3.7 TRAVESSIA SOBRE A ESTEIRA DE CARVÃO
A travessia da nova conduta adutora da Esteira de Carvão, junto à Torre UEF03, será
realizada por recurso a solução aérea, em face da existência de uma instalação de
abastecimento de água da Câmara Municipal de Sines, sobre a galeria existente sob
a esteira para o efeito.
Na travessia da Esteira do Carvão foram adotados os mesmos princípios da
Travessia da Ribeira da Junqueira mas aplicada num vão inferior com o valor de 9,30
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m. Será adotado um tubo em aço com o diâmetro exterior de 813 mm e espessura de
parede de 12,5 mm com uma ventosa a montante.
Serão adotadas juntas travadas para absorção das forças de desvio dos impulsos
hidráulicos.
Prevê-se adicionalmente a instalação de uma vedação constituída por rede de
arame plastificado de cor verde, apoios metálicos galvanizados e coroamento em
arame farpado para dificultar o acesso à conduta.
Todos os trabalhos na frente da Central Termoelétrica de Sines da EDP e área de
interferência com as respetivas infraestruturas terão ser realizadas em perfeita
articulação e com aprovação da respetiva Direção.
No capítulo 11 relativo ao dimensionamento estrutural serão especificados com
maior rigor os trabalhos e materiais previstos. No desenho 15 estão definidas as
soluções estruturais, respetivas dimensões e pormenores.

7.3.8 TRAVESSIA SOB ACESSO À ROTUNDA DAS PALMEIRAS
Com o objetivo de minimizar a afetação do acesso oeste à Rotunda das Palmeiras, a
travessia da nova conduta adutora deverão ser realizadas por via subterrânea,
recorrendo a metodologias sem abertura de valas, recorrendo à técnica de
perfuração horizontal dirigida, ou outra equivalente.
Prevê-se a instalação de uma tubagem de encamisamento em aço, Ø1200,
desenvolvendo-se a conduta adutora no seu interior em FFd, DN 800, com juntas
travadas, bem como o tritubo para instalação do cabo de fibra ótica.
Nas extremidades das travessias, prevê-se a construção de câmaras de inspeção,
em betão armado. Estas câmaras serão definidas e executadas em conformidade
com metodologia adotada pelo empreiteiro.
Foram realizadas duas sondagens nas extremidades de montante e jusante da
travessia, cujos resultados constam do relatório em anexo (Anexo VII).
Atendendo aos resultados das sondagens realizadas, verifica-se pelos valores
característicos dos ensaios SPT, que os terrenos terão comportamento
terroso/arenoso, sendo escavável por meios mecânicos convencionais, não tendo
sido detetada a presença de níveis freáticos à data de execução das sondagens.
Dada a natureza dos solos e a profundidade a que se preveem as escavações, será
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necessário recorrer a meios de entivação para a execução dos poços de ataque e
saída, bem como, os necessários trabalhos de bombagem adequados para a
drenagem de eventuais níveis freáticos instalados.
Estão previstas sondagens complementares em fase de obra para confirmar a
caraterização geológico-geotécnica. A execução da perfuração para assentamento
da conduta na travessia sob o acesso oeste à Rotunda das Palmeiras deverá ser
acompanhada por um especialista em geologia/geotécnica que deverá avaliar as
características das terras que resultarem da perfuração, de modo a validar a
exequibilidade da solução adotada no projeto, nomeadamente devido à potencial
mudança da resistência do terreno interessado.
No capítulo 11 relativo ao dimensionamento estrutural serão especificados com
maior rigor os trabalhos e materiais previstos. No desenho 17 estão definidas as
soluções estruturais, respetivas dimensões e pormenores.

7.3.9

CÂMARA DE DERIVAÇÃO PARA (EVENTUAL) “BOOSTER”

Como já foi referido, sensivelmente ao km 7950.000 está prevista a execução de
uma câmara de válvulas com duas derivações para uma eventual instalação de um
sistema de pressurização tipo “Booster” (ver folha 16 do desenho 3 e desenhos 18 e
19).
Esta eventual estação elevatória, instalada em linha, permitirá em caso de
necessidade não prevista, um aumento da capacidade de transporte da nova
conduta adutora, para além os cerca de 20 000 000 m3/ano, possíveis de aduzir
graviticamente.
Essa situação eventual só ocorrerá, caso a reabilitação da conduta adutora
existente ainda não tenha sido concluída, visto a capacidade desta conduta ser
próxima dos 40 000 000 m3/ano, e exista um incremento na procura para além dos
cerca de 20 000 000 m3/ano.
Foi concebida uma câmara de válvulas semelhante a todas as concebidas no âmbito
deste projeto com acesso franco (na Figura 33 e Figura 34 supras representam-se
respetivamente os alçados e perspetiva da superestrutura). A laje da câmara
prolonga-se para o exterior, amarrando a conduta de modo a absorver os esforços
caso a instalação do “Booster” se verifique.
Os troços de tubagem, tês de derivação e restantes previstos são todos em FFd,
DN800, flangeados. Com o objetivo de limitar as perdas de carga não foi prevista a
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redução do diâmetro para instalação da válvula de secionamento. A válvula é do tipo
borboleta de acionamento manual.
No que respeita à ventilação, está prevista uma tubagem em aço inoxidável AISI 316
Ø219.1mm, e=6.3mm e grelhas no vão de acesso, de modo a promover a necessária
circulação do ar. O troço inferior será flangeado, para que, caso se constate a
necessidade de instalação de equipamento mecânico, para forçar a ventilação do
espaço, se consiga promover essa ligação sem trabalhos adicionais (remoção do
troço com 1,00 existente).
No capítulo 11 relativo ao dimensionamento estrutural serão especificados com
maior rigor os trabalhos e materiais previstos. No desenho 19 estão definidas as
soluções estruturais, respetivas dimensões e pormenores.
7.3.10 TRAVESSIA SOB A EN120-4 (IP8) E GASODUTO (REN)
Entre os perfis 125 – km 8251.069 e 129 – km 8342.428, a nova conduta adutora
interessa duas infraestruturas: a estrada EN120-4 (IP8), da Infraestruturas de
Portugal e o gasoduto Sines/Setúbal que integra na Rede Nacional de Transporte de
Gás Natural, da REN, com diâmetro nominal de 800mm.
Neste ponto, a conduta adutora passará do lado sul para o lado norte da estrada,
atravessando simultaneamente o gasoduto.
Trabalhos de pesquisa realizados no local, desenvolvidos por técnicos da Área de
Exploração da REN, referenciaram que a distância entre a geratriz superior do
gasoduto e o terreno natural é de 2,00 metros.
Para minimizar a afetação da EN120-4 e do gasoduto pelos trabalhos de construção
da nova conduta adutora, propõe-se que a travessia seja realizada por via
subterrânea, por recurso a metodologia sem abertura de vala, recorrendo às
técnicas de perfuração horizontal dirigida, ou outra equivalente, que garanta o
cumprimento das cotas definidas.
Prevê-se a instalação de uma tubagem de encamisamento em aço, Ø1200,
desenvolvendo-se a conduta adutora no seu interior em FFd, DN 800, com juntas
travadas, bem como o tritubo para instalação do cabo de fibra ótica.
Foram realizadas duas sondagens nas extremidades de montante e jusante da
travessia, cujos resultados constam do relatório em anexo (Anexo VII).
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Atendendo aos resultados das sondagens realizadas, verifica-se pelos valores
característicos dos ensaios SPT, que os terrenos terão comportamento
terroso/arenoso, sendo escavável por meios mecânicos convencionais, não tendo
sido detetada a presença de níveis freáticos à data de execução das sondagens.
Dada a natureza dos solos e a profundidade a que se preveem as escavações, será
necessário recorrer a meios de entivação para a execução dos poços de ataque e
saída, bem como, os necessários trabalhos de bombagem adequados para a
drenagem de eventuais níveis freáticos instalados.
Estão previstas sondagens complementares em fase de obra para confirmar a
caraterização geológico-geotécnica. A execução da perfuração deverá ser
acompanhada por um especialista em geologia/geotécnica que deverá avaliar as
características das terras que resultarem da perfuração, de modo a validar a
exequibilidade da solução adotada no projeto, nomeadamente devido à potencial
mudança da resistência do terreno interessado.
Nas peças desenhadas é apresentado pormenor dessa travessia.
Nas extremidades da travessia prevê-se a construção de câmaras de acesso e
inspeção, onde se instalarão os acessórios e órgãos de segurança e exploração
necessários, em FFd flangeado, excetuando placa de redução DN800x200 e troço
flangeado, para instalação de ventosa, cujo material adotado foi o aço inox AISI 316.
Serão previstas uma entrada franca e escadas que permitam o acesso facilitado à
zona inferior (na Figura 33 e Figura 34 supras representam-se respetivamente os
alçados e perspetiva da superestrutura). Serão ainda previstas tampas em betão
para eventual saída de equipamento.
Será prevista tubagem em aço inoxidável que promova a entrada de ar. O troço
inferior será flangeado para que, caso se constate a necessidade de instalação de
equipamento mecânico, para forçar a ventilação do espaço, se consiga promover
essa ligação sem trabalhos adicionais.
No que respeita à ventilação, está prevista uma tubagem em aço inoxidável AISI 316
Ø219.1mm, e=6.3mm e grelhas no vão de acesso, de modo a promover a necessária
circulação do ar. O troço inferior será flangeado, para que, caso se constate a
necessidade de instalação de equipamento mecânico, para forçar a ventilação do
espaço, se consiga promover essa ligação sem trabalhos adicionais (remoção do
troço com 1,00 existente).
Para efeitos do controlo e esgotamento de água nesta câmara está previsto a
instalação de um detetor de inundação e de tomada trifásica para alimentação de
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uma bomba de drenagem amovível. Em nenhuma das instalações está prevista a
instalação de bomba de drenagem fixa.
A execução da perfuração para assentamento da conduta na travessia sob a A26
deverá ser acompanhada por um especialista em geologia/geotécnica que deverá
avaliar as características das terras que resultarem da perfuração, de modo a
validar a exequibilidade da solução adotada no projeto.
A implantação da câmara de inspeção de montante foi realizada considerando a
faixa de servidão de gás natural constituída ao longo de toda a extensão da Rede
Nacional de Transporte de Gás Natural, onde não é permitido qualquer tipo de
construção, mesmo provisória, a menos de 10 metros do eixo longitudinal do
gasoduto.
No capítulo 11 relativo ao dimensionamento estrutural serão especificados com
maior rigor os trabalhos e materiais previstos. Nos desenhos 20 a 24 estão
definidas as soluções estruturais, respetivas dimensões e pormenores.
7.3.11 CÂMARA DE MEDIDOR DE CAUDAL À CHEGADA CASA DE ÁGUAS
Tal como já for referido, com vista ao controle do caudal aduzido prevê-se no final
da nova conduta adutora, a instalação de um medidor de caudal, a montante da Casa
de Águas.
Em face dos constrangimentos de espaço existentes junto à Casa de Águas, a obra
para instalação do medidor de caudal será instalado a cerca de 200 m a montante,
sensivelmente ao km 9250.000 (ver folha 19 do desenho 3 e os desenhos 25 e 26).
À semelhança das restantes câmaras, também esta foi concebida de modo a
facilitar os futuros trabalhos de operação e manutenção (na Figura 33 e Figura 34
supras representam-se respetivamente os alçados e perspetiva da
superestrutura). Neste caso, em face da reduzida altura entre o terreno e a laje de
fundo, o acesso será realizado através de uma escada vertical com o necessário
guarda-corpos. As escadas são executadas em estruturas, degraus e guarda
corpos em perfis pultrudidos em PRVF.
Os troços de tubagem e acessórios previstos são todos em FFd, DN800, flangeados.
Com o objetivo de limitar as perdas de carga não foi prevista a redução do diâmetro
para instalar um medidor de menor diâmetro.
O medidor a instalar é do tipo eletromagnético DN800 de instalação flangeada. Os
troços retilíneos instalados a montante e a jusante do medidor cumprem os
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comprimentos mínimos exigidos a montante e jusante, 4,00 m e 2,40 m,
respetivamente, para garantir a trajetória das partículas sejam paralelas,
admitindo-se que a distribuição do perfil de velocidades não seja a do regime
uniforme. A precisão mínima exigida é de 0.25%.
No que respeita à ventilação, está prevista uma tubagem em aço inoxidável AISI 316
Ø219.1mm, e=6.3mm, e grelhas no vão de acesso, de modo a promover a necessária
circulação do ar. O troço inferior será flangeado para que, caso se constate a
necessidade de instalação de equipamento mecânico, para forçar a ventilação do
espaço, se consiga promover essa ligação sem trabalhos adicionais (remoção do
troço com 1,00 existente).
Para efeitos do controlo e drenagem de água nesta câmara está previsto a
instalação de um detetor de inundação e de tomada trifásica para alimentação de
uma bomba de drenagem amovível. Em nenhuma das instalações está prevista a
instalação de bomba de drenagem fixa.
No capítulo 11 relativo ao dimensionamento estrutural serão especificados com
maior rigor os trabalhos e materiais previstos. No desenho 25 estão definidas as
soluções estruturais, respetivas dimensões e pormenores.
7.3.12 CÂMARA DE LIGAÇÃO A CASA DE ÁGUAS
A ligação final à Casa de Águas será feita numa câmara de válvulas existente
construída no âmbito da empreitada “Obras de Reforço do Abastecimento de Água
Industrial à ZILS – Fase I. Conduta de Bypass ao Reservatório de Monte Chãos” que
permitiu realizar as intervenções no reservatório de Monte Chãos e órgãos anexos
mantendo o sistema em funcionamento.
No âmbito deste projeto prevê-se a ampliação da câmara existente de modo a dotar
a instalação dos equipamentos necessários à operação do sistema, prevendo-se:
•

a remoção dos trechos de conduta em PEAD DN800 existentes;

•

a manutenção do troço existente de ligação à Casa de Águas, PRFV DN800, junta
de desmontagem e válvula de secionamento de borboleta, ambas em FFd,
prevendo-se a instalação de atuador elétrico para acionamento da válvula;

•

a manutenção do acesso existente à câmara de válvulas;

•

a manutenção do troço existente de ligação à conduta de bypass ao reservatório
de 50 000 m3, tê e respetiva ventosa;
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•

a instalação de um tê em FFd, DN800;

•

a instalação de duas válvulas de secionamento do tipo borboleta de acionamento
elétrico e de duas juntas de desmontagem, em FFd, DN800;

•

a instalação de uma curva em perfil a 90º de acerto em aço inox AISI 316, DN800.

Prevê-se a reabilitação da construção civil da câmara de válvulas, ao contrário das
restantes existentes, que se preveem ser no âmbito da reabilitação da conduta
adutora existente.
Preconiza-se assim, uma reabilitação geral, com a pintura integral interior e
exterior, incluindo a reparação de todas as oxidações e destacamentos visíveis no
betão. Deverá ainda no âmbito do presente trabalho, aplicado cordão de mástique
de base poliuretânica em todas as juntas entre lajes amovíveis.
Os arejadores metálicos, correntemente conhecidos como “bengalas”, deverão ser
pintados, seguindo a descrição enunciada em seguida:





Limpeza adequada da superfície a pintar (manual ou mecânica);
Tratamento adequado das zonas que apresentem corrosão e aplicação de
primário compatível com o material existente e com a tinta de proteção a
aplicar posteriormente;
Aplicação de sistema de pintura das superfícies metálicas, com duas
demãos com tinta de Poliuretano para metais e cor a ser selecionada em
obra pela AdSA.

A tampa metálica existente deverá mantida e pintada, devidamente tratada e
protegida de acordo com o seguinte esquema:
1. Limpeza adequada da superfície a pintar (manual ou mecânica);
2. Tratamento adequado das zonas que apresentem corrosão e aplicação de
primário compatível com o material existente e com a tinta de proteção a
aplicar posteriormente;
3. Pintura de todas as superfícies metálicas, com duas demãos com tinta de
Poliuretano para metais, de cor a definir em obra pela AdSA.

A montante desta caixa existirá um tê flangeado para interligação futura à conduta
existentes permitindo um controlo integrado do caudal.
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No capítulo 11 relativo ao dimensionamento estrutural serão especificados com
maior rigor os trabalhos e materiais previstos. Nos desenhos 27 a 29 estão
definidas as respetivas soluções estruturais, dimensões e pormenores.
7.3.13 CONDICIONANTES ASSOCIADAS ÀS ENTIDADES

7.3.13.1 INTRODUÇÃO
De seguida apresentam-se as principais condicionantes indicadas pelas diversas
entidades consultadas e consideradas na elaboração do projeto e a ter em conta na
respetiva obra.

7.3.13.2 AICEP
Neste capítulo identificam-se o conjunto de aspetos tidos em conta no
desenvolvimento do projeto de execução e a ter em conta aquando da execução da
respetiva empreitada, de modo a acautelar as exigências referidas pela AICEP
(nomeadamente no que respeita à pavimentação (ver texto sublinhado e a negrito
infra) a saber:

“(…)

a) Os trabalhos deverão desenrolar-se de forma contínua, não sendo
admissível a sua suspensão, exceto quando forçada por motivos de ordem
técnica, que deverão ser devidamente fundamentados. Esta suspensão só
poderá ocorrer quando expressamente aceite pela AICEP Global Parques,
que poderá exigir a reposição provisória de pavimentos;
b) A circulação rodoviária não poderá, em momento algum, ser cortada, ainda
que para isso a entidade executante tenha que proceder a alterações no seu
planeamento de trabalhos;
c) Em travessias de vias rodoviárias, a abertura de vala deverá ser realizada
em metade da faixa de rodagem, permitindo sempre a circulação alternada
de veículos e peões na outra faixa;
d) A abertura de vala deve ser realizada por troços de uma extensão compatível
com o ritmo de concretização dos trabalhos de reposição do pavimento e da
garantia de acessibilidade aos lotes, quando aplicável;
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e) Os cortes no pavimento betuminoso para abertura de vala têm que ser
executados com recurso a equipamento mecânico de corte;
f) Toda a extensão de vala aberta, cuja estrutura de pavimento não tenha sido
ainda reposta e não esteja a ser objeto de trabalhos no seu interior, deverá
ser colmatada com chapas de ferro, de forma a permitir a circulação;
g) O aterro e a compactação de valas devem ser efetuados por camadas de
0,20m de espessura, devidamente regadas e batidas por intermédio de
cilindro vibrador ou, na sua impossibilidade, de maço mecânico;
h) Sempre que os materiais provenientes da escavação para abertura de vala
não forem adequados para a execução do consequente aterro, serão
forçosamente substituídos por outros que garantam a devida compactação;
i) Os graus de compactação deverão atingir os limites fixados pelas normas
das Infraestruturas de Portugal2;
j) O pavimento betuminoso a repor, em faixa de rodagem, deverá ser igual ao
previamente existente, devendo garantir-se uma estrutura de pavimento
rodoviário mínima de 3 (três) camadas sucessivas de base e sub-base em
tout-venant de 0,15m de espessura cada, uma camada de base em betão
betuminoso de espessura mínima de 0,07m, uma camada de ligação em
betão betuminoso de espessura mínima de 0,07m e uma camada de desgaste
em betão betuminoso com espessura mínima de 0,06m;
k) Todas as camadas de betuminosos deverão ser aplicadas a quente,
respeitando as especificações das Infraestruturas de Portugal;
l) A reposição de pavimentos betuminosos deverá ser efetuada por forma a
que se obtenha uma ligação perfeita com o pavimento adjacente, não
podendo em caso algum verificar-se irregularidades, fendas, ressaltos ou
assentamentos diferenciais;

De acordo com o previsto no Caderno de Encargos o grau de compactação será medido em termos
do ensaio do Proctor Pesado.

2
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m) A repavimentação nas travessias deve ter a largura adicional de 1,00m para
cada lado, após fresagem de 0,05m de espessura (quando aplicável);
n) Sempre que se justifique, deve ser efetuada a reposição do pavimento em
toda a faixa de rodagem, na área abrangida pela intervenção ou refeito o
passeio, quando exista, de modo a uniformizar o pavimento.
(…)”.
As regras de pavimentação acima referenciadas são aplicadas nas zonas que
coincidem com os arruamentos ou nos respetivos acessos localizados na área de
jurisdição da AICEP. Nestas zonas prevê-se a aplicação numa primeira fase de
cubos de granito (pavimento provisório), sua remoção após um período de tempo,
nunca inferior a 3 meses, que garanta a compactação dos solos após o fecho da
vala, e posterior aplicação do pavimento previsto em projeto.
A reposição do pavimento, ao longo do troço que se desenvolve ao longo da esteira
de carvão é feita com uma estrutura de pavimento rodoviário mínima de duas
camadas sucessivas de base e sub-base em tout-venant de 0,15m de espessura
cada, uma camada de base em betão betuminoso de espessura mínima de 0,07m e
uma camada de desgaste em betão betuminoso com espessura mínima de 0,06m.
O caminho existente ao longo da esteira de carvão onde se prevê a instalação da
conduta, aproximadamente entre os km 6+220 e km 7+240 será objeto de
intervenção prevendo-se a sua pavimentação com pavimento betuminoso, por
forma a permitir a circulação em boas condições. Especial cuidado deverá haver
nesta zona com as obras de drenagem existentes e que deverão também serem
repostas por forma a cumprir a sua finalidade.
Neste local deverão também ser previstas sondagens para a validação das
passagens hidráulicas assinaladas no perfil longitudinal (folhas 13 e 14 do desenho
3). Recorde-se estas passagens foram identificadas de acordo com desenhos
fornecidos pela Direção de Engenharia/Central Termoelétrica de Sines da EDP
constantes do Anexo XII desta memória.
No Anexo X relativo a Cadastros de infraestruturas pertencentes a diversas
entidades identificadas na área de desenvolvimento do projeto apresenta-se
também a planta de condicionantes da AICEP para consulta.

7.3.13.3 EDP
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Na zona em que se vão cruzar as infraestruturas enterradas da EDP, canais de
adução, rejeição e galaria técnica de cabos, é obrigatória a execução de sondagens,
acompanhadas e com metodologia aprovada pela EDP, para a identificação precisa
da localização destas e verificar a sua compatibilidade com os elementos de projeto
desenvolvidos para esta zona, devendo se necessário efetuar as correções
necessárias ao perfil.
Estes trabalhos devem ser realizados causando o mínimo de impactos possíveis e
com a antecedência necessária que permita o eventual acerto do perfil por forma a
não colidir com as infraestruturas da EDP existentes.
Na figura seguinte apresenta-se o desenho disponibilizado pela Direção de
Engenharia da AdP relativamente às infraestruturas existentes condutas de adução
e canais de rejeição da Central e que se encontra no Anexo XII deste documento.
Neste desenho estão assinalados locais onde os trabalhos devem ser precedidos
da realização de sondagens no mínimo até às cotas de soleira de projeto da conduta
adutora de modo a validar a informação disponibilizada pela EDP (ver folha 12 do
desenho 3).

Figura 38 – Condutas 1/2 e Canais 1/2. Planta Geral.
(extrato de desenho do Arquivo Técnico da EDP – ver Anexo XII)
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Um outro aspeto a considerar prende-se a manutenção de acessos à Central
Termoelétrica durante a fase de construção. A Central Termoelétrica possui dois
acessos distintos, sendo possível a manutenção de um só deles, desde que
devidamente articulado com a Direção da Central Termoelétrica, de modo
assegurar em qualquer momento o acesso necessário à Central sem perturbar o
normal funcionamento desta. Na figura seguinte assinalam-se os referidos
acessos, sendo imprescindível que as respetivas vias reúnam as necessárias
condições necessárias ao tráfego expetável, designadamente de viaturas pesadas
com reboque.

Figura 39 – Acessos à Central Termoelétrica
(sobre fotografia aérea do GoogleEarth)

7.3.13.4 REN GÁS NATURAL
No traçado da conduta teve-se em conta os elementos relativos à Rede Nacional de
Transporte de Gás Natural (RNTGN) da responsabilidade da REN – Gasodutos S.A.
Relativamente à REN – Gasodutos a travessia da EN120-4 Gasoduto REN terá 70 m
de extensão e será executada pelo processo de perfuração horizontal dirigida,
eventualmente com recurso a micro tunelação, cujas características dependerão
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dos equipamentos do Adjudicatário que vier a ser selecionado para a realização da
obra.
Prevê-se a instalação de uma tubagem de encamisamento em aço, Ø1200,
desenvolvendo-se a conduta adutora no seu interior em FFd DN 800, com juntas
travadas.
A execução da perfuração para assentamento da conduta na travessia sob a A26
deverá ser acompanhada por um especialista em geologia/geotécnica que deverá
avaliar as características das terras que resultarem da perfuração, de modo a
validar a exequibilidade da solução adotada no projeto.
A implantação da câmara de inspeção de montante foi realizada considerando a
faixa de servidão de gás natural constituída ao longo de toda a extensão da Rede
Nacional de Transporte de Gás Natural, onde não é permitido qualquer tipo de
construção, mesmo provisória, a menos de 10 metros do eixo longitudinal do
gasoduto.
Foi garantida uma distância de proteção de 1,80 m em relação ao Gasoduto.

Figura 40 – Travessia sob a EN 120-4 e Gasoduto REN

Nas extremidades do túnel será necessário construir duas caixas em betão armado
com acesso a partir de uma pequena edificação com porta de entrada e escadas
para inspeção às bocas de montante e de jusante do túnel. Na cobertura serão
instaladas tampas em betão armado para a instalação e remoção de equipamentos.

7.3.13.5 REN – REDE ELÉTRICA NACIONAL
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No traçado da conduta teve-se em conta os elementos relativos à Rede Nacional de
Transporte de Eletricidade (RNT) da responsabilidade da REN – Rede Elétrica
Nacional S.A.
A servidão de passagem associada às linhas da RNT consiste na reserva de espaço
necessário à manutenção das distâncias de segurança aos diversos tipos de
obstáculos (e.g. edifícios, solos, estradas, árvores), considerados os condutores
das linhas nas condições definidas pelo Regulamento de Segurança de Linhas
Aéreas de Alta Tensão (RSLEAT) a saber:
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Quadro 4 – Distancias mínimas a garantir à RNT em m

Obstáculos

150 kV

220 kV

400 kV

Solo

6,8

7,1

8

Árvores

3,1

3,7

5

Edifícios

4,2

4,7

6

Estradas

7,8

8,5

10,3

Vias-férreas não eletrificadas

7,8

8,5

10,3

Obstáculos diversos (Semáforos, iluminação pública)

3,2

3,7

5

Eventuais intervenções no solo junto dos apoios (até 2 metros para além do limite
da implantação dos apoios ao nível do solo) carecem de parecer prévio da REN, uma
vez que pode estar em causa a estabilidade mecânica dos apoios.
No ponto em que a tubagem agora proposta fica mais próximo da linha aérea (junto
à Ribeira da Junqueira) a distancia entre a extremidade da sapata do poste e o eixo
da tubagem é de 12,80 m, cumprindo assim as exigências impostas pela REN.

7.3.13.6 INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL
Rede Rodoviária
Como já se referiu a travessia da EN120-4/IP8 terá cerca de 70 m de extensão e será
executada pelo processo de perfuração horizontal dirigida, eventualmente com
recurso a micro tunelação, cujas características dependerão dos equipamentos do
Adjudicatário que vier a ser selecionado para a realização da obra.
Prevê-se a instalação de uma tubagem de encamisamento em aço, Ø1200,
desenvolvendo-se a conduta adutora no seu interior em FFd DN 800, com juntas
travadas.
A execução da perfuração para assentamento da conduta na travessia sob a A26
deverá ser acompanhada por um especialista em geologia/geotécnica que deverá
avaliar as características das terras que resultarem da perfuração, de modo a
validar a exequibilidade da solução adotada no projeto.
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Foi garantida uma distância de proteção de 3,29 m em relação à via, profundidade
essa que assegura a resistência da tubagem e simultaneamente não afeta a via.

Figura 41 – Travessia sob a EN 120-4

Nas extremidades do túnel será necessário construir duas caixas em betão armado
com acesso a partir de uma pequena edificação com porta de entrada e escadas
para inspeção às bocas de montante e de jusante do túnel. Na cobertura serão
instaladas tampas em betão armado para a instalação e remoção de equipamentos.
A implantação das câmaras de inspeção foi realizada considerando a faixa de
servidão prevista para as estradas nacionais na Lei 34/2015 ou seja 20 m para cada
lado do eixo da estrada e nunca a menos de 5 m da zona da estrada, nomeadamente
a alínea d) do n.º 8 do art.º 32 da referida lei.
Rede Ferroviária
Conforme já referenciado, a conduta adutora cruza a via férrea de acesso ao
Terminal XXI do Porto de Sines – Linha de Sines (entre o km 177+000 e o km 178+000
da Linha de Sines).
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Figura 42 – Travessia da Linha de Sines. Localização
(Adaptado do Mapa da Rede do sitio eletrónico da Infraestruturas de Portugal.
http://www.infraestruturasdeportugal.pt/rede)

No decurso da reunião realizada na Infraestruturas de Portugal (Direção de Gestão
da Rede Ferroviária – COM Sul, em Tunes) foram analisadas e identificados os
eventuais condicionalismos associados, designadamente a localização das sapatas
do viaduto, que em face da distância entre pilares não são postas em causa com a
solução adotada. No entanto, deverão ser adotadas as necessárias medidas de
segurança quando da execução da obra, devendo as mesmas ser devidamente
articuladas com a Infraestruturas de Portugal, designadamente no que concerne à
contenção dos terrenos e entivação da vala.
Nas figuras seguintes representam-se a solução adotada na Travessia da Linha de
Sines (ver folha 14 do desenho 3 e desenho 38 do projeto de execução).
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Figura 43 – Travessia da Linha de Sines - Corte

Figura 44 – Travessia da Linha de Sines – Planta

7.3.13.7 CÂMARA MUNICIPAL DE SINES
No Anexo X relativo a Cadastros de infraestruturas pertencentes a diversas
entidades identificadas na área de desenvolvimento do projeto apresenta-se
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também a planta de condicionantes constante do Plano Diretor Municipal de Sines
bem como outros elementos que integram este documento de planeamento.

7.3.14 MODO DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

7.3.14.1 INTRODUÇÃO
Neste capítulo descrevem-se alguns aspetos associados ao modo de execução da
obra tidos em conta no desenvolvimento do projeto, concernentes a:
•

Estaleiro,

•

Instalação da conduta;

•

Tipologia de equipamentos e maquinaria a mobilizar

•

Acessos e desvios de trânsito;

•

Faixas de terreno ocupadas pela conduta

•

Serviços afetados

•

Interferência com sobreiros.

7.3.14.2 ESTALEIRO
O estaleiro conforme previsto no caderno de encargos será da responsabilidade do
empreiteiro adjudicatário e deverá assegurar boas condições para o
armazenamento de materiais e para as instalações do pessoal adstrito à obra. A
área a considerar para o estaleiro deverá ter em conta, os espaços necessários
associados a:
•

Armazenamento de materiais;

•

Escritórios para o empreiteiro;

•

Escritórios para a fiscalização;

•

Oficina;

•

Parque de estacionamento de equipamentos e maquinaria, e;

•

Zona de gestão de resíduos.

Perspetivando-se que o(s) estaleiro(s) deverão ter áreas entre compreendidas
entre os 1000 m2 e os 2000 m2, identificam-se como locais passível de instalação do
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estaleiro, o recinto da ETA de Morgavel e o recinto do Centro Operacional de Monte
Chãos, ambos pertencentes à AdSA (ver figuras seguintes).

E

Figura 45 – ETA de Morgavel. Identificação de localização possível
para instalação de Estaleiro
(sobre fotografia aérea do GoogleEarth)

E
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Figura 46 – Centro Operacional de Monte Chãos. Identificação e
localização possível para instalação de Estaleiro
(sobre fotografia aérea do GoogleEarth)

Os estaleiros, respetivos acessos ou uso de terrenos para vazadouro provisório
de terras, constituem um dos principais fatores causadores de impactes
negativos. Estes impactes traduzem-se, na sua maioria, na afetação dos atuais
usos do solo, com a consequente perda de solo e material vegetal, alterações nas
condições de drenagem natural do terreno, degradação da paisagem, aumento do
ruído, emissões de poeiras e poluição por gases de efeito de estufa, entre outros
impactes.
Neste sentido, a definição dos locais passíveis de serem utilizados para a
instalação do estaleiro, devem sempre que possível procurar zonas já
anteriormente utilizadas, onde estes impactes serão menores, tal como aqui se
define.
Além das preocupações referentes à localização do estaleiro deve ser dada
também atenção à fase de operacionalidade, de modo a garantirem os devidos
cuidados, no sentido de evitar eventuais conflitos, muito em particular no que se
refere às eventuais perturbações infligidas ao nível da população local.
A recuperação das áreas de estaleiro, assim como, de outras áreas de apoio à obra
será efetuada de forma a minimizar os efeitos negativos resultantes da fase de
operação
Outros locais ao longo do traçado do sistema adutor pertencentes a particulares
podem ser identificados sendo que os mais próximos dos terrenos onde se
desenvolvem os trabalhos possuem ocupação, seja ela de índole industrial,
agrícola e urbana (localidade da Provença). Nesse sentido a opção por um terreno
no interior de instalações pertencentes à AdSA minimizará eventuais
constrangimentos associados à ocupação de próximos às localidades e
indústrias.
Prevêem-se adicionalmente estaleiros pontuais localizados junto às travessias a
serem executadas sem abertura de vala, nãos e prevendo dificuldades especiais
por se tratarem de terrenos Iminentemente agrícolas.

7.3.14.3 INSTALAÇÃO DA CONDUTA POR EXECUÇÃO DA VALA
Os processos construtivos associados à instalação da conduta em vala são
resumidamente os seguintes:
Movimentos de Terras
•

Remoção de pavimentos e/ou revestimentos (cobertura vegetal);

•

Escavações
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As escavações das valas para abertura das valas para assentamento das
tubagens e câmaras diversas serão executadas de acordo com o estipulado
no Caderno de Encargos. A profundidade de assentamento, o tipo de terreno
que se atravessa, bem como, a presença de água, poderão obrigar a
execução de trabalhos de entivação, de acordo com solução a definir pelo
empreiteiro, sendo usual o recurso a sistema de entivação do tipo “Pit Box
SBH” ou estacas prancha, ou ainda do tipo “Double Rail Rolling Strut-SBH”
para valas a profundidades superiores a 3,00m ou sempre que se justificar,
de modo a estabilizar os taludes de escavação.
Os trabalhos de abertura de valas ou escavações, são trabalhos de elevado
risco para os seus trabalhadores. Os soterramentos são das principais
causas de morte em trabalho de escavação, por isso, deve-se promover a
segurança dos trabalhadores.
A presença de um nível freático elevado, nomeadamente acima das cotas de
trabalho, pode trazer sérios inconvenientes ao andamento normal da obra. A
existência de água no interior da vala não só dificulta a execução do trabalho,
como pode alterar as condições de estabilidade do maciço adjacente e do
fundo da escavação, resultando em desmoronamento do talude.
Usualmente, recorrem-se a dois processos de rebaixamento do nível da
água:

•

•

Bombagem direta da escavação, mais provável nos terrenos
interessados;

•

Sistema “Well Point”.

Aterros
Os aterros serão executados de acordo com o estabelecido neste projeto. Na
parte inferior da vala e até 0,30 m acima do extradorso da conduta o material
constituinte será areia proveniente de empréstimo devidamente compactada
(superior a 90% Proctor Pesado). Acima desta proveniente recorrer-se-á a
material da própria vala, devidamente limpo de pedras e material orgânico,
devidamente compactado (superior a 90% Proctor Pesado).

•

Remoção e Transporte a Depósito ou a Vazadouro
Os materiais resultantes da escavação serão transportados a vazadouro
licenciado para o efeito. No processo de transporte deverão se evitar as
escorrências resultantes da quantidade de água presente no solo a escavar,
evitando provocar sujidades no pavimento durante o percurso da obra para o
vazadouro.
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Instalação da Conduta
A tubagem será transportada e colocada provisoriamente ao longo do traçado. A
colocação da tubagem na vala e sua montagem deverá cumprir o especificado na
respetiva Especificação Técnica, recorrendo-se a macacos hidráulicos na
introdução dos tubos nas bocas e definição dos alinhamentos finais após colocação
em vala.
Pavimentação
Após os aterros deverão restabelecer-se os pavimentos existentes ou previstos
neste projeto.

7.3.14.4 INSTALAÇÃO DA CONDUTA POR METODOLOGIA SEM ABERTURA DE VALA
Para minimizar a afetação do EN120-4/IP4 e acesso à rotunda das Palmeira pelos
trabalhos de construção da conduta adutora, estas travessias serão realizadas por
via subterrânea, sem abertura de valas, recorrendo às técnicas de perfuração
horizontal dirigida, ou outra equivalente, que garanta o cumprimento das cotas
definidas em projeto.
A seção a prever deverá permitir o desenvolvimento de uma conduta no seu interior
em FFD DN 800 mm e do tritubo para instalação do cabo de fibra ótica (aço Ø1.200;
e=12mm).
Nas extremidades das travessias prevê-se a construção de câmaras de acesso e
inspeção, onde se instalarão os acessórios e órgãos de segurança e exploração
necessários.
Nas peças desenhadas são apresentados pormenores destas travessias.
Os equipamentos a mobilizar para execução deste trabalho dependerão do
processo construtivo a adotar pelo empreiteiro.

7.3.14.5 INSTALAÇÃO DA CONDUTA EM TRAVESSIA AÉREAS
As duas travessias áreas previstas, na zona da ribeira da Junqueira e na esteira de
carvão da EDP, serão realizadas através de tubagem em aço DN800, flangeada,
autoportantes, apoiada em dois pilares localizados nas margens da ribeira.
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O tubo terá um diâmetro exterior de 813 mm e espessura de parede de 16mm em aço
S235 ou de qualidade superior e deverá ser fabricado com uma contra flecha de 75
mm por forma a anular a deformação vertical do peso da conduta com água.
A instalação das tubagens implicará a necessária suspensão por recurso a grua ou
giratória de acordo com a dimensão da tubagem e condicionantes locais. A definição
das suas caraterísticas e localização deverá ter em conta as capacidades
resistentes das estruturas existentes e dos terrenos, nomeadamente, junto à
ribeira da Junqueira.

7.3.14.6 EQUIPAMENTOS A MOBILIZAR
De acordo com a tipologia desta obra prevê-se o recurso a equipamentos diversos,
dos quais se listam alguns dos mais relevantes:
•

Grua

•

Escavadora giratória

•

Retroescavadora

•

Pá carregadora

•

Camião com grua e camião de 3 eixos

•

Disco de corte de pavimento

•

Cilindro pés de carneiro, cilindro de rolos, trator com “Joper”,

•

Compressor e martelos pneumáticos,

•

Gamadensimetro

•

Betoneiras

•

Bomba submersível e motobomba

•

Entivações diversas

•

Macacos hidráulicos

•

Máquina de pressão e conjunto de manómetros para ensaios

•

Fresadoura de Betuminoso

•

Camião cisterna de betumes

•

Cilindro misto rolo / pneus

•

Trator vassoura

•

Semi-Reboque
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•

Pavimentadora.

7.3.14.7 FAIXA OCUPADA PELA CONSTRUÇÃO DA CONDUTA, ACESSOS E DESVIOS
DE TRÂNSITO
Faixas de trabalho
De referir que a faixa ocupada pela construção não se limita à zona estrita da
implantação da vala para a conduta adutora mas deve assegurar os acessos por
forma a permitir a execução da obra e assegurar todos os restabelecimentos,
faixas de servidão para as diversas entidades, acesso aos diversos órgãos e caixas,
etc..
De um modo genérico, a delimitação da faixa para definição das áreas conforme
definido no correspondente processo administrativo para expropriação ou
constituição de servidão das áreas necessárias para instalação e conduta e
utilização durante o período de construção serão as seguintes:
•
•

Faixa para expropriação ou constituição de servidão (instalação da conduta):
10 metros, considerando 5 metros para cada lado do eixo da conduta;
Faixa para utilização temporária (depósito de terras, acessos,
equipamentos, viaturas): 10 metros, adicionais à faixa anterior, a definir de
acordo com as condições locais.
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No entanto, não obstante a definição das faixas acima descritas, não é prevista a sua
utilização quando impliquem a interferência com arbustos e árvores,
designadamente o abate de sobreiros.
Nesse sentido, o Empreiteiro deverá utilizar sempre que necessário a estrada de
acesso à ETA de Morgavel, com vista à movimentação de máquinas e de pessoas e à
execução dos trabalhos, devendo avaliar a necessidade de proceder ao corte
parcial ou total da via. Os trabalhos deverão ser realizados de forma a provocar a
menor alteração possível no trânsito automóvel, realizando-os por troços e de
forma faseada, garantindo-se por exemplo a circulação alternada de viaturas.
Por exemplo, entre os km 4+500 e 4+700 da conduta em projeto, assinalada na
figura infra, a execução deverá ser realizada com recurso à estrada de acesso à ETA
de Morgavel, prevendo-se o acesso alternado da via.

Figura 47 – Identificação de troço com utilização da estrada de acesso à ETA
(km 4+500 a km 4+700 da conduta em projeto)
(extrato do Desenho 2)

Deverá ser colocada sinalização a indicar a realização de obras e o corte total da via
de circulação onde decorrem os trabalhos, se existir.
Por exemplo, sensivelmente entre os km 2+650 e 3+210, a conduta adutora a
construir desenvolve-se ao longo de um montado. Entre estes pontos, de modo a
minimizar a interferência com os sobreiros, deverá o Empreiteiro prever o uso da
estrada atual de acesso à ETA de Morgavel como faixa de trabalho, tendo assinalar
como estrada alternativa de circulação, a estrada de terra existente, conforme
assinado na figura infra.
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Estrada alternativa

Figura 48 – Identificação de estrada alternativa à estrada de acesso à ETA de Morgavel
(entre os km 2+650 a km 3+210 da conduta em projeto)
(extrato do Desenho 2)

Nestes casos, deverão ser indicados os desvios alternativos. A zona de trabalhos
será sempre sinalizada e delimitada. Com o decorrer da empreitada, a sinalização
será sempre ajustada. Durante o período noturno serão mantidas todas as
condições de segurança, sendo sempre garantida a circulação do trânsito
automóvel.
Todos estes aspetos deverão ser alvo de plano específico a ser apresentado e
aprovado, no qual se licenciarão os desvios de trânsito propostos, a sinalização e
policiamento, tendo presente a legislação em vigor e as normas técnicas das
entidades concessionárias/responsáveis.
Acessos
Para além da reabilitação que está já prevista na zona da estrada de acesso à ETA
de Morgavel, deverão ser assegurados os restabelecimentos à circulação atual por
forma a não provocar constrangimentos à população local. Idêntico cuidado se
deverá ter com os caminhos florestais e caminhos de pé posto existentes.
Nas figuras infra identificam-se alguns dos acessos mais relevantes a ter em conta.
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Figura 49 – Exemplos de caminhos florestais a assegurar durante a fase de construção
(sobre fotografia aérea do GoogleEarth)

Figura 50 – Acesso à localidade de Provença a assegurar durante a fase de construção
(sobre fotografia aérea do GoogleEarth)
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Figura 51 – Acessos à Central Termoelétrica
(sobre fotografia aérea do GoogleEarth)

Figura 52 – Acessos a habitações na zona da rotunda das Palmeiras
(sobre fotografia aérea do GoogleEarth)
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Figura 53 – Acessos a habitações na zona de chegada à Casa de Águas
(sobre fotografia aérea do GoogleEarth)

Alerta-se inda para a necessidade de observar a faixa de servidão ao longo de toda
a conduta e nos casos particulares já referidos nomeadamente nas travessias das
estradas, zonas com travessia aérea e caixas e órgãos singulares.
Na figura seguinte é possível identificar estradas e arruamentos que permitem
conjunto diversas combinações de alternativas de acesso aos locais acima
identificados, se existirem constrangimentos nos arruamentos ao longo do qual se
desenvolve a conduta a projetar.
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Figura 54 – Visão geral da área do projeto com identificação de arruamentos existentes
(sobre fotografia aérea do GoogleEarth)

7.3.14.8 SERVIÇOS AFECTADOS
No presente projeto são fornecidos os cadastros Anexo X das entidades
identificadas como sendo responsáveis pela gestão de infraestruturas localizadas
nas proximidades da nova conduta adutora.
Independentemente desta informação, no decurso da empreitada dever-se-ão
promover as seguintes atividades:
•

•

Promoção de reuniões de trabalho com as mesmas entidades (e outras que
se venham a revelar necessárias) de modo a atualizar-se informação
recolhida na fase de projeto e articular o desenvolvimento dos trabalhos da
empreitada junto das infraestruturas afetadas;
Definição conjunta com as entidades e realização de eventuais sondagens de
forma a confirmara a localização de eventuais infraestruturas enterrada,
evitando a sua destruição e consequentes inconvenientes que essas
situações provocam (cortes de abastecimento de energia ou de água, com
consequentes interrupção da produção de energia elétrica – EDP - ou de
combustíveis – PETROGAL e REPSOL -, etc.).
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7.3.14.9 MEDIDAS MINIMIZADORAS DE IMPACTE AMBIENTAL
Independentemente do que vier a ser definido no âmbito da Avaliação de Impacte
Ambiental (AIA), as soluções e processos construtivos apresentados procuram
minimizar os efeitos no ambiente decorrentes desta obra.
Identificam-se desde já algumas medidas que importam:
•
•
•
•

Controle dos resíduos produzidos na obra;
Especial cuidado com a lavagem dos resíduos resultantes da obra;
Evitar a destruição e o pisoteio desnecessários de manchas de vegetação
aquando da movimentação de pessoas e máquinas;
Na fase de construção, nas zonas onde existe vegetação arbórea com
estatuto de proteção, como é caso de sobreiros deverão ser considerados,
sempre que possível, soluções locais que permitam a minimização dos
abates apenas aos estritamente necessários.

7.3.14.10 INTERFERÊNCIA COM VEGETAÇÃO
O projeto foi desenvolvido de modo a minimizar a interferência com árvores. No
entanto, durante os trabalhos de piquetagem foi identificada a necessidade de abate
de algumas árvores, na sua maioria pinheiros e eucaliptos, e alguns sobreiros.
Na fase de construção, nas zonas onde existe vegetação arbórea com estatuto de
proteção, como é caso de sobreiros deverão ser considerados, sempre que
possível, soluções locais que permitam a minimização dos abates apenas aos
estritamente necessários.
Se se comprovar a necessidade de abate dessas unidades, será necessário,
proceder, em fase de licenciamento do projeto da conduta adutora, ao pedido de
autorização para abate de sobreiros. No âmbito de eventuais medidas
compensatórias serão repostos novos sobreiros em local que se considere
adequado do ponto de vista da paisagem e do povoamento florestal já existente.
O empreiteiro deverá ainda evitar a destruição e o pisoteio desnecessários de
manchas de vegetação aquando da movimentação de pessoas e máquinas.

7.3.15 FASEAMENTO DOS TRABALHOS

Neste capítulo descrevem-se os pressupostos que se admitiram na elaboração do
projeto no que concerne ao faseamento dos trabalhos a executar.
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Como dado de base mais relevante deverá ser sempre garantido o abastecimento
de água através da conduta adutora existente durante a execução da nova conduta
adutora. Todos os trabalhos deverão sempre acautelar este aspeto. Neste
particular, deverão merecer atenção os trabalhos nos pontos de ligação à conduta
existente tais como a saída da ETA de Morgavel e ligação à Casa de Águas, bem
como a caixa de ligação entre a conduta nova e a existente. Nestas obras e no
presente projeto descrevem-se os cuidados a ter, como a execução de ensecadeira
para permitir a execução dos trabalhos mesmo com a conduta existente e outros
cuidados semelhantes.
A execução dos trabalhos deverá ter ainda em conta o reconhecimento do local da
obra, e de todo o seu traçado, as condicionantes locais, bem como uma análise
cuidada das condições locais e tempo de execução previstos, tendo ainda em conta
a época do ano em que tais trabalhos se desenvolverão e as respetivas estimativas
de condições climatéricas.
Deve-se ainda ter em conta que a conduta adutora existente necessita de
intervenção pelo que todos os trabalhos deverão assegurar a sua integridade e
dever-se-á promover a sua localização exata sempre que necessário.
Admite-se que empreitada será realizada em diversas frentes de trabalho. Face às
características da obra antevê-se no máximo a constituição de três frentes. Duas
frentes de trabalho dedicadas aos trabalhos de construção civil, movimentos de
terras, implantação de tubagens, diversos e de uma frente de trabalho dedicada aos
trabalhos específicos de perfuração e travessias.
Conforme se referiu anteriormente a empreitada dever-se-á iniciar pelos
trabalhos gerais de montagem do estaleiro, estabelecimento de acessos.
Admite-se que uma das frentes de trabalho iniciará os trabalhos a partir da zona da
ETA. Os trabalhos de ligação à caixa existente poderão de imediato começar a ser
desenvolvidos (até porque implicam colocação de ensecadeira e demais trabalhos
com alguma inevitável duração temporal).
Simultaneamente poderão ocorrer os trabalhos de movimento de terras para
implantação da conduta em zonas contiguas a jusante nas frentes de trabalho que o
empreiteiro considerar por forma a cumprir o plano de trabalhos proposto. Caso o
entenda outra frente de trabalho poderá iniciar os trabalhos de movimentação de
terras e implantação da conduta adutora noutra zona, como por exemplo a zona de
chegada à Casa de Água. De referir que os trabalhos nesta zona terão
necessariamente alguma duração, por força das condicionantes locais,
profundidade da conduta adutora, serviços afetados e desvio de trânsito expetável.
Em simultâneo a frente de trabalho dedicada aos trabalhos relativos às travessias
com recurso a metodologia sem abertura de valas poderão ser iniciados. Será
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necessário proceder aos trabalhos auxiliares necessários designadamente
sondagens, serviços afetados e estabelecimento de acessos.
A definição temporal dos trabalhos na área da Central Termoelétrica deverá ser
devidamente articulada com a respetiva Direção, conforme já referido, de forma a
não condicionar a exploração desta unidade de produção.
Tendo presente a extensão de conduta a executar e a especificidade de alguns
trabalhos, o tempo necessário para o aprovisionamento das tubagens, acessórios e
restantes equipamentos, processos de licenciamento, condicionantes locais e
ambientais e o número de frentes de trabalho consideradas como previsíveis de
serem adotadas, estima-se uma duração total para a execução dos trabalhos não
inferior a 540 dias.
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7.4

MOVIMENTOS DE TERRA

Tendo em conta os valores de movimento de terras previsto nas medições o
empreiteiro deverá identificar o local para transportar as terras excedentárias a
depósito e locais para as terras de empréstimo.
A ordem de grandeza dos principais trabalhos associados aos movimentos de terra
são:
•

Desmatação e decapagem

11 000 m2

•

Escavação

37 000 m3

•

Aterro com material da própria vala

19 000 m3

•

Aterro com material de empréstimo (areia)

13 000 m3

•

Transporte a vazadouro

18 000 m3

O volume ocupado pela tubagem a instalar é da ordem do 5000 m3.

7.5

TUBAGEM E ACESSÓRIOS

Na maior parte do traçado a nova conduta será executada em tubagens de FFD, DN
800, com juntas automáticas ou travadas.
Nas travessias aéreas a tubagem será em aço S235 ou de qualidade superior.
Nas travessias executadas sob as estradas as tubagens serão encamisadas numa
tubagem de aço.
Adotaram-se inclinações mínimas de 0,3% e 0,5%, respetivamente em trechos
ascendentes e descendentes.
Atendendo às pressões do projeto, os tubos serão tubos de embocamento com
junta automática do tipo Standard ou equivalente e nas zonas travadas travamento
interno do tipo Standard Vi, da Saint Gobain, ou equivalente.
Com o propósito de permitir otimizar o traçado e poupar acessórios de diâmetros
grandes e absorver eventuais assentamentos dos solos futuros (intensidade
microssísmica da região elevada), o desvio angular permitido pelas juntas deverá
ser suficiente para realizar curvas de raio grande e deverão permitir um desvio
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angular que seja pelo menos igual a 2,0 graus, para juntas automáticas e 1,50 graus
para juntas travadas.
Quanto tal não for possível, deverão aplicar-se curvas, devendo, nesses casos, a
estabilidade das curvas ser assegurada através do travamento dos troços de
tubagem a montante e jusante, recorrendo-se a juntas travadas.
A opção por juntas travadas, evita a implantação de maciços de amarração mas cria
a necessidade de estabilizar o impulso hidrostático verificado nos acessórios. Para
conseguir este objetivo a mobilização do atrito ao longo da tubagem pode ser
calculado pelo “Método de Alabama” que quantifica o atrito solo/tubo gerado por
tubos com comprimentos de 6 metros mais boca.
A rodela de junta travada do tipo Standard Vi deve ser encaixada em cavidade
própria das bocas, de tubos ou acessórios com boca STD. Os segmentos metálicos
existentes na junta irão fixar-se rigidamente na ponta lisa do tubo logo após o
momento que se conclua o procedimento de instalação previsto no guia de
instalação do produtor para a junta automática travada Standard Vi.
Será dada preferência às juntas travadas que não contenham parafusos no seu
procedimento de montagem.
Em capítulo específico serão apresentados os cálculos
dimensionamento dos comprimentos das juntas travadas.

relativos

ao

Nas zonas em que a tubagem seja colocada à vista será apoiada em maciços de
apoio com suportes de amarração. Estes suportes, numa primeira fase, serão
ajustados à tubagem e, numa segunda fase, e só após o ensaio em pressão
(conforme especificações técnicas) serão então objeto de um reaperto para
permitir um realinhamento da tubagem.
Para assegurar a máxima estanquidade entre os tubos e os tubos e acessórios, a
solução deve ser integrada, isto é, deve ser desenvolvida e/ou fabricada pelo
mesmo fabricante.
Nos pontos altos e nos baixos serão colocadas, ventosas e válvulas de descarga de
fundo, respetivamente.
As ventosas serão de três funções. Serão instaladas em câmaras de betão armado,
prevendo-se que essas câmaras sejam sempre construídas fora dos arruamentos.
As válvulas para descarga de fundo serão também instaladas em câmaras de betão
armado, a jusante da derivação da conduta principal. Prevê-se uma segunda
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câmara, também em betão armado, para a qual será descarregada a água da
conduta principal.
As válvulas de seccionamento a instalar para isolamento da conduta serão em FFd,
DN 800, de borboleta com acionamento elétrico.
Os equipamentos e órgãos acessórios com juntas flangeadas a instalar nas
câmaras deverão ser PN10.
As restantes características da tubagem serão de acordo com a respetiva
especificação técnica.
Admite-se a apresentação de variante ao material da tubagem em aço, com
revestimento exterior em polipropileno e revestimento interior em epóxi.
Todas as valas para assentamento das tubagens e para execução das câmaras
deverão ser devidamente entivadas e escoradas, de modo a garantir a estabilidade
das paredes e a segurança das pessoas que realizarão os trabalhos.
Está incluído no âmbito do fornecimento e instalação na conduta de eventuais
dispositivos para a implementação da proteção catódica.
O empreiteiro deverá ainda proceder ao projeto de detalhe com vista à definição da
solução de proteção catódica, conforme condições expressas em documento
específico constante do Anexo XV desta memória.
Refira-se deverá ser reavaliada a solução de proteção catódica implementada no
âmbito deste projeto de execução após a reabilitação da conduta existente, tendo
em conta as duas condutas e as condições verificadas no terreno. Torna-se assim
necessário, a revisitação das medidas preconizadas no âmbito de um estudo geral
contemplando as duas condutas (a nova e a existente) e que terá em conta a
eventual interferência entre elas e as condições locais que importam para a
proteção catódica.

7.6

DESCARGAS DE FUNDO

São colocadas descargas de fundo habitualmente nos seguintes pontos:
•

Pontos baixos da conduta;

•

A jusante das válvulas de seccionamento, em troços ascendentes;

•

A montante das válvulas de seccionamento, em troços descendentes.
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As águas das descargas de fundo são no geral, descarregadas nas linhas de água a
uma cota que permita a drenagem de todo o troço a esvaziar por gravidade. Em
alguns casos só se pode obter o esvaziamento completo, recorrendo a bombagem
por grupos móveis. Estão previstas câmaras secas para recolha da água e posterior
elevação para a jusante.
As válvulas de seccionamento associadas são do tipo cunha com revestimento
interior em epóxi.
Foi considerado para efeito do dimensionamento um tempo máximo de descarga de
30 min, utilizando a lei de descarga de um orifício.
O resultado do dimensionamento das descargas de fundo a instalar apresentam-se
no Anexo V.
Estão previstas dois tipos de descarga de fundo em câmara de betão armado com e
sem instalação de válvula de secionamento da conduta (ver desenhos 30 a 33).
As obras de descarga em linhas de água serão realizadas através de bocas de lobo,
bacia dissipadora de energia e enrocamento de proteção na linha de água (ver
desenho 36).

7.7

VENTOSAS

Foram colocadas ventosas de triplo efeito, próprias para água de abastecimento,
sendo destinadas às três funções básicas seguintes:
•

Saída de ar em pequenas quantidades em regime permanente;

•

Entrada de grandes quantidades de ar, para proteção contra as subpressões
no caso de esvaziamento ou rutura das condutas;

•

Saída de grandes quantidades de ar à pressão atmosférica, para enchimento
da conduta.

Para o dimensionamento das ventosas, na situação de entrada de ar, considerou-se
a rutura da coluna líquida e uma depressão máxima de 3 m c.a. no aparelho. Para a
saída de ar, considerou-se a situação de enchimento da conduta (a uma taxa
correspondente à velocidade máxima de escoamento de água na conduta de 0,5
m/s) e uma sobrepressão máxima de 5 m c.a. no aparelho.
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Para as purgas de ar, o dimensionamento é feito considerando o caudal de ar
máximo em cada aparelho de 10% do caudal total, correspondendo à completa
libertação de ar da água. Deste modo, considera-se um caudal de ar de 0,2% do
caudal de água à pressão de serviço.
As ventosas são habitualmente localizadas nos seguintes pontos:
•

Pontos altos das condutas;

•

A montante de válvulas de seccionamento, no caso em que elas são
instaladas num troço ascendente;

•

A jusante das válvulas de seccionamento, no caso em que elas são
instaladas num troço descendente;

•

Pontos de redução brusca de inclinação, num troço ascendente, ou de
aumento brusco de inclinação no caso de um troço descendente.

O resultado do dimensionamento das ventosas previstas instalar apresenta-se no
Anexo VI. Os respetivos pormenores constam do desenho 34.

7.8

BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO À ETA DE MORGAVEL

Está prevista a reabilitação da estrada de acesso à ETA de Morgavel, para além do
estritamente necessário devido à implantação da conduta, tendo como objetivo a
melhoria das condições do pavimento após a construção da conduta.
Face à deterioração previsível na fase de construção foram previstas dois tipos de
intervenção:
•

Reabilitação na largura da faixa total da estrada e;

•

Reparação localizada do pavimento em zonas particulares.

No desenho 39 está identificada a zona mais extensa a intervir.
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8

DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO E ANÁLISE DO GOLPE DO
ARIETE

8.1

INTRODUÇÃO

Neste capítulo apresenta-se a análise do funcionamento hidráulico previsto.

8.2

DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO

8.2.1

CRITÉRIOS GERAIS

Os cálculos das perdas de carga contínuas são feitos a partir da fórmula de
Coolebrok-White\ Darcy-Weisbach:
1

= −2 log(

3,7

+

2,51

)

em que:
f – Fator de resistência
k – Rugosidade equivalente (mm)
D – Diâmetro da conduta (mm)
Re – Numero de Reynolds
Considerou-se um valor de 1,0 x 10-6 m2/s para a viscosidade cinemática e de 0,3 mm
para a rugosidade equivalente nos cálculos relativos à nova conduta adutora. Já
para a conduta adutora existente considerou-se o valor de 1,0 mm. Considerou-se
ainda um valor de 10% do total das perdas de carga contínuas para atender às
perdas de carga localizadas.
Os caudais que a conduta poderá transportar resultam das condicionantes da linha
de energia.
Como já se referiu a Conduta Adutora entre a ETA de Morgavel e o Reservatório de
Monte Chãos tem início na cisterna de água industrial da estação de tratamento
(Nível máximo = ≅74.0 m e cota de soleira ≅70.0 m) e término na Casa de Águas
(Nível máximo = ≅59.0 m e cota de soleira ≅53.0 m) do Reservatório de Monte Chãos.
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De referir que a cota de entrada na Casa de Águas é de 55.4 valor que limita assim a
linha de energia.
Analisam-se assim dois cenários de caudal. Um primeiro cenário que avalia o
caudal máximo (Qmax) e que considera a cota máxima da cisterna da ETA (74.0) e a
cota mínima à chegada à Casa de Águas, neste caso condicionada pela cota da
conduta à sua chegada (55.4).
O segundo cenário que avalia o caudal mínimo (Qmin) e que considera a cota mínima
da cisterna da ETA (70.0) e a cota máxima à chegada à Casa de Águas (59.0).

8.2.2 VERIFICAÇÃO HIDRÁULICA DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO
Os cálculos hidráulicos foram efetuados para os caudais mínimos e máximos, como
já se referiu.
A nova conduta adutora objeto do presente estudo apresenta um comprimento de
9,5 km e será em FFD DN 800.
A conduta adutora existente possui um comprimento aproximado de 9.75 km e a
gama de diâmetros é DN 1500 (≈ 7280 m), DN 1200 (≈ 490 m) e DN 1000 (≈ 1980 m).
Apresenta-se de seguida o resumo dos principais cálculos em que:
Qc é o caudal de cálculo para cada cenário (Qmax ou Qmin em (l/s)
DN é o diâmetro nominal (mm) e Dinterno é o diâmetro interno adotado no
cálculo (mm)
ν é viscosidade cinemática (x 10-6 m2/s)
L é o comprimento total do troço (m)
V é a velocidade do escoamento estimada (m/s)
jn é a perda de carga contínua estimada (m/m)
∆ hcont. são as perdas de carga contínuas estimadas, jn x L (m)
∆ hloc. são perdas de carga localizadas estimadas (m)
∆ htotal – perdas de carga totais, ∆ hcont. + ∆ hloc. (m)

Para a nova conduta adutora os principais resultados são apresentados de seguida:
Quadro 5 – Nova Conduta Adutora. Cálculos de verificação hidráulica de funcionamento
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Cenário

Qc

Qdiario

[l/s]
Q max

644,2

Q min

503,7

43522,4

V

Dh unitária

800

L
ν
(m) (x10-6m2/s) (m)
0,000300 1,0 9490

(m/s)
1,28

800

0,000300

1,00

Qanual Material

DN

[lm3]

[Mlm3]

(mm)

55655,4

20,3

FFD

15,9

FFD

k

1,0

9490

(m/m)
0,00170

∆ h cont.
(m)
16,181

∆ h loc.
(m)
1,618

∆ h total Cota mont. Cota jus. Dif cotas
(m)
(m)
(m)
(m)
17,799 74,00 56,20
17,80

0,00100

10,000

1,000

11,000

70,00

59,00

Para estes caudais as envolventes de pressões em regime permanente serão as
que se indicam na figura seguinte.

Figura 55 - Linhas piezométricas para a nova conduta adutora
(Extraído de Hammer)

Verificamos que a nova conduta adutora tem uma capacidade de transporte
estimada entre 0,504 a 0,644 m3/s, podendo transportar um volume anual potencial
estimado em cerca de 16×106 m3 a 20×106 m3 dependendo da variação de cotas entre a
cisterna da ETA e a Casa de Águas.
Para a conduta adutora existente os principais resultados são apresentados de
seguida:
Quadro 6 – Conduta Adutora Existente. Cálculos de verificação hidráulica de funcionamento
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11,00

Cenário

L1
ν
(x10-6m2/s) (m)

Qc

Qdiario

Qanual Material

DN1

DN2

DN3

k

[l/s]

[lm3]

[Mlm3]

(mm)

(mm)

(mm)

(m)

Q max

1792,6

154879,8

56,5

FFD

1500

1200

1000

0,001000

1,0

Q min

1404,9

121385,5

44,3

FFD

1500

1200

1000

0,001000

1,0

V1

L2

V2

L3

V3

(m/s)

(m)

(m/s)

(m)

(m/s)

(m)

(m)

(m)

7280

1,01

490

1,58

1980

2,28

74,00

56,20

17,80

7280

0,80

490

1,24

1980

1,79

70,00

59,00

11,00

Cota mont. Cota jus. Dif cotas

A conduta adutora tem uma capacidade de transporte estimada entre 1,405 a 1,793
m3/s, podendo transportar um volume anual potencial estimado em cerca de
44 x 106 m3 a 57 x 106 m3 dependendo da variação de cotas entre a cisterna da ETA e a
Casa de Águas.
Se considerarmos o funcionamento das 2 condutas adutoras verifica-se que será
possível aduzir a soma dos caudais referidos anteriormente disponibilizando assim
uma capacidade de transporte bastante considerável e que se apresenta de
seguida:

Quadro 7 – Conduta Adutora Existente e Nova Conduta Adutora. Caudais aduzidos

O sistema adutora fica assim preparado para uma capacidade de transporte
estimada entre 1,909 a 2,437 m3/s, podendo transportar um volume anual potencial
estimado em cerca de 60×106 m3 a 77×106 m3 dependendo da variação de cotas entre a
cisterna da ETA e a Casa de Águas.
8.2.3 CAUDAIS ESTIMADOS PARA OS DIVERSOS CENÁRIOS DE OPERAÇÃO
Tendo presente que a conduta adutora existente necessita de intervenção,
avaliaram-se cenários que permitam a otimização do fornecimento de caudal mas
possibilitando que os trabalhos de reabilitação da conduta adutora existente se
realizem de forma faseada.
No projeto está prevista a interligação, no futuro, da conduta adutora nova à
existente sensivelmente ao km 5+350 (numa câmara de válvulas existente) pelo
que se consideram quatro cenários, para além dos dois que consideram o
funcionamento de cada conduta independentemente, já que nos nós de ligação de
cada conduta serão previstas três válvulas de seccionamento, possibilitando assim
uma diversidade de situações de operação.
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De seguida apresenta-se a representação esquemática dos seis cenários, com a
indicação dos caudais estimados para a situação de máxima disponibilidade de
cotas.
CENÁRIO 1
Este cenário considera o funcionamento da nova conduta adutora (DN 800) desde a
ETA de Morgavel até ao seu término na Casa de Águas.

Figura 56 – Esquema de funcionamento e caudais associados ao cenário 1

CENÁRIO 2
Este cenário considera o funcionamento da conduta adutora existente (DN 1500/
DN1000/DN1200) desde a ETA de Morgavel até ao seu término na Casa de Águas.

Figura 57 – Esquema de funcionamento e caudais associados ao cenário 2

CENÁRIO 3
Este cenário considera o funcionamento em paralelo das duas condutas até ao
referido ponto de interligação. A partir daí considera-se só o funcionamento da nova
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conduta adutora DN 800 permitindo assim os trabalhos de reabilitação da conduta
adutora existente desde esse ponto até ao seu término na Casa de Águas.

Figura 58 – Esquema de funcionamento e caudais associados ao cenário 3

CENÁRIO 4
Este cenário considera o funcionamento em paralelo das duas condutas até ao
referido ponto de interligação. A partir daí considera-se só o funcionamento da
conduta adutora existente.

Figura 59 – Esquema de funcionamento e caudais associados ao cenário 4

CENÁRIO 5
Este cenário considera o funcionamento só da nova conduta adutora em DN 800 no
1º troço. No 2.º troço considera-se o funcionamento das duas condutas.
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Este cenário permite os trabalhos de reabilitação da conduta adutora existente no 1º
troço, ou seja desde a cisterna de água da ETA até ao ponto de interligação.

Figura 60 – Esquema de funcionamento e caudais associados ao cenário 5

CENÁRIO 6
Este cenário considera o funcionamento só da conduta adutora existente em DN
1500 no 1.º troço. No 2.º troço considera-se o funcionamento das 2 condutas.

Figura 61 – Esquema de funcionamento e caudais associados ao cenário 6
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8.3

ANÁLISE DE GOLPE DE ARIETE

8.3.1

OBJETIVO

No presente capítulo pretende-se analisar e definir os tempos de fecho das
válvulas de seccionamento localizadas na câmara de ligação entre as condutas e na
câmara de ligação à Casa de Águas para os diversos cenários atrás descritos, de
modo a minimizarem-se as sobrepressões associadas.
Na operação destas válvulas e definição dos atuadores elétricos devem ser tidos
em conta os valores que abaixo se apresentam.

8.3.2 CRITÉRIOS GERAIS
O estudo do golpe de aríete foi desenvolvido por aplicação do programa de cálculo
automático HAMMER V8i, que permite o estudo dos regimes transitórios em
pressão, com um algoritmo de cálculo baseado no método das características, com
intervalos de tempo pré-fixados (http://www.bentley.com/en-GB/Products/HAMMER/).
As principais hipóteses de cálculo incluem:
•

celeridades fixas para cada tipo de material/diâmetro da condutas,
independentes da pressão;

•

perdas de carga calculadas admitindo um regime permanente tangente;

•

modelação do comportamento do ar no interior de reservatórios
hidropneumáticos

pela equação politrópica PVn=constante, tendo-se

admitido n = 1,2.

No cálculo das perdas de carga contínuas utilizou-se a fórmula de CoolebrokWhite\ Darcy-Weisbach considerando-se os diâmetros internos, rugosidade
absoluta (ε [mm]) e celeridades apresentados no Quadro seguinte.
Quadro 8 – Parâmetros considerados na análise de golpe de aríete

Betão

Rugosidade
absoluta (mm)
1,0

Celeridade
(m/s)
1146,35

Betão

1,0

1158,26

DN (mm)

Dinterno (mm)

Material

1500

1500

1200

1200
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1000

1000

Betão

1,0

1174,69

800

800

FFd

0,3

1036,16

No Anexo II apresentam-se os resultados dos diversos cenários considerando o
tempo mínimo de fecho das válvulas de secionamento localizadas na Câmara de
Ligação entre Condutas e na Câmara de Ligação à Casa de Águas.
8.3.3 SÍNTESE DOS RESULTADOS
No quadro seguinte apresentam-se os tempos mínimos de fecho das válvulas de
secionamento localizadas na Câmara de Ligação entre Condutas e na Câmara de
Ligação à Casa de Águas para os diversos cenários de operação.

Quadro 9 – Síntese da análise aso tempos de fecho das válvulas
Tempo de
Conduta Designação fecho da
adutora da válvula válvula
(minutos)

Cenário

Câmara

1

Ligação à Casa de Águas

Nova

VSCAN

3

-

2

Casa de Águas

Existente

VSCAE

3

Válvula existente

3

Ligação entre Condutas

Nova

VSN2

4

Válvula a instalar a jusante da ligação

4

Ligação entre Condutas Existente

VSE2

4

Válvula existente

5

Ligação entre Condutas

VSN1

3

Válvula a instalar a montante da ligação

6

Ligação entre Condutas Existente

VSE1

5

Nova válvula a instalara a montante da ligação

Nova

Observações

As designações da válvula constam dos esquemas relativos aos diversos cenários.
Como se pode constatar os tempos de fecho são adequados a este tipo de
equipamentos que devem ser escolhidos tendo em conta estes valores de
referência.
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9

DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL E DE VERIFICAÇÃO DA
DEFORMAÇÃO DIAMETRAL DA TUBAGEM

No Anexo III apresentam-se os resultados do dimensionamento estrutural e da
verificação da deformação diametral da nova conduta adutora Pressão, por
aplicação da Teoria de Marston, para as alturas mínima e máxima previstas no
projeto.
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10 DIMENSIONAMENTO DO COMPRIMENTO DAS JUNTAS TRAVADAS
Para conseguir este objetivo a mobilização do atrito ao longo da tubagem pode ser
calculado pelo “Método de Alabama” que quantifica o atrito solo/tubo gerado por
tubos com comprimentos de 6 metros mais boca.
No Anexo IV apresentam-se os resultados da verificação dos impulsos resultantes
das curvas previstas em projeto e do respetivo comprimento de tubagem que
compense esses esforços.
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11 DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL. BETÃO ARMADO E
ESTRUTURAS METÁLICAS
No Anexo VIII apresenta-se a memória descritiva e justificativa com os respetivos
os cálculos relativos ao dimensionamento estrutural das diversas obras.
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12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, AUTOMAÇÃO E COMUNICAÇÕES
12.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS
O presente capítulo refere-se às instalações elétricas a construir nas seguintes
instalações:
•

ETA de Morgavel – Câmara de Medidor de Caudal no recinto da ETA, km 0+000;

•

Câmara (de válvulas) de ligação entre as condutas, km 5+349;

•

Câmaras (de válvulas) da Travessia sob EN120-4, Montante e Jusante,
km=8+251 e km 8+339;

•

Câmara de Medidor de Caudal à chegada da Casa de Águas, km 9+225;

•

Câmara (de válvulas) de Ligação da Casa das Águas, km=9+479;

•

Comunicações e infraestrutura de Fibra Ótica;

•

Sistema de Automação;

•

Integração no Centro de Comando existente.

Serão constituídas fundamentalmente por ramal de alimentação em baixa tensão,
uma infraestrutura para ligação à rede, quadro elétrico para proteção, comando,
automação e comunicações, instalações de iluminação, tomadas e acionamentos,
rede de cabos e rede de terras.
De forma a otimizar custos, onde possível optou-se por alimentar as
infraestruturas a partir de instalações existentes, como apresentado abaixo:
•

ETA de Morgavel – Câmara de Medidor de Caudal no recinto da ETA, km 0+000;
Alimentação proveniente do QE1-Barramento socorrido, situado no Edifício 1 da
ETA de Morgavel;

•

Câmara (de válvulas) da Travessia sob EN120-4, Jusante, km=8+339;
Alimentação proveniente do QE CVM, situado na Câmara (de válvulas) sob a
Travessia sob a EN120-4, Montante, km=8+251;

•

Câmara (de válvulas) de Ligação à Casa das Águas, km=9+479;
Alimentação proveniente do QE Reservatório de Monte Chãos, situado no
Reservatório de Monte Chãos.
Esta alimentação já existe, através de um cabo XAV 5G2,5. O mesmo será
substituído por um cabo XAV 5G10 por forma a garantir o aumento de potência
necessário e salvaguardando os limites de quedas de tensão permitidos.
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•

Câmara de Medidor de Caudal à chegada da Casa de Águas, km 9+100;
Alimentação proveniente da Câmara (de válvulas) de ligação à Casa das Águas,
km=9+479, situado na Casa de Águas.

Deverão ser instalados ramais em BT para as seguintes instalações:
•

Câmara (de válvulas) de ligação entre as condutas, km 5+349:
Potência a contratar 10.35 kVA;
Distância do Ramal considerado 600 metros;

•

Câmara (de válvulas) da Travessia sob a EN120-4, Montante, km=8+251:
Potência a contratar 10.35 kVA;
Distância do Ramal considerado 30 metros.

No dimensionamento das instalações observou-se o prescrito na legislação
portuguesa aplicável e em vigor, nomeadamente as RTIEBT.

12.2 ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA COM RAMAL DE BT
Para as instalações onde será necessário instalar ramal em BT e na ausência de
informação do distribuidor de energia, considerou-se que a alimentação de energia
elétrica à Câmara (de válvulas) de ligação entre as condutas, km 5+349 e Câmara
(de válvulas) da Travessia sob a EN120-4, Montante, km=8+251será feita por dois
ramais em baixa tensão a estabelecer a partir de infraestruturas de rede existentes
em ambos os locais.
A ligação dos ramais de alimentação será feita numa portinhola P100, equipada com
seccionador fusível tripolar e fusíveis tamanho 22x58 de 40A do tipo gG. A
portinhola terá uma barra para ligação do neutro. Respeitará a norma EDP DMAC62-807/N. Para o contador de energia será instalada uma caixa em PVC com visor
para leitura pelo exterior.
Será instalado um quadro geral que receberá alimentação dessa portinhola e que
fará a distribuição de energia para todos os consumidores de energia.
O ramal de energia e o pedido de viabilidade da potência requerida será solicitada á
empresa distribuidora de energia e todos os custos com os mesmos estão incluídos
na empreitada.
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12.3 POTÊNCIAS A CONSIDERAR
As potências a considerar para as instalações resumem-se a atuadores de
válvulas, ventiladores, bombas de drenagem, instalações de iluminação e tomadas,
instrumentação, comando e automação.
Os consumidores de maior potência são os atuadores das válvulas, com potências
estimadas de P = 2,0 kW, In = 3,6 A. Considerando uma situação extrema em que nas
instalações com 3 atuadores estes funcionem em simultâneo, teremos um
consumo máximo de 6,0 kW, com um cos ϕ = 0,8 teremos uma potência máxima de
7,5 kVA.
Assim sendo todas as instalações com mais de uma válvula ou que alimentem
outras instalações foram dimensionadas para 10,4 kVA e as restantes para 6,9 kVA.
•

ETA de Morgavel – Alimentação QE1 ETA; Potência prevista = 6,9 kVA;

•

Câmara (de válvulas) de ligação entre as condutas, km 5+349 – Alimentação
Ramal BT; Potência prevista = 10,4 kVA;

•

Câmara (de válvulas) da Travessia sob a EN120-4, Montante, km=8+251 –
Alimentação Ramal BT; Potência prevista = 10,4 kVA;

•

Câmara (de válvulas) da Travessia sob a EN120-4, Jusante, km=8+339 –
Alimentação QE Camara de Montante; Potência prevista = 6,9 kVA;

•

Câmara de Medidor de Caudal à chegada da Casa de Águas, km 9+225 –
Alimentação QE Camara Casa das Águas; Potência prevista = 6,9 kVA;

•

Câmara (de válvulas) de ligação à Casa das Águas, km=9+479 – Alimentação QE
Reservatório de Monte Chãos; Potência prevista = 10,4 kVA.

12.4 QUADROS ELÉTRICOS
Geral
Os Quadros deverão estar de acordo com a legislação em vigor, nomeadamente no
constante no RTIEBT (Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão),
estando providos de equipamentos que permitam o corte e proteção dos
equipamentos, bem como a proteção de pessoas contra contactos indiretos.

Prescrições construtivas dos quadros
Os quadros deverão ser de acesso frontal com portas com chave tipo armário para
fixação mural. A entrada e saída de cabos será realizada pela parte inferior do
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quadro, sendo o respetivo índice de proteção não inferior a IP54 e o índice de
robustez IK10. Os quadros serão de Classe II de isolamento.
Os quadros deverão ter dimensões adequadas, de modo a garantir uma disposição
correta e lógica dos equipamentos a instalar no seu interior, separando por dois
painéis, o equipamento de comando do equipamento de potência.
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Os quadros serão em poliéster reforçado.
O quadro deverá ser preferencialmente em poliéster reforçado com fibra de vidro,
para fixação saliente, cor RAL7035, de tipo normalizado e homologado, originário de
fabricante de reconhecida qualidade e com implantação no mercado nacional.
Os quadros deverão ser de tipo normalizado, de um fabricante de reconhecida
qualidade, de construção modular, permitindo assim o aumento ou alteração
destes, sempre que necessário, utilizando acessórios normalizados.
A estrutura dos quadros será de elevado grau de rigidez; não será sensível a
deformações ou oscilações provocadas pela manobra da aparelhagem
eletromecânica.
Os quadros disporão de barramentos em cobre eletrolítico nu, constituídos por
barras de fase, neutro e terra, sendo as duas últimas de secção não inferior a
metade da secção das barras de fase. Estas deverão ser dimensionadas para a
corrente permanente indicada nos desenhos.
Os barramentos serão protegidos contra contactos diretos por painel em acrílico
transparente.
Os barramentos deverão ser adequadamente fixados a isoladores não
higroscópicos, devendo poder resistir aos esforços eletrodinâmicos resultantes da
corrente de curto-circuito indicada nos desenhos.
Os condutores de ligação deverão ser convenientemente fixados e arrumados em
calhas.
Os quadros serão dimensionados de modo albergar todo o equipamento previsto
garantindo o seu fácil acesso e deve ser previsto, no mínimo, 30% de espaço de
reserva para futuras ampliações.
O quadro deverá possuir placa ou identificação geral na qual deverão constar as
seguintes indicações:
•

Sigla de identificação do quadro;

•

Nome ou marca de fabrico do construtor;

•

Designação do tipo ou número de identificação;

•

Conformidade com IEC-439-1;

•

Tensão nominal de serviço e de isolamento (Un);

•

Corrente nominal (In);

•

Intensidade de corrente admissível em curto-circuito (Icc);

•

Regime de neutro;
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•

Índice de proteção (IP).

Deverão ser executados os seguintes ensaios:
•

Continuidade elétrica e resistência aos curto-circuitos de proteção;

•

Cablagem, funcionamento elétrico;

•

Isolamento;

•

Medidas de proteção.

Aparelhagem a instalar nos quadros
A aparelhagem a instalar nos quadros eléctricos será a necessária, de modo a
cumprir o estabelecido nos esquemas unifilares e nos princípios de comando e
sinalização de funcionamento dos diversos equipamentos, bem como especificação
técnica do equipamento do quadro elétrico, obedecendo sempre ao estipulado nas
normas CEI e CEE em vigor.
Os sinalizadores serão do tipo LED e funcionarão à tensão de 24Vcc, utilizando
sempre que necessário transformadores para tal. Deverá ser sempre possível
comandar a instalação em manual em caso de avaria do autómato, através do
comando a integrar nos atuadores das válvulas.
Serão instalados no quadro proteções contra sobretensões de classe I,
tetrapolares, com contacto de sinalização. Serão instalados nas 3 fases e neutro.
A aparelhagem que equipará o quadro deverá ter calibres segundo o esquema
unifilar.
Para garantia de alimentação socorrida, nomeadamente para alimentação do
autómato e consola, comunicações em caso de defeitos ou de falta de energia, será
instalada uma fonte de tensão contínua, constituída por será um conjunto
carregador-bateria de 24V, e bateria de 24V/14Ah ou 2x(12V/14Ah).

12.5 CABOS ELÉTRICOS
Os cabos a utilizar estão definidos quanto a tipo, secção, traçados e modos de
instalação, nas peças desenhadas.
Os cabos elétricos de potência com condutores em cobre são do tipo XV ou XAV-..
(0.6/1Kv), Isolados a PEX com bainha exterior de cor preta e as secções:
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•

Iluminação 3G1,5 mm2 e 5G1,5 mm2

•

Tomadas 3G2,5 mm2

•

Força motriz 3G2,5 mm2 (Mínimo)

•

Ramais e interligação de QE’s 5G10 ou 5G6

Os cabos elétricos de comando com condutores em cobre são do tipo Olflex ou
LiYCY de acordo com a lista de cabos apresentadas nas peças desenhadas.
As secções dos cabos devem estar de acordo com o indicado nas peças
desenhadas.

12.6 CANALIZAÇÕES ELÉTRICAS
As canalizações elétricas a executar compreenderão as ligações a partir dos
quadros aos equipamentos elétricos e eletromecânicos, instrumentos de controlo,
às tomadas e armaduras de iluminação.
Os cabos a usar no interior serão instalados em calha técnicas em PVC com tampa,
cor cinzenta, instaladas na vertical sobre as paredes ou em tubo VD fixo á parede.
As calhas devem ser equipadas com separador, para permitir a separação dos
cabos de potência e comando.
As prumadas para a descida para a aparelhagem de comando e tomadas serão
efetuadas em tubo VD fixo às paredes, com terminação em caixas de aparelhagem
salientes.
Os pormenores do traçado de cabos de potência e comando ficarão a cargo do
empreiteiro, observando-se os encaminhamentos indicados nas peças desenhadas
do projeto.
As calhas técnicas a instalar deverão ser do tipo PVC com tampa, cor cinzento
sendo as ligações e fixações realizadas com acessórios específicos. Foram
dimensionadas de modo a que os cabos a instalar se disponham numa só camada.
O cabo de interligação entre a Câmara de montante e a Câmara de jusante na
Travessia sob a EN 120-4 será instalado na calha técnica plástica dentro das
câmaras e protegido por tubo VD40 na passagem no túnel de interligação entre as
caixas. Este será fixo á conduta através de cintas em aço inox em posição a definir
em obra.
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O cabo de interligação entre o Reservatório de Monte Chãos e a Casa de Águas e
entre esta e a Câmara do medidor de caudal será instalado em vala (cabo do tipo
XAV), a uma profundidade mínima de 0,4 m, de acordo com o desenho 35.

12.7 ILUMINAÇÃO INTERIOR
As armaduras para iluminação normal interior serão de quatro tipos de acordo com
as peças desenhadas, instaladas a uma altura de 2 metros e com as seguintes
características mínimas:
•

Tipo F1 – Armadura estanque led, com 122.3x8.7cm, potência 20 W, cor 83, com
um fluxo luminoso de 2200 lm, IP não inferior a 65 como indicado nas peças
desenhadas.

•

Tipo F2 – Armadura estanque led, com 66.1x8.7cm, potência 17 W, cor 83, com um
fluxo luminoso de 1800 lm, IP não inferior a 65 como indicado nas peças
desenhadas.

O comando das armaduras será feito por interruptores de montagem encastrada,
unipolares, comutadores de lustre e comutadores de escada, 230V, 10A, IP não
inferior a 55, como indicado nas peças desenhadas.
Os circuitos de iluminação normal serão complementados com circuitos de
iluminação de emergência para indicação das saídas de segurança, realizados com
blocos autónomos, que garantam um nível de iluminância médio de cerca de 0,5 lux
no pavimento. Os blocos autónomos serão dotados de duas lâmpadas de 8W e terão
uma autonomia de 2 horas. Os blocos autónomos situados sobre as portas terão um
pictograma com identificação de “saída”.
Os níveis de iluminação normal a obter serão de 200 lux.

12.8 TOMADAS DE USOS GERAIS
Serão instaladas tomadas monofásicas 230Vac, 16A, tipo Schuko, de montagem
saliente e tomadas trifásicas 400Vac com 3P+N+T, 16A e índice de proteção não
inferior a IP55.
As tomadas deverão ser instaladas a cerca de 1,20m do pavimento.
A localização das tomadas consta das peças desenhadas.
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12.9 REDE DE TERRAS
Em todas as instalações serão estabelecidas terras de proteção para instalação de
utilização para reforço da ligação de terra.
A rede de terras de proteção será constituída por anel em cobre nu, elétrodos
individuais, interligados, em número que permita que se garanta, mesmo em época
seca, uma resistência de terra menor ou igual a 10 Ohm.
O barramento de terra do quadro elétrico e todas as massas metálicas da
instalação de utilização serão ligadas à rede de terras de proteção. Todos os
elementos metálicos da câmara terão ligações equipotenciais.
O sistema de terras é constituído por:
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•

Elétrodos de terra de proteção;

•

Cabo de cobre nu 35 mm2;

•

Condutores V (Verde/amarelo) de proteção e equipotencialização.

PROTEÇÃO DAS INSTALAÇÕES

Na elaboração do projeto elétrico foram levadas em linha de conta as disposições
regulamentares relativas à proteção contra sobre intensidades (sobrecargas e
curto-circuitos), nomeadamente a definição dos aparelhos de proteção
considerados nos diversos quadros, de acordo com os esquemas unifilares
constantes das peças desenhadas.
Os diversos calibres preconizados para estes equipamentos foram determinados
para os circuitos de iluminação e tomadas tendo em conta as características dos
cabos respetivos e, para os restantes circuitos, tendo em consideração a carga que
alimentam.
Foi igualmente acautelada a seletividade entre os diversos aparelhos quando
ligados em cascata, de forma a limitar disparos de disjuntores posicionados não
imediatamente a montante dos circuitos em defeito. O seu poder de corte foi
definido tendo em conta as máximas correntes de curto-circuito esperadas no
barramento de cada um dos quadros.
Para assegurar a proteção dos equipamentos contra sobretensões,
independentemente da sua origem, considerou-se a instalação de descarregadores
de sobretensões no quadro elétrico, os quais deverão proteger as fases e o neutro.
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PROTEÇÃO DE PESSOAS

A proteção de pessoas tem em vista dois aspetos:
•

Contatos diretos

•

Contatos indiretos

Proteção contra contactos diretos
A proteção contra contactos diretos será assegurada pelo isolamento ou
afastamento das partes ativas, garantindo a não existência de riscos de contacto
com as partes ativas dos equipamentos elétricos como tal não haverá peças sob
tensão à vista ou passíveis de serem tocadas e todos condutores serão isolados.
Serão colocados anteparos, recobrimento das partes ativas com isolamento
apropriado e de um modo geral pela aplicação das disposições regulamentares,
nomeadamente a secção 48 das RTIEBT.
Proteção contra contactos indiretos
Para a proteção de pessoas contra contactos indiretos serão normalmente
utilizadas as proteções de máximo de intensidade dos circuitos. Para o efeito foram
tidas em consideração as correntes mínimas de defeito e o tipo e calibre das
proteções.
Serão
utilizadas
proteções
sensíveis
às
correntes
diferenciais/residuais de defeito.
O regime de neutro escolhido foi o TT, que corresponde à ligação direta do neutro à
terra de serviço e das massas à terra de proteção e a utilização de um aparelho de
proteção de corte automático.
Assim, a proteção será assegurada por dispositivos sensíveis à corrente diferencial
residual de elevada ou média sensibilidade (30 mA, 300 mA e 500 mA), os quais são
sensíveis à corrente de defeito que se fecha pelo circuito de terra.
Todas as massas metálicas dos diversos equipamentos serão ligadas à terra, de
forma a evitarem-se os acidentes causados por contactos indiretos.
Deverá ser garantido a ligação do Quadro elétrico ao amovível da rede de terras á
rede de terras com um cabo do tipo V com cor verde/amarelo e de secção não
inferior a 16 mm2, bem como incluir nova instalação de terras de acordo com peça
desenhada.
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CLASSIFICAÇÃO DE LOCAIS

De acordo com as RTIEBT, secção 32, os locais da instalação classificam-se de
acordo com o baixo exposto.
Os locais são classificados quanto ao ambiente da seguinte forma:
•

Temperatura ambiente (AA4);

•

Condições climáticas (AB4);

•

Altitude (AC1);

•

Presença de água (AD3);

•

Presença de sólidos (AE1);

•

Presença de substâncias corrosivas ou poluentes (AF1).

Quanto a ações mecânicas os locais são classificados como:
•

Impactos (AG1);

•

Vibrações (AH1).

Relativamente às utilizações os locais são classificados como:
•

Competência das pessoas (BA4);

•

Resistência do corpo humano (BB2);

•

Contactos das pessoas com potencial da terra (BC3);

•

Evacuação das pessoas em caso de emergência (BD2);

•

Natureza dos produtos tratados ou armazenados (BE1).

Na construção dos edifícios:
•

os materiais de construção têm classificação CA1;

•

a estrutura tem classificação CB1.

O índice de proteção adotado para os equipamentos e materiais é:
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•

IP54 IK10 (local do quadro elétrico);

•

IP55 IK07 (restantes locais).

CÁLCULOS E DIMENSIONAMENTO DAS CANALIZAÇÕES

Para cálculo das canalizações teve-se em conta os seguintes aspetos:
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•

Dimensionamento das canalizações de acordo com o cálculo da queda de
tensão máxima admissível (Secção 525 RTIEBT);

•

Dimensionamento das canalizações e respetiva proteção contra as
sobrecargas (Secção 433 RTIEBT);

•

Considerado que a temperatura máxima da alma condutora dos cabos com
isolamento em polietileno reticulado é de 90°C (Secção 523, Quadro 52A,
RTIEBT);

•

No caso dos cabos com isolamento a PVC, a temperatura máxima da alma
condutora é de 70ºC (Secção 523, Quadro 52A, RTIEBT).

•

Na definição do tipo de cabo foi tido em conta o tipo de instalação (serviço
público ou particular) e os cabos disponíveis no mercado.

•

O dimensionamento das canalizações contra sobrecargas foi efetuado tendo
em conta as potências instaladas e as condições de instalação.

•

O dimensionamento de todas as canalizações, de acordo com os critérios
gerais acima indicados e específicos por tipo de instalação que a seguir se
indicam, encontra-se resumido num quadro incluído no Anexo IX.

Cálculo da Queda de Tensão Máxima Admissível
Para dimensionamento das quedas de tensão nos cabos teve-se em conta as
potências a instalar, ver desenhos quadros elétricos, as distâncias e tipo de
equipamento a utilizar.
De acordo com a secção 525 do RTIEBT temos que a queda de tensão entre a origem
da instalação e qualquer ponto de utilização, expressa em função da tensão nominal
da instalação, não deve ser superior aos valores indicados no quadro 520.
Quadro 10 - Quadro 520 (do RTIEBT) – Quedas de tensão máximas admissíveis
Utilização

Iluminação

Outros usos

A - Instalações alimentadas diretamente a partir de
uma rede de distribuição (pública) em baixa tensão

3%

5%

B - Instalações alimentadas a partir de um Posto de
Transformação MT/BT(1)

6%

8%

(1) - Sempre que possível, as quedas de tensão nos circuitos finais não devem exceder os
valores indicados para a situação A. As quedas de tensão devem ser determinadas a partir
das potências absorvidas pelos aparelhos de utilização com os fatores de simultaneidade
respetivos ou, na falta destes, das correntes de serviço de cada circuito.
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Para canalizações em que a secção do condutor de fase seja igual à do condutor
neutro, as quedas de tensão podem ser determinadas a partir da expressão
seguinte:
=

×(

× ×

+ ×

× !"#) × $%

∆ = '' (

'

em que:
•

u é a queda de tensão, expressa em volts;

•

Δu é a queda de tensão relativa, expressa em percentagem;

•

Uo é a tensão entre fase e neutro, expressa em volts;

•

b é um coeficiente igual a 1 para os circuitos trifásicos e a 2 para os monofásicos
(os circuitos trifásicos com o neutro completamente desequilibrado, isto é, com
uma só fase carregada, são considerados como sendo monofásicos);

•

ρ1 é a resistividade dos condutores à temperatura em serviço normal, isto é,
1,25 vezes a resistividade a 20°C (0,0225 Ω.mm²/m para o cobre e 0,036
Ω.mm²/m para o alumínio);

•

L é o comprimento simples da canalização, expresso em metros;

•

S é a secção dos condutores, expressa em milímetros quadrados;

•

cosϕ é o factor de potência (na falta de elementos mais precisos, pode ser
usado o valor cosϕ=0,8 e, consequentemente, senϕ= 0,6);

•

λ é a reactância linear dos condutores (na falta de outras indicações pode ser
usado o valor 0,08 mΩ/m);

•

IB é a corrente de serviço, expressa em amperes.

Para os circuitos de tensão reduzida, os valores indicados no Quadro 520 podem
não ser respeitados desde que os equipamentos possam funcionar corretamente à
tensão a que ficam alimentados.

Cálculo das Proteções Contra Sobrecargas
Para dimensionamento das proteções contra sobrecargas, utilizou-se o método
descrito na secção 433 do RTIEBT, considerando de acordo com o apresentado nos
desenhos do quadro elétrico proteções para os circuitos com disjuntor.
Foram previstos dispositivos de proteção (Disjuntores) que interrompam as
correntes de sobrecarga dos condutores dos circuitos antes que estas possam
provocar aquecimentos prejudiciais ao isolamento, às ligações, às extremidades ou
aos elementos colocados nas proximidades das canalizações.
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As características de funcionamento dos dispositivos de proteção das canalizações
contra as sobrecargas devem satisfazer, simultaneamente, às duas condições
seguintes:

*+ ≤ *- ≤ *. e */ ≤ 1.45 *.

em que:
•

$% é a corrente de serviço do circuito, em amperes;

•

$2 é a corrente admissível na canalização, em amperes;

•

$" é a corrente estipulada do dispositivo de proteção, em amperes;

•

$3 é a corrente convencional de funcionamento, em amperes.

Na prática $3 é igual:
•

à corrente de funcionamento, no tempo convencional, para os disjuntores;

•

à corrente de fusão, no tempo convencional, para os fusíveis do tipo gG.

Sendo que:
/

. *- ≤ 1.45 *.

em que / é a relação entre o valor da corrente */ que garante o funcionamento
efectivo do dispositivo de protecção e a sua corrente estipulada *- (ou, para os
disjuntores com regulação, o valor da corrente de regulação - *4 )
O valor de / depende da natureza do dispositivo de protecção, assumindo, na
situação prevista em projecto, os valores seguintes :
- Disjuntores:
•

/

= 1,45 para os disjuntores modulares (EN 60898)

•

/

= 1,30 para outros disjuntores

Nota: A figura seguinte traduz esquematicamente as condições indicadas nesta
regra.
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Figura 62 - Quadro 43GA (do RTIEBT) – Coordenação entre os condutores e os dispositivos de
proteção

NOTA: Cálculos de validação encontram-se resumidos no quadro do Anexo IX.
Cálculo das Protecções Contra Curto-Circuitos
A proteção contra curto-circuitos será, de acordo com a Secção 434.3 das RTIEBT,
garantida através da utilização de dispositivos de proteção com poder de corte não
inferior à corrente de curto-circuito presumida no ponto da instalação e
obedecendo ao definido na Secção 433 das RTIEBT.
NOTA: Cálculos de validação encontram-se resumidos no quadro do Anexo IX.
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CONDIÇÕES TÉCNICAS

Todos os equipamentos e materiais a utilizar deverão ser de marcas de reconhecida
qualidade, normalizados e homologados e devem estar em bom estado de
conservação.
Deverá proceder-se à identificação e marcação de acordo com o indicado nas
Regras Técnicas na secção 514.
Na execução da instalação devem ser observadas as regras da arte e cumprir o
estabelecido nos regulamentos e recomendações nacionais em vigor.

12.15

NORMAS

As instalações elétricas deverão ser executadas de acordo com as presentes
condições construtivas e de funcionamento e deverá ser observado o prescrito na
legislação portuguesa aplicável e em vigor, nomeadamente:
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•

Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão;

•

Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em
Baixa Tensão;

•

Normas Portuguesas;

•

CEI, CENELEC, VDE e Isso;

•

Regulamentos de Segurança e demais legislação aplicável;

•

Normas Portuguesas (NP);

•

Normas internacionais, sempre que a legislação nacional não contemplava as
áreas de intervenção pertinentes.
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AUTOMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

Os quadros elétricos (painel de comando e automação) serão equipados com
consolas gráficas de 5,7” a cores e autómatos programáveis, que terão por função o
controlo automático dos equipamentos e comunicação com o Centro de Comando
da ETA de Morgavel.
Os autómatos serão equipados com um conversor eletro-ótico e router GPRS para
comunicação com o centro de comando da ETA de Morgavel, de acordo com
desenho 44.
Instalações a equipar com autómatos de acordo com número de sinais definido no
Anexo IX:
•

ETA de Morgavel – Câmara de Medidor de Caudal no recinto da ETA, km 0+000;

•

Câmara (de válvulas) de ligação entre as condutas, km 5+349;

•

Câmara (de válvulas) da Travessia sob a EN120-4, Montante, km=8+251;

•

Câmara de Medidor de Caudal à chegada da Casa de Águas, km 9+100;

•

Câmara (de válvulas) de ligação à Casa das Águas, km=9+479;

A comunicação com o Centro de Comando da ETA de Morgavel será efetuada
através de fibra ótica (canal principal) e por UMTS / GPRS (canal redundante),
devendo para tal ser utilizado um router UMTS/GPRS. A AdSA para a solução
redundante fornecerá cartões que permitirão que as comunicações se efetuem na
APN desta. O router deverá ter 4G/HSPA com conexão RJ 45 com protocolo Modbus
TCP e PROFINET, porta interface RS232, tensão de entrada 8-30 Vcc, suporta NAT,
dynamic DNS, DHCP, IP transparente, suporta HSPA, CDMA2000 e EDGE, suporta
VPN (IPSec e SSL). Deverá ser fornecida e instalada uma antena exterior para
ligação ao router.
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A definição do equipamento ativo e passivo para a fibra ótica está definida em
capítulo específico.
Os autómatos programáveis a fornecer, instalar e programar, devem
obrigatoriamente ser de geração recente, e não podem estar descontinuados e/ou
com data anunciada de fim de ciclo de vida.
Esse autómato terá estrutura modular, sendo alimentado a 24VDC, tendo como
suporte físico de comunicações, portas série RS232C, RS485, RS422, CANBUS ou
ETHERNET e protocolo PROFINET e MODBUS TCP.
O número de entradas/saídas digitais e entradas/saídas analógicas consideradas e
garantido 30% de sinais estão definidas no Anexo IX.
O autómato deve ter no mínimo uma porta de comunicação Ethernet, uma porta de
comunicações Rs232/Rs485 e uma porta de programação.
No final deverão ser realizados testes de comissionamento e ensaios gerais.
Deverá ser instalado software e feita a programação do autómato em função das
definições do processo de funcionamento dos sistemas.
O presente sistema de automação permitirá de uma forma automática:
•
•
•
•

•

Comandar o equipamento instalado por forma a garantir um bom desempenho a
nível processual;
Determinar o arranque / paragem de cada equipamento;
Comunicar ao operador todas as situações de alarme e de avaria ocorridas;
A programação do autómato permite recolher, em tempo real, informações, tais
como: níveis, caudais, estado de funcionamento de cada equipamento e
respetivas avarias, etc.;
Parametrizar as variáveis associadas ao processo.

Toda a informação sobre o estado dos diversos órgãos será disponibilizada dos
seguintes modos:
Por Regulador de Carga:
•
•
•

Bateria Baixa;
Avaria;
Em produção.

Por Inversor 24Vcc/230Vca:
•
•

Avaria;
Possibilidade de comando remoto ON/OFF.
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Gerais 400/230Vca:
•

Falha de 400/230Vac;
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Analisador Energia (Comunicações Ethernet):
•
•
•
•
•

Tensões simples e compostas;
Correntes por fase;
Cos ϕ;
Potências (S,P e Q);
Energias (VA, W e Var);

Por Medidor de Caudal:
•
•
•
•

Disparo proteção QE;
Impulsos de totalização;
Avaria do medidor;
Caudal instantâneo – Sinal analógico.

Por atuador de válvula de seccionamento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Válvula motorizada - Disparo proteção QE;
Válvula motorizada Aberta
Válvula motorizada Fechada
Válvula motorizada em Anomalia
Válvula motorizada em Remoto
Válvula motorizada em Local
% abertura – Sinal analógico
Ordem de abertura
Ordem de Fecho

Por câmara:
•
•

Intrusão;
Inundação;

Para visualização dos estados e comandos a partir do quadro elétrico, estes serão
equipados com consolas gráficas do tipo painel tátil, a cores, com diagonal mínima
de 5,7” a cores, com porta Ethernet para comunicação com o autómato.
Instalações a equipar com consolas gráficas:
•

ETA de Morgavel – Câmara de Medidor de Caudal no Recinto da ETA, km 0+000;

•

Câmara (de válvulas) de ligação entre as condutas, km 5+349;

•

Câmara de Montante da Travessia sob a EN120-4, km=8+251;

•

Câmara de Medidor de Caudal à chegada da Casa de Águas, km 9+100;

•

Câmara de Ligação à Casa das Águas, km=9+479.
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MODO DE FUNCIONAMENTO E CARATERÍSTICAS DOS

EQUIPAMENTOS
Válvulas de Seccionamento
O atuador será alimentado a 400 Vac/50Hz. Deverá possuir módulo de potência e
comando, devendo este ultimo ser realizado a 24 Vcc. O comando das válvulas de
seccionamento será efetuada no local, sobre o atuador que deverá possuir
sinalizador de estado e posição e comandos de abertura/fecho, local/remoto. O
atuador será o responsável por garantir o comando e proteção da válvula no que
concerne a potência e comando.
Quando o comutador do atuador estiver na posição remoto será possível comandar
a válvula a partir do Quadro elétrico (Consola de visualização e comando).
A consola deverá ter um sinótico geral da instalação e de pormenor por cada órgão.
A janela de válvula de seccionamento deverá através de um comutador virtual
permitir selecionar o modo local e remoto. No modo local o comando será efetuado
através da consola e em modo remoto através do centro de comando.
Deverá ser previsto os comandos por ordem de abrir/fechar/parar e
posicionamento por Set-point em função da medida de posição.
Ventilador
As instalações não serão equipadas com ventilador, devendo no entanto ser
realizada toda a pré-instalação e terminada a mesma numa caixa de derivação a
instalar a uma altura de 1,5m.
O quadro elétrico ficará preparado para que no futuro o ventilador seja comandado
por programador horário de ciclo diário. Funcionará 15 minutos em cada hora. Terá
comando manual no programador.
A consola deverá ter um sinótico do órgão ventilador onde será possível verificar o
seu estado, números de manobras e tempo de funcionamento.
Bomba de drenagem
A bomba de drenagem será amovível e comandada por bóia integrada na bomba. O
circuito proveniente do QE será terminado em tomada schuko 230 Vac/16A, a
instalar na parede a uma altura de pelo menos 1,5m e na câmara de Bypass da Casa
de Águas a uma altura de 2 metros.
A consola deverá ter um sinótico do órgão Bomba de Drenagem onde será possível
verificar o seu estado e tempo de funcionamento.
Inundação
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As câmaras serão dotadas de interruptor do tipo Boia de nível de forma a
possibilitar o envio de alarme para o Centro de Comando.
Intrusão
As instalações serão dotadas de fins de curso de porta de forma a possibilitar o
envio de alarme para o Centro de Comando.
A consola deverá ter um sinótico de intrusão onde o operador poderá validar
mediante uma password o acesso á instalação. Com a password correta a
mensagem no Centro de Comando será “Alarme de Intrusão autorizada”. Caso num
espaço de 30 segundos após a abertura da porta não seja introduzida uma
password correta a mensagem no Centro de Comando será “Alarme de Intrusão
Não autorizada”.
Medidor de Caudal Eletromagnético
O Medidor de caudal será alimentado a 24 Vcc e disponibilizará no mínimo, ao autómato, os
sinais digitais de Totalização e Avaria e o sinal analógico de 4..20 mA com o valor
instantâneo de caudal.
Este será constituído por um elemento primário e um conversor, sendo que este ultimo
deverá ser instalado no mínimo a 1,5m de altura.

12.18

SISTEMA DE TELEGESTÃO

Atualmente já existe um Centro de Comando na ETA de Morgavel onde já está
integrado para além de outras instalações, o processo da ETA e o Reservatório de
Monte Chãos.
Serão integradas no Sistema de Supervisão existente todas as instalações
preconizadas no presente projeto, sendo necessário proceder a todos os ajustes
necessários por forma a suportar o novo sistema de automação e comunicações.
Deverá ser utilizada a simbologia e funcionalidades já implementadas no atual
Centro de Comando.
Não será efetuado qualquer upgrade de software, de licenciamentos ou do
hardware existente no Centro de Comando, devendo o concorrente considerar que
o número de tags existentes é suficiente para a inclusão das novas instalações.
O software SCADA existente é o Vijeo Citect V7.5.
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12.19

REDE DE COMUNICAÇÕES

Para a comunicação dos autómatos das instalações e o Centro de Comando da ETA
de Morgavel, preconizou-se uma rede de comunicações redundante.
A comunicação principal far-se-á através de fibra ótica e o canal de comunicações
redundante através da APN da AdSA, sendo para tal instalados routers em todas as
instalações exteriores á ETA e no Centro de Comando.
No desenho 44 podemos visualizar a arquitetura de rede pretendida. De salientar
que ao nível da fibra ótica também existirá uma redundância, tendo sido criado uma
solução com a fibra em anel que permitirá em caso de falha de energia ou avaria de
equipamentos de uma instalação que as outras se mantenham em comunicação.
Infraestrutura Passiva de fibra ótica
Será fornecido e instalado uma infraestrutura em Fibra Ótica, nomeadamente
cabos de fibra ótica e respetivas caixas de terminação, especificas para ambientes
industriais.
Para tal será criada uma infraestrutura de cabodutos e caixas de acordo com o
desenho 45.
A infraestrutura projetada está de acordo com o Manual ITUR 2.ª Edição e será
constituída pelos seguintes elementos:
•

Câmara de Visita do tipo CVR1
O projeto foi elaborado considerando bobines de fibra ótica com comprimentos
médios de 3 km. Assim sendo estão previstas a realização de 3 juntas de fibra
ótica. A localização destas deverá ser ajustada em obra de acordo com a dimensão
máxima da bobine de cabo de fibra ótica fornecido. Nos locais onde existam juntas
de cabo FO, deverá ser executada uma caixa retangular do tipo CVR1 com as
dimensões de (60x75x150 cm) e garantido uma reserva de cabo de pelo menos 25
metros para cada um dos lados.

•

Caixa de Passagem do tipo CVR0
O projeto foi elaborado considerando caixas de passagem com fundo roto,
afastadas no máximo de 100 metros ao longo da conduta e em mudanças de
direção com angulo superior a 30º. A localização destas deverá ser ajustada em
obra de acordo com o traçado da conduta. As caixas serão retangulares do tipo
CVR0 com as dimensões de (50x50x50 cm) e instaladas de acordo com o exposto
no desenho 45.
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Junto a cada instalação será instalada uma caixa de passagem, onde será feita a
derivação para dentro desta.

•

Tubo PEAD
O caboduto será executado com um tritubo com um diâmetro nominal mínimo de
40mm, de paredes lisas e cor preta.
Será fornecido e instalado um conjunto de três tubos com o mesmo diâmetro
(40mm), unidos solidariamente entre si, com paredes exteriores lisas e interiores
caneladas.
Devem ser evitadas as ligações entre tubos que não sejam realizadas em caixas,
no entanto se necessário, os tubos de polietileno de alta densidade (PEAD) podem
ser ligados através de acessórios electro-soldáveis. As ligações electrosoldáveis são caracterizadas pelo facto dos acessórios, também em PEAD,
possuírem resistências incorporadas que, por efeito de Joule, fundem as camadas
de material do acessório e dos tubos.
Deverá ser garantida a estanquicidade das uniões, quando existirem. Todos os
tubos não utilizados serão tamponados.
Junto a cada instalação será instalada uma caixa de passagem, onde será feita a
derivação para dentro desta. Para tal serão utilizados três tubos corrugados DN40
desde a caixa até ao interior da câmara. A subida deste será efetuada pela parede
(embebidos) e por forma a nunca comprometer a estanquicidade da câmara.

•

Travessias Aéreas
Na Travessia aérea da Junqueira e Esteira de Carvão da EDP, será utilizado tubo de
aço galvanizado de 1.1/2”, fixo á estrutura metálica de suporte da conduta.
Nas travessias aéreas deve ser garantido caixas de passagem no início e no fim
destas.
O tubo deverá ser fixado através de abraçadeiras metálicas galvanizadas ou em
inox á estrutura metálica que suporta a conduta
Deverá ser garantida a estanquicidade das uniões, quando existirem. Todos os
tubos não utilizados serão tamponados.

•

Valas
A vala a abrir para a instalação do tritubo deverá cumprir os seguintes requisitos:
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 Devem ser retirados do fundo da vala e do terreno de compactação, todas
as pedras e quaisquer outros detritos que possam danificar os tubos.
 A profundidade mínima de enterramento dos tubos será de 0,8m.
 Deve ser instalada uma fita de sinalização de cor verde a 25 cm de altura da
geratriz superior do tritubo.

•

Cabo de Fibra Ótica
O cabo de fibra ótica a aplicar será do tipo TON GZE L6x2U4ST ou A-DF(ZN)2Y2Y 2x6
com 12 fibras do tipo monomodo, ou equivalente. Será instalado no interior de uma
tubagem de proteção.
As suas características principais são:
 Tipo: p/ instalação em conduta
 Proteção: anti-humidade
 Bainha: Proteção anti-roedores
 Bainha exterior: polietileno
 Quantidade de fibras: 12
 A fibra ótica do tipo monomodo, matched clad, deverá estar de acordo com
ITU-T G.652. As suas características são:
o

Coeficiente de atenuação fibra cableada: p/1310 nm ≈ 0,40 dB/km

o

Coeficiente de atenuação fibra cableada: p/1550 nm ≈ 0,25 dB/km

o

Dispersão cromática: p/1310 nm ≈ 3,5 ps/(nm.km)

o

Dispersão cromática: p/ 1550 nm ≈ 20 ps/(nm.km)

o

Diâmetro do cladding: 125,0±2,0 μm

o

Erro de concentricidade núcleo –cladding: ≈ 1μm

o

Não circularidade do cladding: ≈ 2%

o

Diâmetro do revestimento primário: 245±10 μm

Em todos os troços de fibra ótica a instalar no interior das instalações em
caminhos de cabos e de forma a garantir uma proteção mecânica adicional,
preconiza-se, em troços retos, que o cabo de fibra ótica seja enfiado em tubo
isolante do tipo VD, igualmente a fornecer e instalar.
A manipulação do cabo deve ser sempre efetuada de forma a garantir que:
 Não são exercidas tensões indevidas;
 São evitadas as curvaturas acentuadas, arestas afiadas e tudo o que possa
esganar o cabo;
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 São respeitadas as tensões máximas de tração, e os raios mínimos de
curvatura;
 Nas extremidades nuas do cabo, são sempre utilizadas cápsulas termo
retrácteis, para proteger as pontas do cabo, a fim de evitar que a humidade
o pó e a sujidade entrem em contacto com as fibras.
 O raio de curvatura, durante a manipulação do cabo, não deve exceder o
indicado pelo fabricante. De uma forma geral, não deverá ser excedido um
raio de curvatura mínimo de 12x o diâmetro do cabo.
O instalador do cabo deve efetuar, de entre outras, as seguintes tarefas principais:
 Planeamento e coordenação dos trabalhos.
 Instalação do cabo de fibra ótica, sempre que possível, por sopragem.
 Deslocar o equipamento de instalação incluindo o compressor.
 Tração do cabo em caleiras e tubos (troços curtos).
 Soldadura das pontas aos chicotes.
 Ensaios.
Tipo de ensaios a realizar e relatórios a entregar na compilação final:
 ensaios de continuidade ótica
 ensaios de medição das perdas de inserção
Deverá ser realizada a certificação da instalação, incluindo a realização de ensaios
de continuidade e de caraterização de perdas de inserção (atenuação) de todas as
fibras, incluindo todos os acessórios, ferramentas e equipamentos necessários.
•

Repartidor de fibra ótica, de montagem mural, com capacidade mínima para 12 +
12 conectores do tipo SC/APC Duplex;
Serão fornecidos e instalados repartidores de fibra ótica nas seguintes
instalações e de acordo com os desenhos 44 e 45:
o

ETA de Morgavel – Centro de Comando;

o

ETA de Morgavel – Câmara de Medidor de Caudal no recinto da ETA,
km 0+000;

o

Câmara (de válvulas) de ligação entre as condutas, km 5+349;

o

Câmara (de válvulas) da Travessia sob a EN120-4, Montante, km=8+251;

o

Câmara de Medidor de Caudal à chegada da Casa de Águas, km 9+225;

o

Câmara (de válvulas) de ligação à Casa das Águas, km=9+479;

o

Reservatório de Monte Chãos.
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Os repartidores, caixas ou invólucros de terminação de fibra ótica a fornecer e
instalar ao lados dos quadros elétricos, completamente equipadas, com vista à
terminação e ligação da fibra ótica, deverão ter as seguintes características
mínimas:
o

Compatível para instalação em ambientes industriais;

o

Capacidade para 12 + 12 conectores do tipo SC/APC Duplex;

o

Admite-se que cada conjunto seja constituído por duas caixas de
terminação;

o

Conectores equipados com protetores para poeiras;

o

Para fixação mural;

o

Bucins compatíveis com os diâmetros dos cabos;

o

Equipado com bucins para amarração dos cabos, cassetes porta cabos,
organizadores de junções, área para armazenamento de pigtails e
conectores/adaptadores de fácil acesso, em número suficiente para as
fibras constituintes do cabo ou cabos a terminar;

o

IP 65;

o

Com chave;

o

Incluir todos os acessórios necessários;

o

2 patchcord duplex SC/APC com 3 metros para ligação ao Switch;

o

2 patchcord duplex SC/APC com 1 metro para patching;

Equipamento Ativo de fibra ótica
Para a comunicação entre instalações e Centro de Comando serão instalados e
parametrizados switch’s industriais gerenciados, que permitirão executar a
redundância na fibra. Estes serão instalados no interior do Quadro Elétrico – Painel
de Comando e Automação.
•

Switch Industrial Layer 2
Os switchs a fornecer e instalar, no sentido de operacionalizar a rede de
comunicações em anel, deverão ser do tipo industrial, com as seguintes
especificações mínimas:
 Switch industrial Layer 2 com gestão;
 (seis) ou mais portas RJ45 10/100/1000Base Tx;
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 2 (dois) ou mais slots Small Form Fator (SFP) 100/1000BaseSFP, ou
superior, equipados com pelo menos dois módulos interface ótico SFP
1000BaseSX, conector do tipo LC;
 Possibilidade de configuração em anel redundante, como pelo menos 16
hosts;
 Spanning Tree Protocol (STP, IEEE 802.1D-2004), Rapid Spanning Tree
Protocol (RSTP, IEEE 802.1w), Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP, IEEE
802.1s);
 Conformidade com as normas:
o

IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100BaseTx, 100BaseFX);

o

IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet, 1000BaseTx);

o

IEEE 802.3z
(Gigabit
1000BaseSX/LX/LHX/ZX);

o

IEEE 802.3x (Flow Control);

o

IEEE 802.1 Q (VLAN Tagging);

o

IEEE 802.1p (QoS);

o

IEEE 802.1 (Authentication);

o

IEEE 802.3ad (Port Trunk with LACP);

Ethernet

over

fiber

standard,

 Simple Network Management Protocol (SNMPv1/v2/v3);
 SNTP, NTP Server/Client;
 Web-based Management (HTTP/HTTPS);
 Gestão terminal por SSH;
 IP30;
 Temperatura de funcionamento: 0 a 60 ºC;
 Humidade relativa de funcionamento: 5 a 95% (sem condensação);
 Proteção EFT (Electrical Fast Transients): 2 kV;
 Proteção ESD (Electrostatic Discharge): 2 kV;
 Tensão de alimentação: 24 VDC;
 Montagem em cala DIN, de modo a ficar alojados nos quadros a fornecer.
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13 ARQUEOLOGIA
Em anexo a este documento (Anexo XIII) apresenta-se relatório mais detalhado
com os resultados da prospeção arqueológica efetuada na região em estudo e que
nos permite indicar aqui, os aspetos que consideramos mais relevantes.
O objetivo dos trabalhos arqueológicos passa pela identificação de eventuais
vestígios arqueológicos e/ou patrimoniais que possam vir a ser afetados pelo
empreendimento e proceder à sua caracterização científica e patrimonial;
Preconiza-se como medida de minimização o acompanhamento arqueológico em
todas as fases que impliquem revolvimentos de terras, tais como implantação de
estaleiros e de caminhos de acesso às frentes de obra, desmatações, escavações,
terraplanagens, depósitos e empréstimos de terras, entre outras, sendo que a
equipa efetuará o acompanhamento arqueológico integral e permanente das obras
da empreitada. O Acompanhamento Arqueológico deverá pois ser aplicado a todas
as atividades que impliquem a modificação atual dos solos. De entre estas
atividades destacam-se:
•
•
•

•

•

Todas as frentes de obra onde se inclui a abertura de acessos, a criação de
infraestruturas, a colocação de estaleiros, a instalação de equipamentos,
bem como todas as atividades que impliquem a movimentação de terras;
Nas operações de desmatação e desarborização (quando aplicável).
Nas situações onde estejam identificados valores patrimoniais situados na
proximidade de frentes de obra, estaleiros e acessos, devem os
responsáveis pelo Acompanhamento Arqueológico propor ao Dono de Obra e
à DGPC as medidas adequadas de modo a evitar eventuais danos indevidos
desses valores durante a fase de construção.
Em caso de identificação de vestígios arqueológicos durante o processo de
escavações mecânicas, o responsável pelo acompanhamento arqueológico
deverá contactar o Dono de Obra, DGPC e o empreiteiro com a finalidade de
determinar as devidas medidas de minimização a aplicar.
Todos os imóveis, edifícios com valor histórico e patrimonial e sítios
arqueológicos não incluídos no presente estudo, devido a alterações de
projeto, que possam ser afetados pela execução das estruturas conexas tais
como, acessos, instalações sociais, escritórios, oficinas, armazenamento de
resíduos, armazenamento de substâncias químicas, zonas de
estacionamento, zonas de lavagem de rodados, zonas de deposição de
escombro, zonas de empréstimo, etc., deverão ser protegidos mediante a
colocação de vedações e sinalização apropriadas. Deve o Dono de Obra
assumir o ónus de contacto com a equipa de arqueologia responsável pelo
acompanhamento arqueológico, caso venham a ser verificadas alterações
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ao projeto, e submeter a proposta, juntamente com o parecer da equipa de
arqueologia à DGPC, para análise.
Assim sendo, as medidas patrimoniais genéricas a aplicar a todos os locais são as
seguintes:
•
•
•
•

•
•

Proteção, sinalização e vedação da área de proteção de cada local
identificado;
A área de proteção será de 50 m em torno do limite máximo da construção,
devendo ser mantidos os acessos à obra já existentes;
A sinalização e a vedação deverão ser realizadas com estacas e fita
sinalizadora, que deverão ser regularmente repostas;
Incluir numa Planta de Condicionamento (Plano Geral de Acompanhamento
Arqueológico) as ocorrências patrimoniais de forma a interditar, em locais a
menos de 50 m das mesmas, a instalação de estaleiros, acessos à obra e
áreas de empréstimos/depósito de inertes;
Registo fotográfico completo das ocorrências patrimoniais e o edificado
existente e identificados no corredor do projeto e nas suas imediações;
Localização à escala do Projeto de Execução e à escala 1:25.000 de todos os
locais com valor patrimonial identificados no decorrer do Acompanhamento
Arqueológico.

De referir que, dadas as lacunas de visibilidade de solos existentes, uma das
principais medidas a adotar será a retrospeção de toda a área afetada pela obra
durante e após os trabalhos de desmatação.
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14 SEGURANÇA E SAÚDE
14.1 INTRODUÇÃO
Neste capítulo sistematizam-se requisitos a respeitar em matéria de segurança e
saúde que deve ser analisada em conjunto com o Plano de Segurança e Saúde Tipo
constante nas Cláusulas Especiais do Caderno de Encargos.
Tratam-se de orientações genéricas cujo complemento, quando necessário, deverá
ser assegurado na fase de execução da empreitada e sempre em observação da
legislação em vigor em termos de segurança, higiene e saúde nos locais de
trabalho, designadamente as Portarias n.ºs 762/2002, nº 987/1993 e nº 53/1971.
De notar ainda que, os requisitos de segurança a seguir indicados, bem como os
demais requisitos legais aplicáveis, deverão ser aplicados na execução da
empreitada, independentemente de estarem ou não detalhados nas peças
desenhadas do projeto.

14.2 REQUISITOS GERAIS
Serão adotados pavimentos antiderrapantes.
Serão asseguradas plataformas de acesso, escadarias e passadiços, que
assegurem a realização de operações de exploração e manutenção em segurança.
As escadas verticais terão resguardos de proteção dorsal a partir de 2,5 m e devem
ser contemplados plataformas ou patamares de descanso com desnível não
superior a 5 m, no entanto deverá ser evitado o uso deste tipo de escadas. As
escadas devem ser do tipo antiderrapante, devendo proporcionar espaço suficiente
para assentar os pés, a sua colocação deve distar 150 mm da parede e o ponto de
apoio deve ser prolongado tal como preconizado para as escadas de acesso às
piscinas.
As tampas devem ser de manuseamento seguro, disporem de proteção contra
deslocamentos involuntários e serem resistentes às tensões de funcionamento e
às variações climáticas. Estes requisitos são satisfeitos nas seguintes condições:
(1) as tampas podem ser abertas com segurança a partir da posição de pé, (2) as
tampas com dobradiças podem ser fixadas quando na posição aberta e (3) as
tampas pesadas são equipadas adicionalmente com contrapesos, dispositivos de
elevação acionados hidraulicamente ou molas pneumáticas. O peso das tampas é
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considerado demasiado elevado se for superior a 30 kg em operações ocasionais e
superior a 20 kg em operações frequentes. Sempre que esta situação se verifique
as tampas devem ser seccionadas ou o material que as constitui deve ser alterado.
As tampas, guarda-corpos, corrimãos (altura compreendida entre 0,9 e 1,1 m ao
pavimento, com rodapé com uma altura mínima de 0,15 m), escadas, proteções
dorsais, gradis, serão executados em PRFV ou aço inox AISI 304 com acessórios de
fixação em aço inox AISI 316.
As tampas das caixas de válvulas serão executadas em gradil fechado, em PRFV ou
aço, assegurando-se a drenagem de fundo das caixas de válvulas.
Os volantes das válvulas devem poder ser manobrados com uma adequada
superfície de apoio para o operador e a partir de uma posição de pé, tendo em conta
as adequadas características ergonómicas.
Devem ser previstos equipamentos elevatórios adequados e em quantidade
suficiente para o manuseamento de cargas pesadas. Este requisito é satisfeito
quando por exemplo: (1) é instalado um dispositivo elevatório, (2) é construído um
suporte para equipamento móvel, (3) é utilizado um tripé e um equipamento
elevatório portátil com dispositivos de segurança para impedir que os pés
escorreguem ou se desloquem, (4) é projetada uma zona adequada, com dimensões
e resistência suficientes para estacionamento de um veículo com grua giratória ou
telescópica e (5) é possível utilizar, com toda a segurança, dispositivos elevatórios
multifunções como, por exemplo, gruas montadas em camiões, plataformas
elevatórias, pequenas escavadoras hidráulicas, etc.
As travessias aéreas para inspeção e manutenção devem ser feitas por passadiços
com uma largura mínima de 0,45 m e equipadas com resguardos laterais e
corrimãos com altura entre 0,9 m e 1,1 m. Estas travessias devem estar totalmente
livres de obstáculos e, na medida do possível, preparadas para que nelas se possa
trabalhar em segurança, mesmo que o piso tenha água ou gelo.
Todos os tanques com altura de líquido superior a 1 m devem dispor de guarda ou
proteção equivalente, com altura entre 0,9 m e 1,1 m.
Junto a todos os órgãos de tratamento e sempre que tecnicamente ajustado, serão
asseguradas botoneiras de paragem de emergência, grades de proteção, extintores
adequados, bóias e varas de salvação, com sinalética identificativa da sua
localização. As botoneiras previstas nos equipamentos promoverão, quando
acionadas, o arreio de todos os equipamentos em funcionamento na área onde se
localizam e será dada indicação ao sistema de supervisão do seu acionamento.
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Nos locais onde haja risco de incêndio ou de explosão, como devem ser
asseguradas as seguintes condições: (1) ventilação adequada, natural ou forçada,
que garanta a evacuação dos gases ou vapores inflamáveis e (2) utilização de
equipamentos elétricos antideflagrantes.
A instalação será provida de sinalética identificativa e de advertência de perigos e
riscos, proibição de acessos, sinalização de trânsito, obrigação de utilização de
equipamento de proteção individual, etc.. Sempre que justificável em zonas
confinadas de armazenagem de resíduos ou reagentes será executada sinalética
horizontal que permita orientar as operações de carga e descarga de contentores.
Nos edifícios a construir será instalada sinalética identificativa de número de
emergência, sinalização identificativa de primeiros-socorros, plano de emergência
e pontos de reunião.
Junto às áreas onde sejam movimentados ou armazenados reagentes será previsto
um lava-olhos e chuveiro devidamente sinalizado. Os locais de armazenamento de
reagentes serão providos de bacias de retenção para contenção de reagentes em
caso de derrame.
Todas as tubagens à vista (água de serviço, água reutilizada, lamas, gás, água
residual, água potável, reagentes) serão identificadas com indicação de sentido de
escoamento, natureza do fluído transportado, temperatura e pressão.
Deverá ainda ser elaborado pela Entidade Executante da Empreitada os seguintes
documentos:
 Identificação dos perigos e avaliação dos riscos associados aos trabalhadores de

operação e manutenção;

 Procedimentos de higiene e segurança associados a atividades de rotina e

ocasionais;

 Medidas de proteção coletivas e individuais;
 Plano de prevenção e emergência e plantas de emergência;
 Recomendações de segurança para atividades de restauro;
 Recomendações de segurança em caso de demolição.
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14.3 PREVENÇÃO DE RISCOS DE EXPOSIÇÃO A ATMOSFERAS
EXPLOSIVAS
14.3.1 ENQUADRAMENTO GERAL
 Decreto-Lei n.º 236/2003 de 30 de Setembro
 Decreto-Lei n.º 112/1996 de 5 de Agosto
 Portaria 341/1997 de 21 de Maio

14.3.2 PRESCRIÇÕES DE SEGURANÇA
As medidas de proteção dos trabalhadores contra os riscos de exposição a
atmosferas explosivas são muito importantes na medida em que as explosões
desenvolvem chamas e pressão que, associadas à presença de produtos de reação
nocivos e ao consumo do oxigénio do ar, constituem riscos gravíssimos para a vida,
a integridade física e a saúde dos trabalhadores.
Tendo em conta o prescrito na legislação aplicável, devemos considerar o seguinte:
1. Deve-se evitar a formação de atmosferas explosivas ou, se isso for inviável,
deve-se evitar a sua deflagração, bem como a propagação de eventuais
explosões.
2. As áreas onde se possam formar atmosferas explosivas devem ser
classificadas em função da frequência e da duração das mesmas, constituindo
essa classificação um critério de seleção dos equipamentos e dos sistemas que
assegurem um nível de proteção adequado (DL 236/2003, Artigo 4.º).
3. Elaboração de um manual de proteção contra explosões que identifique as
situações de perigo, avalie os riscos correspondentes e indique as medidas de
prevenção específicas a tomar para proteger a vida e a saúde dos trabalhadores
(DL 236/2003, Artigo 9.º).
4. Contemplar os riscos de explosão na identificação e avaliação dos riscos
associados (DL 236/2003, Artigo 5.º), esta informação deverá fazer parte do
Manual de Operação e Manutenção a integrar a Compilação Técnica.
5. A conceção dos locais de trabalho onde se possam formar atmosferas
explosivas em concentrações suscetíveis de pôr em perigo a segurança e a
saúde dos trabalhadores ou de terceiros seja de modo que o trabalho possa ser
executado em segurança.
6. Seja assegurada, através de meios técnicos apropriados, a supervisão
adequada durante a presença de trabalhadores nos locais onde se possam
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formar atmosferas explosivas em concentrações suscetíveis de constituir um
risco para a sua segurança e saúde (exemplo: instalação de medidores de gases
fixos, com aviso sonoro).
7. Sinalizar os respetivos locais de acesso se houver nessas atmosferas
concentrações suscetíveis de constituir um risco para a segurança e saúde dos
trabalhadores (anexo do DL 236/2003).
8. Elaboração de instruções de trabalho específicas, sempre que o manual de
proteção contra explosões o exigir, a integrar no Manual de Operação e
Manutenção (DL 236/2003, Artigo 10.º).
9. As fugas e libertações, intencionais ou não, de gases, vapores, névoas
inflamáveis ou poeiras combustíveis que possam dar origem a risco de explosão
sejam desviadas de forma adequada ou removidas para local seguro ou, se tal
não for praticável, confinadas de forma segura ou neutralizadas por outro
método adequado (DL 236/2003, Artigo 11.º).
10. As medidas de proteção a aplicar em atmosferas explosivas que contenham
vários tipos de gases, vapores, névoas ou poeiras inflamáveis ou combustíveis
correspondam ao potencial de risco mais elevado (DL 236/2003, Artigo 11.º).
11. Local de trabalho, os equipamentos de trabalho e os respetivos dispositivos
de ligação postos à disposição dos trabalhadores sejam concebidos,
construídos, montados, instalados, mantidos e utilizados de forma a minimizar
ou a controlar os riscos de explosão e a sua propagação no local e nos
equipamentos de trabalho (DL 236/2003, Artigo 11.º)
12. Os trabalhadores sejam alertados por sinais óticos e ou acústicos da
necessidade de abandonarem o local de trabalho antes de se verificarem as
condições suscetíveis de originar uma explosão (DL 236/2003, Artigo 11.º).
13. As saídas de emergência sejam mantidas em boas condições de forma que,
em caso de perigo, os trabalhadores possam sair das instalações rapidamente e
em segurança (DL 236/2003, Artigo 11.º).
14. Antes dos locais de trabalho, que incluam áreas onde se possam formar
atmosferas explosivas, serem utilizados pela primeira vez, deve ser verificada a
segurança do conjunto das instalações por uma pessoa com conhecimentos
técnicos no domínio da proteção contra explosões (DL 236/2003, Artigo 11.º)
Os equipamentos e os sistemas de proteção devem ser selecionados de acordo com
os DL n.º 112/96 de 5 de Agosto e pela Portaria n.º 341/97 de 21 de Maio.
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15 OPERAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR ETA DE MORGAVELRESERVATÓRIO DE MONTE CHÃOS
15.1 INTRODUÇÃO
Neste capítulo descrevem-se alguns aspetos associados à operação do sistema
adutor entre a ETA de Morgavel e o Reservatório de Monte Chãos.
Recorde-se que o propósito da conduta adutora a executar no âmbito deste projeto
é possibilitar a reabilitação da conduta adutora existente, criando a necessária
redundância para a execução da solução encontrada para os referidos trabalhos de
reabilitação, tendo-se definido que será instalada uma nova tubagem de diâmetro
interior 800 mm, que possibilitará a passagem de um caudal máximo futuro de
cerca de 20 000 000 m3/ano.
Nesse sentido podem considerar-se diversos cenários principais de operação do
sistema adutor que se descrevem de seguida.

15.2 CENÁRIOS DE EXPLORAÇÃO
As combinações possíveis de funcionamento do sistema adutor são os seguintes:
•

Funcionamento isolado da conduta adutora existente, tal como atualmente
acontecem possível antes e depois da sua reabilitação;

•

Funcionamento isolado da nova conduta adutora, durante ou após a
reabilitação da conduta adutora existente;

•

Funcionamento paralelo das duas condutas, nas diversas combinações
possíveis de interligação entre si, durante a reabilitação da conduta
existente (podendo esta ser eventual faseada) ou após a respetiva
reabilitação.

No âmbito da análise de golpe de ariete (ver capítulo 8.3 e Anexo II deste
documento) foram definidos diversos cenários de funcionamento hidráulico, que
permitem a otimização do fornecimento de caudal, que possibilitam que os
trabalhos de reabilitação da conduta adutora existente se realizem de forma
faseada.
No projeto está prevista a interligação da nova conduta adutora à conduta adutora
existente sensivelmente ao km 5+350, pelo que se consideram quatro cenários,
para além dos dois que consideram o funcionamento de cada conduta
independentemente, já que nos nós de ligação de cada conduta serão previstas três
Conduta adutora entre a ETA de Morgavel e o reservatório de Monte Chãos
Memória Descritiva e Justificativa

válvulas de seccionamento, possibilitando assim uma diversidade de situações de
operação.
Sistematizam-se no quadro seguinte os caudais estimados para cada um dos
cenários para a situação de máxima disponibilidade de cotas.

Conduta adutora entre a ETA de Morgavel e o reservatório de Monte Chãos
Memória Descritiva e Justificativa

Quadro 11 – Cenários de funcionamento do sistema adutor. Caudais

Cenário

Conduta
Adutora
Existente
Caudal (l/s)

Nova
Conduta
Adutora
Caudal (l/s)

Total
Caudal (l/s)

Funcionamento

I

II

I

II

1

0

0

640

640

640

Funcionamento isolado da nova conduta adutora.

2

1790

1790

0

0

1 790

Funcionamento isolado da conduta adutora existente.

3

177

0

773

950

950

4

332

0

1518

1850

1850

5

820

260

0

560

820

6

2400

1642

0

758

2400

Funcionamento em paralelo das duas condutas até
ponto de interligação entre elas. A partir daí
funcionamento
isolado da nova conduta adutora.
Funcionamento em paralelo das duas condutas até
ponto de interligação entre elas. A partir daí
funcionamento
isolado da conduta adutora existente.
Funcionamento isolado da nova conduta adutora até
ponto de interligação entre elas. A partir daí
funcionamento
em paralelo das duas condutas.
Funcionamento isolado da conduta adutora existente
até ponto de interligação entre elas. A partir daí
funcionamento
em paralelo das duas condutas.

As designações I e II, respeitam aos troços a montante e a jusante da interligação
entre as duas condutas, respetivamente.

15.3 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
Existe uma série de ações e medidas, de caráter preventivo e de fácil
implementação prática que devem ser seguidas para manutenção e garantir não só
a disponibilidade dos equipamentos como a qualidade da água a entregar.
Assim além de ser necessário, independentemente de estar em serviço ou em
reserva, a realização das ações de manutenção previstas nos manuais dos
fabricantes para os diversos equipamentos a instalar, deve ainda ser tido em
consideração o seguinte:
•

Devem ser realizados acionamentos periódicos de todas as válvulas de
seccionamento, localmente e/ou remotamente, e quando aplicável,
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monitorização do seu estado remoto para validação da transmissão de
sinais;
•

Preferencialmente ambas as condutas devem estar em serviço de modo a
evitar a degradação da qualidade da água nelas contidas em períodos de
paragem longos;

•

Quando por uma alguma razão um dos troços das condutas adutoras não se
encontrar em serviço, considera-se que antes da colocação em serviço da
conduta, deve ser prevista a renovação do volume de água no seu interior,
recorrendo para o efeito às descargas de fundo existentes. Só após a
renovação do volume de água no interior da conduta, será possível começar
a entregar água no Reservatório de Monte Chãos.

Como já se referiu existem diversos cenários de funcionamento possibilitando
assim uma diversidade de situações de operação através do funcionamento
adequado das válvulas de seccionamento existente.
O sistema de entrada da conduta adutora existente manter-se-á tal como
atualmente. Já o sistema de alimentação da Casa de Águas a partir da conduta
adutora agora projetada aproveitará o sistema existente de interligação com o
Reservatório de Monte-Chãos sendo no entanto necessário proceder à substituição
do atuador da atual válvula. O sistema de fecho da válvula será comandado através
de ordem dada pelo sistema de comando aquando da verificação do nível máximo na
casa de águas. A ordem de abertura será dada através da verificação de
abaixamento de nível, pelo que os equipamentos e software a instalar deverão
contemplar esta situação.
O fecho das válvulas de seccionamento deverão respeitar os tempos indicados no
capítulo de verificação do choque hidráulico.
Um aspeto importante tem a ver com a necessidade de se proceder à manutenção
periódica dos equipamentos, designadamente das válvulas de seccionamento bem
como a um controle e aferição dos medidores de caudal.
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