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RESUMO 

 
A água, como bem essencial para a vida, deve ser preservado e assegurado. 

Ao longo da evolução humana novas linhas de pensamento, no que diz respeito ao 

abastecimento de água, têm sido desenvolvidas, promovendo a sua fiabilidade, qualidade e 

tecnologias de apoio para cumprir metas e objectivos. 

 

O avanço da Tecnologia tem ditado novos meios de gestão e monitorização de 

sistemas públicos de distribuição de água, de forma a conseguir um desempenho elevado e 

uma maior economia. Daí serem criados os simuladores hidráulicos, que funcionam como 

simuladores da realidade e asseguram a qualidade do serviço e a qualidade da água em prol 

da comunidade.  

 

O trabalho desenvolvido tem como objectivo a melhoria do sistema de 

Abastecimento de Água a Abrantes a partir da Albufeira de Castelo de Bode de modo, a 

curto prazo, introduzir soluções de abastecimento de água alternativas às existentes 

(captações subterrâneas) e verificar a possibilidade do prolongamento do Adutor do 

Castelo de Bode para Sul do Concelho. 

 

Os resultados obtidos permitiram avaliar o funcionamento do sistema de 

abastecimento existente e a possibilidade da expansão do mesmo. 

 

Foram criados diversos cenários no modelo de simulação matemática (EPANET 2.0) 

de forma a estudar soluções e garantir o funcionamento adequado do sistema em questão. 

 

Palavras-chave: EPANET, Sistemas de Abastecimento de Água, Monitorização, 

Gestão, fiabilidade. 
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ABSTRACT 

 

Water, as essential to life, should be preserved and assured. 

Throughout the human evolution new thought lines, in what it says respect to the 

water supply, have been developed, promoting its reliability, quality and technologies of 

support to fulfill to goals and objectives. 

 

The advancement of technology has dictated new tactics of Management and 

monitoring of public water distribution systems in order to achieve a high performance and 

greater economy. Hence be created the hydraulic simulators, which work like reality 

simulators and ensure the quality of service and quality of the water in order to satisfy the 

community. 

 

The developed work has as objective the improvement of the system of Water supply 

of Abrantes from the Albufeira de Castelo de Bode in way, short-term, to introduce 

solutions of alternative water supply to the existing ones (underground Water supplies) and 

to verify the possibility of the prolongation of the conduct of the Castle of Bode for South 

of the board. 

 

The results obtained allowed to evaluate the functioning of the system of existing 

supplying and the possibility of the expansion of the same. 

 

Have been created several scenarios in mathematical simulation model (EPANET 

2.0) to study solutions and ensure the proper functioning of the system in question. 

 

Keywords: EPANET, water supply systems, monitoring, management, reliability. 
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INTRODUÇÃO  
 
 1.1 Enquadramento 
 

A necessidade de racionalizar o consumo de água potável veio introduzir novas 

perspectivas e mudar mentalidades. O Homem, ao longo da sua evolução, foi criando infra-

estruturas para o armazenamento e aproveitamento da água.  

 

Os sistemas de abastecimento de água são fulcrais para a população distribuindo a 

água com a qualidade e pressão necessárias. Estes sistemas têm como função a distribuição 

e o armazenamento da água através de pontos de entrega (reservatórios), adutoras, estações 

elevatórias e redes de distribuição. 

 

A vulnerabilidade e a sensibilidade (perigo de contaminação, perdas, ligações 

clandestinas) dos sistemas de abastecimento de água estão relacionadas com as 

características demográficas e capitações, com os padrões de desenvolvimento e ainda com 

os recursos financeiros e entidades gestoras. 

 

Devido ao desenvolvimento desmesurado de uso e ocupação do solo, as entidades 

gestoras foram obrigadas, num curto espaço de tempo, a aumentar significativamente as 

infra-estruturas de abastecimento de água, e a criar estratégias de controlo, gestão e 

tratamento dos dados recolhidos. 

 

Os sistemas de monitorização e telegestão são ferramentas de apoio que permitem e 

facilitam, em tempo real, o tratamento de dados e a previsão temporal e espacial de 

acontecimentos. Nesta base de entendimento, os modelos de simulação hidráulica 

(EPANET 2.0) vieram introduzir novas realidades na gestão e exploração de sistemas de 

distribuição de água. 

 

 

 

 

 



 

Capítulo1-Introdução 

 

 

3 
 

1.2  Objectivos  
 

A realização deste trabalho visa o estudo prévio de um sistema de modo a beneficiar 

a população, a entidade gestora e permitir a expansão do mesmo para o Sul do conselho de 

Abrantes. 

 

1.3 Descrição sumária 
 

O trabalho realizado assenta, inicialmente numa pesquisa direccionada para o tema 

em causa, abordando assuntos actuais e estudos realizados. O “estado da arte” foi 

conseguido com recurso a livros, artigos científicos devidamente publicados e websites 

nacionais e internacionais com credibilidade. 

 

A revisão bibliográfica revelou-se determinante e promoveu a execução do trabalho, 

gerando novas ideias e introduzindo novas perspectivas. 

 

Este trabalho foi realizado de acordo com a figura1. 
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Figura 1 - Divisão do trabalho em cinco capítulos 

 
A figura 1 representa a divisão do trabalho em cinco capítulos, onde se pretende uma 

abordagem coerente e sintética. 
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Descrição por capítulo: 

 

Capítulo 1 – O referido capítulo apresentado anteriormente aborda os objectivos do 

trabalho, a sua justificação e delimitação. 

 

Capítulo 2 – Este capítulo pretende discutir as questões relacionadas com o “estado 

da arte”que, após uma pesquisa prévia, reverterá para diversos autores de forma a incidir 

no tema em questão. 

 

Capítulo 3 – O referido capítulo pretende uma descrição criteriosa do método. 

 

Capítulo 4 – Este capítulo pretende analisar os resultados obtidos. 

 

Capítulo 5 – O referido capítulo pretende finalizar o respectivo trabalho com base na 

perspectiva e interesse da utilização do programa de simulação matemática (EPANET 2.0). 
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REVISÃO DE L ITERATURA  

 

2.1 Abastecimento de água 
 

Segundo NETTO, DE AZEVEDO, J.M.; MARTINS et al. 1973, desde o inicio da 

história da civilização que é procurada uma solução (pelos países desenvolvidos) para a 

disponibilização de água a todos os habitantes. As águas, provenientes de nascentes, eram 

conduzidas através de galerias, túneis e aquedutos e depois transportadas para as 

localidades de forma a sustentar bicas e fontes públicas utilizadas pela população. 

Posteriormente, este sistema foi utilizado pelos romanos para abastecer todo o seu império 

tendo sido utilizado durante mais de mil anos, desde o declínio do Império Romano até ao 

final da Renascença. 

 

Só a partir dos séculos XVII e XVIII, quando descobertos os princípios fundamentais 

da hidráulica moderna por Torricelli, Pascal e Bernoulli, os serviços hidráulico-sanitários 

sofreram uma grande evolução. Tubos de ferro fundido e aço, capazes de comportar 

elevadas pressões internas começaram a ser utilizados nas novas canalizações. Foram 

igualmente inventadas as bombas movidas a vapor e posteriormente substituídas pelas 

bombas accionadas por motores de combustão interna e motores eléctricos. O enorme 

desenvolvimento da Engenharia Hidráulica permitiu, através da introdução de torneiras, o 

transporte de água da nascente para todos os pontos das cidades incluindo estabelecimentos 

públicos, comerciais e industriais e prédios. Novos métodos foram descobertos e novos 

processos de desinfecção da água foram aplicados para benefício de toda a população. 

 

2.1.1 Água como bem essencial 

 

A água é uma substância fundamental para os ecossistemas sendo o único elemento 

que se pode encontrar nos três estados físicos podendo ser utilizado para fins industriais, 

recreativos e de higienização. 

 

Este solvente tem uma importância significativa para os humanos. O corpo humano é 

constituído por dois terços de água existindo perigo de morte (por auto-intoxicação) caso 
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esse valor seja inferior. Torna-se assim indispensável a ingestão diária de água – entre 2 a 

4 litros, podendo variar de acordo com a actividade física exercida. 

Cada ser humano utiliza em média 20 a 25 litros de água por dia. Porém, para que 

seja possível manter um ambiente colectivo saudável, higiénico e benéfico, numa extensa 

área como numa cidade, torna-se necessário a utilização da mesma em diversos serviços 

públicos - irrigação e lavagem das vias de circulação, sistemas de rega de espaços verdes 

urbanos, lavagem de colectores de esgoto e combate a incêndios. Desta forma, a média de 

consumo, por ser humano, pode ascender aos 50 litros de água diários. 

 

2.1.2 Abastecimento de Público 

 

Um sistema comum de abastecimento de água de uma localidade tem o dever de 

abastecer água, em qualidade e quantidade necessárias, a toda a população a custos 

reduzidos. 

 

Os aquíferos confinados podem ser uma óptima solução formando reservas de grande 

capacidade (de anos ou séculos) e de enorme poder de regeneração; possuem águas de 

óptima qualidade sanitária, com desinfecção natural, mantendo sempre a mesma 

composição e possíveis de situar no subsolo da localidade a abastecer. Desde que 

devidamente autorizados e certificados, o seu uso é vantajoso comparativamente a recursos 

hidrológicos superficiais. As águas podem assim ser captadas em terraços amplos ou outras 

áreas específicas, sendo posteriormente conduzidas a cisternas ou armazenadas mediante 

obras especiais de contenção. 

 

Uma vez captada, a água passa pela casa das bombas (para elevação), pela estação de 

tratamento (para a desinfecção) e termina no depósito do reservatório de distribuição. Ao 

reservatório está agregado uma conduta adutora que alimenta a rede de distribuição. Este 

processo é designado por adução. Em canais abertos, a adução por gravidade pode ser 

realizada se o ponto de água se situar numa cota superior à do ponto mais alto da área que 

se pretende abastecer e se existir um declive contínuo e moderado. 

 

 

 



2.2 Abastecimento de água em Portugal

 

2.2.1 Ordenamento do território

 

O ordenamento territorial é de extrema importância para um país. A distribuição da 

população é inevitavelmente condicionada por factores culturais, socioeconómicos e 

sectoriais; desta forma, os recursos hídricos adquirem um papel fundamental permit

desenvolvimento de actividades industriais, agrícolas e de lazer

ANTÓNIO, 1985). A figura 

Figura 2 

A maioria dos recursos nat

pelo contrário, sofre uma constante renovação através do ciclo hidrológico. Este ciclo é 

descrito como uma troca de continuidade na hidrosfera, entre a atmosfera, a água dos 

solos, as águas superficiais

hidrológico (HENRIQUES, ANTÓNIO

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 - Ciclo de utilização de água (fonte: http://www.solerpalau.pt)
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população é inevitavelmente condicionada por factores culturais, socioeconómicos e 

sectoriais; desta forma, os recursos hídricos adquirem um papel fundamental permit
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. A figura 2 refere-se ao ciclo de utilização da água.  

 - Ciclo de utilização de água (fonte: http://insaar.inag.pt)

A maioria dos recursos naturais são limitados na dimensão da vida humana; a água, 

pelo contrário, sofre uma constante renovação através do ciclo hidrológico. Este ciclo é 

descrito como uma troca de continuidade na hidrosfera, entre a atmosfera, a água dos 

is, as subterrâneas e as plantas. A figura 3

(HENRIQUES, ANTÓNIO, 1985). 

Ciclo de utilização de água (fonte: http://www.solerpalau.pt)
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2.2.2 Regiões Hidrográficas 

 

A divisão do território por regiões hidrográficas (HENRIQUES, ANTÓNIO, 1985a) 

foi, sem dúvida, um passo importante permitindo a divisão, em concelhos e limites 

naturais, das bacias hidrográficas. As regiões hidrográficas existentes em Portugal são: a 

RH1- Minho e Lima; RH2-Cávado; Ave e Leça; RH3-Douro; RH4-Vouga, Mondego, Lis e 

Ribeiras do Oeste; RH5- Tejo; RH6-Sado e Mira; RH7-Guadiana; RH8-Ribeiras dos 

Algarves; RH9-Açores e RH10-Madeira (http://insaar.inag.pt). A figura 4 representa a 

divisão de Portugal em regiões Hidrográficas. 

 

 

Figura 4 - Divisão de Portugal em Regiões Hidrográficas (fonte: http://insaar.inag.pt) 

 
2.2.3 Planos estratégicos  

 

• O desenvolvimento de planos estratégicos permitiu definir metas, estratégias e 

objectivos consentâneos (como os que são fixados nos, PEAASAR II - Plano Estratégico 

de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais, no PRAM – Plano 

regional da região Autónoma da Madeira (http://www.inag.pt), e no PRAA - Plano 

Regional da Água dos Açores (http://www.inag.pt), devendo destacar-se as seguintes 

medidas: 

• Níveis de atendimento, de fiabilidade e de qualidade do serviço dos sistemas 

Municipais; 

• Optimização da gestão operacional e dos custos; 
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• Garantia de uma abordagem ambiental integrada; 

• Cumprir o normativo comunitário e nacional no que diz respeito ao tratamento de 

efluentes e qualidade de água. 

 

A figura 5 define as metas para Portugal em termos de índice de abastecimento 

durante os anos de 2006, 2007 e 2008. 

 

Figura 5 - Análise comparativa de três anos (fonte: http://insaar.inag.pt) 

 

2.3  Modelos de Simulação 

 

Os simuladores hidráulicos foram criados para facilitar a parte de projecto e a 

monitorização após a construção da rede de distribuição. Antes de se proceder à utilização 

é necessário proceder a uma calibração deste tipo de programas, ajustando os parâmetros 

físicos e operacionais de forma a obter valores racionais e reais (COELHO, SÉRGIO et al, 

2006). 

 

Operacionalmente permitem uma análise, em termos de consumos, dos parâmetros 

de qualidade da água prevendo o comportamento do sistema - segundo uma margem de 

erro estimável. 

 

O software EPANET é um simulador hidráulico que possui um toolkit, integrado 

com bibliotecas dinâmicas, permitindo outras aplicações. Este programa (EPANET 1.0) foi 
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desenvolvido pela Enviromental Protection Agency (EPA) nos Estados Unidos da América 

em 1993, seguindo-se em 2000 a versão EPANET 2.0 e posteriormente, em 2002, a versão 

em Português (COELHO, SÉRGIO et al, 2006a). 

 

O desenvolvimento deste e de outros programas tem como principal objectivo 

economizar, em termos de dimensionamento, as redes de distribuição de água. Essas 

mesmas redes permitem abastecer determinados pontos que por sua vez abastecerão 

graviticamente ou por sistemas de bombagem a população de várias zonas (COELHO, 

SÉRGIO et al, 2006d). 

 

  O programa EPANET, em concreto, permite analisar o comportamento hidráulico 

de sistemas de abastecimento de água, os custos de energia e a qualidade da água em toda a 

rede, facilitando assim uma análise global do sistema e de todos os seus constituintes. É 

um programa fiável que tem como vantagem a elaboração de um pré-dimensionamento 

permitindo o estudo de soluções alternativas. 

 

Em Portugal, a utilização da simulação matemática dos sistemas de abastecimento de 

água teve início na década de 80, nomeadamente com o modelo da rede de Almada 

(elaborado por Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) em 1981). 

 

Através da parceria do IRAR com o LNEC foram criados manuais técnicos de 

simulação hidráulica e de qualidade da água de sistemas de abastecimento de água, de 

forma a providenciar um maior apoio às entidades gestoras. No âmbito da utilização deste 

tipo de modelos de simulação, Portugal ainda se encontra aquém comparativamente a 

países desenvolvidos. 

Segundo o disposto na alínea 1) do artigo 11º do Decreto-Lei nº362/98, de 18 de 

Novembro e as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº151/2002, de 23 de Maio, o 

IRAR tem a seu cargo a sensibilização dos autarcas e das entidades gestoras para 

concepção, execução, gestão e exploração dos sistemas municipais e multimunicipais. 
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2.3.1 Descrição 

 

Os simuladores hidráulicos são ferramentas de apoio que permitem ao utilizador 

simular sistemas de distribuição de água. Esta ferramenta prevê, em termos hidráulicos, a 

simulação estática e dinâmica. 

 

2.3.2 Calibração de modelos 

 

Os modelos são desenvolvidos para simular um sistema existente ou para criar um 

novo sistema que seja viável segundo os parâmetros de fiabilidade e qualidade. Terminada 

a execução do modelo real poderão ser criados diversos cenários operacionais, segundo 

uma gama de configurações e de condições impostas. 

 

Para COELHO, SÉRGIO et al, 2006, citando Walski et al. 2003, a definição de 

calibração consiste num processo de comparação de resultados de um modelo com as 

observações de campo, para que o comportamento do sistema tenha um acordo razoável 

com a realidade; a aproximação à realidade obtém-se através de um ajuste de dados que 

descrevem o sistema utilizando uma gama vasta de condições operacionais. A correcta 

modelação resulta, assim, de um equilíbrio entre a realidade e a simulação da realidade de 

acordo com um determinado objectivo em análise. 

 

De acordo com COELHO, SÉRGIO et al, 2006 que remete para Cesário (2005), 

calibração é um processo de ajuste do modelo de modo a simular as condições verificadas 

no sistema, num horizonte temporal com uma pré exactidão estabelecida. 

 

Desta forma, a calibração do modelo pressupõe uma comparação dos resultados com 

o sistema real segundo medições efectuadas. Quanto mais informação, conseguida através 

de medições de caudais e de pressões nos pontos de maior interesse (pontos de entrega, 

entradas e saídas do sistema ao longo da rede), maior fiabilidade existe no modelo criado. 

 

A qualidade da água num sistema de abastecimento depende do transporte ao longo 

das condutas ou tubos e da mistura nas junções de nós, reforçando a ideia de que o 
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conhecimento do caudal, da velocidade e das pressões é deveras importante para a correcta 

calibração do modelo. 

 

2.3.2.1 Medição de parâmetros de um sistema de abastecimento de 

água 

 

Para efectuar a medição de pressão e caudal é necessário saber exactamente o que 

medir e onde medir. De modo a efectuar uma recolha de dados válida para a calibração do 

modelo, deverá ser efectuado um planeamento em termos de grandezas, pontos e condições 

de medição. A recolha de dados pressupõe deslocações a campo com equipamento 

apropriado; as modificações ou cortes temporários da rede implicam custos e uma 

consequente pressão sobre o modelador que se vê pressionado a diminuir as intervenções. 

 

2.3.2.2 Equipamento de medição 

 

Existem diversos equipamentos de medição que poderão ser de leitura ou de envio de 

dados para a telegestão, entre os quais se destacam:  

 

• Medidor de caudal, com possibilidade de envio de dados através  

de telegestão; 

A figura 6 apresenta um exemplo de medidor de caudal. 

 

 

 

 

 

 

• Válvula controladora de caudal e de nível (sustentadora de pressão a montante) e 

controladora de nível hidráulica e eléctrica com possibilidade de controlo à distância em 

tudo ou nada.  

Figura 6 - Medidor de caudal (catálogo da empresa Hubel) 
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A figura 7 apresenta uma válvula controladora de caudal e de nível. 

 

 

 

 

 

 

 

• Colocação de medidores de nível ultrasónico compactos, incluindo consola de 

programação por infravermelhos, com possibilidade de envio de informação para a 

telegestão. 

A figura 8 apresenta um exemplo de medidor de nível ultrasónico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2.3.2.3 Componentes dos sistemas de abastecimento de água 

 

Em termos estruturais, a simulação da rede deve ser caracterizada com todas as suas 

componentes: 

 

 

Figura 7 - Válvula controladora de caudal e de nível (catálogo da empresa CLAVAL) 

Figura 8 - Medidor de nível ultrasónico (catálogo da empresa SIEMENS) 
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• Reservatórios, adutoras, redes de distribuição, elementos de bombagem, válvulas e 

nós. 

 

A modelação deve ser efectuada de acordo com a dimensão da rede que, neste caso, 

deve ser limitada; neste programa, o cálculo da perda de carga é efectuado pelas fórmulas 

de Hazen-williams, Darcy-weisbach ou Chezy-Maning. 

 

As perdas de carga singulares são contabilizadas, assim como o dimensionamento de 

bombas; este deve ter em conta se as mesmas têm ou não variador de velocidade, 

efectuando o cálculo da energia gasta pelas bombas e o seu respectivo custo. 

 

Além da modelação estrutural da rede, o programa tem também em conta a 

modelação em termos da qualidade da água através dos seguintes parâmetros: 

 

• Modelação de transporte de produtos reactivos ou não reactivos 

 

• Reacção do constituinte com a parede da conduta 

 

• Tempo de transporte do constituinte 

 

• Controlo de reacções de excesso ou falta de constituinte através de um valor limite 

 

• Controlo da concentração de constituinte em cada conduta independente 

 

• Controlo da concentração em qualquer ponto da rede 

 
 

• Dimensionamento de reservatórios de nível variável como promotores da mistura 

 

• O dimensionamento através deste programa deve ter em conta o local onde é 

aplicado, conjuntamente com o seu historial.  
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2.4  Sistemas de Monitorização e Telegestão 

 

A racionalização da água é um dos grandes desafios do nosso século e, a percepção 

desta necessidade, foi determinante na criação de sistemas de monitorização e telegestão 

de redes de abastecimento de água. A economia, o ambiente e a engenharia têm de estar de 

“mãos dadas” de forma a conseguir vantagens a todos esses níveis. 

 
A monitorização e telegestão permitem um controle do sistema conseguindo obter 

dados em tempo real, servindo estes de base para análise de perdas e consumos por parte 

da entidade gestora.  

 

2.4.1 Planeamento 

 

Com o aumento da cobertura das redes de distribuição, devido ao acréscimo de 

população, foi necessário criar estratégias de planeamento e de projecto de sistemas de 

abastecimento de água. A avaliação de situações pontuais e a criação de planos a médio e 

longo prazo serão cruciais para definir a melhor estratégia de modo a garantir os níveis de 

serviço desejados. 

 

A previsão dos consumos não é uma tarefa fácil e não deve ser executada por um 

único modelador, tendo de existir um consenso na projecção futura de consumo. Para fazer 

face a esta dificuldade, a entidade gestora deve ter acesso a dados relativos ao ordenamento 

do território, recenseamentos populacionais e eleitorais, indicadores de tráfego e 

estimativas populacionais. Estes dados devem ser tratados de modo a atribuir um consumo 

em cada nó do sistema de modelação. O principal problema do tratamento deste tipo de 

dados é a difícil previsão de deslocação dos consumidores para outras redes ou sistemas de 

abastecimento (COELHO, SÉRGIO et al, 2006).  
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2.4.1.1 Objectivos 

 

Os custos de exploração, de pessoal, de produtos químicos e de energia, o serviço 

prestado e a fiabilidade do sistema são objectivos fundamentais para a elaboração de um 

bom planeamento. Deste modo, deverão em ser tidos em conta os seguintes aspectos 

(Alegre et al.,2004): 
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PPOONNTTOOSS  DDEE  VVII SSTTAA  OOBBJJEECCTTII VVOOSS  

Quantidade e pressão de água 

fornecida aos consumidores 

• Garantia de quantidade fornecida em 

condições normais de consumo e sem falhas 

relevantes dos elementos da rede 

• Garantia da pressão em condições 

normais 

• Garantia de quantidade e pressão em 

condições de incêndio 

Qualidade da água • Garantia da qualidade da água 

Fiabilidade 

• Melhoria da fiabilidade dos 

componentes individuais do sistema 

• Melhoria da fiabilidade do sistema para 

condições normais de funcionamento 

• Melhoria da fiabilidade do 

abastecimento em condições de emergência 

(catástrofes) 

Perdas de água 
• Controlo de perdas comerciais 

• Controlo de perdas reais 

Danos a terceiros 

• Controlo de perturbações causadas por 

obras programadas 

• Controlo de perturbações causadas por 

falhas e obras não programadas 

Danos provocados por terceiros 
• Minimização do risco de danos 

provocados por terceiros 

Energia 
• Minimização do custo de energia 

• Minimização do consumo de energia 

Operação e Manutenção 

• Aumento da eficiência de operação e 

manutenção correntes 

• Flexibilização da gestão da rede 

Económico e financeiro 
• Garantir a sustentabilidade económico-

financeira do sistema 

Ambiental 

• Minimização dos impactes devidos á 

realização de obras 

• Utilização eficiente de recursos hídricos 

• Utilização eficiente de água potável 

• Gestão adequada de resíduos (ex. 

condutas velhas, lamas de ETA, resíduos de 

obras) 

Quadro 1 - Pontos de vista e objectivos a considerar no planeamento e projecto (Alegre et al.,2004) 
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Esta organização do sistema, com as condições propostas no quadro acima descrito, 

permite prever um bom funcionamento do sistema. 

 

2.4.2 Modelação no contexto do projecto 

 

A modelação em termos de projecto assenta na criação de diferentes cenários, no 

caso de um novo sistema, ou num cenário base, no caso de reabilitação de um sistema. 

Desta forma são de prever diferentes tipos de utilização desta mesma modelação, tais como 

(COELHO, SÉRGIO et al, 2006): 

 

• Dimensionamento de captações, instalações elevatórias, reservatórios (instalações 

especiais)  

 

• Dimensionamento de elementos e acessórios e de condutas adutoras 

 

• Dimensionamento de elementos e acessórios e redes de distribuição 

 

• Análise do sistema em condições de incêndio 

 

• Análise do sistema para condições excepcionais de emergência 

 

• Análise das condições da rede para futura reabilitação ou expansão 

 

• Análise de equipamentos manobráveis e de modos de operação 

 

• Diagnóstico do consumo energético 

 

• Verificação e modelação da qualidade da água 

 

• Análise 
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2.5 Utilização do software Epanet em casos práticos 

 

2.5.1 Caso de estudo: Mutare no Zimbabwe 

 

Em diversos casos a utilização do software EPANET revelou-se determinante, 

conseguindo produzir modelos fiáveis e com forte componente técnica, demonstrando a 

realidade nos diversos sistemas estudados. Foram abordados os casos de Mutare no 

Zimbabwe. 

 

Através do modelo de simulação hidráulica (EPANET) foi realizado um estudo da 

distribuição de pressões na cidade de Mutare no Zimbabwe. A cidade de Mutare tem 

170.000 habitantes, maioritariamente pobres. Foi escolhida uma zona com uma amostra de 

4400 habitantes nos arredores de Mutare, especificamente em Chikanga, onde os consumos 

são apenas domésticos e onde existe uma válvula redutora de pressão para a realização do 

estudo da distribuição de pressões. O nível de serviço foi determinado nos pontos mais 

altos e mais baixos das habitações e nos períodos de maior consumo, através do tempo em 

que demora encher um balde de 10 litros. 

 

Através deste estudo foi concluído que a válvula redutora de pressão tem um papel 

determinante na redução das perdas, pois, reduzindo a pressão a montante de 77 m para 50 

m, resulta numa poupança de 1 l/s. A utilização do programa de cálculo EPANET foi 

determinante na regulação da válvula redutora de pressão, e através desta, foi analisada a 

distribuição de pressões nos pontos mais baixos e mais altos da rede consoante a regulação 

da abertura da válvula (MARUNGA, A.; HOKO, Z.; KASEKE, E., 2006). 
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2.5.2 Caso de estudo: Sector de Abastecimento de Gondomar - Guimarães 

 

Através do uso do software EPANET é possível visualizar a altura piezométrica e o 

caudal em qualquer ponto do sistema, permitindo uma análise dinâmica do sistema e a 

evolução do decaimento do cloro (SILVA, JÚLIO; SALGADO, SOFIA, 2008). 

 

No sector de abastecimento de Gondomar – Guimarães, constituído por uma 

captação em sub-leito, condutas adutoras e reservatórios (7+1), foi efectuada uma 

simulação hidráulica no software EPANET durante uma semana (168horas) e um 

incremento de tempo de 1 hora, tendo sido adoptados factores de ponta para as diferentes 

redes e a concentração-base de forma a simular a injecção de cloro. 

 

Neste estudo foi concluído que o modelo implementado poderá advertir futuras 

situações problemáticas, podendo alertar previamente a população e adoptar medidas 

preventivas; verifica-se desta forma a importância da utilização do software para as 

entidades gestoras que podem assim garantir a satisfação dos utilizadores, efectuar as 

devidas intervenções de manutenção, reabilitação e expansão. 

 

2.5.3 Caso de estudo: Rega em Fuente Palmera, Espanha  

 

Recentemente, com a escassez de água, a irrigação de terrenos áridos e semi-áridos 

tem vindo a melhorar quer na eficiência quer no uso de água para rega. Uma das formas de 

alcançar este objectivo foi a alteração do modelo obsoleto de canais abertos por redes 

pressurizadas organizadas (DÍAZ, J.A.; LUQUE, R.; COBO, M.T.; MONTESINOS, P.; 

POYATO, E.,2009).   

 

Esta alteração parece ser bastante eficaz; são notáveis melhorias significativas, nos 

sistemas de transporte, de típicos valores de 60-70% de canais abertos para valores perto 

dos 100% em redes pressurizadas. Além disso, estes novos sistemas permitem aos 

agricultores o uso eficiente de rega automática, tal como a rega gota a gota ou aspersores, 

já que recebem água com pressão elevada.  
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Outra das vantagens é a flexibilidade em termos de necessidade. A entrega de água 

em canal aberto prevê uma necessidade pré-estabelecida, onde os utilizadores requisitam 

previamente água com flexibilidade limitada em duração e caudal. 

Redes pressurizadas, pelo contrário, são geralmente desenhadas à medida das 

necessidades dos agricultores para que a água esteja constantemente disponível; como 

resultado, podem obter a água necessária sem aguardar pela hora agendada para a rega. 

Estes sistemas podem ser facilmente automatizados de forma a permitir a possibilidade de 

agendamento remoto. Esta alteração originou uma dramática redução de consumo no sul 

de Espanha, onde a introdução deste novo modelo reduziu o consumo de água em mais de 

50%. Consequentemente esta redução levou a um aumento implícito de um outro recurso 

limitado, a energia.  

 

Através de um estudo efectuado, foi concluído que, nas redes pressurizadas o custo 

energético pode atingir 25% do custo total de manutenção, excepto em casos específicos 

onde pode ascender aos 50%. Nos tradicionais sistemas de canais abertos, os custos não 

eram tão significativos pois apenas pequenas elevações de água eram requeridas para os 

canais de distribuição. Este acréscimo de energia está a tornar-se um problema para os 

agricultores e por vezes esta inovação é vista como uma desvantagem. 

 

Um estudo recente sublinhou a necessidade de optimização eficiente entre o 

consumo de água e o consumo de energia. Em 2001, a Comissão de Energia da Califórnia 

(CEC) lançou o programa (“Programa de Agricultura de Necessidades de Pico de Carga” 

(ou) “Programa de necessidades de pico de cargas na agricultura”) com o principal 

objectivo de reduzir os picos de consumo de energia nos locais de rega. Em Espanha, o 

Instituto para a Diversificação e Redução de Energia (IDEA) desenvolveu um protocolo 

para auditar simultaneamente o uso de recursos de energia e água em redes pressurizadas. 

Foi desenvolvido um algoritmo de selecção de bombas para redução de custos de energia 

nas zonas de rega introduzindo uma turbina na rede para utilizar qualquer excesso de 

energia hidráulica disponível.  

 

Os estudos realizados parecem confirmar que existe um considerável dispêndio de 

energia de forma a satisfazer a pressão requerida. 
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Foi efectuado um estudo com o objectivo de verificar as necessidades energéticas em 

redes pressurizadas e a criação de alternativas de gestão de modo a introduzir uma 

melhoria na eficiência energética. As medidas para reduzir as exigências de energia ao 

manter níveis actuais do consumo de água foram testadas e a poupança de energia 

potencial calculada. Um método para analisar as exigências de energia em redes de rega 

baseou-se no software EPANET 2.0 e foi desenvolvido e aplicado na zona de rega de 

Fuente Palmera, Sul de Espanha. 

 

A criação de quatro cenários, permitiu a avaliação da zona de rega de Fuente Palmera 

na situação estática e dinâmica em 24h e em 12h, permitindo concluir que é possível 

economizar energia adoptando medidas de gestão alternativas, dividindo a rede em 

sectores ou introduzindo melhorias na estação elevatória. 

 

2.5.4 Caso de estudo: Análise da fiabilidade de um sistema de 

abastecimento de água 

 

Segundo OSTFELD, AVI; KOGAN, DIMITRI; SHAMIR, URI, 2002, a análise da 

fiabilidade de um sistema de distribuição de água é feita através da capacidade de 

satisfazer as necessidades dos consumidores em termos de quantidade e de qualidade, sob 

circunstâncias normais e de emergência. A quantidade e a qualidade requeridas são 

definidas em termos de caudais aduzidos dentro de escalas de pressões e de concentrações 

(por exemplo: salinidade, cloro residual).  

As perguntas mais recorrentes são: “é um sistema de confiança? “ ou “qual é seu 

nível da fiabilidade?''. Tradicionalmente, a fiabilidade é definida por linhas orientadoras, 

como assegurar dois caminhos alternativos ou sobredimensionar a tubagem; estas linhas 

permitem garantir o bom funcionamento do sistema. 

 

A qualidade da água fornecida é um interesse crescente; frequentemente “água” 

deixa de ser considerada um único produto mas um multi-produto. Diferentes tipos de 

qualidade de água (possivelmente tratada ou misturada no sistema) são aplicados como 

uma mistura; tais sistemas são denominados como sistemas de distribuição de água multi-

qualidade (MWDS), e servindo os três tipos de consumidores: doméstico, industrial, e 

agricultura.  
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O estudo efectuado avaliou a fiabilidade de sistemas de distribuição de água através 

da simulação dinâmica no software EPANET 2.0; esta deve incluir métodos 

probabilísticos.  

O envolvimento destes métodos de modo implícito demonstra a probabilidade e a 

redundância de cada componente de um sistema, podendo ser utilizados para a comparação 

e esclarecimento do mesmo. 

 

Foi estudada a fiabilidade do sistema reflectindo deficiências no que diz respeito aos 

consumidores; foram definidos parâmetros dinâmicos para cada componente do sistema e 

estabelecida a ligação entre as etapas anteriores numa única estrutura aleatória, avaliando a 

fiabilidade de acordo com as medidas adoptadas. 

 

2.5.5 Caso de estudo: Aplicação de Energias Renováveis em sistemas de 

distribuição 

 
Neste estudo (RAMOS, J.; RAMOS, H.,2009) foi efectuada uma análise de dois 

sistemas de distribuição de água: um sistema autónomo sem ligação à rede energética 

nacional e outro dependente da rede energética nacional. 

 

O sistema de aplicação do estudo localiza-se numa vila em Portugal e é composto 

por uma captação, uma estação de tratamento de águas, uma estação elevatória, tubagens e 

um reservatório. 

 

A energia eólica e solar sustentam o sistema autónomo; neste não foi colocada uma 

turbina pois não é possível vender energia à rede nacional.  

 

Em paradigma no sistema dependente da rede energética, foram simuladas duas 

situações: uma alimentada por painéis solares, uma turbina eólica e uma turbina hidráulica 

e outra apenas alimentada por painéis solares e uma turbina eólica. Foi aplicada uma taxa 

de desconto de 5% e um horizonte de projecto de 25 anos. 
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Para a análise em causa foram utilizados dois softwares, o EPANET e um modelo 

híbrido de optimização de electricidade renovável (HOMER).  

 

O programa EPANET executa simulações de modo a verificar o comportamento 

hidráulico da rede; controla o caudal em cada tubagem, os níveis de água em cada 

reservatório, a pressão em cada nó e a concentração de química durante toda a rede e 

durante o período de simulação, de acordo com padrões definidos. No caso de estudo, o 

programa apenas foi utilizado para verificar o comportamento da rede. 

  

O programa HOMER permite a avaliação quer do sistema autónomo, quer do sistema 

dependente da rede energética nacional. Através de um algoritmo de optimização calcula 

as combinações criando uma lista de configurações possíveis, ordenados pelo custo 

líquido. 

Nos três sistemas testados a maior parte da electricidade produzida é proveniente das 

turbinas eólicas. No sistema autónomo obteve-se uma solução híbrida que poderia ser 

vantajosa para os países de grandes dimensões em que as áreas sem cobertura de energia 

são consideráveis. A relação custo/eficiência aumenta à medida que as necessidades 

diminuem; desta forma, os sistemas autónomos apresentam uma produção de energia 

elevada que poderia ser utilizada para outras infra-estruturas. 

 

Nos dois casos de estudo ligados à rede (um com energia hidráulica e outro sem) é 

verificado uma relação custo/benefício. Em ambos os casos, o sistema optimizado não é 

composto por módulos solares. 

 

 Este estudo permitiu concluir que a energia solar é muito dispendiosa quando 

comparada com outras fontes de energia renovável. Na análise de sustentabilidade há 

possíveis ganhos quando as perdas de carga são reduzidas. 

 

A implementação deste tipo de sistemas reduz a emissão de CO2 e apresenta uma 

alternativa às energias fósseis; deste modo, cada país deve promover medidas de mitigação 

para compensar ou reduzir impactes ambientais e sensibilizar a população para o uso de 

energias renováveis. 
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METODOLOGIA 
 
Este trabalho assenta, essencialmente, no estudo prévio, tendo em vista a melhoria do 

sistema de Abastecimento de Água a Abrantes a partir da Albufeira de Castelo de Bode de 

modo, a curto prazo, introduzir soluções de abastecimento de água alternativas às 

existentes (captações de água); tal facto será possível através do prolongamento do Adutor 

do Castelo de Bode para Sul do Concelho, permitindo, desta forma, o aumento da 

fiabilidade do sistema.  

 

A problemática do sistema consiste nas inúmeras captações de água com os 

respectivos tratamentos associados e custos inerentes. Além do anteriormente descrito, 

algumas das captações não têm a qualidade pretendida e existe a possibilidade de, 

futuramente deixarem de ser produtivas. Este estudo pretende reduzir o número de 

captações, sendo estas, apenas accionadas em situação de emergência. 

 

3.1 Caracterização do sistema de abastecimento de água  

 

3.1.1 Enquadramento 

 

O concelho de Abrantes tem uma extensão considerável, encontrando-se dividido em 

19 freguesias Aldeia do Mato, Alferrarede, Alvega, Bemposta, Carvalhal, Concavada, 

Fontes, Martinchel, Mouriscas, Pego, Rio de Moinhos, Rossio ao Sul do Tejo, São 

Facundo, São João, São Miguel do Rio Torto, São Vicente, Souto, Tramagal e Vale de 

Mós. 

 

Em termos de recursos hídricos, Abrantes insere-se na bacia hidrográfica do Tejo. 

 

O abastecimento de água é actualmente assegurado por diversas captações, quer 

superficiais, quer subterrâneas, tais como: nascentes, poços, drenos, a barragem de Castelo 

de Bode e a Barragem do Negralinho.  
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As águas captadas são tratadas em Estações de Tratamento de Água (ETA) 

associadas normalmente às captações. Na maioria dos casos o tratamento resume-se à 

desinfecção. 

 

O sistema de abastecimento de água do Concelho de Abrantes possui assim 

captações subterrâneas e superficiais, reservatórios apoiados, enterrados, semi-enterrados e 

elevados, estações elevatórias e estações de tratamento. 

 

Em termos globais actualmente o sistema caracteriza-se por:  

 

• 150 Km de condutas adutoras; 

• 40 captações; 

• 27 estações de tratamento; 

• 63 reservatórios; 

• 500 Km de rede de distribuição. 

 

Actualmente, o Concelho de Abrantes dispõe de 27 Sistemas de abastecimento de 

água. 

 

O quadro 2 resume os sistemas de abastecimento existentes no Concelho de 

Abrantes. 
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Quadro 2 - Sistemas de Abastecimento Existentes no Concelho de Abrantes 

 

1. Abrantes (Castelo Bode) 
 

10. Casal das Mansas 
 

19. Pego 

2. Água das Casas 11. Chaminé 20. Rio de Moinhos 

3. Alvega 12. Concavada 21. Rossio a Sul do Tejo 

4. Arreciadas 13. Esteveira 22. São Miguel do Rio Torto 

5. Atalaia e Souto 14. Fontes 23. Tramagal 

6. Barrada 15. Foz e Água Travessa 24. Vale Donas 

7. Bemposta 16. Lampreia 25. Vale de Açor (Fontes) 

8. Bicas e Vale do Açor 17. Matagosa 26. Vale de Cortiças 

9. Brunheirinho e Vale de Horta 18. Mouriscas 27. Vale de Tábuas e Carvalhal 

 
 
No âmbito do estudo, apenas 11 sistemas podem ser integrados no sistema de 

abastecimento de água a Abrantes a partir da ETA da Cabeça Gorda. 

 

Estão nessas condições os 11 sistemas indicados no quadro 3. 

 

Quadro 3 - Sistemas de Abastecimento a Integrar no Sistema de Abrantes (Castelo de Bode) 

 

3.Alvega 

 

12.Concavada 
 

22. São Miguel do Rio Torto 

4.Arreciadas 19.Pego 23. Tramagal 

6.Barrada 20. Rio de Moinhos 24. Vale Donas 

7.Bemposta 21. Rossio a Sul do Tejo  

 
 

3.2  Caracterização do sistema de abastecimento de água de Abrantes a partir 

da ETA da cabeça gorda 

 

Este sistema integra actualmente um conjunto de sistemas que funcionavam 

anteriormente de forma independente (Carreira do Mato e Cabeça Gorda, Aldeia do Mato, 

Martinchel, Amoreira e Abrantes). Esta agregação resultou da construção de uma captação 
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de água superficial na Barragem do Castelo de Bode e da implantação de um conjunto de 

condutas adutoras. 

 

Actualmente este sistema abastece já cerca de 44% da população do Concelho de 

Abrantes. 

 

As infra-estruturas de captação, adução e tratamento possuem capacidade para 

garantir a produção, em condições para consumo humano, de 190 l/s (684 m3/h), podendo 

trabalhar de forma ininterrupta. A água captada é sujeita a uma acção de pré-oxidação 

numa Estação Elevatória Intermédia e é sujeita a tratamento na Estação de Tratamento 

(ETA) de Cabeça Gorda. 

 

O tratamento envolve a correcção do pH, a remineralização pela adição duma 

suspensão de cal apagada e injecção de anidrido carbónico, e desinfecção por cloro, após 

passagem por filtros de arreia e carvão activado. Para promover a coagulação de sólidos 

em suspensão e permitir a sua eficaz separação na filtração é possível activar a coagulação 

química, através da adição de sal de alumínio. Complementarmente e através da adição de 

poli electrólito (floculante), está assegurado o reforço da capacidade de filtração. 

 

O quadro 4 resume as características gerais do sistema de abastecimento de água a 

Abrantes a partir de Castelo de bode. 
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Quadro 4 - Características gerais do Sistema de Abastecimento de Água a Abrantes a partir 

de Castelo de Bode  

Tipo de Infra-estruturas Quantidade 
 

Captação (un) 
 

1 

Estações Elevatórias (un) 8 

ETA (un) 1 

Adução (Km) 53 

          Reservatório (un) 15 

Distribuição (Km) 197 

Contadores instalados (un) 10 116 

População servida (hab.) 19 808 

Consumo anual (2007) (m3) 1 313.485 

Fonte: http://www.sma.cm-abrantes.pt 
 

 
3.3  Considerações Gerais 

 

O Concelho de Abrantes é constituído por 19 freguesias que, de acordo com os 

Censos de 1991 e 2001, têm vindo a perder população com uma taxa anual -0.78% entre 

1991-2001 ao nível do Concelho. Das 19 freguesias apenas a freguesia de Abrantes (S. 

Vicente) teve um crescimento positivo (2.08% entre 1991-2001). 

 

3.4 Horizonte de Projecto 

 

Atendendo a que se prevê uma estagnação ou mesmo um decréscimo quer dos 

consumos, quer da população, foi adoptado um horizonte de projecto de 20 anos. 

 

Por conseguinte, foi estabelecido como Ano 0 2010 e como Ano Horizonte 2030, no 

entanto todos os cálculos serão efectuados para Ano 0 (2010) e Ano 20 (2030). 
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3.5  Evolução Populacional 

 

Nos lugares pertencentes às freguesias em que se registou uma redução da população 

residente no período entre 1991-2001, admite-se que a população se manterá constante até 

ao horizonte do projecto (com a mesma população residente que tinha à data do último 

recenseamento populacional). 

Nos lugares pertencentes à freguesia de Abrantes – São Vicente foi a única em que 

ocorreu um aumento populacional no período entre 1991 e 2001 – será considerado esse 

acréscimo até ao horizonte do projecto. 

 

No Anexo I, apresenta-se um quadro com a população dos Censos 2001 e a 

estimativa para o Horizonte do projecto.  

 

3.6  População Flutuante 

 

Esta população flutuante representa cerca de 25% da população residente no 

Concelho na área abrangida pelo estudo. 

 

3.7 Resumo dados base população 

 

No anexo II, apresenta-se um a Estimativa da População Residente e Flutuante por 

Sistema e/ou Subsistema. 

 

3.8 Capitações 

 

Para a determinação das capitações foram analisados os consumos facturados por 

sistema no ano 2007 estabelecendo uma correlação com a população residente e flutuante, 

tendo desta forma obtido capitações médias no consumidor próximo dos 180 l/hab./dia nos 
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sistemas da Cidade de Abrantes e consumos inferiores a 100 l/hab./dia nos sistemas mais 

isolados. 

 

Para atribuição das capitações o Estudo Prévio divide as freguesias de acordo com a 

classificação do INE em Áreas Predominantemente Rurais (APR), Áreas 

Predominantemente Urbanas (APU) e Áreas Moderadamente Urbanas (AMU). 

 

O quadro 5 resume as capitações reais no consumidor em 2007 e previstas para o 

horizonte de projecto. 

 

Quadro 5 - Capitações reais no consumidor em 2007 e previstas para o horizonte do Projecto 

Sistema 
Capitação l/hab./dia 

2007 2008-2030 
 

Sistema de Rio de Moinhos 
 

125 
 

120 

Sistema de Rossio ao Sul do Tejo 119 120 

Sistema de São Miguel do Rio Torto 111 120 

Sistema do Pego 124 120 

Sistema de Arreciadas 117 100 

Sistema de Concavada 103 100 

Sistema de Alvega 109 100 

Sistema de Barrada 91 100 

Sistema de Vale das Mós 95 100 

Sistema do Tramagal 141 150 

Sistema Bemposta 135 135 

Fonte: Estudo da empresa Hidrovia – projectos de engenharia civil, SA 
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3.9  Perdas 

 

A determinação das capitações constantes no capítulo anterior teve como base os 

consumos facturados. Segundo informação disponibilizada pelos SMA de Abrantes em 

2007 as perdas foram superiores a 33%. 

De acordo com as perdas actuais e as metas do Plano Nacional da Água propõe a 

seguinte evolução linear: 2008-35% 2018 -20%. 

 

3.10  Consumos Industriais 

 

Os consumos industriais encontram-se disseminados nos consumos domésticos, visto 

que os valores dos consumos domésticos foram obtidos com base em consumos reais.  

 

No entanto, é deixado em aberto a possibilidade de fornecimento de água à futura 

ampliação da Zona Industrial do Pego. 

 

3.11  Elementos de dimensionamento 

 

3.11.1  Caudal diário médio 

 

O caudal diário médio (Qdm) a aduzir em cada sistema será determinado com base 

na seguinte expressão (l/s) (estudo da empresaHidrovia – projectos de engenharia civil, 

SA): 

 

���    �
����	
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Pop.res. – população residente. 

cap.pop.res. – capitação da população residente. 

Pop.res.dia – número de dias em que a população residente está presente. 

Pop.flut. – população flutuante. 

cap.pop.flut – capitação da população flutuante. 

cap.pop.flut.pres. – número de dias em que a população flutuante está presente. 

 

O quadro 6 resume o caudal diário médio em cada sistema. 

 

Quadro 6 - Caudal Diário Médio em cada Sistema 

Sistema 
Caudal médio diário (l/s) 

2007 2008 2010 2030 
 

Sistema de Rio de Moinhos 
 

2.09 
 

1.97 
 

1.64 
 

1.64 

Sistema de Rossio ao Sul do Tejo 6.88 6.81 6.55 5.67 

Sistema de São Miguel do Rio Torto 2.52 2.67 2.57 2.23 

Sistema do Pego 5.81 5.50 5.29 4.58 

Sistema de Arreciadas 1.52 1.52 1.46 1.27 

Sistema de Concavada 1.41 1.34 1.29 1.12 

Sistema de Alvega 3.26 2.94 2.83 2.46 

Sistema de Barrada 0.52 0.56 0.54 0.47 

Sistema de Vale das Mós 2.66 2.75 2.65 2.30 

Sistema do Tramagal 10.31 10.74 10.32 8.94 

Sistema Bemposta 1.67 1.67 1.61 1.39 
 

Total 38.65 38.47 36.75 32.07 
Fonte: Estudo da empresa Hidrovia – projectos de engenharia civil, SA 
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3.11.2 Factores de ponta 

 
3.11.2.1 Factor de Ponta Mensal 

 

O Factor de Ponta Mensal traduz a relação entre o consumo médio diário do mês de 

maior consumo e o consumo médio diário anual. 

 

��   �
�����

����
                                                                                                                     �3� 

 

Cmdmc - Consumo médio diário do mês de maior consumo. 

Cmda - Consumo Médio Diário Anual. 

 

No desenvolvimento do estudo foi considerado factor de ponta mensal de 1.3. 

 

3.11.2.2 Factor de Ponta Diário 

 

O Factor de Ponta Diário (FD) traduz a relação entre o consumo do dia de maior 

consumo e o consumo médio diário anual, relacionando-os da seguinte forma: 

 

�� �
����

���� 
                                                                                                                                     �4�  

 

Cdmc - Consumo do dia de maior consumo. 

Cmda - Consumo médio diário anual. 

 

Neste estudo será utilizado o Factor de Ponta Diário de 1.4. 
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3.11.2.3 Factor de Ponta Instantâneo 

 

No cálculo dos caudais de ponta instantâneos, para consumos domésticos ou 

similares o Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e 

Drenagem de Águas Residuais (RGSPPDADAR), sugere a utilização da seguinte 

expressão: 

 

� � 2 �
70

√�
                                                                                                                                  �5� 

 

Sendo P, a população a servir, em habitantes. 

 

O Factor de Ponta Instantâneo corresponde ao quociente entre o caudal máximo 

instantâneo horário do ano e o caudal médio horário anual. 

 

Para cada um dos sistemas, os Factores de Ponta Instantâneos foram admitidos com 

base nos seguintes valores (fonte: Estudo da empresa Hidrovia – projectos de engenharia 

civil, SA): 

 

F1=4,0 para                  Pres ≤ 2000 hab 

F1=3.0 para                  2000 ≤ Pres ≤ 10.000 hab 

F1=2.4 para                  10.000 ≤ Pres ≤ 100.000 hab 

F1=2,0 para                   Pres > 10.000 hab 

 

Pres – População residente 
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3.11.3 Caudal de Dimensionamento 

 

O caudal de dimensionamento será obtido a partir do caudal diário máximo de 

consumos domésticos (Qdmc) correspondente ao caudal diário médio afectado pelo factor 

de ponta diário Qdmc=Qdm x FD. Considerou-se ainda um acréscimo de 10% a todos os 

caudais obtidos, para ter em conta as perdas na adução. 

 

O quadro 7 resume os caudais de dimensionamento em cada sistema.  

 

Quadro 7 - Caudais de dimensionamento em cada sistema e/ou subsistema 

Sistema 

Caudal médio diário  
(l/s) 

Caudal médio máximo 
(l/s) 

Caudal 
dimensionamento (l/s) 

2010 2030 2010 2030 2010 2030 
 

Sistema de Rio de Moinhos 1.90 1.64 2.65 2.30 2.92 2.53 

Sistema de Rossio ao Sul do Tejo 6.55 5.67 9.17 7.94 10.09 8.74 

Sistema de São Miguel do Rio Torto 2.57 2.23 3.59 3.12 3.95 3.43 

Sistema do Pego 5.29 4.58 7.41 6.42 8.15 7.06 

Sistema de Arreciadas 1.46 1.27 2.05 1.78 2.25 1.96 

Sistema de Concavada 1.29 1.12 1.80 1.57 1.98 1.73 

Sistema de Alvega 2.83 2.46 3.96 3.44 4.36 3.78 

Sistema de Barrada 0.54 0.47 0.75 0.65 0.83 0.72 

Sistema de Vale das Mós 2.65 2.30 3.71 3.22 4.08 3.54 

Sistema do Tramagal 10.32 8.94 14.45 12.51 15.90 13.77 

Sistema Bemposta 1.61 1.39 2.25 1.95 2.47 2.14 

Total 37.01 32.07 51.79 44.90 56.98 44.40 

 
 

3.12 Caracterização dos sistemas a serem abastecidos 

 

3.12.1 Considerações gerais 

 

Existem vários sistemas de abastecimento de água no Concelho de Abrantes, cada 

um com particularidades. Destes vinte e sete sistemas, apenas é possível integrar no 
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sistema de abastecimento de água a partir da ETA da Cabeça Gorda onze sistemas, sendo 

estes Alvega, Barrada, Concavada, Rio de Moinhos, Rossio ao Sul do Tejo, São Miguel do 

Rio Torto, Tramagal, Vale das Mós e Bemposta.  

Os sistemas de Água das Casas, Atalaia e Souto, Bicas e Vale de Açor, Brunheirinho 

e Vale de Horta, Chaminé, Casal das Mansas, Esteveira, Fontes, Foz e Água Travessa, 

Lampreia, Matagosa, Mouriscas, Vale de Açor (Fontes), Vale de Cortiças, Tábuas e 

Carvalhal permanecerão autónomos.  

 

Sistemas a abastecer a partir da Barragem de Castelo de Bode:  

 

� Sistema de Rio de Moinhos (R. Rio de Moinhos); 

� Sistema de Rossio ao Sul do Tejo (R. Vale Donas e R. S. Macário); 

� Sistema de S. Miguel do Rio Torto (R. São Miguel do Rio Torto); 

� Sistema de Arreciadas (R. Arreciadas); 

� Sistema de Tramagal (R. Tramagal, R. Crucifixo (Z.A.) e R. Crucifixo 

(Z.B.) 

� Sistema de Pego ( R. Pego enterrado e R. Pego Elevado); 

� Sistema de Concavada (R. Concavada); 

� Sistema de Barrada (R. Barrada); 

� Sistema de Alvega (R. Alvega, R. Areia, R. Monte Galego, R. Ventoso, R. 

Tubarral1 e R. Tubarral 2) 

� Sistema de Vale das Mós (R. Vale Zebrinho, R. São Facundo 1, R. S. 

Facundo 2, R. Vale das Mós (Z.A.) e R. Vale das Mós (Z.B.) 

� Sistema Bemposta (R. Bemposta) 

 

 É de notar que os reservatórios do sector Sul (na margem esquerda do Rio Tejo), 

poderão recorrer aos furos e drenos caso o abastecimento a partir da ETA da Cabeça Gorda 

não seja possível. 

 



 

Capítulo3-Metodologia 

 

 

41 
 

3.12.2 Sistema de Alvega 

 

O sistema de abastecimento de água de Alvega é constituído por diversos sistemas de 

dimensões inferiores que abasteciam as povoações de Alvega, Tubarral, Ventoso, Areias, 

Monte Galego e Casa Branca. Estes pequenos sistemas têm sido alvo de intervenções tais 

como a desactivação das nascentes do Ventoso e dos Carregais assim como da mina do 

Vale da Abelheira. Continuam afectos ao sistema os drenos e mina do Tubarral com 

caudais a disponibilizarem reduzidos. 

A água do sistema de Alvega é proveniente de uma captação com drenos num poço 

em Alvega, sendo posteriormente tratada numa estação de tratamento nas imediações e 

elevada para o reservatório de Monte Galego. Este reservatório serve de ponto de entrega 

para os reservatórios de Areias/Casa Branca, Alvega e os reservatórios que abastecem os 

pontos altos de Tubarral e do Ventoso através de estações elevatórias. 

 

O quadro 8 resume o sistema de Alvega. 

 

Quadro 8 - Síntese do Sistema de Alvega 

Tipo de Infra-estruturas Quantidade 
 

Captação (un) 
 

4 

Estações Elevatórias (un) 5 

ETA (un) 2 

Adução (Km) 12,4 

Reservatórios (un) 7 

Distribuição (Km) 22 

Contadores Instalados (un) 836 

População Servida (hab.) 1 709 

Consumo anual (m3) 64 376 

Fonte: http://www.sma.cm-abrantes.pt 
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3.12.3 Sistema de Arreciadas 

 

O sistema de abastecimento de água de Arreciadas é constituído por duas captações 

em furo e uma estação de tratamento onde a água é submetida à correcção de agressividade 

e efectuada a desinfecção, seguindo posteriormente para o Reservatório de Arreciadas que 

abastece a população por gravidade. 

 

O quadro 9 resume o sistema de Arreciadas. 

Quadro 9 - Síntese do Sistema de Arreciadas 

Tipo de Infra-estruturas Quantidade 
 

Captação (un) 
 

2 

Estações Elevatórias (un) 3 

ETA (un) 1 

Adução (Km) 1 

Reservatórios (un) 1 

Distribuição (Km) 6.3 

Contadores Instalados (m3) 348 

População Servida (hab.) 736 

Consumo anual (m3) 31 108 

Fonte: http://www.sma.cm-abrantes.pt 

 

3.12.4 Sistema de Barrada 

 

O sistema de abastecimento de água de Barrada é constituído por uma captação em 

furo, sendo a partir desta que se procede à elevação directa para o reservatório e 

posteriormente a distribuição para a população em causa. 

 

O sistema de desinfecção consiste numa picagem na adutora entre o reservatório e o 

furo onde se procede à injecção de hipoclorito de sódio. 
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Anteriormente a captação era em poço e a desinfecção era feita numa estação de 

tratamento anexa através da adição de hipoclorito e da correcção da agressividade através 

da injecção de cal e leite. Esta captação encontra-se semi-desactivada. 

 

O quadro 10 resume o sistema de Barrada. 

Quadro 10 - Síntese do Sistema de Barrada 

Tipo de Infra-estruturas Quantidade 
 

Captação (un) 
 

1 

Estação Elevatória (un) 1 

ETA (un) 1 

Adução (Km) 0,7 

Reservatórios (un) 1 

Distribuição (Km) 4.1 

Contadores Instalados (un) 202 

População Servida (un) 326 

Consumo anual (m3) 10 593 

Fonte: http://www.sma.cm-abrantes.pt 

 

3.12.5 Sistema de Bemposta 

 

O sistema de abastecimento de água de Bemposta é constituído por uma captação 

através do dreno da Arrancada e um reservatório (Reservatório de Bemposta). 

 

O sistema de desinfecção consiste numa correcção de agressividade através do 

contacto com brita calcária e tratamento na ETA próxima da captação. 

 

O quadro 11 resume o sistema de Barrada. 
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Quadro 11 - Síntese do Sistema de Bemposta 

Tipo de Infra-estruturas Quantidade 
 

Captação (un) 
 

1 

Estações Elevatórias (un) - 

ETA (un) 1 

Adução (Km) 3.3 

Reservatórios (un) 1 

Distribuição (Km) 6.3 

Contadores Instalados (un) 349 

População Servida (un) 912 

Consumo anual (m3) 34 682 

Fonte: http://www.sma.cm-abrantes.pt 

 

3.12.6 Sistema de Concavada 

 

O sistema de abastecimento de água de Concavada é constituído por uma captação 

em furo, pois a antiga captação era feita por poço, mas este aluiu e é irrecuperável. O 

abastecimento de água nos dias de hoje é assegurado pelo sistema de Mouriscas. 

O sistema de Mouriscas encaminha a água através de uma conduta adutora para o 

Reservatório da Concavada; este reservatório também recebe água do furo da Concavada, 

anexo ao qual se encontra uma estação de tratamento para desinfecção e correcção da 

agressividade.  

 

O quadro 12 resume o sistema de Concavada. 
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Quadro 12 - Síntese do Sistema de Concavada 

Tipo de Infra-estruturas Quantidade 
 

Captação (un) 
 

1 

Estações Elevatórias (un) - 

ETA (un) 1 

Adução Km) 5,8 

Reservatórios (un) 1 

Distribuição (Km) 7 

Contadores Instalados (un) 371 

População Servida (hab.) 768 

Consumo anual (m3) 28 929 

Fonte: http://www.sma.cm-abrantes.pt 

 
3.12.7 Sistema de Pego 

 

O sistema de abastecimento de água de Pego é assegurado pela captação em furos 

localizados em Coalhos. 

 

Anteriormente o sistema era abastecido por drenos na zona de Negrinhos, estando 

nos dias de hoje desactivado por não possuir caudal em qualidade e quantidade que 

correspondam às exigências. De forma a garantir o abastecimento aos três contadores que 

dependem do sistema foi efectuado um prolongamento da rede de distribuição (povoação 

do Pego) com uma extensão de cerca de quatro Km no ano de 2008. 

 

A água proveniente dos furos é encaminhada para uma estação de tratamento onde é 

sujeita a tratamento por arejamento, decantação e desinfecção. 
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A partir do reservatório que serve de apoio à ETA a água é elevada (bombagem) para 

o reservatório elevado do Pego que permite o abastecimento de 6% do total da população 

do Concelho. 

 

O quadro 13 resume o sistema de Pego. 

 

Quadro 13 - Síntese do Sistema de Pego 

Tipo de Infra-estruturas Quantidade 
 

Captação (un) 
 

2 

Elevação (un) 3 

ETA (un) 1 

Adução (Km) 3 

Reservatórios (un) 1 

Distribuição (Km) 31 

Contadores Instalados (un) 1.340 

População Servida (hab.) 2 688 

Consumo anual (m3) 119 147 

Fonte: http://www.sma.cm-abrantes.pt 

 
3.12.8 Sistema de Rio de Moinhos 

 

O sistema de abastecimento de água de Rio de Moinhos é assegurado pela captação 

através de dreno localizada em Vale da Custódia, sendo depois a água encaminhada para a 

estação de tratamento onde é alvo de correcção da agressividade e desinfecção. A água 

proveniente da estação de tratamento é aduzida graviticamente para o reservatório através 

de uma adutora-distribuidora e distribuída à população quer pela adutora quer pelo 

reservatório. 

 

O quadro 14 resume o sistema de Rio de Moinhos. 
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Quadro 14 - Síntese do Sistema de Rio de Moinhos 

Tipo de Infra-estruturas Quantidade 
 

Captação (un) 
 

1 

Estações Elevatórias (un) - 

ETA (un) 1 

Adução (Km) 4,1 

Reservatórios (un) 1 

Distribuição (Km) 7 

Contadores Instalados (un) 427 

População Servida (hab.) 961 

Consumo anual (hab.) 36 961 

Fonte: http://www.sma.cm-abrantes.pt 

 
3.12.9 Sistema de Rossio ao Sul do Tejo 

 

O sistema de abastecimento de água de Rossio ao Sul do Tejo é assegurado pela 

captação através de dreno localizada em Vale das Donas e por um furo em São Macário. 

 

A adução é realizada graviticamente do dreno para o reservatório de Vale das Donas, 

abastecendo este Rossio ao Sul do Tejo, Arrifana e Cabrito. Em relação ao furo de S. 

Macário, este serve apenas de complemento para fazer face às necessidades de 

abastecimento, possuindo este um posto de cloragem que procede a uma injecção de 

desinfectante no momento da bombagem para o reservatório de S. Macário. 

O presente sistema assegura o abastecimento de 7% da população e reforça o 

abastecimento de água de São Miguel do Rio Torto.  

 

O quadro 15 resume o sistema de Rossio ao Sul do Tejo. 
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Quadro 15 - Síntese do Sistema de Rossio ao Sul do Tejo 

Tipo de Infra-estruturas Quantidade 
 

Captação (un) 
 

2 

Estação Elevatória (un) 1 

ETA (un) 1 

Adução (Km) 2 

Reservatórios (un) 2 

Distribuição (Km) 31 

Contadores Instalados (un) 1.641 

População Servida (hab.) 3 340 

Consumo anual (m3) 141 132 

Fonte: http://www.sma.cm-abrantes.pt 

 
3.12.10 Sistema de São Miguel do Rio Torto 

 

O sistema de abastecimento de água de São Miguel do Rio Torto é assegurado pelas 

captações através de drenos e minas localizadas em Vale das Donas, por sua vez a água é 

encaminhada por gravidade para o reservatório de apoio à estação elevatória de Vale das 

Donas que eleva a água para o reservatório de S. Miguel do Rio Torto, distribuindo depois 

a água para a população. 

 

Anteriormente o sistema possuía ainda duas captações em furo que foram 

desactivadas. 

 

O abastecimento é ainda assegurado segundo as necessidades através do sistema de 

Rossio ao Sul do Tejo, a partir do reservatório de Vale das Donas.  

 

O quadro 16 resume o sistema de São Miguel do Rio Torto. 
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Quadro 16 - Síntese do Sistema de São Miguel do Rio Torto 

Tipo de Infra-estruturas Quantidade 
 

Captação (un) 
 

4 

Estação Elevatória (un) 1 

ETA (un) 1 

Adução (Km) 2 

Reservatórios (un) 2 

Distribuição (Km) 31 

Contadores Instalados (un) 1.641 

População Servida (hab.) 3 340 

Consumo anual (m3) 141 132 

Fonte: http://www.sma.cm-abrantes.pt 

 
3.12.11   Sistema de Tramagal 

 

O abastecimento de água de Tramagal e Crucifixo é assegurado pelas captações 

através de drenos localizadas em Carvalhoso e por um furo em Caniceira, assegurando o 

abastecimento de 9% do Concelho. 

O tratamento na ETA do Carpalhoso é por correcção de PH com o recurso a tanques 

de contacto com brita calcária; na estação elevatória e de tratamento de Caniceira é 

assegurada a desinfecção. 

 

A água previamente tratada é elevada da estação elevatória e de tratamento da 

Caniceira para o reservatório de Moinho de Vento localizado no Tramagal abastecendo a 

população de Tramagal e de Crucifixo, que neste caso se faz com recurso a dois 

reservatórios e um sistema de bombagem instalado num deles.  

 

O quadro 17 resume o sistema de Tramagal. 
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Quadro 17 - Síntese do Sistema de Tramagal 

Tipo de Infra-estruturas Quantidade 
 

Captação (un) 
 

2 

Estações Elevatórias (un) 2 

ETA (un) 2 

Adução (Km) 12,4 

Reservatórios (un) 3 

Distribuição (Km) 33 

Contadores Instalados (un) 1 989 

População Servida (hab.) 4 227 

Consumo anual (m3) 211 359 

Fonte: http://www.sma.cm-abrantes.pt 

 
 

3.12.12  Sistema de Vale das Mós  

 

O abastecimento de água de Vale das Mós apenas possui uma captação em furo, pois 

o dreno que anteriormente servia a população deixou de ser produtivo. 

O ponto de entrega da captação a partir do dreno era o reservatório de Ramalhais que 

agora recebe água directamente da rede e reforça o abastecimento à população de 

Ramalhais e a parte da zona baixa de Vale das Mós.  

 

A captação através de furo localizada na parte alta de Vale das Mós é elevada para o 

reservatório que se encontra a uma cota superior e sempre que se procede a elevação é feita 

a desinfecção através de um sistema doseador de hipoclorito de sódio. 

 

O reservatório de Vale das Mós abastece a povoação e ainda a estação elevatória que 

por sua vez abastece, através de bombagem, o reservatório de São Facundo. 
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A partir do reservatório de São Facundo é abastecida a população e ainda o 

reservatório de Vale Zebrinho. 

 

O quadro 18 resume o sistema de Vale das Mós. 

 

Quadro 18 - Síntese do Sistema de Vale das Mós 

Tipo de Infra-estruturas Quantidade 
 

Captação (un) 
 

1 

Estação Elevatória (un) 1 

ETA (un) 2 

Adução (Km) 8 

Reservatórios (un) 4 

Distribuição (Km) 13.5 

Contadores Instalados (un) 692 

População Servida (hab.) 1 602 

Consumo anual (m3) 54 444 

Fonte: http://www.sma.cm-abrantes.pt 

 

3.12.13 Pressupostos para verificação da capacidade 

 

3.12.13.1 Considerações gerais 

 

As condutas adutoras foram dimensionadas para o caudal médio diário do dia de 

maior consumo, pelo que os reservatórios necessitam de reserva de água para fazer face 

aos caudais de ponta da rede. Esta necessidade é tanto maior quanto maior for a diferença 

entre o caudal de dimensionamento da adutora (Qdmc) relativamente ao caudal de ponta da 

rede. 
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Para além do volume para fazer face aos caudais de ponta da rede importa assegurar 

reserva para situações de emergência. Nestes casos é comum considerar o maior dos 

seguintes volumes: 

 

� Avaria do Sistema Adutor; 

� Extensão de incêndio; 

 

3.12.13.2 Reserva para compensar flutuações do consumo 

 

Como a adutora foi dimensionada para o consumo diário do dia de maior consumo, a 

reserva terá apenas que ser suficiente para compensar as flutuações diárias ao longo desse 

dia. 

Tal como se referiu no item 3.11.2.3 o factor de ponta depende da população, pelo 

que na situação mais desfavorável (F=4.0), o volume para fazer face aos consumos é dado 

por (fonte: estudo da empresa Hidrovia – projectos de engenharia civil, SA): 

 

 � 0.25����                                                                                                                                �6� 

 

3.12.13.3 Reserva para emergência  

 

Para além do volume necessário para compensar flutuações no consumo, os 

reservatórios deverão ainda assegurar um volume de reserva de emergência, 

correspondente ao maior dos volumes necessários para avaria ou extinção de incêndios. 

 

O volume de reserva relativo a avarias é determinado em função do número de horas 

de interrupção do funcionamento. De acordo com as condições regulamentares, essa 

interrupção poderá ser, no máximo, de 8 horas (correspondente a um limite de 2 horas para 

localização da avaria, quando a conduta seja acessível por estrada ou caminho transitável, e 

de 6 horas para a sua reparação, incluindo o esvaziamento, a reparação propriamente dita, 



 

Capítulo3-Metodologia 

 

 

53 
 

enchimento e a desinfecção). Assim o volume de reserva necessário à salvaguarda de 

avarias (Vb) deverá ser o seguinte (fonte: estudo da empresa Estudo da empresa Hidrovia – 

projectos de engenharia civil, SA):  

 

 # �
8

24
% ����                                                                                                                              �7� 

 

De acordo com o RGSPPDADAR artigo 70.º - Dimensionamento hidráulico o 

volume de reserva a prever para extinção de incêndios, o mesmo é função do grau de risco 

da zona e não deve ser inferior aos seguintes valores: 

 

Grau 1:  75 m3 

 

Grau 2:  125 m3 

 

Grau 3:  200 m3 

 

Grau 4:  300  m3 

 

Grau 5:  a definir caso a caso 

 

Segundo o RGSPPDADAR artigo 18º- Volumes de água para combate a incêndios, 

os graus de risco da zona são função do risco de ocorrência e propagação de um incêndio, 

classificando as diferentes zonas da seguinte forma: 

 

Grau 1 - zona urbana de risco mínimo de incêndio, devido à fraca implantação de 

edifícios, predominantemente do tipo familiar; 

Grau 2 - zona urbana de baixo grau de risco, constituída predominantemente por 

construções isoladas com um máximo de quatro pisos acima do solo; 
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Grau 3 - zona urbana de moderado grau de risco, predominantemente constituída por 

construções com um máximo de dez pisos acima do solo, destinadas à habitação, 

eventualmente com algum comércio e pequena indústria; 

 

Grau 4 - zona urbana de considerável grau de risco, constituída por construções de 

mais de dez pisos, destinadas a habitação e serviços públicos, nomeadamente, centros 

comerciais; 

 

Grau 5 - zona urbana de elevado grau de risco, caracterizada pela existência de 

construções antigas ou de ocupação essencialmente comercial e de actividade industrial 

que armazene, utilize ou produza materiais explosivos ou altamente inflamáveis. 

 

3.12.14 Caracterização geral dos reservatórios 

 
A caracterização efectuada, apenas teve em conta os reservatórios englobados no estudo. 

 

O esquema hidráulico da área em estudo encontra-se no Anexo III. 

  

3.12.14.1 Reservatório de Aldeia do Mato 

 

O reservatório apoiado de Aldeia do Mato tem como área de influência o lugar de 

Aldeia do Mato com 100% de afectação. O mesmo localiza-se na localidade de Aldeia do 

Mato, possui uma capacidade de 150m3 e uma cota de soleira de 200m. Na dependência 

deste reservatório encontra-se o reservatório de Cabeço Branco que recebe a água a partir 

de um sistema de bombagem presente no reservatório anteriormente referido.  
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3.12.14.2 Reservatório de Amoreira 

 

O reservatório apoiado de Amoreira encontra-se na localidade de Amoreira, possui 

uma capacidade de 250m3 e uma cota de soleira de 112.80m. Este reservatório abastece a 

população do lugar de Amoreira na freguesia de Rio de Moinhos. 

 

3.12.14.3 Reservatório de Arreciadas 

 

O reservatório apoiado de Arreciadas localiza-se no lugar de Arreciadas, possui uma 

capacidade de 750m3 e uma cota de soleira de 143.50m. Este reservatório abastece a 

população do lugar de Arreciadas na freguesia de São Miguel do Rio Torto. 

 

3.12.14.4 Reservatório de Burra 

 

O futuro reservatório apoiado de Burra com capacidade de 500m3 e localização no 

lugar de Burra será detentor das seguintes características: 

 

Células circulares, com diâmetro interior de 13.96m e com 5.50m de altura (nível 

máximo de água 5.00m), constituído por uma laje de fundação, e por um conjunto de 21 

elementos de parede pré-fabricados, os quais são ligados entre si por cabos de pós-esforço. 

A cobertura é igualmente constituída por um conjunto de elementos pré-fabricados que se 

apoiam nas paredes do depósito e num pilar central com capitel, constituindo um suporte 

intermédio da cobertura. 

 

As paredes são formadas por painéis pré-fabricados de betão C40/50 pós-esforçados 

perimetralmente e pré-esforçados verticalmente com cabos, com um desenho especial das 

juntas verticais que permitem o acoplamento perfeito entre eles e o preenchimento no 

interior das juntas com neoprene. As dimensões dos painéis são 2.10m de largura, 

espessura de mínima=0.15m e máxima=0.185m. O pós-esforço é efectuado recorrendo a 
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mono cordões, compostos por fios de aço protegidos por uma massa lubrificante e anti-

corrosiva dentro de uma bainha em PVC, asseguram a constante compressão das juntas 

mesmo com o reservatório cheio, bem como a sua estanquicidade. A selagem vertical 

executa-se com neoprene entre os painéis, através da força dos cabos (comprimindo 

constantemente as juntas) e a aplicação de uma mástique nas arestas interiores entre 

painéis. A selagem horizontal executa-se no momento da betonagem da viga de travamento 

na base dos painéis/laje de fundo. O betão aplicado, transborda por debaixo dos painéis que 

assentam sobre espaçadores, formando uma viga de travamento e posteriormente 

completa-se a selagem com a aplicação de uma pintura impermeabilizante da viga na parte 

interna do reservatório. 

 

A cobertura é composta por segmentos pré-fabricados de betão C40/50, assentando 

sobre os painéis e sobre o pilar central com capitel. A selagem entre painéis será feita com 

um cordão de mástique, revestindo-se depois conforme projecto. Nos painéis de cobertura 

são deixados negativos para colocação de 3 ventiladores e de uma entrada de homem ao 

interior dos reservatórios. 

O pilar é igualmente pré-fabricados sendo a ligação à laje de fundo executada em 

obra, numa ligação aparafusada. 

 

A figura 9 diz respeito ao reservatório pré-fabricado da Burra. 

 

 

Figura 9 - Reservatório de 21 elementos com 5.50m de altura 
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Este reservatório terá o compromisso de abastecer os sistemas de Pego, Concavada, 

Alvega, Barrada, Vale das Mós e Bemposta, de modo a ser aduzida aos sistemas água 

vinda da ETA da Cabeça Gorda. 

 
3.12.14.5 Reservatório de Chainça 

 

O reservatório apoiado de Chainça encontra-se na localidade de Chainça, possui duas 

células uma capacidade de 50+2000m3 e uma cota de soleira de 146.00m. Este reservatório 

é um dos reservatórios mais importantes do sistema, pois é um dos mais solicitados da 

cidade de Abrantes, abastecendo os lugares de Abrantes freguesia de Abrantes (São 

Vicente), de Abrantes e Residual da freguesia de Alferrarede. Na dependência deste 

reservatório encontra-se o reservatório de São José que por sua vez está igualmente 

dependente da ETA da Cabeça Gorda. 

 

3.12.14.6 Reservatório de Crucifixo Zona Alta  

 

O Reservatório do Crucifixo Zona Alta, trata-se de um reservatório apoiado 

constituído por uma célula com um volume total de 100m3 e uma cota de soleira de 

139.50m.  

 

3.12.14.7 Reservatório de Crucifixo Zona Baixa 

 

O Reservatório do Crucifixo Zona Baixa, trata-se de um reservatório Semi-enterrado 

constituído por duas células com um volume total de 500m3 e uma cota de soleira de 

113.35m. 
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3.12.14.8 Reservatório de Encosta da Barata 

 

O reservatório semi-enterrado de Encosta da Barata encontra-se na cidade de 

Abrantes, possui uma capacidade de 1000m3 e uma cota de soleira de 170.00m. Este 

reservatório abastece a população dos lugares de Pucariça na freguesia de Rios de 

Moinhos, Abrantes pertencente à freguesia de Abrantes (São Vicente) e Pucariça na 

freguesia de Aldeia do Mato. Na dependência deste reservatório está o reservatório do 

Castelo, pois este não tem capacidade para responder às solicitações impostas funcionando 

apenas como torre de pressão. 

 

3.12.14.9 Reservatório da Encosta Sul 

  

O reservatório semi-enterrado de Encosta Sul encontra-se na cidade de Abrantes, 

possui uma capacidade de 1000m3 e uma cota de soleira de 126.50m. Este reservatório 

abastece a população do lugar de Abrantes pertencente à freguesia de Abrantes (São João).  

 
3.12.14.10 Reservatório de Pego Apoiado 

 

O reservatório Pego apoiado encontra-se no lugar de Pego, possui uma capacidade de 

500m3 e uma cota de soleira de 78.00m. Este reservatório abastece a população dos lugares 

de Coalhos, Pego e Residual pertencentes à freguesia de Pego. 

 

3.12.14.11 Reservatório de Pego Elevado 

 

O reservatório Pego Elevado encontra-se no lugar de Pego, possui uma capacidade 

de 220m3 e uma cota de soleira de 107.00m. Este reservatório abastece a população dos 

lugares de Coalhos, Pego e Residual pertencentes à freguesia de Pego. 
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3.12.14.12 Reservatório de Rio de Moinhos 

 

O reservatório semi-enterrado de Rio de Moinhos encontra-se no lugar de Rio de 

Moinhos, possui uma capacidade de 170m3 e uma cota de soleira de 70.00m. Este 

reservatório abastece a população dos lugares de Aldeinha, Arco, Rio de Moinhos e 

Residual pertencentes à freguesia de Rio de Moinhos.  

 

3.12.14.13 Reservatório de São Macário 

 

O reservatório apoiado de São Macário localiza-se na localidade de São Macário, 

possui uma capacidade de 250m3 e uma cota de soleira de 70.00m. Este reservatório 

abastece a população dos lugares de Abrantes e Residual pertencentes à freguesia de 

Rossio ao Sul do Tejo e do lugar de Abrantes pertencente à freguesia de São Miguel do 

Rio Torto. 

 

3.12.14.14 Reservatório de São Miguel do Rio Torto 

 

O reservatório elevado de São Miguel do Rio Torto localiza-se a Este da localidade 

de São Miguel do Rio Torto, possui uma capacidade de 120.00m3 e uma cota de soleira de 

163.00m. Este reservatório abastece a população dos lugares de São Miguel do Rio Torto e 

Residual pertencentes à freguesia de S. Miguel do Rio Torto.  

 

3.12.14.15 Reservatório de São José 

 

O reservatório semi-enterrado de São José encontra-se na cidade de Abrantes, possui 

uma capacidade de 800m3 e uma cota de soleira de 101.70m. Este reservatório abastece a 

população dos lugares de Abrantes e Aferrarede Velha pertencentes à Freguesia de 

Alferrarede.  
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3.12.14.16 Reservatório de Senhora da Luz 

 

O reservatório apoiado de Senhora da Luz encontra-se na localidade de Senhora da 

Luz, possui uma capacidade de 200m3 e uma cota de soleira de 162m. Este reservatório 

abastece a população dos lugares de Abrançalha de Cima, Paúl e Residual pertencentes à 

Freguesia de Abrantes (São Vicente). Na dependência deste reservatório encontram-se os 

reservatórios de Casais de Revelhos e de Sentieiras. 

 

3.12.14.17 Reservatório de Tramagal 

 

O Reservatório do Tramagal localiza-se a Sul da localidade e tem uma capacidade de 

1000m3 e uma cota de soleira de 127m, sendo constituído por duas células enterradas. Este 

reservatório abastece o lugar de Tramagal na freguesia de Tramagal. 

 

3.12.14.18 Reservatório de Vale das Donas 

 

O Reservatório de Vale das Donas localiza-se a Norte da localidade de Vale das 

Donas e tem uma capacidade de 500m3 e uma cota de soleira de 71.00m. Este reservatório 

abastece os lugares de Abrantes e residuais pertencentes à freguesia de Rossio ao Sul do 

Tejo e o lugar de Abrantes pertencente à freguesia de São Miguel do Rio Torto. 

 

3.12.15 Verificação da capacidade dos reservatórios 

 
A verificação da capacidade dos reservatórios foi calculada com recurso às 

considerações descritas nos pontos 3.12.13.1, 3.12.13.2 e 3.12.13.3. 

 

O quadro 19 diz respeito ao cálculo efectuado para a verificação da capacidade dos 

reservatórios. 
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Quadro 19 – Verificação da capacidade dos reservatórios 

Reservatório 
Volume actual 

do Reservatório 
(m3) 

Volume mínimo 
requerido (m3) 

Ano 0 Ano 20 
 

Aldeia do Mato 150.00 149.40 128.60 

Amoreira 250.00 99.40 96.20 

Arreciadas 150.00 123.60 117.40 

Chainça 2050.00 945.40 1926.30 

Crucifixo Zona Alta 100.00 143.20 140.80 

Crucifixo Zona Baixa 500.00 167.80 162.20 

Encosta da Barata 1000.00 1140.50 1374.60 

Encosta Sul 1000.00 294.00 281.20 

Pego Apoiado 500.00 198.10 181.70 

Pego Elevado 220.00 127.70 136.00 

Rio de Moinhos 170.00 138.10 129.70 

São Macário 250.00 220.20 200.70 

São Miguel do Rio Torto 120.00 160.30 149.10 

São José 800.00 429.40 398.70 

Senhora da Luz 200.00 255.00 273.20 

Tramagal 1000.00 501.40 369.50 

Vale das Donas 500.00 147.60 137.90 

 

De acordo com a análise efectuada ao quadro anterior foi verificado que alguns 

reservatórios não têm capacidade face ao volume mínimo requerido. 
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Os reservatórios que não verificam as necessidades mínimas são: o reservatório de 

Crucifixo Zona Alta que tem de recorrer ao reservatório do Crucifixo (Z.B) através da 

adução por elevação; o reservatório de São Macário que pode recorrer ao reservatório de 

Vale de Donas visto que as redes estão interligadas e apresentam cotas inferiores à cota de 

soleira do reservatório de Vale de Donas ou, futuramente o reservatório de Arreciadas que 

se encontra a uma cota de soleira de 143.50m Nas mesmas circunstâncias encontram-se os 

reservatórios de São Miguel do Rio Torto, tendo o seu volume de ser assegurado pelo 

reservatório de Vale das Donas através de bombagem e de Senhora da Luz que necessita 

de ser ampliado, pois tem um défice de volume de 100m3. 

 

É de prever, também a ampliação do reservatório da Encosta da Barata com mais 

uma célula de 1270 m3 face ao seu volume deficitário e de modo a evitar a ampliação do 

reservatório do Castelo (V=470 m3), pois este encontra-se numa zona extremamente 

sensível (torre do Castelo de Abrantes).  

 

3.13 Modelo de cálculo 

 

O modelo de cálculo foi construído através da informação disponibilizada pelos 

Serviços Municipalizados de Abrantes (SMA) e pela empresa Hidrovia - Projectos de 

Engenharia Civil, S.A. 

 

De modo a efectuar uma modelação eficiente foram construídos dois cenários e, 

posteriormente ajustados os parâmetros do modelo A modelação foi efectuada no software 

EPANET 2.0. 

 

O software EPANET 2.0 dispõe de três fórmulas para o cálculo da perda de carga, 

sendo estas: Hazen-williams, Darcy-weisbach ou Chezy-Maning. 

 

Para a modelação em causa foi utilizada a fórmula de Darcy-Weisbach: 
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& � 0.083 % ' % ��� % ��                                                                                                   �8� 

 

Em que : 

 

f – é o factor de Darcy-Weisbach 

 

D – é o diâmetro da tubagem (m) 

 

Q – Caudal (m3/s) 

 

O quadro20 representa as rugosidades (() admitidas para os diversos materiais 

constituintes do sistema em estudo. 

 

Quadro 20 - Rugosidades (�) admitidas 

Material 
Rugosidade (ε) em mm 

Tubos Novos 
Cenário 1 Cenário 2 (acréscimo de 1% ao ano) 

Tubos Velhos Tubos Novos  Tubos Velhos 
 

Aço 
 

0.05 
 

0.15 
 

0.0505 
 

0.1515 

Ferro Fundido Dúctil (FFD) 0.10 0.25 0.101 0.2525 

Fibrocimento (Fib.) 0.03 0.10 0.0303 0.101 

Policloreto de Vinilo (PVC) 
0.01 D ≤ 200mm 0.01 D ≤ 200mm 0.0101 D ≤ 200mm 0.0101 D ≤ 200mm 

0.05 D ≥ 200mm 0.05 D ≥ 200mm 0.0505 D ≥ 200mm 0.0505 D ≥ 200mm 

Polietileno de Alta Densidade (PEAD) 
0.01 D ≤ 200mm 0.01 D ≤ 200mm 0.0101 D ≤ 200mm 0.0101 D ≤ 200mm 

0.05 D ≥ 200mm 0.05 D ≥ 200mm 0.0505 D ≥ 200mm 0.0505  D ≥ 200mm 
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3.13.1 Cenário 1- Interpretação do comportamento hidráulico do 

sistema adutor existente  

 

A simulação efectuada teve como objectivo a interpretação do comportamento do 

sistema que vai servir de base à expansão. 

O Cenário 1 foi baseado no comportamento hidráulico do sistema existente (caudais 

do ano 0 correspondente ao ano de 2010) tendo como referência as rugosidades 

apresentadadas no quadro 20. 

Nos reservatórios de Chainça, Amoreira e Encosta da Barata foram atribuídas alturas 

de água máximas e calculados os diâmetros através do volume dos reservatórios, os 

restantes foram analisados através de visitas efectuadas ao local. 

 

Na simulação foi estabelecido um tempo de duração de 24 horas de modo a verificar 

o comportamento do sistema ao longo de um dia. 

 

O quadro 21 retrata as características dos reservatórios. 

Quadro 21 - Dados referentes aos reservatórios 

RESERVATÓRIO 
VOLUME 
TOTAL  

(m3) 

COTA DE 
SOLEIRA 

(m) 
DIÂMETRO (m) 

VOLUME 
MÍNIMO (m 3) 

ALTURA DE ÁGUA 

MÍNIMA 
(m) 

MÁXIMA 
(m) 

 

Aldeia do Mato 
 

150.00 
 

200.00 
 

 11.00 
 

95.00 
 

1.00 
 

 1.60 

Amoreira 250.00 112.80  10.30 125.00 1.50  3.00 

Sra. da Luz 200.00 162.00  11.30 150.40 1.50  2.00 

Chainça 2050.00 146.00  29.50 1025.30 1.50  3.00 

São José 800.00 101.70  19.10 515.70 1.80  2.80 

Encosta da Barata 1000.00 170.00  21.00 519.50 1.50  3.00 

 
Após a inserção dos dados anteriores foram calculados os factores de ponta da área 

de influência de cada reservatório, segundo a fórmula (5) (RGSPPDADAR): 
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Através do cálculo anteriormente descrito foi efectuada uma aproximação do factor 

de ponta para estabelecer a correspondência com o diagrama de consumos e estabelecida 

uma ligação a montante de cada reservatório com o respectivo padrão de consumos. 

 

O quadro 22 diz respeito ao cálculo do factor de ponta. 

 

Quadro 22 - Factores de Ponta 

RESERVATÓRIOS POPULAÇÃO (hab.) FACTOR DE PONTA 
 

R. Aldeia do Mato 1665 3.72 

Amoreira 490 5.16 

Senhora da luz 2148 3.51 

Chainça 6998 2.84 

São José 2860 3.31 

Encosta da Barata 5124 2.98 

  
 

Segundo os parâmetros anteriormente descritos foi efectuada a simulação dinâmica. 

 

Na figura 10 representa a modelação efectuada no software EPANET 2.0. 
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Figura 10 - Cenário 1  

 

3.13.2 Cenário 2-Estudo prévio tendo em vista a Ampliação do sistema 

existente  

 

O Cenário 2 teve como objectivo a interpretação do comportamento da ampliação do 

sistema existente. 

Este cenário foi baseado no comportamento hidráulico do sistema a construir 

(caudais do ano 20) correspondente ao ano de 2030 e as rugosidades utilizadas foram as 

representadas no quadro20. 

Nos reservatórios de Chainça, Amoreira, Encosta da Barata, São Miguel do Rio 

Torto e Crucifixo (Z.B.) foram atribuídas alturas de água máximas e calculados os 
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diâmetros através do volume dos reservatórios, os restantes foram analisados através de 

visitas efectuadas ao local. 

 

Na simulação dinâmica efectuada foi estabelecido um tempo de duração de 24 horas 

de modo a verificar o comportamento do sistema ao longo do dia 

 

O quadro 23 retrata as características dos reservatórios. 

 

Quadro 23 - Dados referentes aos reservatórios 

RESERVATÓRIO 
VOLUME 

TOTAL (m 3) 
 COTA DE 

SOLEIRA (m) 
DIÂMETRO 

 (m) 
VOLUME 

MÍNIMO (m 3) 

ALTURA DE ÁGUA 

 MÍNIMA (m)  MÁXIMA (m)  
 

Aldeia do Mato 
 

150.00 
 

200.00 
 

11.00 
 

95.00 
 

 1.00 
 

 1.60 

Rio de Moinhos 170.00 70.00 12.00 113.10  1.00  1.50 

Amoreira 250.00 112.80 10.30 125.00  1.50  3.00 

Sra. da Luz 360.00 162.00 15.10 268.60  1.50  2.00 

Chainça 2050.00 146.00 29.50 1025.30  1.50  3.00 

São José 800.00 101.70 19.10 515.70  1.80  2.80 

Encosta da Barata 2270.00 170.00 31.10 1139.50  1.50  3.00 

Vale das Donas 500.00 71.00 12.20 268.90  2.30  4.50 

S. Miguel do Rio Torto 120.00 164.70 8.80 60.80  1.00  2.00 

Tramagal 1000.00 127.00 23.30 554.30  1.30  2.50 

Crucifixo (Z.A.) 100.00 139.50 7.36 50.20  1.18  2.40 

Crucifixo (Z.B.) 500.00 113.35 14.60 251.10  1.50  3.00 

São Macário 250.00 70.00 12.70 126.70  1.00  2.00 

Arreciadas 750.00 146.57 20.70 403.80  1.20  2.30 

Pego (Ent.) 500.00 78.00 17.00 249.70  1.10  2.20 

Pego (Elev.) 220.00 107.00 8.85 110.70  1.80  3.60 

Burra 1400.00 160.00 13.96 382.70  2.50  5.00 
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Após a inserção dos dados anteriores foram calculados os factores de ponta da área 

de influência de cada reservatório, através da fórmula (5) (Regulamento Geral dos 

Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais): 

 

Através do cálculo anteriormente descrito foi efectuada uma aproximação do factor 

de ponta para estabelecer a correspondência com o diagrama de consumos e foi 

estabelecida uma ligação a montante de cada reservatório com o respectivo padrão de 

consumos. 

 

O quadro 24 diz respeito ao cálculo do factor de ponta. 

 

Quadro 24 - Factores de Ponta 

RESERVATÓRIOS 
POPULAÇÃO 

(hab.) 
FACTOR DE 

PONTA 
 

Aldeia do mato 
 

 1665 
 

 3.72 

Amoreira 490  5.16 

Rio de moinhos  1261  3.97 

Senhora da luz  2148  3.51 

Chainça  8412  2.76 

São José  2860  3.31 

Encosta da Barata  7538  2.81 

Vale de Donas  1360  3.90 

São Miguel do Rio Torto  1832  3.64 

Tramagal  4087  3.09 

Crucifixo (Z.A.) 264  6.31 

Crucifixo (Z.B.) 620  4.81 

São Macário  2721  3.34 

Arreciadas  1045  4.17 

Pego Elev.  1028  4.18 

Pego Ent.  2398  3.43 

Burra  7227  2.82 

 
Na figura 11 representa a modelação efectuada no software EPANET 2.0. 
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Figura 11 - Cenário 2  

 
3.13.3 Cenário 3- Acréscimo de consumo no sistema de Tramagal 

 

O objectivo do Cenário 3 foi verificar o comportamento hidráulico do sistema 

quando a população na área de influência de um reservatório específico (reservatório de 

Tramagal) aumenta. 
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Este cenário foi construído através de alterações realizadas ao Cenário2, 

considerando um aumento de população (População residente = 5000 hab.) no reservatório 

de Tramagal, e verificado o comportamento do sistema.   

 

A escolha incidiu sobre o reservatório anteriormente descrito, devido ao facto de ser 

aquele que tem uma população superior, logo é expectável que esta aumente. 

 

3.13.4 Cenário 4- Situação de avaria/reparação no troço adutor  

 
Este cenário teve com objectivo a interpretação do comportamento do sistema 

quando existe uma situação de avaria ou reparação de algum troço adutor.  

 

A construção deste cenário foi efectuada através de alterações realizadas ao 

Cenário2, recorrendo à programação (controlo simples) para introduzir uma avaria no 

troço 22, troço este que estabelece a ligação entre o Sector Norte e o Sector Sul durante 

8horas (entre as 11horas e as 18horas). O horário de introdução da avaria foi 

criteriosamente escolhido, pois, encontra-se no intervalo de tempo em que os consumos 

são superiores. 

 

Posteriormente foram avaliados os resultados. 
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ANÁLISE DE RESULTADOS 
 

4.1 Cenário 1-Interpretação do comportamento hidráulico do sistema adutor 

existente 

 

De acordo com os resultados obtidos apresentados no Anexo IV o sistema em 

questão tem, em geral, tem um bom desempenho. 

 

No caso específico da foi verificado que a inexistência da válvula redutora de pressão 

provocaria um aumento de pressão entre 125 a 190 mc.a. que por sua vez induziria um 

rebentamento da tubagem devido às pressões instaladas. 

 

No caso específico da válvula redutora de pressão (cota piezométrica fixa) que se 

encontra na adutora 41 (ligação ao reservatório de Amoreira) está a regular a pressão a 

jusante para 65 mc.a. provocando uma redução entre os 120 a 130 mc.a. 

 

Esta válvula foi colocada devido às pressões elevadas que por sua vez conduziam ao 

rebentamento da tubagem. Após a sua instalação era de prever que o problema estaria 

totalmente resolvido se toda a tubagem tivesse sido substituída por tubos em FFD, o que 

não foi o caso, pois apenas foram substituídos 500m junto ao reservatório de Amoreira, 

deixando ainda um troço de 3318m em PVC PN10. 

 

4.1.1 Cenário 2 - Estudo prévio tendo em vista a Ampliação do sistema 

existente 

 

De acordo com os resultados obtidos foi efectuada uma análise do sistema em 

questão. 

  

Na análise dos resultados obtidos verificou-se que o abastecimento a partir da ETA 

da Cabeça Gorda à margem Sul é possível. 
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Em comparação com o sistema existente, o comportamento não sofre alterações 

significativas, existe uma pequena variação de pressões, mostrando a possibilidade da 

ampliação do reservatório da Sra. da Luz (160 m3) e do reservatório da Encosta da Barata 

(1270 m3).  

 

A adução aos reservatórios não sofre nenhuma interrupção por insuficiência de 

caudal. 

 

No caso específico do Reservatório de Vale das Donas é de notar que as pressões são 

elevadas o que pressupõe a instalação de uma válvula controladora de caudal e de pressão 

a montante com um dispositivo de anti-cavitação. 

 

A velocidade registada de acordo com os caudais aduzidos nas adutoras não excede 

1.5 m/s.  

 

Os reservatórios servem o sistema de acordo com os consumos pré estabelecidos, não 

se verificando problemas consoante as necessidades de distribuição horárias.   

 

4.2 Cenário 3 - Acréscimo de consumo no sistema de Tramagal 

 

Esta simulação foi efectuada com a finalidade de verificar o comportamento 

hidráulico do sistema após a introdução de um acréscimo de população no sistema do 

Tramagal. 

 

Este acréscimo de população veio introduzir um problema no Reservatório de São 

Miguel do Rio Torto, foram registadas pressões negativas entre as 7.00 horas até às 9.00 

horas na distribuição à população de São Miguel do Rio Torto, o que pressupõe que o 

Reservatório deixa de ter capacidade de abastecimento, concluindo que o volume aduzido 

ao reservatório não chega para abastecer a população. 
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Este problema deve-se ao aumento da perda de carga e a sua resolução pressupõe 

recorrer à adução através do furo e dreno no sistema de Tramagal. 

 

4.3 Cenário 4- Situação de avaria/reparação no troço adutor  

 
 
Esta simulação foi efectuada através de programação (controlo simples) 

implementando uma avaria no troço 22, troço este que estabelece a ligação entre o Sector 

Norte e o Sector Sul durante 8horas (entre as 11horas e as 18horas) e foram avaliados os 

resultados através do editor. 

 

Nos resultados obtidos não foi verificado nenhum problema de adução nem 

distribuição, pois o sistema foi dimensionado de forma a permitir as 

reparações/intervenções necessárias no tempo regulamentar. 
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CONCLUSÃO 
 

A utilização de modelos de simulação hidráulica permite antever, evitar e solucionar 

problemas através da representação da realidade ou da realização de novos projectos. 

 

A experiência nesta área demonstra que uma informatização de sistemas e 

cruzamento de dados, permite um controlo eficaz, e actualização de dados em tempo real. 

 

Através dos cenários efectuados foi possível avaliar o comportamento do sistema 

existente e a possibilidade da expansão do mesmo. Esta expansão permite o abastecimento 

com fiabilidade à população a Sul do Concelho de Abrantes, em concreto nos sistemas de 

Alvega, Barrada, Concavada, Rio de Moinhos, Rossio ao Sul do Tejo, São Miguel do Rio 

Torto, Tramagal, Vale das Mós e Bemposta.  

 

Os resultados obtidos demonstram que o sistema, em geral tem um bom 

desempenho, permitindo a adução ao sector Sul com as condições de abastecimento 

estabelecidas. A introdução de um acréscimo de população (Cenário 4) possibilitou 

concluir que, futuramente poderá ser necessário recorrer às captações que anteriormente 

alimentavam os reservatórios da margem esquerda do rio Tejo.  

 

A fiabilidade do sistema é garantida, tendo este a capacidade de fazer face às 

avarias/reparações em tempo regulamentar (Cenário 3) e a ampliação de reservatórios 

(Senhora da Luz e Encosta da Barata) vem garantir o abastecimento de água população 

futura. 

 

Desta forma a população e a entidade gestora vão beneficiar com o prolongamento 

do sistema. 
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O estudo efectuado permitiu conhecer o funcionamento do software EPANET 2.0, 

apesar de não terem sido exploradas todas as suas capacidades. 
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População do concelho de Abrantes (sensos 2001) 
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População Residente e Flutuante de cada Sistema e/ou 

Sub-sistema
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Esquema Hidráulico



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo IV 
 
 
 

Resultados do sistema existente 
 

 


