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INTRODUÇÃO
A 20 de Março de 2015 foi concedida pelas autoridades angolanas, a recepção
definitiva das Obras de Adução e de Produção de Sistema de Água tratada XangongoOndjiva, correspondente à segunda fase do Plano Diretor de Abastecimento de Água e
Saneamento em Ondjiva.
Devido, tanto à escassez como às dificuldades de abastecimento de água, que se tem
verificado dos últimos anos, o Governo Angolano priorizou a construção da Estação de
Tratamento para o Abastecimento de Água (ETA) em Ondjiva. A implantação desta ETA
é na província do Cunene, localizada ao sul de Angola, zona que tem padecido de uma
longa estiagem durante vários anos. A construção e a colocação em funcionamento
desta infra-estrutura, promovida pelo Governo Angolano, veio trouxe uma enorme
mudança na vida e no dia-a-dia das populações, e consequentemente maiores
benefícios para o futuro desenvolvimento da sua região.
A obra foi adjudicada ao Consórcio BEFESA-RIOGERSA em 2008, a mesma compreende
a construção de uma ETA na cidade de Xangongo, Município de Ondjiva, Província de
Cunene, para converter em potável a água captada do Rio Cunene e distribuí-la entre
as cidades de Xangongo e Ondjiva, através de uma conduta adutora de
aproximadamente 100 km, ao longo dos quais foram construídos reservatórios e
centros de bombagem para servir todos os habitantes daquela região. Um vídeo
explicativo das Infraestruturas construídas pode ser encontrado no seguinte endereço
electrónico: http://eurofinsa.com/pt-PT/videos.html
Estas instalações encontram-se em funcionamento desde o dia 1 de Dezembro de
2013, trazendo plena satisfação às populações daquela região do Cunene tendo
cumprido no dia 31 de Julho de 2015, 20 meses de funcionamento ininterrupto.
O Consórcio BEFESA-RIOGERSA, constituído pelas empresas subsidiárias dos grupos
Eurofinsa e Abengoa, implementou um dos projectos mais proeminente do sector das
Águas em Angola. Com um investimento de mais de 100 milhões de dólares,
impulsionado pelo Ministério de Energia e Aguas de Angola, este projecto forneceu e
colocou em operação todos os equipamentos necessários ao abastecimento de água
potável nas localidades definidas neste projecto, entre Xangongo e Ondjiva. Com a

conclusão deste projecto, beneficiaram de abastecimento de água potável de forma
contínua e segura, aproximadamente 250.000 habitantes da província do Cunene.

Eurofinsa e Abengoa continuam a trabalhar em vários países em projectos que
contribuem para a melhoria da qualidade de vida e do desenvolvimento das
populações mais desfavorecidas, aportando a sua vasta experiência e implantando
tecnologias de ponta, para desenvolver as soluções mais adequadas que respondem às
necessidades concretas de cada situação.

RESUMO DO PROJECTO
O projecto desenvolvido pelo Consórcio BEFESA-RIOGERSA consiste nas seguintes
infra-estruturas, que foram projectadas e executadas de maneira a permitir uma
ampliação que, numa segunda fase, deverá duplicar a actual capacidade.













Captação tipo “tomada lateral no rio Cunene, no Xangongo, com uma estação
elevatória, equipada com 3 bombas de capacidade nominal de 165 l/s, a
trabalhar em regime de 2+1.
Estação de Tratamento de Água em Xangongo, com capacidade de tratamento
de 1015 m3/h.
Reservatório de água tratada, apoiado com 2 células de 2500 m3 cada uma
totalizando uma capacidade de 5000 m3.
97,5 Km de conduta, PEAD PN10 com um diâmetro 630mm, que liga o
reservatório de água tratada de Xangongo ao Centro de Distribuição de Ondjiva
(CDAO).
Estação elevatória de água tratada, em Xangongo com 3 grupos de bombagem,
que permitem enviar agua para Ondjiva, Xangongo e Humbe.
Centro de distribuição intermédio na conduta Xangongo / Ondjiva composto
por duas estações de bombagem (uma para Ondjiva e outra para o reservatório
elevado) um reservatório apoiado com capacidade de 2000 m3 e um
reservatório elevado com capacidade de 100 m3 que permite o abastecimento
de agua as populações da comuna da Mongua.
Um reservatório apoiado na comuna de Bulunganga, com capacidade de 500
m3 que permite o abastecimento de água as populações de Missão Mongua e
Bulunganga.
Centro de distribuição de Ondjiva com um reservatório apoiado de 4000 m3,
um reservatório elevado a 30 m de 650 m3 e 7 estações de bombagem, que
permitem levar água a cidade de Ondjiva (4 estações que bombam cada uma
para os 4 reservatórios existentes no sistema de distribuição da cidade) a
Anhanca, a Namacunde e a Stª Clara e uma estação de bombagem que estava
prevista para levar água as comunas de Hongo e Chiede e que foi
posteriormente anulada, ficando de reserva para outra utilização.

Vista aérea da Estação de Tratamento de Água de Xangongo
Características da Estação de Tratamento
A captação de água no rio Cunene integra um circuito hidráulico composto pelas
seguintes obras:







Captação de água, constituída por uma estrutura na margem esquerda do rio
Cunene, que é composta por um canal de ligação ao rio, quatro câmaras
individuais de captação, protegidas por grades e ensecadeiras a montante que
alimentam o poço das bombas.
Estrutura em poço, onde se instalou 2+1 grupos electrobomba submersíveis na
1ª Etapa (4+1 reserva em armazém para uma 2ª Etapa)
Conduta elevatória de água bruta em PEAD com diâmetro DN630 mm com uma
extensão de aproximadamente 400 m.
Edifício das instalações eléctricas da captação, que se desenvolve sobre a
estrutura do poço;
Arranjos exteriores, incluindo plataforma exterior e estrada de acesso.

A captação foi feita na parte exterior de uma curva, na margem esquerda do rio
Cunene, onde a possibilidade de assoreamento é previsivelmente menor.
Dado que a Estação de Tratamento foi dimensionada para trabalhar, 24 sobre 24
horas, 365 dias por ano, a capacidade de tratamento diária é de 24.365 m3/dia
correspondentes a 1.015 m3/h, 282 l/s de água.
A Estação de Tratamento está localizada num terreno que tem uma área total próxima
de três hectares, e nela foi prevista a reserva do espaço necessário para a ampliação
da 2ª etapa.

A Estação de Tratamento de Água Potável (ETAP) de Xangongo está localizada a cerca
de 200 m do ponto de captação do Rio Cunene e a aproximadamente a 1.120 m de
altitude.
As águas procedentes do rio Cunene apresentam as características de uma água de
superfície. Dos parâmetros analisados, alguns deles superam os valores préestabelecidos pela OMS ou pela Directiva do Conselho da Europa de 15 de Julho de
1980, nº80/777CEE. Como mais relevância estão a cor, a turvação e a oxidabilidade,
para além dos coliformes fecais.
Outros parâmetros, como o ferro e o alumínio, também se encontram fora dos
parâmetros estabelecidos pela OMS, embora a sua relevância quanto aos critérios de
saúde não seja tão significativa, na medida em que se refere às características
organolépticas da água (cor, sabor, aspecto, etc.), ou a aspectos relacionados com
fenómenos de fissuras no betão e corrosão nos metais. No caso do rio Cunene, tratase de águas corrosivas e agressivas.
A partir das características habituais da água do Rio Cunene, foi projetada uma Estação
de Tratamento formada por uma linha de água e uma linha de lamas.
Na linha de água encontramos as seguintes etapas ou unidades de processo:








Câmara de distribuição de caudais;
Câmara de mistura rápida;
Floculador hidráulico;
Decantador da camada de lamas;
Filtros de areia;
Reservatório de água para lavagem de filtros;
Reservatório de água tratada.

Na linha de lamas temos:




Tanque de homogeneização;
Espessador de lamas;
Leitos de secagem.

Descrição do processo de tratamento
No tratamento ao longo destas duas linhas, realizam-se os processos de coagulação,
floculação, decantação e filtração conforme seguidamente descrevemos.
A água, depois de passar pelo tanque de medição de caudal, chega à câmara de
distribuição de caudais, onde o caudal de entrada é dividido em duas linhas paralelas e
simétricas, cada uma com metade do caudal. A água passa então às câmaras de
mistura rápida, onde é feita a adição de leite de cal e coagulante. Para facilitar a
mistura foi instalado um agitador de eixo vertical.

Linha de água da ETA de Xangongo
Em seguida, a água é conduzida para um canal comum às duas linhas, onde decorre a
adição de polielectrólito. Após passar por esse canal, a água volta a ser dividida em
duas linhas, dirigindo-se a dois floculadores hidráulicos, onde decorre a formação dos
flóculos.
A partir do floculador, a água é conduzida aos decantadores, onde irão formar-se as
primeiras lamas, as quais são enviadas até ao primeiro elemento da linha de lamas,
que é o tanque de homogeneização. Na parte superior do decantador há uma série de
descarregadores que conduzem a água limpa para o sistema de filtros de areia.
Por fim, a água filtrada chega por gravidade ao reservatório de água para lavagem de
filtros, onde é feita a desinfecção da água com hipoclorito de cálcio e daí é
encaminhada para o reservatório de água tratada.
Na linha de lamas serão captados os sólidos em suspensão, que chegam com a água
bruta e os procedentes da adição de reagentes químicos na linha de processamento.
Ao tanque de homogeneização chegam as lamas provenientes do decantador, dos
filtros de areia, assim como as lamas resultantes das diferentes descargas dos
equipamentos da linha de água.
A Estação de Tratamento tem os sistemas de reagentes necessários para ambos os
processos tais como o sulfato de alumínio, coagulante, cal e o hipoclorito de cálcio
para desinfecção. Além disto tem um laboratório para efetuar as análises necessárias

para o controlo de qualidade da agua adequada ao consumo humano, exigido pela
OMS.
No final, a água chega aos reservatórios de água tratada. Trata-se de dois reservatórios
com uma capacidade total de armazenamento de 5.000 m3. Junto aos reservatórios
encontra-se a estação elevatória de Xangongo, constituída por dois sistemas, um para
a localidade de Mongua com recurso a (2+1) grupos moto-bomba, e outro para as
localidades de Xangongo e Humbe igualmente com 2+1 grupos, todos eles equipados
com variadores de frequência e com potências nominais totais de 600 kW e 165 kW,
respectivamente.

Infra-estruturas adicionais
A partir da estação elevatória de Xangongo a água é transportada até à localidade de
Mongua ao longo de 42 km de conduta em PEAD DN630 mm. Em Mongua foram
construídos dois reservatórios com uma capacidade de armazenamento total de 2.000
m3, um tanque elevado com uma capacidade de 150 m3 e uma altura de 20 m para o
abastecimento local, e uma estação elevatória que integra dois sistemas, um para a
localidade de Ondjiva com (2+1) grupos moto-bomba equipados com variadores de
frequência e outro sistema para o tanque elevado de Mongua com (1+1) grupos, com
potências nominais totais de 396 kW e 15 kW, respectivamente.
Da estação elevatória de Mongua a água é transportada até à localidade de Ondjiva ao
longo de 56 km de tubagem PEAD DN 630. Desta conduta foram feitas duas derivações
para as localidades de Missão de Mongua e Bulanganga, a primeira derivação com 4
km de tubagem PEAD DN 110mm e a segunda com 700 m de tubagem PEAD DN
160mm. Em Missão de Mongua construíram-se dois reservatórios com uma
capacidade de armazenamento total de 1.000 m3 e em Bulanganga outros dois
reservatórios com uma capacidade de armazenamento total de 2.000 m3, para o
abastecimento das populações.

Estação de bombeamento de Mongua
As Obras em Ondjiva consistiram num reservatório com uma capacidade de
armazenamento de 4.200 m3, um tanque elevado com uma capacidade de 605 m3 e
uma estação elevatória constituída por um sistema de (1+1) grupos moto-bomba,
equipados com variadores de frequência e com uma potência nominal total de 110
kW, que impulsionam a água ao tanque elevado.
O centro de Controlo de todas as instalações situa-se na Estação de Tratamento. Desde
a Sala de Controlo e através da fibra óptica colocada ao longo dos 100 km de tubagem,
supervisiona-se o desempenho de todas as estações elevatórias e níveis dos
reservatórios, permitindo a operação de modo automático ou de modo manual.

Imagem do Centro de controlo na Estação de Tratamento de Xangongo
Colocação de tubagem
O fornecimento e colocação de tubagem tem sido uma das tarefas mais singulares
dentro da totalidade do projecto, pela afectação do trânsito rodoviário, a construção
das duas secções de tubagem principal, mencionados anteriormente, que são
implantadas paralelamente ao traçado da estrada Xangongo-Ondjiva. Esta tubagem é
complementada com outra de menor longitude, mas igualmente significativa, em
áreas povoadas, onde foi necessária uma grande planificação ao nível segurança para
que o uso de maquinaria pesada não provocasse nenhum incidente com os habitantes
da área, com particular preocupação para as crianças, que frequentemente se
aproximam dos locais de obra.

Colocação de tubagem em áreas densamente povoadas

Colocação e soldadura da tubagem no traçado paralelo da estrada
Pretende-se que estas instalações resolvam o problema de abastecimento de água
potável de forma contínua e segura para grande parte da província de Cunene,
beneficiando cerca de 250.000 pessoas.

Através desta iniciativa a Eurofinsa e Abengoa contribuíram para o desenvolvimento
das regiões com grandes carências em um recurso tão vital e básico como a água,
tendo garantido assim a disponibilidade de água potável para a população, abrangida
pelo projecto, melhorando as suas condições higiénico-sanitárias.

CONCLUSÕES
A Eurofinsa e Abengoa, através das suas subsidiárias que se dedicam à construção de
estações de tratamento de água têm sabido responder, mais uma vez, ao apaixonante
desafio de fornecer água de qualidade para as comunidades que até agora não o
tinham de uma forma contínua. A equipa do projecto, (Consórcio Befesa-Riogersa
Águas de Cunene), superou várias dificuldades intrínsecas para a localização geográfica
do mesmo, desde a fase do projecto de engenharia até a fase da construção,
confrontando-se com as condições climatológicas especiais da área (altas
temperaturas, períodos de chuvas intensas, altas concentrações de partículas na
atmosfera, etc.).
Foi especialmente motivador a relação com os habitantes locais, que foram capazes de
compreender os incómodos associadas às obras, como um primeiro passo, para
melhorar suas condições higiénico-sanitárias, sua saúde e seu bem-estar. Este é mais
um passo no processo da rápida modernização da sociedade do Cunene, que tem uma
nova infra-estrutura que contribuirá para promover o desenvolvimento económico da
região.
No desenvolvimento do projecto foi envolvido uma equipa multidisciplinar de técnicos,
com uma média mensal de 82 pessoas. Nas fases de maior actividade, atingiram-se
picos de 312 pessoas trabalhando simultaneamente, com uma elevada percentagem
de trabalhadores locais, o que também contribuiu para favorecer a relação cordial com
os habitantes locais. A operação e manutenção projectada das instalações construídas
contribuiu também para a permanência dos trabalhadores locais, que desde o início
colaboraram para o desenvolvimento daquela região.

