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TERMO DE RESPONSABILIDADE DO AUTOR DO 
PROJECTO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E DEPÓSITO 

 
 
 
Jorge Manuel Cortes Lourenço, residente na Praceta Dr Aleixo da Cunha, Lote A 4º Dtr em 

Faro, portador do Cartão de Cidadão nº 7362323 válido até 18/01/2022, contribuinte 

179690965, inscrito na Ordem dos Engenheiros Técnicos, com o nº 1962, declara para os 

efeitos do disposto nº 1 do artº 10º, do Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto – Lei nº 136/2014 de 9 de Setembro, que o projeto da rede 

de distribuição de gás e depósito de que é autor, relativo à Operação de Loteamento Municipal 

Mártir e Santo em Almodôvar e respetivas Obras de Urbanização que foi requerido pela 

Câmara Municipal de Almodôvar, com morada na Rua Serpa Pinto, 7700-081 Almodôvar. 

a) Observa as normas legais regulamentares aplicáveis, designadamente o Decreto-Lei nº 

97/2017, de 10 de Agosto, a Portaria nº 361/98 de 26 de Junho, a Portaria nº 386/94 de 

16 de Junho com as alterações impostas pela Portaria nº 690/2001 de 10 de Julho, Lei nº 

15/2015 de 16 de Fevereiro, NP EN 10204 e outras normas técnicas aplicáveis. 

b) Está conforme com os planos municipais ou intermunicipais de ordenamento do 

território aplicáveis à pretensão 

 
 
 

Almodôvar, 02 de dezembro de 2019 
 
 

O Técnico 
 
 

_____________________________________ 
( Eng. Civil Jorge Manuel Cortes Lourenço) 
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MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

 

 

1 – OBJETIVO 

A aprovação de uma Operação de Loteamento implica que, de acordo com a lei vigente, se 

tenha que dotar o local das necessárias infraestruturas básicas e consequentemente se tenha que 

proceder previamente à elaboração dos respetivos projetos. 

O presente projeto visa assegurar o abastecimento domiciliário de gás a todos os lotes do 

loteamento que a Câmara Municipal de Almodôvar pretende levar a efeito no Loteamento 

Mártir e Santo, freguesia de Almodôvar e Santa Graça dos Padrões, através de uma rede de 

distribuição pública, abastecida de depósito a instalar para o efeito. 

 

2 – JUSTIFICAÇÃO 

A sua elaboração justifica-se não só para dar satisfação às formalidades legais exigíveis mas 

também para a obtenção de uma solução que, tenha em conta os condicionalismos técnico-

económicos dos residentes. 

 

3 – DESCRIÇÃO GERAL DO LOTEAMENTO 

O loteamento em questão é composto por 11 lotes, que se destinam a edifícios de habitação 

unifamiliar e 1 lote que se destina a equipamentos de utilização coletiva, Lote 12. 

Não existindo arquiteturas definidas para os lotes estimou-se o consumo. 

- Lote 1 a 11 – T4  

- Lote 12 – Equipamentos de utilização coletiva. 
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4 – CARACTERÍSTICAS DOS GASES DO PROJECTO 

 

Embora os cálculos sejam efetuados tendo em conta o abastecimento da instalação com gás 

natural, considerou-se também que, enquanto tal não acontecer, a instalação poderá funcionar 

com gás propano. Apresentam-se de seguida as características dos gases considerados, de 

acordo com a Portaria 658/2000: 

 

Características Gás natural                 Gás Propano 

 

P. cal. superior                  [Kcal/ m³(n)] 10032 24400 

P. cal. inferior                   [Kcal/ m³(n)] 9054 22300 

Densidade  relativa                dr 0,65 1,5 

Densidade  corrigida             dc 0,62 1,16 

Pressão de utilização                  [mbar] 20  37 

índice de Wobbe superior [Kcal/m³(n)] 12442 17728 

índice de Wobbe inferior  [Kcal/m³(n)] 11200 16439 

 

 

5 - EQUIPAMENTOS DE QUEIMA 

 

Os aparelhos de queima a utilizar, uma vez que as moradias irão consumir primeiramente gás 

propano e em seguida gás natural, deverão pertencer às categorias II 2H3 +, II 2H3P, II 2H 

3B/P, ou III. 

De acordo com a Norma NP EN 437, os aparelhos são classificados em categorias, tendo em 

consideração a natureza e o tipo de gases suscetíveis de os alimentar. Os aparelhos de queima a 

instalar deverão ser das categorias indicadas no ponto 4, em função do gás disponível para 

utilização. 
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Nota Importante: Não serão em qualquer circunstância instalados quaisquer equipamentos de 

queima em caves de edifícios, uma vez que numa primeira fase a instalação irá trabalhar com 

gás propano. 

 

6 – DESCRIÇÃO DA INSTALAÇÃO 

 

A instalação de rede de Gás a instalar no Loteamento Mártir e Santo, freguesia de Almodôvar e 

Santa Graça dos Padrões é constituída por tubagem em polietileno de diâmetro 40mm, 

conforme desenhos do traçado geral da rede. 

Junto aos lotes 1 a 11 será efetuada uma picagem ao coletor geral, constituída por tubagem em 

polietileno de diâmetro 20mm para uma caixa de corte geral ao lote, a picagem para 

abastecimento do lote 12 será constituída por tubagem em polietileno de diâmetro 32mm. Em 

todas as picagens na rede serão colocadas válvulas de seccionamento enterradas, junto ao 

murete técnico, munidas de dispositivo de boca de chave. 

Serão ainda colocadas válvulas de seccionamento enterradas, munidas de dispositivo de boca de 

chave, no fim de troço e em zonas estratégicas da rede. 

 

7 – CÁLCULOS 

 

Nos cálculos apresentados (ver "Anexos”) considerou-se como comprimento equivalente dos 

diferentes troços de tubagem, o somatório do comprimento real com as extensões fictícias dos 

diferentes acidentes de percurso. Assim, cada acessório representa um determinado 

comprimento a ter em conto na elaboração do projeto. 
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Acidente Comprimento equivalente (em diâmetros) 

Joelho 40 

Válvula macho esférico 18 

Passagem por derivação 20 

Entrada para ramal 90 

Os cálculos efetuados são apresentados em mapas próprios baseados na Especificação B.171 da 

ATG (caudal máximo) e na fórmula de Renouard simplificada (cálculo dos diâmetros). 

 

A perda de carga em linha e a influência do desnível na pressão: 

 

 

A compensação das perdas de carga singulares através do acréscimo de 20% ao comprimento 

real da tubagem: 

 

                        Lq= 1,2.L 

 

A perda de carga máxima admissível desde o depósito até às caixas de entrada dos lotes, caixa 

de Corte Geral é de 30 mbar; 

 

A velocidade máxima de escoamento do gás nas tubagens é de 15 m/s, calculada de acordo com 

a expressão: 

Pressão) (Média             
...6,48

82,4

82,1
22

D

QdL
PP

ceq

ba =−

Pressão) (Baixa             
...23200

82,4

82,1

D

QdL
PPP

ceq

ba =−=∆

hdP rh ).1.(1293,0 −=∆

hTOTAL PPP ∆+∆=∆
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Nas expressões anteriores, as variáveis utilizadas têm o seguinte significado: 

 

Pa -Pressão inicial em bar (valor absoluto) 

Pb -Pressão final em bar (valor absoluto) 

Pa -Pressão inicial em mbar 

Pb -Pressão final em mbar 

Leq -Comprimento do troço acrescentado de 20% para compensação das perdas de carga    

      localizadas, em metros 

dc -Densidade corrigida do gás 

dr -Densidade relativa do gás 

Q -Caudal do troço em m³(st)/h 

D -Diâmetro interior da tubagem em milímetros 

v -Velocidade do gás no troço em m/s 

Pm -Pressão média no troço em bar (valor absoluto) 

 

 

8. CONDIÇÕES TÉCNICAS DE MONTAGEM 

8.1. Condições Gerais  

Toda a instalação será obrigatoriamente executada por Entidades Instaladoras qualificadas e 

reconhecidas pela Direção Geral de Energia conforme Decreto-Lei 521/99, Artigo 7º.  

Todos os equipamentos e materiais constituintes da instalação pertencem ao proprietário do 

Loteamento. 

 

mPD

Q
v

.

.354
2
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As tubagens de aço, cobre e polietileno devem obedecer às seguintes normas, respetivamente 

EN 10208-1, NP EN 1057 e NP EN 1555.  

As distâncias entre tubagens de diferentes instalações devem cumprir o disposto na portaria 

36/98. 

Deverão ser garantidas as condições de ventilação segundo as normas da série NP 1037 

adaptadas à instalação.  

 

8.2. Tubagem 

Características da Tubagem 

A tubagem prevista será PE da Série SDR 11 (classe S5) com resina do tipo PE 80 e com uma 

espessura mínima de parede de 3 mm para diâmetros inferiores ou iguais a 32 mm.  

Para a execução dos ramais coletivos está previsto a utilização PEAD PE80 SDR11 PN4 com 

espessura de 3,7 mm e diâmetros de 40 mm. As características físicas e dimensionais, os 

ensaios e os controlos de produção devem satisfazer os requisitos prescritos nas normas ISO 

1183, ISSO 1133, ISO 4437. 

Cada lote de tubagem deve ser acompanhado das seguintes indicações: 

• Qualidade do material, precisando o tipo e massa volúmica da resina utilizada; 

• Características mecânicas e dimensionais, por amostragem estatística; 

• Resultados dos ensaios e das provas, mencionando o tipo, a norma aplicada, o método e 

o número de ensaios efetuados. 

Implantação da Tubagem 

A instalação da tubagem deve cumprir as indicações contidas no projecto, os tubos de aço, 

cobre e PEAD devem obedecer às normas, respetivamente, EN-10201-1, EN- 1057 e ISO 4437 
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ou tecnicamente equivalentes.  

As tubagens de gás não devem atravessar:  

• Locais que contenham reservatórios de combustível líquido, depósitos de combustíveis 

sólidos  ou recipientes de gases de petróleo liquefeitos;  

• Condutas de lixos domésticos e alvéolos sanitários;  

• Condutas diversas, nomeadamente de eletricidade, água, telefone e correio;  

• Cabinas de transformadores ou de quadros elétricos;  

• Parques de estacionamento cobertos;  

• Outros locais com perigo de incêndio.  

As restrições impostas em cima não são aplicáveis se as tubagens de gás ficarem contidas numa 

manga metálica contínua, estanque, cujas extremidades se encontrem em espaços livremente 

ventilados, de modo a que eventuais fugas de gás sejam conduzidas até aos extremos da manga, 

os quais devem descarregar essas fugas de modo a não constituírem perigo.  

 

8.3. Abertura de Valas 

A abertura de vala consiste na execução de todos os trabalhos necessários desde o levantamento 

inicial da superestrutura do pavimento até à escavação da vala e a regularização do leito. A 

profundidade das valas dependerá das condições locais, do tráfego, do diâmetro da tubagem a 

instalar e do material utilizado.  

O fundo das valas deve ser regularizado com eliminação de qualquer saliência de rochas, pedras 

ou outros materiais que possam causar danos à tubagem ou ao seu revestimento, quando exista. 

As tubagens serão colocadas numa profundidade mínima de 0,60 m acima da geratriz superior 

do tubo. Sempre que não seja possível respeitar a distância de 0,60 m, poderá diminuir-se para 
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uma profundidade mínima de 0,35 m se forem utilizados meios mecânicos de proteção, como 

por exemplo uma manga metálica (aço), ou lajes de betão, desde que esteja coberta em todo o 

seu comprimento de tubagem.  

Para profundidades inferiores às indicas, ainda é possível utilizar a proteção mecânica (aço) 

embebido numa viga de betão. 

A tubagem, nas vias rodoviárias, será instalada o mais próximo possível dos passeios a uma 

profundidade de aterro de 0,90 m acima da geratriz superior do tubo. 

Em casos excecionais a tubagem pode ser instalada a uma profundidade menor do 60cm, desde 

que não colida com outras tubagens e fique adequadamente protegida contra cargas excessivas, 

nomeadamente pelo recurso à sua instalação no interior de uma manga de proteção, de modo a 

garantir condições de segurança equivalente às de um enterramento normal.  

O espaço anelar entre a tubagem e a manga envolvente deverá ser convenientemente ventilado 

de modo a que eventuais fugas de gás sejam conduzidas até aos extremos da manga, os quais 

devem descarregar essas fugas por forma a não constituírem perigo. 

No caso de mangas de proteção metálicas, devem estas ser protegidas: 

─ Contra a corrosão, interna e externamente; 

─ Com isolamento elétrico, em relação à tubagem que envolve; 

─ Com proteção catódica, sempre que necessário. 

 

8.3. Instalação das Tubagens  

Os tubos, acessórios e válvulas de polietileno serão de alta densidade (PEAD) e devem 

obedecer aos requisitos das especificações da concessionária. 
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O fabricante dos tubos PEAD deve certificar a correspondência da matéria-prima (resinas 

derivadas da polimerização do etileno, devidamente estabilizadas) e do tubo à norma de 

fabricação. Cada lote de tubagem deve ainda ser acompanhado das seguintes indicações: 

a) Qualidade do material, precisando o tipo e a massa volúmica da resina utilizada; 

b) Características mecânicas e dimensionais, por amostragem estatística; 

c) Resultado dos ensaios e das provas, mencionando o tipo, a norma aplicada, o método 

e o número de ensaios efetuados. 

Todos os tubos PEAD devem ser marcados de acordo com a norma aplicada e indicada no 

Manual Técnico da GDP. 

A instalação das tubagens consiste na execução de todos os trabalhos necessários desde o 

lançamento do tubo na vala até ao seu envolvimento total por areia doce (neutra). 

Os troços de tubagem, quando colocados nas valas, devem ser obturados com tampões 

provisórios, a retirar aquando da interligação desses troços de tubagem, devendo verificar-se a 

inexistência de corpos estranhos no seu interior. 

A tubagem deve ser instalada sobre uma camada de areia doce ou material equivalente, 

uniformemente distribuído no fundo da vala com uma espessura mínima de 0,10 m e 

completamente envolvida com o referido material, mantendo-se a espessura mínima indicada, 

em todas as direções.  

O enchimento da vala acima da camada de areia doce pode ser feito com os materiais 

disponíveis da escavação, isentos de elementos que constituam eventual perigo para a tubagem 

ou para o seu revestimento, quando existir. 

Deve ser colocada a 0,30 m acima da geratriz superior da tubagem uma banda avisadora de cor 

amarela, contendo os termos "Atenção - Gás", bem visíveis e indeléveis, inscritos a intervalos 

não superiores a 1 m. 
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Nos casos especiais de atravessamento de vias ferroviárias ou rodoviárias de tráfego intenso, as 

tubagens enterradas serão protegidas com uma manga. O espaço anelar entre a tubagem e a 

manga envolvente deverá ser convenientemente ventilado de modo a que eventuais fugas de gás 

sejam conduzidas até aos extremos da manga, os quais devem descarregar essas fugas por 

forma a não constituírem perigo. 

As tubagens de gás enterradas devem ser afastadas de 0,5 m relativamente às tubagens de 

esgotos, bem como de 0,20 m de todas as outras tubagens e respeitar o Artigo n.º 20 da Portaria 

n.º 386/94 de 16 de Junho, de acordo com pormenor construtivo nas peças desenhadas. 

No entanto, quando aquelas distâncias não puderem ser respeitadas podem ser encurtadas desde 

que a tubagem de gás seja instalada dentro de uma manga de proteção. Neste caso as 

extremidades devem ficar situadas a distâncias iguais ou maiores que as indicadas para as 

outras instalações subterrâneas contra a qual exercem proteção.  

Na ligação da rede de distribuição ao lote, a tubagem de PEAD emerge do solo, devendo neste 

caso:  

• Ser protegida até à profundidade mínima de 0,20 m por uma manga metálica cravada no solo  

que proteja o tubo;  

• A manga protetora destinada a proteger a entrada do ramal do edifício deverá ser resistente ao 

ataque químico das argamassas. Deverá ser embebida na parede, ter um diâmetro interior 

mínimo 50 mm, um raio de curvatura de 30 vezes o diâmetro exterior do ramal com um 

mínimo de 600 mm e extremidade exterior ao imóvel enterrada a uma profundidade de 0,60 m. 

A manga acompanha a tubagem de gás até à caixa de entrada do lote (moradia). 

• Os tubos deverão ser transportados e armazenados de modo a impedir a entrada no seu interior 

de  matérias estranhas e ser protegidos da ação dos agentes atmosféricos. 

• Cada lote de tubo deve ser acompanhado das seguintes indicações: qualidade do material, 
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características mecânicas e dimensionais e resultados dos ensaios efetuados conforme  Portaria 

361/98 e Portaria 690/2001.  

 

8.4. União de Tubos de PEAD  

Não são permitidas uniões roscadas nas tubagens PEAD. Só são admissíveis os seguintes 

métodos de ligação: 

a) Em tubos de diâmetro igual ou superior a 90 mm - soldadura topo a topo, com o auxílio de 

um elemento de aquecimento; 

b) Acessórios electro soldáveis com resistência elétrica incorporada (obrigatório nos diâmetros 

inferiores a 90 mm). 

c) Flanges, que devem ser da classe PN10, devendo a junta utilizada ser de qualidade aprovada. 

As ligações por juntas flangeadas e por juntas mecânicas devem ser limitadas ao mínimo. Os 

acessórios a utilizar devem ser do tipo electro soldável e devem ser compatíveis com a tubagem 

a utilizar. As soldaduras devem ser realizadas por soldadores qualificados pela DGEG e com 

certificado oficial atualizado, conforme  Portaria 361/98, Art. 49º.  

As soldaduras serão, em regra geral, executadas fora da vala, num lugar apropriado. Os tubos e 

acessórios serão examinados imediatamente antes da soldadura: 

• No interior para detetar a presença de qualquer objeto ou obstáculo, como por exemplo 

ferramentas, terra, pedras ou sujidades e as eliminar; 

• No exterior, para verificar com o máximo de cuidado todas as degradações por mínimas 

que sejam. 
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As extremidades dos tubos serão desembaraçadas de todas as partículas de ferrugem, de areia 

ou poeira, de vestígios de humidade ou produtos petrolíferos e de todas as imperfeições. A 

solda em PE deve ser protegida contra a chuva e o vento até o resfriamento completo, para isto, 

é necessário fechar as extremidades livres das peças a soldar por meio de tampas.  

Quando a temperatura do tubo PE é inferior a 5°C é obrigatório fazer-se um pré-aquecimento, 

sendo interdito, em qualquer caso, o contacto direto com uma chama.  

A soldadura pelo processo topo a topo pode ser aplicada a partir de PE ∅90 ou maior, sendo 

este processo limitado a soldaduras entre tubos da mesma espessura. 

 

A preparação da soldadura topo-a-topo terá os seguintes procedimentos: 

1. Corte 

Como as extremidades dos tubos são geralmente deformadas por fluência, cortam-se 5 cm. 

2. Montagem na máquina de soldar 

A distância entre as maxilas da máquina e as extremidades do tubo é de pelo menos 20 cm após 

retificação dos topos, assegurando-se que os dois tubos estejam perfeitamente alinhados. 

3. Retificação 

Após ter retificado as faces a soldar com uma retificadora rotativa, elas são encostadas. Os 

controlos seguintes são efetuados: 

• A folga entre as faces dos dois tubos não pode ser superior a 0,3 mm num máximo de 

1/3 da circunferência; 

• O desvio das paredes não ultrapasse 5% da espessura nominal da parede; 

• Um afastamento máximo de 0,5 mm sobre 1/4 da circunferência do tubo é admitido; 
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• Se necessário, pode-se rodar os tubos nas maxilas de tal forma que as suas extremidades 

satisfaçam as exigências em matéria de desvio das paredes. 

4. Limpeza 

As extremidades dos tubos devem estar isentas de todas as impurezas e rebarbas. Devem 

também ser limpos no interior e no exterior sobre uma largura de +/- 20mm com um papel que 

não deixe pêlo, embebido de um produto desengordurante e volátil. 

 

A preparação da soldadura electro soldável, terá os seguintes procedimentos: 

1. Preparação do tubo e dos acessórios 

Um comprimento de 5 cm é cortado à extremidade do tubo, pois existe sempre uma deformação 

por fluência da extremidade; 

O corte dos tubos deve ser preciso e reto; deve-se utilizar o corta tubo para PE ou uma serra 

manual (neste caso, o tubo é mantido alinhado nas maxilas que servem de guia para cortar); 

A extremidade do tubo é retificada; 

A superfície de soldadura do tubo e dos acessórios é tratada num comprimento igual à da união 

a soldar; 

Desengordurar com um papel, que não largue fibras, embebido num produto desengordurante e 

volátil; 

Deixar secar: se necessário, em tempo frio, fazer a secagem com um gerador de ar quente; 

Retirar a película de oxidação com uma fita abrasiva adequada e/ou um raspador até ter retirado 

pelo menos 0,1 mm de material; 

Arredondar o bordo exterior com uma lima murça ou chanfrar se necessário; 
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Limpar a superfície de soldadura, com um papel que não largue fibras, embebido num produto 

desengordurante e volátil; 

Indicar a profundidade do encaixe (metade do comprimento da união electro soldável). 

2. Preparação dos acessórios electro soldáveis 

Limpar, cuidadosamente, toda a superfície interior com um papel que não largue fibras; 

Os acessórios não embalados são limpos com um papel que não largue fibras, embebido de um 

produto desengordurante e volátil; 

Deixar secar completamente incluindo as estrias da resistência; se necessário, com tempo frio, 

fazer a secagem com um gerador de ar quente. 

3. Encaixe 

O encaixe é realizado considerando: 

• Que a profundidade de encaixe esteja correta; 

• Que os terminais de ligação da resistência fiquem bem acessíveis; 

• Não danificar a resistência. 

O encaixe da união sobre o tubo ou nos acessórios não electro soldáveis é realizado 

manualmente, mas, se necessário, pode ser utilizado um martelo de borracha; 

O encaixe do tubo na manga de ligação pode ser realizado com o auxílio de uma máquina de 

encaixar. 

No caso dos tubos serem fornecidos em bobina, a ligação entre duas varas é realizada depois da 

colocação; se necessário, um comprimento reto de 1 m de tubo é soldado nas extremidades de 

modo a eliminar a curvatura do tubo no lugar da ligação. 
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Quando da ligação dum conjunto de acessórios, é conveniente instalar todo o conjunto e 

somente realizar a soldadura das uniões quando estiverem no lugar. 

Se por qualquer razão (houver um corte de alimentação elétrica, ou desligar de uma ficha, etc.) 

e o ciclo de soldadura fôr interrompido, a mesma peça pode ser soldada uma segunda vez com a 

condição de somente recomeçar o ciclo após o arrefecimento completo desta. 

Antes de se proceder aos ensaios de estanquidade com ar comprimido, as extremidades das 

condutas são fechadas convenientemente, segundo as regras da arte, utilizando tampões 

apropriados que apresentem toda a segurança para o ensaio de pressão. 

As extremidades das condutas que se abandonem provisoriamente ao lado ou por acima das 

valas, devem ser sempre protegidas contra infiltrações de água, entrada de sujidades ou 

quaisquer objetos por meio de um tampão em plástico ou de um tampão apropriado em aço com 

junta tórica. As extremidades das condutas abandonadas provisoriamente dentro das valas 

devem ser tamponadas de maneira que seja impossível à água ou à lama penetrarem, mesmo se 

a vala ficar completamente inundada. 

Cada soldadura é marcada com uma etiqueta autocolante, ou com uma caneta de tinta indelével, 

com a indicação do nº da licença do soldador que realizou a ligação, nº da soldadura, data e 

hora. 

 

8.5. Válvulas de Seccionamento 

Em vários sítios da rede de distribuição de gás serão montadas válvulas de seccionamento, 

válvulas de cunha elástica com extremidades de tubo PE PN 10, conforme previsto nas peças 

desenhadas. 

As válvulas e outros acessórios devem ser fabricados com materiais que garantam 

características de funcionamento e segurança adequadas às condições de utilização e que 

obedeçam aos requisitos das normas aplicáveis, devem ser de polietileno e compatíveis com as 
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pressões de serviço previstas na tubagem em que são instalados. Devem também ser tidas em 

conta as solicitações mecânicas possíveis e os efeitos químicos, internos e externos, sempre que 

haja ligação de tubagem de diferentes materiais.  

As válvulas devem ser previstas para a pressão de serviço máxima de 4 bar (relativa). 

A sua montagem inclui: 

• Alargar e adaptar a vala no lugar da válvula de seccionamento; 

• Preparação de uma base em areia estabilizada (100 kg de cimento por m3 de areia), 

compactada, de uma espessura de 10 cm para suportar a(s) válvula(s); 

• Soldadura das válvulas e dos acessórios topo a topo ou por união electro soldável, 

consoante os diâmetros. 

Todas as válvulas serão verificadas antes da montagem, nomeadamente no que respeita à 

limpeza interior e estado dos seus extremos. Todas as válvulas a utilizar deverão ser de modelo 

aprovado pela APGC. 

Para o acesso às válvulas serão instaladas caixas de manobra tronco-cónicas (∅10 ou ∅20) 

com tampa. 

 

8.6. Acessórios para a Tubagem de Polietileno 

As curvas, uniões e outros acessórios para a construção de rede devem ser de polietileno e 

compatíveis com as pressões de serviço previstas na tubagem em que são instalados. 

As resinas usadas no fabrico dos acessórios devem ser compatíveis, do ponto de vista da 

soldabilidade, com o material dos tubos, o que será especificado pelo respetivo fabricante. 

As mudanças de direção devem ser executadas, quer com o auxílio de acessórios, ou por 

dobragem a frio dos tubos, com raios de curvatura mínimos iguais a 30 vezes o diâmetro 

externo dos tubos. 
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Os acessórios devem ser de modelo oficialmente aprovado. As válvulas e outros acessórios 

devem ser fabricados com materiais que garantam características de funcionamento e segurança 

adequadas às condições de utilização e que obedeçam aos requisitos das normas aplicáveis. 

Devem também ser tidas em conta as solicitações mecânicas possíveis e os efeitos químicos, 

internos e externos, sempre que haja ligação de tubagem de diferentes materiais. Todas as 

tubagens e acessórias e válvulas devem ser previstas para a pressão de serviço máxima de 4 bar 

(relativa). 

 

8.7. Proteção dos Componentes Metálicos da Rede Contra a Corrosão 

Os revestimentos protetores dos componentes metálicos da rede não devem ser quimicamente 

agressivos para o polietileno nem aplicados a quente. 

 

8.8. Caixas de Entrada dos Lotes  

As características e dimensões desta caixa poderão ser as seguintes: 

_ Caixas metálicas; 

_ Caixas de material termoplástico; 

_ Alojamento em alvenaria ou betão com porta metálica; 

_ Alojamento em alvenaria ou betão com porta de material termoplástico. 

Quando metálicas, as caixas ou portas deverão receber proteção anti-corrosiva. 

As caixas deverão poder ser abertas manualmente, sem recurso a nenhuma ferramenta ou, em 

alternativa, serem dotadas de postigo facilmente quebrável em caso de necessidade de atuação 

sobre a válvula de corte geral. 
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A construção das caixas e abrigos deverá prever um sistema de fixação dos equipamentos a 

instalar no seu interior (válvula de corte geral, redutor, contador, etc). 

As dimensões das caixas e abrigos variam obviamente em função dos equipamentos que 

albergam (redutores de maior ou menor capacidade, ausência ou presença de contador, contador 

de maior ou menor capacidade, etc.). Geralmente, as dimensões mínimas são: 

 

   Altura                  Largura                 Profundidade    Dist. entre eixos 

     800                       450                          280                        160 

                                                                                                                                                          [mm] 

 

Estas dimensões deverão ser confirmadas junto das entidades distribuidoras. 

As caixas deverão satisfazer, no mínimo, o grau de proteção IP 439 da norma IEC 529. 

A tampa da caixa deve conter a palavra “Gás“ em caracteres indeléveis ou símbolo equivalente 

”PROIBIDO FUMAR OU FAZER CHAMA” na face exterior da porta, instalada junto à 

entrada do imóvel, embutida na parede, muro ou postalete, mas sempre no limite da 

propriedade privada e com acesso pelo exterior e com acessibilidade de grau 1. 

 

9. POSTO DE ARMAZENAGEM (DEPÓSITO) 

 

O posto de armazenamento de GPL será constituído por 1 reservatório enterrado do tipo eterno 

de capacidade 2,4 m³, necessário para o consumo máximo definido pelo projetista da rede de 

distribuição a alimentar. 
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9.1. Local da Instalação 

O Parque de Armazenagem será instalado no exterior do Loteamento Mártir e Santo, freguesia 

de Almodôvar e Santa Graça dos Padrões, distrito de Beja, nomeadamente num espaço verde. 

No desenho 1, pode observar-se o local de implantação previso para o posto de armazenagem. 

De acordo com a Portaria n.º 460/01, de 8 de maio, e demais legislação aplicável e com as 

disponibilidades do terreno, serão cumpridos os limites e distância de segurança definidos. O 

parque é situado num local de fácil acesso aos bombeiros e respetivo equipamentos em caso de 

necessidade.  

 

9.2. Constituição do Posto de Armazenagem 

O posto de armazenagem será constituído pelos seguintes elementos: 

 

9.2.1. Equipamentos Sob Pressão - Reservatórios de GPL 

O reservatório a instalar no parque de armazenamento deve ser cilíndrico horizontal, enterrado 

e do tipo eterno, com uma capacidade volumétrica unitária de 2,40 m³. 

O reservatório sob pressão será oportunamente submetidos à aprovação da DGE, pelo que deve 

estar homologados, deve possuir certificação CE e deve ser ensaiados e instalados segundo o 

Decreto-Lei n.º 211/1999, de 14 de junho, e o Decreto-Lei n.º 97/2000, de 25 de maio, e 

equipado com os acessórios necessários ao seu correto funcionamento, nomeadamente: 

✓ O indicador de nível de enchimento deverá ser de construção apropriada para a utilização de 

GPL. Este indicador nível devera indicar o nível máximo de enchimento, devendo existir 

sempre no reservatório o espaço livre de, pelo menos, 5% quando a temperatura da fase líquida 

atingir um valor correspondente à pressão de disparo da válvula de segurança. Este indicador 

deverá ser testado em fábrica e posteriormente durante o primeiro abastecimento; 



OPERAÇÃO: Loteamento Municipal Mártir e Santo em Almodôvar  

CLIENTE: Câmara Municipal de Almodôvar (CMA) 

MORADA: Rua Serpa Pinto, 7700-081 Almodôvar 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

Rua do Algarve nº 27 – 7700 Almodôvar 

Contactos: 286662383 – 967039393  

E-mail: gabinete.palma@gmail.com 

 

Versão Nº 01  Dezembro 2019 

24

✓ Válvula de descarga de fundo com tampão selado; 

✓ Válvula de segurança; 

✓ Válvula de saída de fase gasosa; 

✓ Ponto de ligação equipotencial para ligação da proteção catódica. 

O reservatório deve ser assente sobre fundações que apresente resistência necessária para 

suportar uma carga equivalente ao peso reservatório cheio de água e, impedir a flutuação do 

mesmo quando este tiver vazio. 

 

9.2.2. Válvula de Segurança 

As válvulas de segurança a utilizar serão devidamente certificadas e estarão munidas de 

dispositivo de proteção que impeça a entrada de água da chuva ou corpos estranhos que possam 

torná-las inoperantes. O posicionamento e fixação do referido dispositivo não constituirá 

obstáculo à atuação das válvulas de segurança. 

A válvula de segurança terá ligação direta com o exterior e deverá atingir o nível de descarga a 

uma pressão inferior a 20% da sua escala. A pressão de disparo deve estar compreendida entre 

88% e 100% da pressão de cálculo do reservatório, devendo a sua entrada estar em contato 

direto com a fase gasosa do mesmo. 

A descarga das válvulas de segurança deve ser feita para a atmosfera, sem obstrução e no 

sentido ascendente acima da superfície do reservatório ou, no caso de reservatórios enterrados, 

acima do pavimento circundante. 
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9.2.3. Acessórios de Redução de Pressão 

O posto de reservatório será dotado de uma tubagem que irá permitir o transporte do gás em 

fase gasosa até ao coletor responsável pelo primeiro andar de redução. Neste coletor, serão 

instalados equipamentos de regulação que serão responsáveis pelo fornecimento da rede à 

pressão definida pelo projetista da rede de distribuição. Este coletor responsável pelo primeiro 

andar de redução, será composto por: 

✓ Um redutor de pressão com um caudal unitário máximo de 150 kg/hora, pressão de saída de 

1,50 bar e pressão máxima de entrada de 20 bar; 

✓ Um limitador de pressão para um caudal unitário máximo de 150,00 kg/hora e uma pressão 

fixa de 1,75 bar; 

✓ Um manómetro com gama de 0 a 6 bar, com classe de precisão KI=1,6, um colocado antes e 

outro depois do primeiro andar de redução. O manómetro deve estar homologado e do tipo 

“Bourdon” com banho de glicerina; 

✓ Válvula de isolamento, de macho esférico de ¼ de volta, na saída para a rede de distribuição; 

✓ Um coletor em aço, devendo cumprir os requisitos das tubagens em aço. 

Estes equipamentos ficarão instalados num casoto a instalar no limite do parque de 

armazenamento. 

 

9.2.4. Tubagem e acessórios 

Entre a saída do reservatório e a da tubagem que garante o transporte do gás até ao casoto onde 

se localizará o coletor com o primeiro andar de redução, será instalada uma tubagem metálica 

dotada de ligações soldadas ou flangeadas. 
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A ligação à rede de distribuição será dotada de uma junta isolante que assegure o isolamento 

entre o sistema de proteção catódica do reservatório e o sistema de proteção catódica da rede 

(quando esta seja em aço). 

 

9.2.5. Válvula de Enchimento 

De forma a permitir o enchimento do reservatório instalado no interior do parque de 

armazenamento, o reservatório será dotado de uma válvula do tipo check-lock para 

acoplamento de mangueira de enchimento. 

 

9.2.6. Vedação 

A vedação do posto deverá ser realizada por intermédio de uma rede malha solta ou por painéis 

de vedação do tipo “hércules” fixas a postes metálicos, ou por outro material desde que este não 

seja um material combustível e que permita a ventilação do recinto. Esta vedação deverá estar 

devidamente escorada, com fecho de segurança e com uma altura mínima de 1,0 metro, deverá 

ainda conter duas portas metálicas com largura mínima de 0,90m, abertura para o exterior e 

com fechadura de tipo autoblocante. 

Deverá ser fixa na vedação, em local visível e junto aos acessos, duas placas de material 

incombustível com a indicação de “Proibido Fumar ou Foguear” e o contacto da entidade 

exploradora e dos seus serviços de piquete. 

Nos parques de armazenamento com capacidade com capacidade igual ou superior a 2,40 m³ 

serão instalados, pelo menos dois extintores portáteis de 6 kg de pó químico tipo ABC. Os 

extintores deverão estar localizados junto às portas de entrada do recinto. 

O parque de armazenamento destinado a conter o reservatório enterrado ficará localizado em 

local facilmente acessível aos serviços de emergência e apresentará as seguintes caraterísticas: 

✓ Dimensões mínimas da vedação de 4,40 por 3,20 metros; 
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✓ Pavimento ligeiramente sobrelevado em relação ao terreno circundante, constituído por 

lajetas que deverão garantir uma pendente para o exterior do recinto. Estas lajetas não devem 

estar cimentadas; 

✓ O reservatório deverá estar assente em maciços de betão para assentamento e amarração dos 

respetivos equipamentos de armazenagem conforme os desenhos de pormenor construtivo nas 

peças desenhadas. 

 

9.2.7. Sistema de Proteção Catódica 

O reservatório será submetido a tratamentos anti corrosão e, se enterrado ou recoberto, dotado 

de sistema de proteção catódica. 

Com as superfícies limpas, secas e isentas de gorduras, deverá ser exteriormente pintado com 

uma demão de tinta anticorrosiva à razão de 0,2 kg/m2, proteção mecânica e sistema de 

proteção catódica que o defenda da corrosão. O revestimento deverá ser capaz de em qualquer 

seção do reservatório apresentar uma rigidez dielétrica não inferior a 2.500 volt. 

Nos reservatórios enterrados, o sistema de proteção catódica será constituído por ânodos de 

zinco ou magnésio ligados por cabos, com seção mínima de 4 mm², ao reservatório e a bornes 

de ligação instalados em caixa de controlo a colocar na caixa do reservatório. O sistema de 

bornes deverá ser instalado de forma a possibilitar a desconexão de cada ânodo para proceder a 

testes de condutividade. Os ânodos devem ser instalados a cerca de 0,80m da parede do 

reservatório e repartidos de igual modo por ambos os lados do mesmo. Será também instalado 

um elétrodo de referência Cu/CuSO4 o qual ficará também ligado à caixa de controlo. 

Posteriormente à sua colocação, e antes de proceder ao seu recobrimento, os ânodos e o solo 

envolvente devem ser abundantemente molhados. 
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9.2.8. Recobrimento do Reservatório 

O recobrimento do reservatório enterrado será realizado com areia doce outro material neutro 

ou, em alternativa, com material proveniente da abertura do fosso, após separação dos inertes 

com dimensão igual ou superior a 50mm, assegurando uma espessura mínima de 0,30 metros. 

Aproximadamente 100 mm acima da geratriz superior do reservatório e em toda a sua extensão 

será colocado um dispositivo de aviso em tela plástica ou outro. 

 

9.2.9. Sinalização do Parque de Armazenamento 

Nos limites do parque de armazenamento devem ser afixadas em lugar visível, junto aos 

acessos e, se possível, em lados opostos da vedação, pelo menos, duas placas com a sinalização 

“Proibido fumar ou foguear”, com as caraterísticas estabelecidas na portaria que regulamenta 

prescrições mínimas de colocação e utilização da sinalização de segurança e de saúde no 

trabalho, Portaria n.º 1456-A/95, de 11 de dezembro. 

Deverá também ser fixado em lugar bem visível uma placa de material incombustível com a 

indicação e, carateres indeléveis da entidade explorada e o seu contacto para situações de 

emergência. 

 

9.2.10. Distâncias de Segurança ao Reservatório 

Em conformidade com o definido no artigo 32º da Portaria n.º 460/2001, de 8 de maio, são 

definidos dois tipos de segurança: 

Zona 1: área na qual é possível a ocorrência de misturas de gás com o ar dentro dos limites de 

inflamabilidade nas condições de funcionamento corrente. Esta área corresponde ao espaço 

circundante dos reservatórios até 1 metro em todas as direções; 
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Zona 2: área na qual é possível a ocorrência acidental de misturas de gás com o ar dentro dos 

limites de inflamabilidade, mas nunca em condições de funcionamento corrente. Esta área é 

definida pelo espaço compreendido entre a zona 1 e o limite de 3m em redor da válvula de 

enchimento. 

Todas as distâncias de segurança apresentadas anteriormente, no caso de reservatórios 

enterrados, devem ser medidas a partir das válvulas de enchimento e de segurança. 

 

9.3. Ensaios 

O reservatório deverá ser entregue pelo fornecedor já ensaiado e testado. Todos os acessórios 

deverão estar certificados de acordo com as disposições normativas aplicáveis. 

Antes da entrada em serviço, a instalação deverá ser submetida aos ensaios e certificações 

definidas na legislação em vigor. 

 

9.4. Tubagem de ligação do reservatório ao casoto 

A ligação dos reservatórios ao casoto existente no interior do parque será realizada por 

intermédio de tubagem enterrada em aço. As soldaduras nas ligações das tubagens deverão ser 

executadas por soldadores credenciados. 

A tubagem em aço deverá ser de API Sch 80 de diâmetro 1 polegada. 

 

9.5. Plano de manutenção e inspeção do reservatório 

É da competência e responsabilidade da entidade exploradora a manutenção dos equipamentos, 

devendo por isso, ter em arquivo toda a documentação relativa às ações realizadas. 

Em conformidade com o disposto no Despacho 22333/2001 (2ª Série), de 20 de outubro, e com 

as Normas Portuguesas NP EN 12817 de 2002, NP EN 12818 de 20003, NP EN 12819 de 2002 
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e NP EN 12820 de 2003, os reservatórios de GPL serão submetidos a inspeções e 

requalificações periódicas. 

As inspeções a realizar classificam-se em: 

✓ Inspeções de Rotina: Inspeção a efetuar entre inspeções regulamentares, com o objetivo de 

verificar o estado dos acessórios e das partes visíveis do reservatório. Devem ser realizadas 

aquando dos abastecimentos, pela entidade exploradora; 

✓ Inspeções Intercalares: São inspeções que têm como objetivo proceder à verificação das 

condições de segurança e do bom funcionamento do equipamento e dos respetivos dispositivos 

de proteção e controlo. Devem ser realizadas no prazo máximo de 6 anos após aprovação da 

instalação ou de uma inspeção periódica, por um organismo competente; 

✓ Inspeções Periódicas: Inspeção regulamentar destinada a comprovar que as condições que 

permitiram a aprovação do licenciamento da instalação se mantêm e analisar as condições 

técnicas, de segurança e resistência do equipamento. Serão realizadas por organismo de 

inspeção, no prazo máximo de 12 anos após a data de aprovação da instalação ou da última 

inspeção periódica. No caso de reservatórios com proteção catódica, a inspeção periódica será 

realizada no prazo máximo de 20 anos após a aprovação da instalação; 

✓ Requalificações: Inspeção e ensaios efetuados em intervalos de tempo normalmente 

coincidentes com uma inspeção periódica, e que se destina a comprovar a aptidão do 

reservatório para um novo período de funcionamento em condições de segurança. 

 

10. VERIFICAÇÕES FINAIS E ENSAIOS 

Executada a instalação e com esta, sempre que possível, toda à vista, deve a Entidade Inspetora,  

realizar os ensaios e demais verificações de segurança exigíveis na presença do Técnico de Gás  

responsável pela instalação. Feitas estas verificações, e havendo acordo quanto aos resultados, a  

Entidade Instaladora emitirá o Termo de Responsabilidade previsto para o efeito, sendo o 
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duplicado entregue à empresa distribuidora conforme o Decreto-Lei 521/99, Artigo 11º e 

Portaria 361/98, Artigo 63º.  

Para instalações cuja pressão de serviço é superior a 400 mbar é necessário a realização de 

ensaios de resistência mecânica e ensaio de estanquidade, ensaio esse que é efetuado a uma 

pressão de 6 bar durante 6 horas ou o tempo necessário à deteção de eventuais fugas. 

Para instalações cuja pressão de serviço é inferior a 400 mbar o ensaio de estanquidade deverá 

ser feito a uma pressão de 1,5 vezes a pressão de serviço durante 2 horas, com aparelhos  de 

medida adequados e com escalas de leitura de suficiente sensibilidade, e que possuam 

certificado válido como sendo de incerteza máxima de 0,5% conforme disposto na Portaria 

361/98, Artigo 65º.  

O fluído de ensaio deverá ser preferencialmente o azoto podendo, no entanto, ser ar conforme 

disposto na Portaria 361/98, Artigo 65º.  

Para cada ensaio serão produzidos os seguintes registos: 

• Referência dos troços ensaiados; 

• Data, hora e duração; 

• Valores das temperaturas verificadas no fluido durante o ensaio; 

• Valores de pressão inicial e final do ensaio; 

• Registo contínuo de pressão e temperatura de ensaio; 

• Conclusões. 

O acompanhamento e interpretação dos resultados dos ensaios e a elaboração dos relatórios 

devem ser efetuados por um técnico de gás de uma entidade acreditada, nomeado pela entidade 

inspetora designada. Durante a preparação e inspeção dos ensaios, é proibida a presença de 

pessoas estranhas na zona de trabalho (zona de colocação e manuseamento dos equipamentos e 

acessórios de medida para efetuar os ensaios) e onde as tubagens estiverem à vista. 

Na pesquisa de fugas deve-se utilizar uma solução espumífera, sendo interdito o uso de chamas  

conforme disposto na Portaria 361/98, Artigo 66º.  
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11 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A execução da instalação de gás só pode ser assumida por entidades instaladoras qualificadas e 

reconhecidas pela DGE. 

 

 

12 – OMISSÕES 

Em tudo o mais omisso respeitar-se-ão as NP em vigor, o Código de Boa Prática da APGC, as 

Especificações GDP - Manual Técnico de Instalações de Gás e o Regulamento de Instalações 

de Gás, aprovado pela Portaria 361/98 de 26 de Junho, com as alterações propostas pela 

Portaria nº 690/2001 de 10 de Junho, Dec. Lei 521/99, Lei nº 15/2015, Portaria 658/2000, 

Portaria 362/2000 na Portaria 386/84 e ainda os pareceres do projetista e da fiscalização. 

 

 

 

Almodôvar, 02 de dezembro de 2019 

 

O Técnico 

 

 
_____________________________________________ 

( Eng. Civil Jorge Manuel Cortes Lourenço) 
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FOLHA DE  DIMENSIONAMENTO 
 

 
 

 
 

Obra:    Loteamento Municipal Mártir e Santo em Almodôvar 

Requerente:   Câmara Municipal de Almodôvar 

Morada:   Loteamento Municipal Mártir e Santo em Almodôvar 

Local:   Almodôvar Consumos: 

Tipo de Gás:   Gás Natural 
Lotes 1 a 

11: s 40 [KW] 

Lote 12: s 72 [KW] 

Q(Total): 51,36 [m³(st)/h] 

  Regime:   Média pressão         Tubagem: PE       

  
Pr. a 

montante: 500 [mbar]   
    

Troço N S Qmáx. L h Dint. Pini. Pfin. DPh Pfin.(corr.) DPacum. V 

- - - [m³(st)/h] [m] [m] [mm] [mbar] [mbar] [mbar] [mbar] [mbar] [m/s] 

    

A - B 1 1 51,36 22 -1,0 35,4 500 488,29 -0,045 488,24 11,756 9,63 

B - C 1 1 27,29 61 -3,7 35,4 488,24 477,90 0,000 477,90 22,101 5,15 

B - D 1 1 24,08 95 -5,2 35,4 488,24 475,40 0,000 475,40 24,596 4,55 
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NOTAS GERAIS

NOTA 1

Projeto legalmente protegido pelo Código do Direito de Autor e dos Direitos conexos. Não é permitada a sua reprodução, publicidade ou uso para
além do aqui expresso, sem a autorização do Autor - Decreto-Lei N.º 63/85 de 14 de Março.

NOTA 2

Este documento é propriedade exclusiva de Laura Palma, Unipessoal. Qualquer alteração, reprodução e divulgação deste documento é interdita sem
o acordo prévio, por escrito de Laura Palma, Unipessoal.

NOTA 3
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documento.
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geral do projeto. Em caso de erro ou omissão deverá obrigatoriamente ser solicitada a validação da equipa projetista.
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A localização exacta de todas as infra-estruturas técnicas deverá ser obrigatoriamente confirmada com o projeto de arquitetura e pela coordenação
geral do projeto. Em caso de erro ou omissão deverá obrigatoriamente ser solicitada a validação da equipa projetista.
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NOTAS GERAIS

NOTA 1

Projeto legalmente protegido pelo Código do Direito de Autor e dos Direitos conexos. Não é permitada a sua reprodução, publicidade ou uso para
além do aqui expresso, sem a autorização do Autor - Decreto-Lei N.º 63/85 de 14 de Março.

NOTA 2

Este documento é propriedade exclusiva de Laura Palma, Unipessoal. Qualquer alteração, reprodução e divulgação deste documento é interdita sem
o acordo prévio, por escrito de Laura Palma, Unipessoal.

NOTA 3

Todas as dimensões presentes neste documento deverão ser obrigatoriamente verificadas em obra pela fiscalização, previamente a qualquer
encomenda, fornecimento ou execução dos trabalhos.

NOTA 4

Os elementos gráficos do projecto representados neste documento encontram-se explicitamente dimensionados através da inscrição de cotas ou
valores numéricos quantitativos, não podendo em caso algum serem aferidas dimensões por medição à escala nos elementos constantes neste
documento.

NOTA 5

Todas as dimensões presentes neste documento referem-se a dimensões ao limpo.

NOTA 6

A localização exacta de todas as infra-estruturas técnicas deverá ser obrigatoriamente confirmada com o projeto de arquitetura e pela coordenação
geral do projeto. Em caso de erro ou omissão deverá obrigatoriamente ser solicitada a validação da equipa projetista.


