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TERMO DE RESPONSABILIDADE DO AUTOR DO PROJECTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA , 

ESGOTOS E PLUVIAIS 

 

 

Francisco Manuel da Silva Lourenço, Engenheiro Civil, residente na Rua Dr. Amorim Girão, n.º 12, freguesia 

de Fataunços, no Concelho de Vouzela, portador do cartão do cidadão Nº 11675828 7 ZY7, contribuinte Nº 

218448830, inscrito na Ordem dos Engenheiros (Região Centro) como membro efetivo Nº 58924, ao 

serviço do Atelier 3670 - Engenharia e Arquitetura, com sede na Rua Dr. Amorim Girão n.º12 em Fataunços, 

declara, para efeitos do disposto no nº1 do artigo 10º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, com a 

redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº 136/2014, de 09 de Setembro, que o Projeto de 

Abastecimento de Água, Esgotos e Pluviais, de que é autor, relativo à obra de Remodelação/Regularização e 

Ampliação de Granja Avícola, localizada no lugar do Picoto em Caria - Vouzela, cujo licenciamento foi 

requerido por Matias e Vale Lda. com sede na Rua da Fonte dos Namorados, Lote 5, 3660-532 São Pedro 

do Sul, observa as normas técnicas gerais e especificas da construção, bem como as disposições legais e 

regulamentares aplicáveis, nomeadamente o Regulamento geral dos Sistemas Públicos e Prediais de 

distribuição de água (R.G.S.P.P.D.A.D.A.R.), aprovado pelo decreto regulamentar nº23/95 de 23 de Agosto. 

 

Vouzela, Junho de 2019 

ENGENHEIRO 

 

Francisco Manuel da Silva Lourenço 

Reconhecido por exibição do C.C. nº 11675828 7ZY7 
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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DIGITAL 

Declaração do autor de projeto/pedido de Abastecimento de Água, Esgotos e Pluviais 

 

Francisco Manuel da Silva Lourenço, Engenheiro Civil, residente na Rua Dr. Amorim Girão, n.º 12, freguesia 

de Fataunços, no Concelho de Vouzela, portador do cartão do cidadão Nº 11675828 7 ZY7, contribuinte Nº 

218448830, inscrito na Ordem dos Engenheiros (Região Centro) como membro efetivo Nº 58924, ao 

serviço do Atelier 3670 - Engenharia e Arquitetura, com sede na Rua Dr. Amorim Girão n.º12 em Fataunços, 

técnico responsável pela elaboração do projeto de Abastecimento de Águas, Esgotos e Pluviais, declaro, 

relativamente à obra de Remodelação/Regularização e Ampliação de Granja Avícola, localizada no lugar do 

Picoto em Caria - Vouzela, cujo licenciamento foi requerido por Matias e Vale Lda. com sede na Rua da 

Fonte dos Namorados, Lote 5, 3660-532 São Pedro do Sul, declara que os elementos entregues em formato 

digital reproduzem na íntegra os elementos em suporte de papel, estando de acordo com as Normas 

Técnicas que o Município, oportunamente, deu conhecimento. 

Vouzela, Junho de 2019 

ENGENHEIRO 

 

Francisco Manuel da Silva Lourenço 

Reconhecido por exibição do C.C. nº 11675828 7ZY7 
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1. INTRODUÇÃO 

A presente memória descritiva e justificativa refere-se ao Projeto de Rede Predial de Abastecimento de 

Água, Esgotos e Pluviais da obra de Remodelação/Regularização e ampliação de granja avícola, localizada 

no lugar do Picoto em Caria – Vouzela, dos quais são proprietários Matias e Vale, Lda, NIPC 510440363, 

com sede na Rua da Fonte dos Namorados, Lote 5 em São Pedro do Sul, 3660-532 São Pedro do Sul. 

A concepção da rede e o seu dimensionamento foram efectuados de acordo com Regulamento Geral dos 

Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e Drenagem de Águas Residuais (aprovado pelo 

Decreto Regulamentar nº 23/95, de 23 de Agosto), Normas e Especificações em vigor, Normalização 

Europeia, e Documentos e especificações de fabricantes. 

A rede de abastecimento de água prevista para o conjunto das instalações tem por objectivo assegurar o 

funcionamento das redes de abastecimento de água com níveis de conforto adequados, e será composta 

por redes de água fria e quente.  

Já a rede de drenagem das águas residuais, será composta por duas condutas independentes, uma para 

águas negras das instalações sanitárias e outas para as águas das lavagens dos pavilhões de criação dos 

frangos. O projecto que se apresenta define os parâmetros fundamentais dos sistemas a implementar, tais 

como, traçados e características das redes, destino geral dos efluentes e de um modo geral a conceção das 

instalações e equipamentos capazes de cumprir os objetivos programáticos. 

Relativamente as águas pluviais, as mesmas serão difusas e drenadas pelos solos da exploração. 

 

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS DO PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

No abastecimento aos edifícios será assegurado, que a água aflui a todos os dispositivos com a pressão 

mínima desejada. 

No início da rede predial descrita, instalar-se-á um contador totalizador precedido por uma válvula de corte 

e sucedido por uma válvula anti-retorno e uma válvula de corte. As redes individuais de abastecimento de 

água serão precedidas por uma válvula de corte e sucedidos por uma válvula anti-retorno e uma válvula de 

corte para uso do utente. 

2.1. Rede Exterior 

Conforme o especificado nas peças desenhadas, o abastecimento de água ao edifício será assegurado 

através de derivação de um furo licenciado na exploração. Esta derivação abastecerá diretamente a ETA, que 

por sua vez derivara o abastecimento por edifício. 

2.2. Rede Interior 

As redes de distribuição de Águas Quente e Frias no interior do Edifício serão embebidas nas paredes ou 

instalada em "courettes" e tectos falsos a fim de assegurar a acessibilidade das redes e melhorar a 

qualidade da manutenção. 

2.2.1. Rede de Água Fria 

A entrada de água para o edifício vai ser efectuada a partir do contador, e será em tubagem de multi-camada 

de polietileno de alta densidade (PMC PN10), ou em tubo de PEX classe 10 kgf/cm2, ou similar, 

homologada pelo L.N.E.C. 
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Haverá válvulas de seccionamento, tipo macho esférico por grupo de aparelhos sanitários ou equipamentos 

de utilização e principais derivações, o que permitirá isolar para reparação troços da instalação, sem que tal 

facto implique o corte total das redes. 

Prevê-se ainda a utilização de válvulas de retenção, redutoras de pressão, filtros e purgadores de ar etc., se 

necessário. 

Se existirem prumadas para alimentação de alguns aparelhos a instalar posteriormente, terão um 

desenvolvimento à "vista" no caso de pequenos troços, ou em "courettes" (verticais). 

A distribuição da Rede de Água Fria acompanhará sempre que possível os traçados definidos para a rede de 

água quente. 

O abastecimento de Água para produção de Água Quente sanitária será o mesmo que abastece a rede de 

água fria. 

2.2.2. Rede de Água Quente 

Os traçados das redes de distribuição de água quente serão paralelos aos das redes de distribuição de água 

fria sempre que possível. 

A previsão e localização das válvulas de seccionamento obedecem aos mesmos critérios, utilizados nas 

redes de água fria. Nas linhas de retorno existirão ainda, válvulas de "regulação manual de caudal", de forma 

a possibilitar-se um equilíbrio de caudais por toda a instalação. 

A rede geral será também executada em tubagem e acessórios com características de montagem idêntica às 

de rede de água fria. O abastecimento de Água Quente em cada fracção, far-se-á a partir de um 

Termoacumulador Eléctrico, situado numa zona técnica permitindo assim diminuir a pressão necessária na 

rede para abastecer o edifício. 

2.3. Bases e critérios de dimensionamento 

A concepção da rede e o seu dimensionamento foram projectados de acordo com Regulamento Geral dos 

Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e Drenagem de Águas Residuais, aprovado pelo 

Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto, o qual se encontra em vigor. 

O limite inferior da velocidade de escoamento de água foi fixado em 0,5 m/s, de forma a evitar depósitos 

nas tubagens, não devendo a velocidade ultrapassar os 2 m/s, sendo considerada uma velocidade óptima 

1,5 m/s, sendo previsto um coeficiente de perda de carga de 1.2, para caudais com simultaneidade com 

conforto alto. 

No abastecimento às habitações será assegurado, que a água aflui a todos os dispositivos com a pressão 

mínima desejada, que será de 5,00 m.c.a. (0,5 kg/cm2) para os aparelhos em geral e 7,50 m.c.a. (0,75 kg/cm2) 

para as banheiras e chuveiros, conforme especificado nos cálculos anexos. 

Considerou-se uma perda de temperatura admissível na rede de água quente de 5 ºC. 

Os diâmetros foram calculados a partir do conhecimento dos diversos tipos de dispositivos a instalar, aos 

quais se atribuíram os seguintes caudais instantâneos: 

 

- Lavatório individual    0,10 l/s 

- Autoclismo de bacia de retrete   0,10 l/s 

- Bidé     0,10 l/s 

- Chuveiro     0,15 l/s 

- Banheira     0,25 l/s 
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- Pia lava - louças    0,20 l/s 

- Máquina de lavar louça   0,15 l/s 

- Máquina de lavar roupa   0,20 l/s 

- Tanque de lavar roupa    0,20 l/s 

- Torneira de rega ou de lavagem   0,30 l/s 

 

2.4. Traçado e instalação 

O traçado da rede será constituído por troços horizontais e verticais, conforme as peças desenhadas, 

devendo possuir uma ligeira inclinação, na ordem dos 0,5%, para favorecer a circulação do ar. 

A rede de distribuição de água quente e fria será toda embebida nas paredes ou pavimentos do edifício, a 

profundidade tal que permita a colocação dos revestimentos previstos.  

Após a execução da rede, esta será submetida a um ensaio de estanquidade, com as canalizações, juntas e 

acessórios à vista, convenientemente travados e com as extremidades obturadas. A pressão de ensaio é de 

900 kPa, não devendo a leitura do manómetro da bomba acusar uma redução de pressão num período 

mínimo de 15 minutos, como disposto no regulamento aplicável. 

2.5. Cálculo hidráulico 

Conhecidos os caudais instantâneos atribuídos aos diferentes dispositivos de utilização instalados, 

determinaram-se os caudais acumulados em cada rede, que foram afectados de um coeficiente de 

simultaneidade, calculando-se desta forma os caudais de cálculo. 

Os coeficientes de simultaneidade foram obtidos por via gráfica conforme o Decreto-Lei n.º 207/94 de 6 de 

Agosto e Decreto-Regulamentar n.º 23/95 de 23 de Agosto, para um nível de conforto médio, em função 

dos caudais acumulados, obtendo-se desta forma os caudais de cálculo de acordo com o artigo n.º 133 e 

com o anexo V do referido Decreto-Regulamentar. 

Após se terem determinado os caudais de cálculo procedeu-se ao dimensionamento dos diversos troços da 

rede, por aplicação da Equação da Continuidade e da Fórmula de Colebrook-White: 
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  em que: 

- Q = caudal de cálculo (m
3
/s); 

- D = diâmetro da secção de escoamento (m); 

- J = perda de carga linear ao longo de cada troço (m.c.a./m); 

- k = coeficiente de rugosidade do material da tubagem; 

- U = velocidade de escoamento (m/s); 

-  = coeficiente de viscosidade (m
2
/s); 

- g = aceleração da gravidade (m
2
/s). 
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Os diâmetros foram obtidos restringindo as velocidades a valores compreendidos entre os 0,50 m/s e os 

2,00 m/s. 

A imposição de valores limite na velocidade de escoamento destina-se a evitar, para velocidades baixas, a 

formação de depósitos residuais nas canalizações ou, para velocidades elevadas, choque hidráulico (golpes 

de ariete) e vibrações, que são potenciais fontes de problemas na rede de distribuição. 

A determinação das diferentes pressões foi efectuada com base nas perdas de carga lineares e localizadas, 

assim como nos desníveis a vencer. Assim, nos dispositivos mais desfavoráveis da rede, foram adoptados 

valores para a pressão residual mínima de 5,00 m.c.a. para os aparelhos em geral e 7,50 m.c.a. para as 

banheiras e chuveiros, conforme referido anteriormente. 

As perdas de carga lineares determinadas estão em concordância com o material em questão. As perdas de 

carga localizadas, referentes a cada tipo de dispositivo, foram admitidas com os seguintes valores: 

Torneira de corte de serviços  0,35 m.c.a. 

Torneira privada   0,25 m.c.a. 

Contador particular   0,50 m.c.a. 

Garantiu-se uma pressão mínima de 15,00 m.c.a. na entrada dos aparelhos de aquecimento de água de 

forma a não comprometer o seu adequado funcionamento. 

Apresentam-se em anexo as folhas de cálculo relativas ao dimensionamento dos diversos troços da rede. 

2.6. Pressões 

O cálculo hidráulico das pressões foi efectuado com base nas perdas de carga lineares e localizadas, bem 

como dos desníveis a vencer. Foi adoptado o valor da pressão residual mínimo de 7.50 m.c.a. (0,75 

kg/cm2), no dispositivo mais desfavorável. 

Também será contabilizada uma perda de carga localizada no contador de 3.60 m.c.a. 
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3. CONSIDERAÇÕES GERAIS DO PROJETO DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS 

3.1. Ramais de Descarga 

Nos ramais de descarga dos aparelhos, consideram-se os caudais de descarga e os diâmetros 

mínimos indicados pelo “Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e 

Drenagem de Águas Residuais”, com uma inclinação dos ramais entre 1 e 4%, apresentados no quadro 

seguinte: 

APARELHO Ramal de descarga (mm) Caudais de descarga (l/mim) 

- Lavatório    40 mm     (30 l/min) 

- Bidé     40 mm     (30 l/min) 

- Banheira    40 mm     (60 l/min) 

- Chuveiro    40 mm     (30 l/min) 

- Sanita    90 mm     (90 l/min) 

- Urinol com fluxómetro   50 mm     (60 l/min) 

- Banca de cozinha   50 mm     (30 l/min) 

- Máquina de lavar louça   50 mm     (60 l/min) 

- Máquina de lavar roupa   50 mm     (60 l/min) 

- Tanque de lavar roupa   50 mm     (60 l/min) 

- Torneira de lavagem ou de rega  50 mm     (60 l/min) 

- Ponto de esgoto polivalente  40 mm     (60 l/min) 

3.2. Tubos de Queda e Ventilação 

O dimensionamento dos tubos de queda é feito com base no caudal de cálculo determinado com base nos 

caudais de descarga dos vários aparelhos sanitários que ligam ao tubo de queda e da taxa de ocupação 

prevista, que garanta as necessárias condições de ventilação primária, obtida pelo prolongamento da 

tubagem à cobertura, de acordo com o anexo XVII do regulamento aplicável. 

O diâmetro dos tubos de queda não pode ser inferior ao maior dos diâmetros dos ramais de descarga a eles 

ligados, com um mínimo de 50 mm. 

Nos casos em que se verifique a necessidade de existirem ramais de ventilação, o seu diâmetro interior 

deve ser igual ou superior a 2/3 do diâmetro dos ramais de descarga que ventilam. 

Será efetuada ventilação primária através da abertura para o exterior (atmosfera) dos tubos de queda 0,50m 

acima da cobertura ou, quando esta for terraço 2,00m acima do seu nível. 

Sempre que seja possível, e arquitectura o permita devem ser instaladas bocas de limpeza no Tubo de 

Queda, de acordo com as disposições regulamentares, no interior dos ductos e abaixo das inserções dos 

Ramais de Descarga, sendo a tampa para limpeza localizada de forma a ficar facilmente acessível. 

3.3. Coletores Prediais 

O diâmetro dos coletores prediais não deve ser inferior ao maior dos diâmetros das canalizações que para 

ele confluem, com um mínimo de 110 mm. 
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A rede horizontal tem como base a expressão de Manning Strickler e alguns parâmetros de 

dimensionamento a cumprir, tais como: 

• velocidade mínima     0.6 m/s  

• velocidade máxima     3.0 m/s 

• % de ocupação da secção     50% do diâmetro 

• inclinação mínima     1% 

• inclinação máxima     4% 

• coeficiente de Manning Strickler para o PVC   110 

O caudal de cálculo utilizado para o seu dimensionamento, foi determinado com base nos caudais de 

descarga dos vários aparelhos sanitários, que ligam ao coletor, seguindo o método gráfico indicado no n.º 2 

do artigo 209.º do regulamento. 

3.4. Traçado e instalação 

A tubagem a utilizar nos ramais de descarga será em policloreto de vinilo – PVC 10 – não plastificado, tipo 

ECOPLÁS, ou similar, homologada pelo LNEC, devendo respeitar em tudo as condições prescritas no 

respetivo documento de homologação. A classe da pressão de serviço será de um modo geral 0,4 MPa, 

exceção feita em ramais de descarga das máquinas de lavar e coletores prediais entre caixas de visita, que 

serão da classe de pressão de 0,6 MPa. Os acessórios e caixas de passagem serão também em PVC rígido 

da mesma série das tubagens. Os ramais de descarga e a rede horizontal de ligação entre caixas de visita 

terão inclinações compreendidas entre 1% e 4%. 

Todos os dispositivos de utilização serão sifonados, sendo os dos lavatórios do tipo garrafa e os dos 

restantes dispositivos apropriados ao ramal de descarga até à linha geral antes da prumada, garantindo um 

fecho hídrico mínimo de 50 mm e máximo de 75 mm. As caixas de ligação ao pavimento serão em P.V.C. 

do tipo ECOPLÁS ou equivalente, para embutir no piso com tampa roscada de latão cromado e destinam-se 

a receber os esgotos provenientes dos aparelhos já sifonados a montante. Nas bancas de cozinha serão 

instalados sifões de gordura, providos de cesto retentor. Estas caixas serão de 3 e 5 entradas consoante os 

casos em que se apliquem. 

Os chuveiros, como não possuem sifão próprio, serão sifonados nas caixas de ligação, que garantem 

obrigatoriamente um fecho hídrico de 50 mm. 

As bocas de limpeza devem ser aplicadas de acordo com os desenhos, serão do tipo ECOPLÁS ou similar. 

Devem ser executadas com acessórios em P.V.C. com o diâmetro do tubo no qual se aplica não excedendo 

contudo os 90 mm. A boca de limpeza deverá ser nivelada com o pavimento e a sua tampa será do tipo 

roscado em latão cromado. 

As uniões entre tubos e acessórios deverão ser executadas preferencialmente por junta autoblocante com 

anilha de estanquidade (ligação tipo “DIN”). Deve-se evitar qualquer aquecimento ou dobragem dos tubos, 

nomeadamente dos ramais de descarga. Aqui, qualquer inflexão que seja necessário efetuar deverá fazer-se 

com grande raio de curvatura ou com aplicação de acessórios tipo curva de 45º. 

A distância entre os apoios dos coletores deverá respeitar os comprimentos máximos definidos no 

documento de homologação da tubagem, em função da posição da tubagem e dos respetivos diâmetros. 

Entre as abraçadeiras e o tubo deve interpor-se uma junta de material adequado, nomeadamente borracha, 

de forma a apoiar os tubos sem aperto, a possibilitar-lhes pequenas deslocações sem constrangimento e 

evitar a transmissão de ruídos aos elementos da construção. 
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Todos os tubos de queda serão prolongados acima da cobertura às distâncias necessárias para evitar que as 

aberturas se situem em zonas de sobrepressão (ver desenhos anexos). A abertura para o exterior deverá 

estar protegida com rede, evitando assim a entrada de resíduos ou de pequenos animais. 

Quando for indispensável que os tubos de queda façam o atravessamento de paredes e de pavimentos, ou 

de outros elementos quando previsto, devem aqueles ser envolvidos por uma manga em tubo de zinco ou 

de PVC que permita o seu livre movimento. A tubagem não ficará no entanto em contacto com a referida 

manga devendo para tal interpor-se um anel de borracha ou de plástico flexível. Nos casos em que tal se 

justifique deve aquele espaço ser preenchido com material isolante térmico devidamente protegido. 

A caixa de ramal de ligação terá uma secção interior quadrada, podendo também ser retangular quando o 

número ou posição dos efluentes assim o exigir. As dimensões interiores serão, nos casos correntes, as 

abaixo indicadas em função da profundidade da caixa: 

Dimensões (m) Profundidades (m) 

0,60 x 0,60 até 0,75 

0,80 x 0,80 de 0,75 até 1,00 

1,00 x 1,00 de 1,00 até 2,50 

 As câmaras de ramal de ligação será construída com paredes em alvenaria de blocos de betão (emín = 

0,20m), ou em betão caso a altura da caixa seja inferior ou superior a 2,30m, respetivamente, assentes num 

fundo de betão em laje de betão simples ou armado (emín = 0,15m), sobre o qual se executarão as meias 

canas necessárias, que assegurarão a ligação e continuidade da veia líquida entre os coletores afluentes e o 

coletor efluente. 

Cada concordância, feita no sentido do escoamento, deve ter um raio de curvatura não inferior ao dobro do 

maior diâmetro dos coletores em questão. As meias canas terão a altura igual ao diâmetro do coletor a 

jusante, o seu revestimento será realizado com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, com aditivo 

hidrófugo, queimada à colher e com espessura total de 2,0 cm - ceresite. 

Nos casos em que a profundidade é superior a 1,0 m serão instalados degraus de acesso em ferro fundido 

ou em varão de aço de 25 mm, devidamente tratado, com as dimensões e amarrações ao corpo da caixa, 

conforme pormenor apresentado. 

Todas as caixas serão munidas de tampa e aro em ferro fundido, normalizadas NP-EN-124, da classe de 

carga de acordo com a zona onde estão implantadas, conforme pormenor apresentado nas peças 

desenhadas. 

As caixas serão providas de tampa em ferro fundido equipada com a devida vedação hidráulica, com 

dimensões de 0,50 x 0,50 m2, e serão do tipo “rebaixado”, de forma a permitir o acabamento do pavimento 

onde se encontram inseridas. O revestimento será realizado com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, 

bem queimada à colher. Todas as caixas deverão ser ceresitadas. 

O assentamento das redes exteriores será efetuado em valas acondicionadas de modo a ficarem protegidas 

da ação mecânica de sobrecargas no solo sobreadjacente. 

3.3.4.1. Sifonagem 

Todos os aparelhos sanitários terão o correspondente sifão, quer incorporado no aparelho (sanitas e bidés), 

quer mediante sifões cromados tipo “S” (lavatórios, etc.) ou sifões de pavimento (banheiras, duches, etc.). 

Os restantes aparelhos serão ligados, em princípio, diretamente ao tubo de queda, aceitando-se, no entanto, 

ramais coletivos sempre que a ligação direta não seja possível. 

Os sifões de pavimento serão em PVC rígido.  
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Os sifões, quando não incorporados nos aparelhos sanitários, devem ser instalados a uma distância não 

superior 3 metros daqueles, como disposto no regulamento aplicável. 

As peças serão então sifonadas do modo que a seguir se indica: 

• Lavatório   - sifão de garrafa 

• Banca de cozinha   - sifão de gordura 

• Chuveiro    - sifão na caixa de passagem 

• Máquina de lavar louça  - sifão na caixa de passagem 

• Máquina de lavar roupa  - sifão na caixa de passagem 

• Bacia Retrete    - sifão incluido no aparelho 

• Banheira    - sifão na caixa de passagem 

• Bidé    - sifão de garrafa 

 

3.4.2. Redes Exteriores 

No âmbito do projecto de águas residuais exteriores, foi prevista a ligação a uma rede de coletores exterior 

de todas as caixas de saída das redes interiores de águas residuais domésticas. 

Estes coletores serão conduzidos posteriormente para caixas de ligação a partir dos esgotos residuais ao 

sistema de drenagem existente. 

Serão executadas caixas de ligação ou visita em todos os locais onde haja mudança de direção ou 

inclinação. 

Os emissários serão instalados em vala e as caixas de visita serão executadas de acordo com as NP 881, NP 

882 e NP 883. 

3.5. Cálculo hidráulico 

O dimensionamento da rede foi efetuado de acordo com o referido regulamento, seguindo o método 

aconselhado nas Regras de Dimensionamento dos Sistemas Prediais de Distribuição de Água e de 

Drenagem de Águas Residuais e Pluviais, LNEC (1997). 

 

Tubos de queda 

O dimensionamento dos tubos de queda foi realizado através da fórmula empírica prevista no Regulamento: 

 Dq = 4.4205 * Q
3/8

 * ts
-5/8

  

  em que: 

- Dq= Diâmetro do tubo de queda (mm); 

- Q= Caudal de água residual no tubo de queda (l/min); 

- ts= Taxa de ocupação no tubo de queda. 

As taxas de ocupação consideradas são função dos diâmetros a utilizar em tubos de queda sem ventilação 

secundária. 
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O caudal de cálculo das águas residuais foi determinado, em cada caso, com base nos caudais de descarga 

atribuídos aos aparelhos servidos e nos respetivos coeficientes de simultaneidade. 

A correspondência entre caudais acumulados e caudais de cálculo foi efetuada a partir da aproximação 

analítica dos ábacos que constam da referida publicação do LNEC. 

O dimensionamento e resultados obtidos encontram-se em anexo. 

 

Coletores prediais 

O diâmetro interior dos coletores prediais foi calculado por aplicação da fórmula de Manning-Strickler e da 

Equação da Continuidade para um escoamento a meia secção, admitindo uma rugosidade do material 

K=120m1/3/s e uma inclinação mínima de 1,0% (conforme cálculos anexos): 

 U = Ks * R
2/3

 * i
1/2

 

 Q = U * S 

  em que 

- U - Velocidade de escoamento (m/s); 

- Ks - Rugosidade da tubagem (m
1/3

 s
-1

); 

- R - Raio hidráulico (m); 

- i - inclinação da linha de carga ou do fundo do coletor (m/m); 

- Q - Caudal (m
3
/s); 

- S - Secção (m
2
). 

 

Os caudais de cálculo para a determinação dos diâmetros das tubagens (ramais de descarga, tubos de 

queda e coletores) e para a verificação das condições do escoamento nas canalizações foram obtidos a 

partir do conhecimento dos caudais individuais de descarga dos aparelhos sanitários.  

Na determinação dos caudais de cálculo (caudais mais prováveis) nos tubos de queda e coletores de fraca 

pendente, os caudais totais dos aparelhos de idêntica natureza, agrupados ao longo dos tubos de queda, 

foram afetados por coeficientes de simultaneidade, variáveis em função da soma do número de unidades de 

descarga obtido nas secções escolhidas para o dimensionamento. 

Admite-se que o escoamento nos tubos de queda se processe a taxas de ocupação variáveis em função do 

caudal escoado e do seu diâmetro, impondo-se o limite máximo de 1/3 por razões de segurança, a fim de 

evitar a formação de tampões no escoamento. Justifica-se a instalação de colunas de ventilação secundária 

logo que seja ultrapassado o limite aceitável das taxas de ocupação para os tubos de queda não ventilados. 

De qualquer forma, os tubos de queda deverão ser prolongados para o exterior, sem alteração do seu 

diâmetro, constituindo-se em colunas de ventilação primária cuja função primordial é a de garantir a 

ventilação dos sistemas públicos de drenagem de águas residuais. 

Havendo necessidade de coluna de ventilação secundária, o seu diâmetro é determinado em função do 

caudal de ar arrastado pelo tubo de queda e do comprimento total da coluna de ventilação. 

No caso de desvios importantes na verticalidade dos tubos de queda, será indispensável efetuar a ligação da 

respetiva coluna de ventilação imediatamente a jusante da curva vertical de transição a jusante do troço de 

desvio. Nos tubos de queda dispensados de coluna de ventilação secundária, deverá prever-se uma 

tubagem de ventilação, a qual será ligada ao tubo de queda nas condições acima descritas e prolongada 

verticalmente até ao último andar, sendo ligada à ventilação primária do tubo de queda. 
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O escoamento em ramais de descarga e coletores de fraca pendente, em sistemas dotados de coluna de 

ventilação secundária, deverá ser efetuado a meia secção. O critério de verificação da capacidade de auto 

limpeza dos ramais de descarga e coletores de fraca pendente foi o da tensão trativa ou de arraste que se 

admitiu não ser inferior a 2.0Pa. 

3.6. Ligação rede - descrição 

Face a inexistência de infraestruturas de saneamento no local proposto para a exploração, foram 

consideradas as seguintes fossas. 

Fossa ED1 – Folha de recolha das águas residuais das lavagens dos pavilhões com capacidade para 42,00 

m3 de águas, que posteriormente são recolhidas por uma entidade. 

Fossa ED2 e ED3 – Folha estanque para a recolha das águas residuais das instalações sanitárias, com 

capacidade de 6,00 m3. 

Fossa ES1 - Folha sética com poço absorvente e para a recolha das águas residuais da habitação dos 

funcionários. 

3.7. Verificações e ensaios 

Todas as canalizações serão sujeitas a verificações e ensaios, realizados à responsabilidade e conta do 

adjudicatário e na presença da Fiscalização, antes de entrarem em serviço, com o objectivo de assegurar a 

qualidade da execução e o seu funcionamento hidráulico. Os ensaios a realizar serão os indicados nas 

condições técnicas. 

A verificação de conformidade do sistema realizado com o sistema projetado deve ser feita com as 

canalizações e respetivos acessórios à vista. 

Todas as canalizações e acessórios deverão ser inspecionados nas condições anteriormente referidas 

verificando a sua linearidade ou posicionamento, sifonagens, as ligações realizadas e a inexistência de 

obstruções. 

O comportamento hidráulico do sistema deve ser também apreciado verificando-se, em particular se o 

escoamento se processa eficazmente. 

A rede deve ser ensaiada por troços colocando-os em carga e analisando a estanquidade das juntas. 
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4. CONSIDERAÇÕES GERAIS DO PROJETO DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS 

4.1. Bases e critérios de dimensionamento 

O cálculo hidráulico dos diversos elementos que constituem a rede de drenagem pluvial, será 

dimensionado, atendendo às disposições regulamentares, nomeadamente o Regulamento Geral dos 

Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e Drenagem de Águas Residuais, aprovado pelo 

Decreto Regulamentar nº 23/95, de 23 de Agosto, bem como bibliografia especializada. 

O dimensionamento da rede de drenagem de águas pluviais far-se-á de acordo com o Regulamento Geral 

em vigor e entrará em linha de conta com os seguintes parâmetros: 

- Coeficiente de escoamento de acordo com o tipo de áreas a drenar,  

- Área a drenar, 

- Frequência, duração e intensidade das chuvadas de acordo com a região em questão. 

Assim, no presente caso adotou-se, para a determinação do Caudal de Cálculo, uma precipitação de 144,00 

mm/h, que resulta de se considerar para a região pluviométrica onde se inclui o Concelho de Vouzela 

(Região C), um período de retorno de 5 anos e uma chuvada tipo com a duração de 5 minutos. 

As expressões de cálculo utilizadas no dimensionamento foram as seguintes: 

Dados Pluviométricos: 

AICQ **=
 

Q -caudal de cálculo 

C -coeficiente de escoamento 

I -intensidade média máxima de precipitação (mm/h) 

Colectores prediais: 

Expressão de Manning-Strickler: 

3/82/1 ** DiKQ =
 

Q -caudal de cálculo 

K -constante de rugosidade 

D -diâmetro 

i-inclinação 

4.2. Dimensionamento da rede 

Na recepção dos materiais e na execução da obra, para além das indicações constantes no presente 

projecto, deverão observar-se os regulamentos, normas e especificações existentes e aplicáveis, 

nomeadamente: 

- Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de 

Águas Residuais (RGSPPDADAR); 

- Documentos de homologação dos materiais utilizados e as normas Portuguesas aplicáveis. 

4.3. Materiais 

As caleiras rectangulares e tubos de queda circulares. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em tudo o que não estiver devidamente especificado serão acatadas todas as instruções dos técnicos 

responsáveis no sentido de serem cumpridas todas as disposições regulamentares aplicáveis, com especial 

realce para o Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem 

de Águas Residuais (Dec. Reg. n.º 23/95 de 23 de Agosto). 

Vouzela, Junho de 2019 
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