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Resumo 
 

O presente trabalho consiste na análise e avaliação da prática actual de dimensionamento de redes 

domiciliárias de distribuição de água com base em medições de caudal e pressão e na modelação 

matemática. Esta dissertação divide-se duas partes principais.  

A primeira parte (Capítulos 1, 2 e 3), depois do enquadramento à problemática das redes prediais e 

definição de objectivos e metodologia, incide no levantamento exaustivo do estado da arte a nível da 

regulamentação nacional e de outros documentos de apoio ao projecto para a concepção e 

dimensionamento de redes prediais de distribuição de água. Incluem-se também referências a 

estudos e a programas nacionais desenvolvidos para o uso eficiente da água no sector urbano e 

caracteriza-se o consumo doméstico em Portugal. Esta parte é encerrada com o dimensionamento e 

a verificação das condições hidráulicas de funcionamento das redes domiciliárias de água fria e de 

água quente (aplicadas a um caso de estudo real), de acordo com as exigências da legislação 

nacional vigente. 

A segunda parte (Capítulos 4, 5, 6 e 7) consiste na análise da prática actual de dimensionamento das 

redes domiciliárias. Para o efeito, efectuou-se uma campanha de medições de caudal e de pressão 

com ensaios realizados mediante a manobra de diferentes dispositivos de utilização. Construíram-se 

dois modelos matemáticos, independentes, para a rede de água fria e a de água quente, utilizando o 

simulador hidráulico EPANET. Estes modelos foram calibrados e validados recorrendo aos ensaios 

realizados. A avaliação da prática de dimensionamento tem por base a comparação dos resultados do 

dimensionamento obtidos na primeira parte com os valores reais da rede existente e com os valores 

resultantes da simulação hidráulica do sistema para diferentes cenários de consumo. Elaboram-se 

conclusões e recomendações para a melhoria da prática actual de dimensionamento com base nos 

resultados obtidos. 

   

Palavras-chave: rede predial, abastecimento de água, consumo domiciliário, modelo de simulação. 
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Abstract 
 

This research work aims at the analysis and assessment of current design practice for domestic water 

supply systems, based on pressure and flow rate measurements and on mathematical modelling. As 

such, the thesis is divided in two main sections. 

In the first section (Chapters 1, 2 and 3), the following aspects are considered. Firstly, the problem is 

contextualized and the objectives and methodology are defined. An extensive the state of the art 

reviews is carried out regarding not only the Portuguese standards, but also several other existing 

design guidelines for water supply networks in buildings. Furthermore, other studies and national 

programmes, which aimed at the efficient use of water in the urban sector are referenced, allowing the 

analysis of the water consumption patterns in Portugal. This section includes the design and 

verification of the hydraulic conditions of the domestic hot and cold water networks (applied to a real 

life case study), accordingly to the guidelines imposed by Portuguese standards. 

The second section (Chapters 4, 5, 6 and 7) refers to the analysis of the current practice regarding the 

design of domestic water distributions networks. The latter has been achieved through a series of flow 

rate and pressure measurements, which were carried out for a wide range of manoeuvres in the 

domestic water devices. Two independent mathematical models for cold and hot water networks, 

respectively, have been built using the hydraulic simulator EPANET. These were calibrated and 

validated using the experimental data. The assessment of current design practice is based on the 

comparison between the results obtained in the first section with the actual values observed in the 

measurements and with the results obtained through a series of simulations, considering various 

consumption scenarios. Conclusions are drawn from this comparative work. Recommendations for 

design improvement are presented based on the results obtained. 

 

Keywords:  building water networks, water supply, domestic consumption, simulation model. 
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“Provvista dell' acqua. - La provvista dell' acqua per una casa civile d'abitazione va studiata in modo che, tenuto conto della 

quantità necessaria pel bere, pel servizÍo delle cucine e per la pulizia in genere, si abbiano almeno 30-35 litri d'acqua per giorno 

e per persona; tale quantità, se vi è anche servizio di scuderio e rimesse, inaffiamento di cortili e giardini, può salire anche a 

60-70 litri per giorno e per persona, l'acqua specialmente per bere e cucinare deve essere potabile, e perciò avere una 

temperatura di 8°-12°, contenere meno di 0,0003 di sali calcari, e di 0,000035 di materie organiche; essa viene provveduta per 

mezzo di pozzi, di cisterne, o di condotte forzate.” (Levi, 1901) 

(O fornecimento da água. – O fornecimento da água para uma habitação civil tem que ser estudado de maneira a que, tendo 

em conta a quantidade necessária a beber, o serviço em cozinhas e a limpeza em geral, tenhamos pelo menos 30-35 litros de 

água por dia e por cada pessoa; a esta quantidade, se existir serviço a estábulos, garagem, rega em jardins ou pátios, pode 

atingir até 60-70 litros por dia e por pessoa. A água, especialmente para beber e cozinhar deve ser potável e por isso ter uma 

temperatura de 8°-12°, conter menos de 0,0003 de sais calcários e de 0,000035 de materiais orgânicos; a agua é distribuída 

por meio de poços, cisternas (reservatórios), ou condutas forçadas.) 
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1 INTRODUÇÃO  

1.1 Enquadramento 

Os sistemas prediais de distribuição de água surgem da necessidade de garantir o abastecimento de 

água potável para consumo doméstico a partir da rede pública, para níveis de conforto e de qualidade 

adequados às exigências de utilização previstas (i.e., consumo humano, lavagens e rega). 

Com base nos critérios técnico-hidráulicos estabelecidos pela legislação vigente e em regras de boa 

prática de engenharia, os sistemas prediais são dimensionados por forma a satisfazerem as 

necessidades de consumo. Neste contexto, existem factores que podem influenciar os níveis de 

conforto e de qualidade desejados sendo imperativo conhecer, com o maior rigor possível, o caudal 

disponibilizado e as pressões asseguradas pela rede de distribuição pública.  

No dimensionamento de um sistema de distribuição de água em pressão é possível garantir as 

condições de fronteira desejadas, como sejam pressões e caudais em determinados pontos da rede, 

por intermédio de mais do que uma solução. Há na realidade inúmeras combinações fisicamente 

possíveis das características geométricas do sistema que garantem a satisfação dessas condições de 

fronteira (Baptista, 1994b) 

Actualmente, os projectos de sistemas de abastecimento predial de água pertencem à categoria de 

Projectos de Especialidades e são prática obrigatória na concepção e projecto de execução de todos 

os edifícios. Recorrem, para efeitos de dimensionamento, à regulamentação vigente em Portugal, a 

manuais complementares (mais ou menos completos dependendo do autor ou entidade que o 

elabora) e a regras da boa prática de engenharia em tudo o que a legislação for omissa. 

Existem diversos programas de cálculo automático de apoio ao projectista nesta área por forma a 

facilitar o dimensionamento dos sistemas prediais. São utilizados como base para a construção dos 

modelos, os desenhos da arquitectura, sendo o cálculo efectuado automaticamente após definição do 

modelo e do traçado pretendido.   

Os actuais projectos de dimensionamento de instalações prediais de água são cada vez mais 

rigorosos devido às exigências das entidades que os regulam. Por norma, os cálculos para o 

abastecimento predial de água são acompanhados por outros documentos complementares como por 

exemplo, pormenores construtivos das tubagens, traçado da rede domiciliária, traçado isométrico, 

pormenores das ligações, esquemas construtivos ou desenho dos órgãos acessórios à rede. Com 

este nível de detalhe, pretende-se que a implementação em obra dos sistemas de distribuição predial 

de água se torne a mais aproximada possível do dimensionamento projectado, o que naturalmente 

não acontece por motivos vários, especialmente devido à falta de rigor em obra. 

O problema do dimensionamento actual dos sistemas de abastecimento predial de água surge nos 

edifícios mais altos em que é necessário assegurar as condições ideais de funcionamento dos 

dispositivos de consumo em termos de caudal e de pressão. Em habitações familiares de um ou dois 

pisos (e.g., moradias), o dimensionamento torna-se relativamente simples dado que as redes de 
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distribuição pública asseguram os caudais e a pressão necessária para garantir a eficiência do 

sistema (Almeida et al., 2001). 

A questão da problemática do dimensionamento dos sistemas prediais refere-se concretamente às 

deficiências de concepção e construção dos mesmos, muitas vezes perceptíveis apenas nas 

utilizações diárias de consumo como seja, no duche quando a pressão é insuficiente, ou pelo 

contrário, em casos mais graves em que ocorre a ruptura das condutas devido ao excesso de 

pressão. 

O objectivo do presente trabalho de investigação consiste numa análise do regulamento dos sistemas 

de distribuição predial em termos dos parâmetros de dimensionamento, com base em ensaios in situ 

e na modelação matemática, por forma a retirar ensinamentos que conduzam à melhoria da eficiência 

e eficácia do abastecimento de água nas habitações. 

As variáveis que intervêm no processo de dimensionamento não entram em conta com o aspecto 

relacionado com o ambiente, isto é, o problema da carência da água e a possibilidade da sua 

escassez no futuro. Estudos efectuados pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) no 

âmbito do Programa Nacional Para o Uso Eficiente de Água  revelam que, dentro de algum tempo, 

com a continuação do uso “descontrolado” de água, situações como a falta de água potável para 

consumo humano poderão ser cada vez mais constantes (LNEC, ISA, 2001; Almeida et al., 2001).   

Actualmente existem inúmeras soluções eficazes, de fácil implementação, que eliminam utilizações de 

água desnecessárias (e.g., descarregar repetidas e desnecessárias vezes o autoclismo), ou que 

simplesmente reduzem o consumo em algumas das utilizações diárias  

(e.g., fechar a torneira durante a lavagem dos dentes ou reduzir o tempo de tomada de duche), 

diminuindo efectivamente os consumos nas habitações (Almeida et al., 2001).  

Tendo em conta as preocupações ambientais (associada a uma utilização eficiente e eficaz dos 

recursos hídricos) e preocupações económico-financeiras (associadas aos custos de venda da água e 

ao volume consumido), surge a necessidade de aumentar a eficiência de utilização da água. Neste 

sentido, o dimensionamento de novos sistemas deverá ser adequado e se possível reajustado a estas 

novas preocupações, sem que para tal sejam influenciados os níveis de conforto dos consumidores. 

Deste modo, é importante efectuar uma revisão dos parâmetros e técnicas de dimensionamento dos 

sistemas de distribuição predial, por forma a garantir um abastecimento eficaz e eficiente de água 

potável às populações. 

1.2 Objectivos e metodologia 

O trabalho proposto consiste na avaliação da prática actual de dimensionamento de redes de 

distribuição de água em habitações correntes com base em ensaios realizados in situ e na modelação 

matemática dos sistemas. Para este efeito segue-se a seguinte metodologia que sintetiza as 

diferentes fases do trabalho: 
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(i) Levantamento detalhado da legislação e outros documentos de apoio usados na concepção 

e no dimensionamento de sistemas prediais. Incluem-se, também, documentos recentes 

associados ao aumento da eficiência do uso da água. 

(ii) Levantamento dos principais critérios de dimensionamento de redes prediais e 

sistematização da metodologia a seguir no referido dimensionamento.   

(iii) Aplicação da metodologia e critérios de dimensionamento a um caso de estudo real 

referente a um fogo de um edifício de habitação localizado em Lisboa. Este 

dimensionamento inclui as redes interiores de água fria e de água quente de um 

apartamento existente.  

(iv) Realização de uma campanha de medições de caudal e de pressão nas redes interiores do 

apartamento de estudo, efectuando os ensaios em diferentes dispositivos de utilização 

domiciliária. 

(v) Construção dos modelos matemáticos das redes de água fria e de água quente em estudo 

utilizando o simulador hidráulico EPANET. 

(vi) Calibração e validação dos modelos matemáticos para diferentes cenários de consumo para 

os quais foram efectuadas as medições.  

(vii) Comparação dos pressupostos de projecto e resultados de dimensionamento com os 

resultados dos ensaios e da simulação sistemática do sistema de distribuição domiciliário de 

água. 

(viii) Conclusões do trabalho quanto à prática actual de dimensionamento de redes interiores de 

distribuição de água e recomendações para estudos futuros. 

1.3 Estrutura 

A presente dissertação está estruturada em sete capítulos. De seguida, descrevem-se os conteúdos 

abordados em cada capítulo. 

O presente capítulo (Capítulo 1) contextualiza o enquadramento dos sistemas de distribuição de água 

nos edifícios evidenciando a problemática do dimensionamento nos edifícios mais altos e a 

consciencialização para a possível falta de água no futuro. Definem-se os objectivos principais do 

estudo assim como a metodologia seguida. 

No Capítulo 2 efectua-se uma revisão bibliográfica com os principais métodos de dimensionamento 

utilizados em redes prediais e inclui-se a síntese da regulamentação vigente em Portugal nesta 

matéria. Descreve-se o conteúdo de um manual adoptado tipicamente para efeitos de 

dimensionamento (Pedroso, 2004) que incorpora os critérios regulamentares e regras da boa prática 

de engenharia, assim como o conteúdo do manual da entidade reguladora (EPAL, 2005). Neste 

capítulo, faz-se ainda referência ao Plano Nacional Para o Uso Eficiente da Água (LNEC e ISA, 2001) 

com a descrição de um conjunto de medidas aplicadas aos usos urbanos. Por fim, é caracterizado, 
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em termos globais, o consumo domiciliário em Portugal e apresentado sumariamente o programa de 

cálculo de sistemas em pressão em regime permanente (EPANET). 

No Capítulo 3, definem-se os critérios de dimensionamento dos sistemas de distribuição predial ao 

nível das redes domiciliárias. Aplicam-se os critérios de dimensionamento ao caso de estudo e 

analisam-se os resultados obtidos. 

No Capítulo 4 são caracterizadas, em detalhe, as redes de água quente e de água fria, incluindo 

pormenores de ligação das condutas. Descreve-se a campanha de medição de caudal e de pressão 

efectuada, apresentam-se as características dos ensaios realizados e efectua-se uma análise 

preliminar dos resultados obtidos, tanto em termos de caudal como de pressão. 

A modelação matemática do sistema é efectuada no Capítulo 5. Definem-se todos os pressupostos e 

as hipóteses adoptadas nas redes domiciliárias do caso de estudo e procede-se à construção dos 

modelos matemáticos utilizando como ferramenta de cálculo o simulador hidráulico EPANET. 

Procede-se à calibração e validação dos modelos matemáticos para os cenários de consumo 

correspondentes aos ensaios realizados na campanha de medição. 

No Capítulo 6 analisa-se a prática de dimensionamento actual tendo por base as medições 

efectuadas e os resultados de simulação dos modelos matemáticos calibrados e validados. São 

analisados parâmetros como o diâmetro, o caudal, a velocidade, as perdas de carga e a pressão, 

comparando os resultados obtidos na simulação com os resultados do dimensionamento e os valores 

reais (medidos).   

No Capítulo 7, apresentam-se as principais conclusões e recomendações para o dimensionamento 

eficaz de redes domiciliárias e para a incorporação de medidas para o uso eficiente da água. 

Conhecidos os parâmetros relevantes ao dimensionamento das redes domiciliárias de distribuição de 

água, estes serão organizados e devidamente analisados, de modo a disponibilizar informação útil em 

outros estudos sobre a matéria ou, eventualmente, no caso de uma revisão técnica da 

regulamentação. 
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2 SÍNTESE DE CONHECIMENTOS  

2.1 Introdução 

O objectivo do presente capítulo consiste numa revisão literária sobre os critérios e métodos de 

dimensionamento dos sistemas de distribuição predial de água em Portugal, segundo os métodos 

regulamentares.  

Efectuou-se um levantamento exaustivo dos critérios de dimensionamento dos sistemas de 

distribuição de água nos edifícios a partir de alguns manuais referentes à matéria em causa. 

Resumem-se os conceitos comuns e procuram-se evidenciar particularidades nas formas de 

dimensionamento das redes. Inclui-se neste contexto referencias sobre a concepção de redes de 

incêndio em edifícios, pois o objectivo inicial deste trabalho seria ao nível das instalações prediais de 

água (colectivas) e não domiciliárias como se irá observar adiante. Deste modo, face ao tempo 

reduzido para a elaboração deste estudo, alguns dos objectivos iniciais propostos foram postos de 

parte, recomendando-se que se façam em estudos futuros sobre a respectiva matéria desta 

dissertação.   

O conteúdo deste capítulo inclui as orientações definidas na legislação vigente em Portugal assim 

como em outros manuais nacionais nomeadamente Pedroso (1994), como complemento principal às 

normas neste estudo. Resume-se também o conteúdo geral do manual da EPAL, SA (EPAL, 2005), 

como apoio à concepção e elaboração dos projectos de abastecimento de água em edifícios.  

Apresenta-se, também, a descrição de um conjunto de medidas aplicadas ao uso urbano, 

apresentadas no Programa Nacional Para o Uso Eficiente de Água (PNUEA) desenvolvido em 

parceria entre pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e Instituto Superior de Agronomia 

(ISA), por forma a apresentar os padrões estabelecidos pelos técnicos/autores numa abordagem de 

racionalização do consumo de água (LNEC e ISA, 2001; Almeida et al., 2006). 

Completa-se o capítulo com a caracterização dos consumos efectuados na rede domiciliária em 

termos de valores de caudal de projecto garantidos pelos aparelhos de utilização no interior das 

habitações. Os dados de base para o dimensionamento são organizados para posterior utilização na 

modelação. 

Descrevem-se os procedimentos de construção de modelos utilizando o programa EPANET e os 

conceitos envolvidos no processo de simulação hidráulica dos sistemas de abastecimento predial de 

água. 

A organização do capítulo segue uma ordem crescente de detalhe a nível de informação dos sistemas 

de distribuição predial de águas iniciando-se com a regulamentação nacional.
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2.2 Concepção geral das redes prediais de água  

A tecnologia desenvolvida e a experiência adquirida permitiram o estabelecimento de critérios e de 

métodos eficazes para concepção e dimensionamento de projectos de execução dos sistemas de 

distribuição predial, existindo vários manuais que apoiam a legislação em vigor, para a resolução dos 

inúmeros problemas que surgem sobre esta matéria.  

Os sistemas de distribuição predial de água são constituídos por vários componentes que fazem a 

ligação desde a conduta de abastecimento público até ao último piso a abastecer. Apresentam-se, de 

seguida, os diferentes ramais de ligação das redes (cf. Figura 2.1), sendo que,  a interface entre os 

mesmos, é efectuada através de órgãos e acessórios diversos (e.g., juntas de ligação, caixas de 

derivação, curvas, válvulas); 

� Ramal de ligação (1):  conduta compreendida entre a rede de abastecimento público e a  

propriedade a abastecer. 

� Ramal de introdução colectivo (2): conduta compreendida entre o limite da propriedade a 

servir e os ramais de introdução individuais dos fogos. 

� Ramal de distribuição (3): conduta que serve os ramais de alimentação. 

� Ramal de alimentação (5): conduta destinada a alimentar os dispositivos de utilização 

domiciliária instalados nos fogos. 

� Coluna (4): prumada de um ramal de introdução ou de distribuição proveniente da rede 

pública de distribuição. 

 

 

Figura 2.1 - Esquema da rede de distribuição de água (Pedroso, 2004) 
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Nos sistemas prediais é comum que a alimentação de água seja garantida pela rede pública de 

distribuição. A sua ligação é efectuada pelo ramal de ligação, da responsabilidade da entidade gestora 

do sistema de distribuição de água. Neste estudo, considera-se que a água a consumir é apenas 

proveniente das condutas de abastecimento público, não existindo outros tipos de abastecimento do 

tipo furos ou poços, ou outro tipo de ligação. 

O consumo doméstico de água potável é estimado em função do tipo de edifício e das características 

de consumo dos ocupantes determinados por aspectos sócio-demográficos muito variados, típicos de 

região para região (Pedroso, 2004; Loureiro et al., 2006).  

2.3 A legislação nacional (Decreto Regulamentar 23/95, de 23 de Agosto) 

2.3.1 Nota introdutória 

Até 1994, ano em que surgiu a Legislação Nacional específica (Decreto Regulamentar 23/95, de 23 

de Agosto) referentes a sistemas de abastecimento e drenagem de águas residuais, os sistemas de 

abastecimento de água eram dimensionados tendo em conta um conjunto de Normas Portuguesas 

existentes e o Manual de Saneamento Básico (D.G.R.N., 1991). Estas normas foram propostas pela 

Direcção Geral da Qualidade (DGQ, 1985) e pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), e 

nelas eram definidas orientações de projecto a seguir assim como condições que deveriam satisfazer 

os respectivos sistemas (Vidigal, 2006). 

O Decreto-Lei n.º207/94, de 6 de Agosto, veio actualizar a legislação existente em matéria de 

sistemas públicos e prediais de distribuição de água e de drenagem de águas residuais, aprovando os 

princípios gerais a que devem obedecer a respectiva concepção, construção e exploração e prevendo 

que a regulamentação técnica daqueles sistemas, bem como as respectivas normas de higiene e 

segurança seriam aprovadas por decreto regulamentar. Considerou-se oportuno concentrar num 

mesmo texto legislativo os princípios gerais aprovados neste Decreto-Lei privilegiando-se a segurança 

jurídica no acesso e consulta dessa regulamentação. 

Actualmente, em Portugal, as regras de dimensionamento dos sistemas de abastecimento de água 

aos edifícios são estabelecidas no referido regulamento (RGSPPDADAR), nos  dispostos do Título III 

– Sistemas de Abastecimento Predial de Água – havendo, porém, outros documentos, como as 

normas e manuais que, em caso de omissões, o complementam. 

O regulamento apresenta as regras gerais para os sistemas de distribuição predial de água, no que se 

refere ao traçado, instalação, prevenção contra a corrosão, isolamento, natureza dos materiais, 

elementos da rede e instalações complementares (como o caso de reservatórios, estações elevatórias 

e elementos sobrepressores). No final são prescritas as verificações dos sistemas, englobando os 

ensaios e desinfecções a efectuar nas redes.  

2.3.2 Concepção dos sistemas (Art. nº 82 a art. nº 86,  D.R. 23/95 de 23 de Agosto) 

O caudal de dimensionamento das redes interiores depende dos caudais mínimos (caudais 

instantâneos) a assegurar nos dispositivos de utilização instalados em cada fogo (Art. n.º 90, D.R. 
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23/95). O caudal a considerar no dimensionamento do sistema é afectado pelo coeficiente de 

simultaneidade que tem em consideração a probabilidade de funcionamento simultâneo dos 

dispositivos de utilização instalados.  

Designa-se por coeficiente de simultaneidade numa dada secção, a relação entre o caudal simultâneo 

máximo previsível (Qdim - caudal de dimensionamento) e o caudal acumulado de todos os dispositivos 

de utilização alimentados através dessa secção (Qacumul).  

No caso da existência de fluxómetros (i.e., dispositivos de alimentação com caudal controlado e de 

fechamento automático), ao caudal de cálculo deverá ainda ser adicionado o caudal de cálculo dos 

fluxómetros (Qfluxom), tendo em conta o número de fluxómetros instalados e a sua utilização 

simultânea (Art. n.º 91, D.R. 23/95), conforme consta do Quadro 2.1. Os caudais mínimos a assegurar 

em cada dispositivo de utilização são apresentados no Quadro 2.2. 

Quadro 2.1 - Número de fluxómetros em utilização simultânea (D.R.23/95, 1995) 

Número de  

fluxómetros instalados 

Em utilização 

simultânea 

3 a 10 2 

11 a 20 3 

21 a 50 4 

Superior a 50 5 

 

Quadro 2.2 - Caudais mínimos nos dispositivos de utilização de  

água fria ou quente (D.R.23/95, 1995) 

Dispositivos de utilização Caudais mínimos (l/s) 

Lavatório Individual 0,1 

Lavatório colectivo (por bica) 0,05 

Bidé 0,1 

Banheira 0,25 

Chuveiro individual 0,15 

Pia de despejo (ø15 mm) 0,15 

Autoclismo de bacia de retrete 0,1 

Mictório com torneira individual 0,15 

Pia lava-loiça 0,2 

Bebedouro 0,1 

Máquina de lavar louça 0,15 

Máquina de lavar roupa 0,2 

Bacia de retrete com fluxómetro 0.15 

Mictório com fluxómetro 0,5 

Boca de rega ou lavagem (ø15 mm) 0,3 

Idem (ø20 mm) 0,45 

Máquinas industriais e outros aparelhos não especificados Definido pelas condições do fabricante 

 

As pressões de serviço nos dispositivos de utilização domiciliária devem situar-se entre 50 e 600 kPa 

e, por, razões de conforto e durabilidade dos materiais, recomenda-se que se mantenham entre 150 e 

 300 kPa (Art. nº 87, D.R. 23/95).  
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Considerando que às velocidades excessivas do escoamento, estão usualmente associadas elevadas 

pressões (Baptista, 1994a), estas poderão constituir uma fonte de ruído, não só em situação normal 

de operação (e.g., devido a cavitação em válvulas) ou à ocorrência de regimes transitórios (e.g., 

abertura e fechamento rápido de torneiras), criando vibrações que se propagam através da água e 

das condutas. Deste modo, os diâmetros das condutas devem ser seleccionados por forma a que, 

para os caudais previstos, as velocidades de escoamento nas tubagens e acessórios variem entre 0,5 

e 2 m/s (Art. n.º 87, D.R. 23/95). 

Acrescenta-se ainda que, como regra de boa prática de engenharia, o isolamento térmico deverá ser 

contemplado nas redes de água quente reduzindo o gradiente entre a temperatura da água à saída do 

dispositivo de aquecimento (o esquentador ou o termoacumulador) e à sua chegada ao dispositivo de 

utilização. Deste modo, aumenta-se a eficiência de aquecimento do sistema, minimizando os seus 

custos do funcionamento (Art. n.º 98, D.R. 23/95).  

Quanto ao traçado das redes prediais, é referido que as tubagens devem ser constituídas por troços 

de alinhamento recto, horizontais e verticais, ligados entre si por acessórios apropriados. Os troços 

horizontais deverão apresentar 0,5% de inclinação para favorecer a libertação de ar dissolvido ou 

acumulado. 

De acordo com o actual regulamento (D.R.23/95), as tubagens e os acessórios deverão ter as suas 

propriedades físicas e químicas dentro da gama de materiais seleccionados, devendo ser em cobre, 

aço inoxidável, aço galvanizado, polietileno ou policloreto de vinilo (Art. n.º 99, D.R. 23/95 de 23 de 

Agosto). 

Tratando-se de remodelações ou ampliações de sistemas existentes, o regulamento obriga à 

comprovação da capacidade da rede face ao aumento de caudal ou à instalação de novos 

componentes ou dispositivos nos sistemas. 

2.3.3 Dimensionamento das redes domiciliárias 

Seguindo as disposições regulamentares do D.R. 23/95, o dimensionamento de uma rede de 

distribuição predial de água é efectuado de forma iterativa, troço a troço, através de: 

� Cálculo do caudal de dimensionamento utilizando os caudais mínimos instantâneos  

(cf. Quadro 2.2) nos dispositivos de utilização a servir nesse troço;   

� Determinação do diâmetro nominal em cada troço que verifique o critério das velocidades;  

� Verificação da pressão mínima regulamentar nos dispositivos de utilização. 

Para todos os trechos da rede predial a pressão mínima a assegurar é de 5 m c.a. (Art. n.º 94, D.R. 

23/95).  



- 10 - 

2.4 Manual dos sistemas de distribuição e drenagem de águas  

2.4.1 Conteúdo geral do manual 

O “Manual dos sistemas de distribuição e drenagem de águas” (Pedroso, 2004) é um complemento à 

regulamentação nacional (D.R.23/95) que apresenta os conceitos teóricos subjacentes a esta matéria, 

disposições construtivas, características dos materiais, resumo das normas, tabelas de cálculo 

hidráulico, desenhos técnicos e pormenorizações das condutas e dos acessórios. 

 “O presente texto surge pois com o intuito de proporcionar aos engenheiros e estudantes de 

engenharia um conjunto de elementos que facilitem a aplicação e compreensão da regulamentação 

aplicável, através duma apresentação sequencial e lógica da teoria subjacente, dos requisitos 

conceptuais e regras de dimensionamento, os quais são sempre materializados, de modo a facilitar o 

seu entendimento, através de exemplos práticos de aplicação(...). O texto é composto por quatro 

capítulos, em que se tratam respectivamente os sistemas prediais de distribuição de água, os 

sistemas prediais de combate a incêndios com água, os sistemas de drenagem de águas residuais 

domésticas (…), e, finalmente, os sistemas prediais de drenagem de águas residuais pluviais e 

freáticas.” (Pedroso, 2004).  

Em Pedroso (2004) é referido que o dimensionamento dos sistemas de distribuição predial de água é 

dependente das condições de abastecimento de água potável, pois os sistemas poderão estar ligados 

directamente a condutas de abastecimento público ou privado (e.g., poços ou furos). Refere também 

que a ligação do sistema de distribuição predial ao abastecimento público é efectuada através de um 

ramal de ligação de modo a satisfazer o consumo doméstico. Deste modo, a alimentação de água ao 

edifício será dependente das condições de pressão e de caudal existentes na rede de distribuição 

pública. 

Distingue-se o tipo de alimentação dos sistemas de distribuição predial de água em função da 

utilização auxiliar de reservatórios de água nos edifícios para o abastecimento da rede. Assim, 

designa-se por; alimentação directa o caso do abastecimento de água potável ser efectuado 

directamente da rede pública ou recorrendo a um grupo hidropressor; alimentação indirecta, quando 

se utiliza um reservatório de acumulação de água no interior do edifício; ou alimentação mista quando 

coexistem os dois tipos de alimentação atrás referidos. 

As instalações elevatórias e sobrepressoras estão igualmente incluídas em Pedroso (2004), uma vez 

que nas situações descritas anteriormente poderão ter influência no dimensionamento das secções 

das tubagens para os edifícios. Faz referência à instalação de contadores incluindo uma descrição 

das características dos mesmos. 

O consumo de água nos edifícios é estimado em função do tipo de edifício e da ocupação dos 

edifícios, sendo que os caudais mínimos referidos em Pedroso (2004) (caudais instantâneos nos 

dispositivos de utilização), são os que constam do Quadro 2.2. 

De acordo com o mesmo autor, os aspectos relacionados com o traçado e a implantação das 

condutas são de extrema importância visto que a sua correcta definição em projecto conduzirá a 
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melhores concepções e condições de conforto (nomeadamente, menores perdas de carga e aumento 

de pressão), e obviamente, menores custos. Salientam-se os seguintes aspectos relativamente a 

cada um dos componentes que constam do Quadro 2.3. 

Quadro 2.3 - Preocupações a ter em conta na concepção e implantação de diferentes componentes de uma 

rede predial (Pedroso, 2004) 

Componente Aspecto construtivo 

− A tubagem deverá ser composta por trechos rectos, horizontais e/ou verticais, ligados 
entre si por acessórios apropriados. Os troços horizontais deverão ter uma inclinação 
ascendente de cerca de 5% no sentido do escoamento.  

− Devem prever-se raios de curvatura adequados nas tubagens constituídas por 
materiais possíveis de serem moldados. 

− O percurso da tubagem de água deve ser mínimo. 

− Não deverá ser colocada a tubagem nos elementos estruturais (pilares, vigas ou lajes), 
excepto na situação de tubagens flexíveis devidamente protegidas por bainhas. 

− Nas tubagens destinadas à distribuição de água quente deve colocar-se isolamento 
térmico envolvente. 

 

Tubagem 

− As condutas não embutidas deverão ser devidamente identificadas de acordo com a 
legislação vigente (D.R. 23/95 de 23 de Agosto). 

 

Acessórios 

− Devem ser previstos dispositivos adicionais do tipo válvulas de seccionamento à 
entrada dos ramais de distribuição, a montante de purgadores de ar, nos ramais de 
introdução, a montante e a jusante dos contadores, nas entradas das instalações 
sanitárias, nos ramais de alimentação dos autoclismos, de equipamentos de lavagem, 
fluxómetros e equipamentos destinados à produção de água quente. 

− Apenas deverão ser utilizados dispositivos de utilização normalizados e que respeitem 
os requisitos de qualidade. 

 

Dispositivos de 

utilização 
− Torneiras, fluxómetros, autoclismos e válvulas são os dispositivos utilizados, 

geralmente fabricados em cobre, e têm como finalidade regularizar e controlar o caudal 
de água fornecido. 

− Os factores a ter em conta na selecção dos materiais que constituem a tubagem 
dependem da composição química da água distribuída, temperatura e ainda das 
condições de colocação. 

− Deve-se utilizar preferencialmente tubagens e acessórios fabricados com o mesmo 
material e, como garantia de qualidade, portadoras de certificado de ensaio realizado 
por entidade creditada. 

− Correntemente são utilizadas, como tubagens metálicas, os materiais do tipo aço 
galvanizado,  cobre e aço inox. 

− Actualmente, existem outros tipos de material muito utilizados pertencentes à família 
dos polímeros (DGQ, 1985): o policloreto de vinilo, o polietileno reticulado (PER/PEX), 
o polietileno de alta densidade (PEAD), e o polipropileno (PP),  

 

Materiais 

− Devido às suas características, os polímeros que têm uso exclusivo em redes de água 
fria o PVC e o PEAD, enquanto que o PEX e o PP poderão ser utilizados em ambas as 
situações. 

 

O procedimento adoptado em Pedroso (2004) para o dimensionamento das tubagens de distribuição 

predial de água é efectuado de forma recursiva para cada troço de tubagem que constitui o sistema, 

em função do caudal necessário a assegurar nos dispositivos de utilização, da pressão mínima nos 

dispositivos de utilização e do material escolhido para a tubagem.  
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Note-se que os valores que relacionam os caudais com os diâmetros são determinados tendo em 

conta as secções disponíveis mais usuais no mercado. O valor convencionado para o diâmetro 

nominal mínimo do ramal de ligação é de 20 mm, excepto quando este tem de assegurar 

simultaneamente o serviço de combate a incêndio sem reservatório de regularização, forçando  o uso 

de diâmetros nominais iguais ou superiores a 45 mm.  

Os factores referidos no manual que poderão influenciar os níveis de conforto e de qualidade dos 

sistemas prediais de distribuição de água, são os que se seguem: 

� os caudais disponibilizados;  

� as pressões asseguradas; 

� o número de dispositivos de utilização em funcionamento em simultâneo; 

� o isolamento térmico; 

� o ruído. 

2.4.2 Dimensionamento das redes de água fria 

De modo a que o manual (Pedroso, 2004) se torne uma ferramenta útil a projectos de distribuição 

predial de água, o autor apresenta quadros e ábacos (e.g., Quadro XL do respectivo manual), que 

relacionam os caudais com as respectivas áreas das secções da conduta, tendo em conta as 

medidas disponíveis no mercado. Deste modo, tal como apresentado no D.R. 23/95, procede-se ao 

dimensionamento dos diferentes trechos de tubagem fixando os valores para a velocidade do 

escoamento ou, a partir da fixação das perdas de carga nos dispositivos, mantendo como condições 

ideais as mesmas definidas no regulamento. 

É importante referir que a estimativa do caudal de cálculo é baseada nos mesmos princípios do 

regulamento actual (D.R.23/95, 1995), isto é, consiste na aplicação do coeficiente de simultaneidade 

ao caudal mínimo do conjunto dos dispositivos instalados. Verifica-se a conformidade dos princípios 

de cálculo do manual em relação ao D.R. 23/95. 

Distinguem-se três métodos para o cálculo do coeficiente de simultaneidade:  

� o método do cálculo das probabilidades (que caiu em desuso); 

� o método do coeficiente de simultaneidade ; 

� o método preconizado pelo regulamento português.  

Após a definição do traçado da rede e do tipo de material a utilizar, determinam-se os diâmetros e as 

perdas de carga do sistema. Para ter em conta as perdas de carga localizadas em singularidades do 

sistema, Pedroso (2004) recomenda um incremento de 20% às perdas de carga contínuas em casos 

correntes. Noutras circunstâncias, quando as singularidades são importantes devem ser 

contabilizadas individualmente através do Método dos Comprimentos Equivalentes (ver Quadros XLI a 

XLIII, Pedroso, 2004). 
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O cálculo das pressões tem por base o princípio de conservação de energia aplicado num volume de 

controlo definido pela conduta entre duas secções distintas, traduzido de forma simplificada pela 

Equação de Bernoulli (Quintela, 1981), conforme apresentado na Figura 2.2: 
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 (2.1) 

sendo p1, p2 = pressão nas secções 1 e 2, respectivamente (m c.a.); z1, z2 = cotas geométricas das  

secções 1 e 2, respectivamente (m); V1, V2 = velocidades médias do escoamento nas  secções 1 e 2, 

respectivamente (m), admitindo distribuição uniforme de velocidades;  γ = peso volúmico da água 

(N/m3); e g = aceleração da gravidade (m/s2).  

 

Figura 2.2 - Linha de energia de um sistema (Pedroso, 2004) 

Entre dois pontos quaisquer do traçado da rede e conhecendo o seu desnível geométrico, obtém-se a 

pressão de saída a partir da pressão de entrada, tendo em consideração a perda de carga total no 

troço definido. Para o exemplo da Figura 2.2, como z2=0 e a diferença de energia cinética entre 1 e 2 

é desprezável, a pressão em A é dada por: 

Hz
pp

∆+∆+= 2,12,1
12

γγ
 (2.2) 

sendo   ∆z1,2 = a diferença de cotas geométricas (m c.a.) e ∆H1,2 = a perda de carga total (incluindo 

perdas contínuas e localizadas) entre as secções 1 e 2 (m c.a.); 

De um modo genérico, conhecidas a perda de carga total no troço da tubagem que conduz a água da 

rede pública até ao ponto x considerado e a pressão à entrada, a pressão disponível nesse ponto é 

dada por: 

t

dx
Hz
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γγ
 (2.3) 
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sendo xp = pressão disponível no ponto considerado (Pa); dp = pressão disponível na rede pública 

de distribuição à entrada do edifício (Pa); z∆  = diferença de cota entre o ponto x e a rede pública de 

distribuição (m);  γ = peso volúmico da água (N/m3); e tH∆  = perda de carga total. 

2.4.3 Dimensionamento das redes de água quente 

Os sistemas de produção e distribuição de água quente são apresentados no manual (Pedroso, 2004) 

através de um desenvolvimento bastante completo no que se refere à concepção da rede e ao 

dimensionamento das instalações de aquecimento de água. 

Este manual tem presente a satisfação dos consumos previstos nas condições mais frequentes de 

utilização procurando minimizar os gastos energéticos a partir de um dimensionamento prático e 

rendimentos térmicos eficientes.  

Em tudo semelhante à rede de distribuição de água fria, os sistemas de água quente são 

dimensionados a partir da unidade de produção, que poderão ser de variados tipos consoante a 

situação (e.g., esquentador, termo-acumulador, caldeiras, sistemas a energia solar). Todavia, para 

efeitos de dimensionamento, considera-se ainda a temperatura da água em contacto com o corpo 

igual a 38 ºC e a temperatura máxima da água nos sistemas igual a 60ºC. 

É efectuada referência aos tipos de instalações de água quente e ao seu respectivo 

dimensionamento, incluindo instalações de produção individuais, instalações de produção centrais, 

depósitos de armazenamento, reservatórios de expansão, e ainda, sistemas de distribuição e de 

retorno de água quente. 

2.4.4 Sistemas de combate a incêndios com água 

Pedroso (2004) refere diferentes tipos de sistemas de combate a incêndios, nomeadamente as 

colunas secas, as colunas húmidas, as redes de incêndio armadas e os sistemas de extinção 

automática, assim como os requisitos dos edifícios, as fontes de alimentação dos vários métodos, a 

caracterização dos dispositivos de utilização correntes e a sua instalação. A abordagem do manual, 

no que se refere aos sistemas de combate a incêndios com água, considera as normas 

regulamentares (Pedroso, 1993; D.R.23/95, 1995) na possibilidade de ocorrência de um incêndio nos 

edifícios. 

2.4.4.1 Colunas secas 

As colunas secas são condutas fixas e rígidas que são instaladas nos edifícios com a função de 

alimentação das bocas de incêndio do tipo carretel ou teatro, as quais devem ser instaladas em caixas 

de resguardo apropriadas (com altura relativamente ao piso varáveis entre 1,20 e 1,40 m).  As colunas 

poderão ser ascendentes ou descendentes e, em cada caso, deverão ser independentes. 
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2.4.4.2 Redes de incêndio armadas  

As redes de incêndio armadas são bocas de incêndio sob pressão ligadas a mangueiras do tipo 

agulhetas, dispostas de forma a que o jacto de água possa atingir todos os pontos do espaço a uma 

distância não superior a 5 m.  

Normalmente, as bocas de incêndio são do tipo carretel, apresentam um diâmetro de 25 mm e 

encontram-se devidamente fechadas em armários apropriados e sinalizados a uma altura 

compreendida entre 1,20 e 1,40 m.  

Sempre que o sistema público de abastecimento não garanta as condições de caudal e pressão 

necessárias, deverá prever-se uma reserva de água que assegure o fornecimento de água para 

incêndio pelo período de 1 hora.  

2.4.4.3 Colunas húmidas 

As colunas húmidas são condutas fixas e rígidas que alimentam bocas de incêndio não armadas e 

normalmente são instaladas em edifícios de grande altura, localizando-se preferencialmente na zona 

da caixa de escadas.  

O dimensionamento deverá ser efectuado considerando uma alimentação autónoma e um 

reservatório individualizado para cada coluna instalada. Estas deverão possuir uniões siamesas e 

válvulas que permitam a sua utilização como colunas secas em caso de necessidade. 

2.4.4.4 Sistemas de extinção automática 

Os sistemas de extinção automática são constituídos por um conjunto de difusores (i.e., aspersores 

ou “sprinklers”), que se colocam em pisos abaixo do nível do solo, devendo ser distribuídos por todas 

as zonas de forma a cobrir toda a área disponível.  

2.5 Manual dos sistemas de distribuição de água predial na região de Lisboa 

A Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A. (EPAL, S.A.) é a entidade gestora do sistema de 

distribuição de água à cidade de Lisboa e arredores, há mais de 130 anos.  

A rede de distribuição de água que abastece a cidade de Lisboa, tem cerca de 1400 km de condutas 

com diâmetros variáveis entre 50 e 1500 mm, em diversos materiais, cujos mais relevantes são: 

fibrocimento, ferro fundido (FF), polietileno de alta densidade (PEAD), betão armado (BA) e aço 

revestido (AR). A rede de distribuição de Lisboa está dividida em 127 Zonas de Medição e Controlo 

(Jacob, 2006), que se encontram distribuídas em cinco Zonas de Abastecimento (ZA) (Jacob et al., 

2006; Jacob, 2006).  

Para responder a questões que se deparam em termos de fiabilidade, segurança e qualidade dos 

serviços prestados, a empresa sentiu a necessidade de elaborar um manual que reunisse os 

conceitos e as regras de execução dos sistemas (EPAL, 2005). O “Manual de Redes Prediais” foi 

desenvolvido para conferir um maior rigor aos projectos de abastecimento de água dos edifícios, 

transmitindo de certo modo as regras que a EPAL, S.A. considera pertinentes. O conteúdo do manual 
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da EPAL, S.A. não pretende ser vinculativo, pelo que não dispensa a consulta de toda a 

regulamentação existente sobre concepção dos sistemas de distribuição de água predial. 

Estruturalmente, este manual engloba quatro capítulos principais e um conjunto de anexos que 

incluem uma listagem de minutas, exemplos simplificados de cálculo, esquemas de instalações, entre 

outros. Apresenta-se, de seguida, um resumo dos capítulos e anexos que o constituem: 

(i) Generalidades: Aborda aspectos gerais tais como a Legislação e Normalização, assim como 

deveres e responsabilidades das diversas partes intervenientes. 

(ii) Elaboração e Circuito dos Processos de Abastecimento: Define as regras estabelecidas pela 

EPAL, S.A. referentes à elaboração dos processos de abastecimento, nomeadamente, 

elementos constituintes e organização dos mesmos. 

(iii) Concepção de Projectos e Disposições Construtivas: Indicam os objectivos e definem as 

linhas orientadoras a adoptar na concepção global dos sistemas de abastecimento de água, 

assim como as disposições construtivas preconizadas pela EPAL, S.A.. 

(iv) Dimensionamento: Após a fase de concepção  do projecto (traçado , materiais, órgãos e 

equipamentos), segue-se um tipo de abordagem ligado aos diversos métodos de 

dimensionamento de redes prediais, nomeadamente no que diz respeito ao cálculo dos 

diâmetros das tubagens e na determinação dos equipamentos electromecânicos 

necessários para o correcto funcionamento dos sistemas. 

(v) ANEXOS: Os anexos consistem em: Anexo A - Terminologia; Anexo B - Simbologia; Anexo 

C - Documentos e Elementos Técnicos Constantes dos Processos de Abastecimento; 

Anexo D - Esquemas de Instalação e Execução; Anexo E - Legislação e Normalização 

Aplicáveis; Anexo F - Referências Bibliográficas. O Anexo E-6 do manual tem particular 

interesse porque apresenta uma tabela de cálculo hidráulico bastante completa que sendo 

aproveitada para o caso de estudo, representa uma forma esquemática de representação 

dos cálculos de dimensionamento das tubagens. 

Complementa-se esta síntese de conhecimentos com a referência a uma tabela de cálculo hidráulico 

representativa dos cálculos a efectuar para um edifício tipo de acordo com o Manual de redes prediais 

(EPAL, 2005), recomendando a sua consulta para outros casos de dimensionamento, conforme 

apresentada no Quadro 2.4. 
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Quadro 2.4 - Cálculo hidráulico para os percursos mais desfavoráveis (Anexo E-6 , EPAL, 2005) 

 

Todos os cálculos necessários para o preenchimento da tabela são iguais aos descritos em 2.3.3 e 

2.4.2 no presente texto, sendo de salientar os seguintes aspectos: 

• O caudal de dimensionamento (Qdim) representa o somatório do caudal total dos dispositivos 

de um troço, afectado pelo coeficiente de simultaneidade. 

� O comprimento da tubagem num dado troço é designado por L. 

� A velocidade do escoamento (V) é calculada depois de se ter escolhido o diâmetro da 

tubagem necessária para a passagem desse caudal nas condições de funcionamento 

regulamentares, isto é, para velocidades entre 0,5 e 2 m/s. 

� A perda de carga unitária (J) corresponde à perda de energia por metro linear do sistema 

nesse troço e calcula-se com base em fórmulas empíricas (e.g., Gauckler-Manning-Strickler 

ou Colebrook-White), em função da velocidade do escoamento e das características físicas 

da conduta (diâmetro e rugosidade). 

� A perda de carga total (∆Htotal) representa o decaimento energético nesse troço. 
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2.6 Programa nacional para o uso eficiente da água  

2.6.1 Descrição geral 

Entre 2000 e 2001, foi efectuado um estudo pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) 

com o apoio do Instituto Superior de Agronomia, promovido pelo Instituto da Água (Alegre et al., 2005) 

do Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território, com o objectivo de promover o uso eficiente 

da água que resultou no “Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água– versão preliminar” (PNUEA)  

(LNEC e ISA, 2001). Com o objectivo de avaliar a eficiência da utilização da água em Portugal, o 

estudo debruçou-se nos três sectores principais de utilização da água em Portugal, nomeadamente 

nos sectores agrícola, industrial e urbano. O processo está materializado em medidas concretas que 

conduzem à alteração das práticas actuais. 

Em PNUEA (2001) apresenta-se um conjunto de 87 potenciais medidas de redução de água, de 

carácter estratégico e recomendatório. Estão definidas linhas de acção com base em métodos 

directos e indirectos, segundo vários níveis de actuação; o alvo do conteúdo programático deste 

estudo é constituído por todas as entidades intervenientes, ligadas directa ou indirectamente ao 

consumo da água. Mais tarde, foi produzido um manual do Instituto Regulador de Águas e Resíduos 

(IRAR) com a síntese dos aspectos mais relevantes do PNUEA (Almeida et al., 2006). 

O estudo está apresentado em dois blocos distintos de informação sendo a Parte I a referente a 

conteúdos programáticos, objectivos, enquadramento, metas do plano, estrutura e implementação do 

programa, e a Parte II com as medidas conducentes ao uso eficiente de água, nomeadamente a 

metodologia proposta e as medidas aplicáveis de intervenção. 

O objectivo para a definição de um Plano é respeitar as metas definidas que correspondem à 

eficiência de utilização de água, esperando-se que possam atingir 80% de eficiência para o consumo 

urbano, num horizonte de projecto de 10 anos, ao invés dos valores apresentados recentemente que 

apontam para cerca de 60% de eficiência (em média). A intervenção nos sistemas de distribuição 

predial de água representam efectivamente contributos em termos de poupança, uma vertente 

económica significativa nos bolsos dos consumidores.  

No sentido de alcançar o objectivo proposto, o estudo define quatro áreas programáticas (AP1, AP2, 

AP3 e AP4). Estas são conjuntos de acções e tarefas, que intervêm em determinadas áreas, 

associadas a determinadas entidades e órgãos de gestão: 

� AP1 – Sensibilização, informação e educação. 

� AP2 – Documentação, formação e apoio técnico. 

� AP3 – Regulamentação técnica, rotulagem e normalização. 

� AP4 – Incentivos económicos, financeiros e fiscais. 

Nesta ordem de ideias, no sentido de optimizar os sistemas de distribuição de água, foram definidas 

as medidas que actuam ao nível das deficiências e dos erros ligados aos vários processos de 

abastecimento. A maior percentagem de medidas implementadas está directamente relacionada com 
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o sector urbano (50 medidas), seguido do sector agrícola (num conjunto de 23 medidas), e por último, 

o sector industrial (as restantes 14 medidas).  

As medidas servem de orientação para uma utilização de água racional e sustentável tendo sido 

definidas a partir de dados fornecidos por estudos anteriores sobre a matéria e com forte componente 

estatística associada.  

Foi também definido um conjunto de acções na eventualidade de escassez, medidas estas que 

poderão ter significado em outros casos de carência de abastecimento como é o caso de situações de 

rupturas em condutas ou canalizações. Este tipo de procedimentos está descrito no plano e engloba 

vinte e seis medidas de actuação.  

2.6.2  Medidas ao nível dos sistemas prediais e de instalações colectivas 

A implementação do PNUEA (2001) nos usos urbanos segue uma metodologia que inclui os sistemas 

públicos, os sistemas prediais de abastecimento e de instalações colectivas, os dispositivos de 

utilização residencial e os usos exteriores. No que se destina à presente dissertação, serão referidas 

apenas as medidas relacionadas ao consumo domiciliário de maneira a seguir os objectivos propostos 

(cf. Quadro 2.5). 

Quadro 2.5 - Medidas ao nível dos sistemas prediais e de instalações colectivas 

Redução dos consumos de água 

Medida 06: Redução de pressões no sistema predial de abastecimento 

Medida 07: Isolamento térmico do sistema de distribuição de água quente 

Medida 08: Reutilização ou uso de água de qualidade inferior 

Redução das perdas de água 

Geral 

Medida 09: Redução das perdas de água no sistema predial de abastecimento 

Autoclismos 

Medida 10: Adequação da utilização dos autoclismos 

Medida 11: Substituição ou adaptação dos autoclismos 

Medida 12: Utilização de bacias de retrete sem uso de água 

Medida 13: Utilização de bacias de retrete por vácuo 

Chuveiros 

Medida 14: Adequação da utilização de chuveiros 

Medida 15: Substituição ou adaptação de chuveiros 

Torneiras 

(lavatórios, bidé, banheira e lava-loiça) 

Medida 16: Adequação da utilização de torneiras 

Medida 17: Substituição ou adaptação de torneiras 

Máquinas de lavar roupa 

Medida 18: Adequação de procedimentos de utilização de máquinas de lavar roupa 

Dispositivos 

de 

 Utilização 

Residencial 

Medida 19: Substituição de máquinas de lavar roupa 
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Quadro 2.5 - Medidas ao nível dos sistemas prediais e de instalações colectivas (continuação) 

Máquinas de lavar louça 

Medida 20: Adequação de procedimentos de utilização de máquinas de lavar louça 

Medida 21: Substituição de máquinas de lavar louça 

Urinóis 

Medida 22: Adequação da utilização de urinóis 

Medida 23: Adaptação da utilização e urinóis 

Medida 24: Substituição de urinóis 

Dispositivos 

de 

 Utilização 

Residencial 

Medida 25: Redução das perdas e consumos em sistemas de aquecimento e 

refrigeração de ar 

Lavagens de pavimentos 

Medida 26: Adequação de procedimentos na lavagem de pavimentos 

Medida 27: Utilização de limpeza a seco de pavimentos 

Lavagem de veículos 

Medida 28: Utilização de água residual tratada na lavagem de pavimentos 

Medida 29: Proibição de utilização de água do sistema público de abastecimento na  

lavagem de pavimentos 

Medida 30: Adequação de procedimentos na lavagem de veículos 

Medida 31: Utilização de dispositivos portáteis de água sob pressão na 

lavagem de veículos 

Medida 32: Recirculação de água nas estações de lavagem de veículos 

Medida 33: Proibição de utilização de água do sistema publico de abastecimento 

 na lavagem de veículos 

Jardins e similares 

Medida 34: Adequação da gestão da rega em jardins e similares 

Medida 35: Adequação da gestão do solo em jardins e similares 

Medida 36: Adequação da gestão das espécies plantadas em jardins e similares 

Medida 37: Substituição ou adaptação de tecnologias de rega em jardins e similares 

Medida 38: Utilização da água da chuva em jardins e similares 

Medida 39: Utilização da água residual tratada em jardins e similares 

Medida 40: Proibição de utilização de água do sistema publico de abastecimento 

em jardins e similares 

Piscinas, lagos e espelhos de água 

Medida 42: Recirculação da água em piscinas, lagos e espelhos de água 

Medida 43: Redução de perdas em piscinas, lagos e espelhos de água 

Medida 44: Redução de perdas por evaporação em piscinas 

Medida 45: Utilização de água da chuva em lagos e espelhos de água 

Medida 46: Proibição de utilização de água do sistema publico de abastecimento 

em piscinas, lagos e espelhos 

Medida 47: Adequação da gestão da rega, do solo e das espécies plantadas em 

campos desportivos, campos de golfe e outros espaços verdes de recreio 

Medida 48: Utilização da água da chuva em campos desportivos, campos de golfe e 

outros espaços verdes de recreio 

Medida  49: Utilização de água residual tratada em campos desportivos, campos de 

golfe e outros espaços verdes de recreio 

Usos Exteriores 

Medida 50: Proibição de utilização de água do sistema publico de abastecimento em 

campos desportivos, campos de golfe e outros espaços verdes de recreio 
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Os sistemas de abastecimento predial de águas estão incluídos no grupo geral definido por sistemas 

de abastecimento interiores. As medidas definidas em cada acção terão de ser correctamente 

avaliadas para cada caso em estudo, pelo que terá de ser ponderada a viabilidade da sua 

implementação. 

Na prática, a adopção de medidas obriga um processo de consciencialização por parte dos 

utilizadores podendo proporcionar poupanças muito significativas. As medidas apresentadas no 

Quadro 2.5 podem ser de cariz comportamental ou tecnológico e para cada caso apresentam um 

determinado potencial de poupança dependendo dos critérios de viabilidade aplicáveis (económicos, 

tecnológicos, funcionais, ambientais, sociais e de saúde pública)  dos mecanismos de implementação.  

2.7 Caracterização do consumo doméstico em Portugal 

O consumo domiciliário está associado aos usos de água efectuados no interior e na envolvente das 

habitações pelos seus ocupantes. Os consumos interiores são proporcionais ao número de elementos 

do agregado familiar e incluem a água utilizada para beber, na preparação dos alimentos, na higiene 

pessoal (banhos, duches, lavagens de mãos, lavagem de dentes, etc.), nos autoclismos, na limpeza 

da habitação e na lavagem de roupa e de loiça. 

A estrutura do consumo doméstico (cf. Figura 2.3) varia de habitação para habitação, dependendo 

dos hábitos de consumo dos seus ocupantes e que por sua vez, são determinados por aspectos 

culturais  e climáticos (Almeida et al., 2006; Loureiro et al., 2006). 

Não existem estudos, a nível nacional, da caracterização quantitativa do consumo doméstico, sendo 

os caudais de consumo estimados em cálculos aproximados de volumes por uso em função de 

frequências espectáveis de utilização dos dispositivos e consumos por cada utilização. Estes 

resultados provêem de inquéritos ao consumo em instalações residenciais em amostras da 

população, desenvolvidos pelo LNEC e em bibliografia estrangeira (LNEC e ISA, 2001; Almeida et al., 

2001; Almeida et al., 2006). 

 

 

Figura 2.3 - Estrutura do consumo interior de água domiciliário (Almeida et al., 2001). 
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Note-se que o consumo habitacional de água referente aos gastos pessoais diários representam a 

maior percentagem de consumo (duche, banho, autoclismo e torneiras), representativos dos hábitos 

de cada indivíduo. O consumo de água representativo dos gastos associados à utilização de 

máquinas (máquinas de loiça e máquinas de roupa), com estimativa percentual de 11% representam 

os menores gastos, sendo ainda a parcela referente a perdas (5%) bastante significativa (Almeida et 

al., 2001) 

2.8 Simulação matemática de sistemas hidráulicos em pressão 

2.8.1 Introdução 

Apresentam-se no presente sub-capítulo os dados necessários para a realização de um modelo de 

uma rede de distribuição domiciliária, bem como os métodos de carregamento desses mesmos dados 

no programa de cálculo EPANET. Dada a importância que o EPANET desempenha hoje no universo 

da modelação de redes de abastecimento e dado que foi o programa utilizado neste estudo, é 

efectuada uma breve descrição das suas principais características. 

2.8.2 A simulação hidráulica 

A simulação de sistemas de abastecimento de água consiste na utilização de um modelo matemático 

que reproduz as características e comportamento do sistema real, com o objectivo de analisar 

situações tipificadas, existentes ou projectadas (Coelho et al., 2006). 

Os modelos de simulação são ferramentas que permitem, analisar e prever o comportamento 

hidráulico e de parâmetros de qualidade da água do sistema, a partir das características dos seus 

componentes, da sua forma de operação e dos consumos solicitados. 

Os modelos permitem assim a rápida e eficaz realização de análises de sensibilidade e a simulação 

dos cenários mais variados, com suficiente aproximação, sem ser necessário interferir com o sistema 

em causa ou arriscá-lo a modos de operação desconhecidos. 

Os dados necessários para a descrição de um modelo encontram-se divididos em três grupos: 

características dos componentes físicos do sistema, dados de consumo e de caudal, e dados sobre o 

funcionamento operacional da rede. Na posse desta informação, um modelo de simulação 

disponibiliza um conjunto de algoritmos de cálculo de equilíbrio hidráulico, para determinar os valores 

das variáveis de estado hidráulicas (i.e., a pressão nos pontos notáveis, a velocidade, a perda de 

carga e o caudal nas condutas, ou o nível de água nos reservatórios), e de balanço de massa, para 

calcular variáveis de qualidade da água (i.e., concentrações de cloro e idade da água). 

A simulação pode ser efectuada tanto para um determinado instante no tempo (designada por 

simulação estática, equivalente a uma única fotografia do sistema), como para um dado período de 

tempo, a intervalos pré-definidos (simulação quase-permanente, que poderá ser comparada a um 

filme constituído por uma sequência de fotografias, separadas no tempo por um passo temporal pré-

definido). No presente estudo será feita apenas uma análise estática da rede de distribuição 
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domiciliária, utilizando para tal várias simulações a partir do modelo construído para o efeito (Coelho 

et al., 2006). 

2.8.3 EPANET 

O EPANET é um programa de computador que permite efectuar simulações estáticas e quase-

permanente do comportamento hidráulico e de qualidade da água de sistemas de distribuição em 

pressão. Um sistema de distribuição é constituído por tubagens, bombas, válvulas e reservatórios. 

Mediante a definição da topologia da rede, características físicas dos diversos componentes e 

consumos nos nós, o programa EPANET determina os valores do caudal em cada tubagem, a 

pressão em cada nó, a altura de água em cada reservatório de nível variável e a concentração de 

espécimes químicas ao longo da rede, durante o período de simulação, geralmente longo (Rossman, 

2000; 2002). 

O EPANET foi concebido para ser uma ferramenta de apoio à análise de sistemas de distribuição, 

melhorando o conhecimento sobre o transporte e o destino dos constituintes da água para consumo 

humano. Pode ser utilizado em diversas situações onde seja necessário efectuar simulações de 

sistemas de distribuição, por exemplo (Coelho et al., 2006): 

• o estabelecimento de cenários de projecto (e.g., expansão de uma rede existente);  

• a calibração de modelos hidráulicos; 

• a análise do decaimento do cloro residual e a avaliação dos consumos constituem alguns 

exemplos.  

O programa EPANET pode ajudar a analisar estratégias alternativas de gestão, de modo a melhorar a 

qualidade da água através do sistema, por exemplo: 

• alterações na utilização de origens de água num sistema com múltiplas origens; 

• alteração de esquemas de funcionamento de grupos elevatórios e enchimento/esvaziamento 

de reservatórios de nível variável; 

• utilização de tratamento adicional, como seja a recloragem; 

• selecção de tubagens para limpeza e substituição. 

O programa EPANET fornece um ambiente integrado em Windows para editar dados de entrada da 

rede, efectuar simulações hidráulicas e de qualidade da água e visualizar os resultados em vários 

formatos. Estes últimos incluem a possibilidade de visualizar mapas da rede com codificação a cores, 

tabelas de dados, gráficos de séries temporais e gráficos de isolinhas. 

Os dados da infra-estrutura que devem ser considerados para a descrição de um modelo são as 

condutas, as válvulas, as bombas, os nós e os reservatórios.  

Para preparar uma primeira versão necessariamente preliminar do respectivo modelo é indispensável 

dispor da totalidade da informação de base sobre os componentes físicos de um sistema. O 

conhecimento dos dados de base e a preparação de um modelo válido são processos de 
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aproximações sucessivas que funcionam de modo iterativo durante todo o processo de construção e 

calibração, até que um ajuste final satisfatório – em função dos objectivos pretendidos – é 

conseguido. 

2.8.3.1 Condutas 

Num modelo de simulação, cada conduta deve ser caracterizada pelas seguintes propriedades 

obrigatórias: um código identificativo (ou ID), o nó inicial, o nó final, o comprimento, o diâmetro e um 

coeficiente de rugosidade. Outras propriedades poderão ser descritas, com cariz opcional, como 

coeficientes de perda de carga singular ou de interacção com parâmetros de qualidade da água. O 

comprimento de uma conduta é um elemento essencial de cálculo, devendo ser inserido o valor que 

corresponde, com a maior exactidão possível. O valor de comprimento é o especificado pelo 

utilizador, e não aquele que resulta da sua representação no desenho da rede. 

2.8.3.2 Válvulas 

Do ponto de vista da modelação, as válvulas são troços especiais de comprimento nulo, que 

provocam uma perda de carga de acordo com determinadas características e limitam assim a 

pressão ou o caudal a jusante. Uma válvula pode ser utilizada no modelo para representar um 

dispositivo que exista fisicamente no sistema, ou como artifício para simular condições de 

funcionamento específicas. Entre os tipos de válvulas modeladas pelo EPANET, salientam-se a 

válvula de borboleta, a válvula redutora de pressão, a válvula de alívio e a válvula reguladora de 

caudal. Os dados essenciais das válvulas são: ID, o nó inicial, o nó final, o diâmetro, o tipo e o 

parâmetro de controlo. 

2.8.3.3 Bombas 

Uma bomba é modelada como um troço especial da rede que transfere energia para o escoamento, 

aumentando a sua carga hidráulica. Os principais dados a inserir no programa, são os nós inicial e 

final, e a curva característica. Se não for conhecida a curva da bomba, esta pode ser representada 

pela potência, fornecendo um valor constante de energia ao escoamento. No EPANET, o escoamento 

através de uma bomba é unidireccional, pelo que não é necessário a introdução de uma válvula de 

retenção. No caso de uma bomba de velocidade variável, a propriedade “regulação de velocidade” é 

utilizada para a respectiva parametrização. 

2.8.3.4 Nós 

As propriedades essenciais para a caracterização de um nó são o código identificativo e a cota do 

terreno. Os nós que representem pontos de consumo devem ainda ser caracterizados por informação 

relativa ao respectivo consumo-base e ao(s) padrão(ões) temporal(ais) associado(s). O consumo-

base representa o valor médio ou nominal do consumo de água da categoria principal de consumo no 

nó. O padrão temporal multiplica o consumo-base e representa um comportamento ao longo do 

tempo. 
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Durante a modelação, o consumo no nó em cada instante do dia resulta do produto do consumo-base 

pelo valor do factor multiplicativo do padrão temporal nesse instante. Poderá haver mais do que um 

par consumo-base / padrão de consumo num nó, resultado da acumulação de duas ou mais 

categorias de consumo. Um valor negativo no consumo-base serve para indicar a existência de uma 

origem externa de caudal. 

2.8.3.5 Reservatórios 

Os programas de simulação actuais como o EPANET, oferecem habitualmente duas formas distintas 

de modelar reservatórios: reservatórios de nível fixo (RNF) e reservatórios de nível variável (RNV). 

Os RNF são nós especiais em que a cota da superfície livre é fixado pelo utilizador e não é alterada 

pelo processo de cálculo. Um RNF estabelece, assim, uma condição de fronteira que representa uma 

origem ou destino de água cuja capacidade se possa considerar ilimitada. Utiliza-se habitualmente 

este formalismo para representar um reservatório de grande capacidade, uma captação ou um ponto 

de entrega vizinho. Os dados habitualmente necessários para a modelação de RNF são: a 

identificação do reservatório (ID), a cota da superfície livre e a identificação de um padrão de variação 

da superfície livre (ID do padrão). 

Os RNV são nós especiais com uma capacidade de armazenamento limitada, e em que o volume de 

água armazenado pode consequentemente ser alterado ao longo do tempo, numa situação em 

período alargado. Os RNV são utilizados para modelar qualquer reservatório ou tanque cujo volume 

armazenado e cota da superfície livre variem, como consequência do balanço entre o caudal entrado 

e o caudal saído em cada passo de cálculo. Os dados essenciais para a modelação de RNV são: a 

identificação do reservatório (célula), a cota da soleira, a altura de água mínima, a altura de água 

máxima, o diâmetro para reservatórios com secção circular e o diâmetro equivalente e a identificação 

da curva de volume. 

2.9 Síntese e Motivação do presente trabalho 

No presente capítulo efectuou-se o levantamento dos parâmetros de dimensionamento das redes de 

distribuição predial, as quais serão aplicadas no dimensionamento deste caso de estudo (Capítulo 3). 

Verificou-se que, na prática actual de dimensionamento, se majoram as perdas de carga nos casos 

correntes de dimensionamento e que não existem, publicados até à data, a verificação destes 

pressupostos. Neste contexto, a principal motivação para o desenvolvimento desta dissertação é a 

validação e análise da prática actual com base em medições in situ e na modelação matemática do 

comportamento hidráulico de uma rede domiciliária utilizado o programa EPANET.  
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3 DIMENSIONAMENTO COM BASE NA PRÁTICA ACTUAL  

3.1 Introdução  

No presente capítulo sintetizam-se os critérios gerais e a metodologia de dimensionamento de redes 

domiciliárias de distribuição de água de acordo com a regulamentação nacional em vigor (D.R.23/95, 

1995) e as regras de boa prática de engenharia em tudo o que o regulamento seja omisso. A referida 

metodologia de dimensionamento é aplicada ao caso de estudo analisado na presente dissertação – 

um apartamento de um edifício de dez pisos localizado em Lisboa – para o qual foram calculados os 

diâmetros nominais dos vários ramais existentes. Os resultados de dimensionamento são 

comparados com as características da rede instalada.  

3.2 Critérios e metodologia de dimensionamento 

O método de dimensionamento dos sistemas de distribuição predial de água é o descrito nos 

parágrafos e nas figuras seguintes (Figura 3.1 e 3.2), de acordo com os critérios regulamentares 

definidos em detalhe no Capítulo 2, para as redes de água fria e de água quente. 

A Figura 2.1 apresenta os diferentes passos do processo de cálculo referente ao dimensionamento 

das condutas das redes domiciliárias (rede de água fria e rede de água quente), os quais 

compreendem o cálculo dos diâmetros e velocidades nas tubagens e das pressões desde o contador 

da habitação até ao último dispositivo de utilização a servir.  

 

 

Figura 3.1 - Representação do processo de dimensionamento do sistema de  

distribuição de água domiciliário. 

O diagrama representado na Figura 3.2 sintetiza os passos do cálculo dos diâmetros do sistema de 

distribuição de água domiciliário. O processo de dimensionamento é iterativo, terminando o cálculo 

quando os diâmetros adoptados para as tubagens verificam a velocidade máxima admissível 

estabelecida pelo regulamento (D.R.23/95, 1995). 

O dimensionamento compreende seis passos principais (Passos i a vi), iniciando-se o processo no 

troço de jusante, junto dos dispositivos de utilização, e terminando a montante, no contador. Na Figura 

3.2 indica-se a designação das diferentes fórmulas utilizadas no dimensionamento de acordo com 
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Pedroso (2004), fórmulas estas que constam do  Quadro 3.1. Passa-se à descrição detalhada dos 

referidos passos de cálculo (cf. Figura 3.2): 

 

i) Somatório do caudal dos dispositivos de utilização para o troço i – Qacumul. 

ii) Cálculo do caudal de dimensionamento – Qdim (cf. equações 3.2, 3.2, 3.4 ou 3.5). 

iii) Cálculo do diâmetro de dimensionamento – Ddim (cf. equação 3.6). 

iv) Escolha dos diâmetros nominais – DN. 

v) Cálculo da velocidade na tubagem – V (cf. equação 3.7). 

vi) Verificação da velocidade máxima 

regulamentar (caso contrário, voltar a iv). 

 

De acordo com a Figura 3.2, o caudal de 

dimensionamento de cada troço deverá ter em conta a 

simultaneidade de funcionamento dos dispositivos de 

utilização localizados a jusante, podendo ser calculado 

através de diferentes fórmulas. Referem-se de seguida 

as quatro formulações de cálculo do caudal de 

dimensionamento (cf. Quadro 3.1): 

 

� Critério I: apresentado em Pedroso (2004) e 

descrito pelas Equações (3.1) e (3.2). 

� Critérios II, III e IV : de acordo com o actual 

regulamento (D.R.23/95, 1995) tendo em conta 

diferentes níveis de conforto - para os confortos 

mínimo, médio ou elevado aplicam-se as 

Equações (3.3), (3.4) e (3.5), respectivamente. 

Troço i

Numero
de

dispositivos
(N)

N>1

Caudal
acumulado

Caudal do
dispositivo

Caudal
de

dimensionamento

Sim

Coeficiente
de

Simultaneidade

Diametro
Nominal

Verificação
velocidade

máxima

Troço
i+1

Nao

Nao

Sim

Equaçoes (3.2)
ou

(3.3), (3.4), (3.5)

(3.6)

(3.7)
Incrementar

DN

i)

ii)

iv)

iii)

v)

vi)

Figura 3.2 - Fluxograma 

referente aos passos de 

cálculo dos diâmetros de uma 

rede domiciliária de distribuição 

de água 
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Quadro 3.1 - Fórmulas de dimensionamento geral da rede de distribuição domiciliária 

de acordo com a legislação geral (D.R.23/95, 1995) 

Coeficiente de 
simultaneidade 1

1

−
=

N
χ  (3.1) 

Critério I:  

χ×= acum

simult QQdim  
(3.2) 

Critério II: 

0,5092

acum

min

dim Q0,5099Q ×=  
(3.3) 

Critério III: 

0,5137

acumdim Q0,5469Q ×=med  
(3.4) 

 

Caudal  
de dimensionamento 

[l/s] 

Critério IV: 

0,5825

acum

max

dim Q0,6015Q ×=  
(3.5) 

Diâmetro  

[mm] 
1000

2
×

×
=

π
calcQ

D  (3.6) 

Velocidade 

[m/s] erior

calc

D

Q
V

int

4

×
×

=
π

 (3.7) 

 

A verificação da pressão é efectuada utilizando o Teorema de Bernoulli (Equação 2.3), garantindo a 

pressão mínima no dispositivo hidraulicamente mais desfavorável da rede, ou seja o que se encontra 

mais afastado do contador e com caudal mais elevado.  

O cálculo das perdas de carga nos troços é efectuado através da fórmula de Scimemi (Equação 3.8), 

adoptando para os valores dos coeficientes K, α e β os correspondentes ao material utilizado na rede. 

O caudal (m3/s) e a perda de carga unitária (adimensional) são determinados por: 

 
βα JKDQ =                      (3.8) 

 
β

α

1









×

=
DK

Q
J           (3.9)  

Para o polietileno reticulado, adoptam-se: k=58,9; α=2,69; β=0,56 (Quintela, 1981; Canha da Piedade, 

1986; Neves, 2007). 
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A perda de carga total (∆H) resulta do somatório das perdas de carga em cada troço percorrendo o 

caminho mais desfavorável isto é, aquele mais distante e com maior caudal: 

 ∑ ×=∆ ii lJH          (3.10) 

sendo Ji = a perdas de carga unitária no troço i e li = o comprimento da conduta i. 

As perdas de carga localizadas são calculadas como uma percentagem das perdas de carga 

contínuas, majorando estas últimas em 20% (Pedroso, 2004). 

3.3 Descrição do caso de estudo  

3.3.1 Rede domiciliária  

Para efectuar o dimensionamento da rede considera-se o caudal mínimo estabelecido no regulamento 

para cada um dos dispositivos de utilização existentes (cf. Quadro 2.2) em cada compartimento da 

habitação (casas de banho e cozinha). Cada dispositivo é servido por um ramal de alimentação 

individual que parte da respectiva caixa de derivação instalada junto do compartimento a servir, o qual 

é alimentado por um ramal de distribuição que provém da caixa de derivação da cozinha e que divide 

o caudal para uso no compartimento destinado. 

Assume-se que a rede de distribuição de água quente está colocada paralelamente à rede de água 

fria. Deste modo, os comprimentos e o traçado dos troços serão os mesmos para ambas as redes de 

acordo com a Figura 3.3. 

 

      

 

 

 

 

 

Figura 3.3 - Planta do piso. Representação das redes de água fria (esquerda) e de água quente (direita). 
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Apresentam-se no Quadro 3.2 os diâmetros existentes na rede domiciliária medidos, in situ, junto das 

caixas de derivação na cozinha e nas casas de banho, com equipamento específico para o efeito (i.e., 

paquímetro).  

Quadro 3.2 - Diâmetros dos sistemas de água fria e de água quente reais medidos no apartamento. 

 WC particular  WC comum  Cozinha  

Troço 4.4 4.3 4.2 4.1 4 3.4 3.3 3.2 3.1 3 2.4 2.3 2.2 2.1 1 

DN 

(água fria) 

[mm] 
16 12 12 12 16 16 12 12 12 16 12 12 12 20 25 

DN 

(água quente) 

[mm] 
16 12 12 12 16 16 12 12 12 16 12 12 12 --- 25 

Na Figura 3.4 e na Figura 3.4 estão representadas as designações dos dispositivos e a numeração 

adoptada em cada troço para a determinação dos diâmetros.  

                

Figura 3.4 - Representação da numeração dos troços que ligam 

 aos dispositivos de utilização na rede de água fria. 

 

                  

Adução: 

1 – Ligação ao contador 

Ramais de alimentação: 

2.2 – Ligação Lava-loiça 

2.3 – Ligação Maq. Roupa 

2.4 – Ligação Maq. Louça 

3.1 e 4.1 – Ligação Bacia Retrete 

3.2 e 4.2 – Ligação Bidé 

3.3 e 4.3 – Ligação Lavatório 

3.4 e 4.4 – Ligação Banheira 

Ramais de distribuição: 

3 – Ligação CX.Cozinha a Cx.WC Comum  

4 – Ligação CX.Cozinha a Cx.WC Privado 

 

Ramais de alimentação: 

2.2 – Ligação Lava-loiça 

3.2 e 4.2 – Ligação Bidé 

3.3 e 4.3 – Ligação Lavatório 

3.4 e 4.4 – Ligação Banheira 

Ramais de distribuição: 

3 – Ligação CX.Cozinha a Cx.WC Comum  

4 – Ligação CX.Cozinha a Cx.WC Privado 
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Figura 3.5 - Representação da numeração dos troços que ligam aos dispositivos 

 de utilização na rede de água quente. 

3.3.2 Sistema de aquecimento de água  

A água no sistema domiciliário é aquecida por um esquentador com capacidade de 11 litros (i.e., 

caudal máximo de 11 l/min, ou seja 0,1833 l/s). De acordo com a Figura 3.5, para um apartamento 

com uma cozinha e dois WC, o esquentador de capacidade de 11 litros satisfaz os requisitos mínimos 

recomendados para o aquecimento de água, sendo no entanto recomendada a instalação de um 

esquentador de capacidade de 14 litros. 

 

 

Figura 3.5 - Capacidade do esquentador adequada a cada necessidade (Junkers, 2007) 

Para os fabricantes, a capacidade do esquentador representa o caudal necessário para elevar a água 

em 25ºC em função da sua potência (que pode variar de 17 a 28 kW, variando os caudais entre 10 e 

16 l/min, respectivamente), de acordo com a seguinte expressão (Pedroso, 2004): 

)( if TTQcP −××=  (3.11) 

sendo P = a potência de produção (W); c = o calor especifico da água (1,16Wh/kg.ºC); Q = o caudal 

de consumo (l/h); Tf = a temperatura da água à saída do aparelho (ºC);e 

Ti = a temperatura à entrada do aparelho (ºC).   

A regulação do caudal influencia uma maior ou menor temperatura da água à saída dos dispositivos. 

A passagem de água pelo esquentador provoca uma perda de carga significativa no sistema de água 

quente, a qual deve ser contabilizada. Tipicamente, um esquentador apresenta as seguintes perdas 

de carga (ver Figura 3.6): 

� uma perda de carga contínua no seu interior devida à passagem pela tubagem em cobre de 

diâmetro ¼” ; 

� uma perda de carga localizada no regulador do caudal (válvula de agulha); 

� uma perda de carga localizada na válvula de membrana que acciona a chama piloto (ignição).  

No entanto, a perda de carga total no esquentador varia em função do caudal, não sendo  esta 

variação linear. 
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Figura 3.6 - Interior de um esquentador, à esquerda (catálogo (Junkers, 2007)e esquema de funcionamento, á 

direita (Pedroso, 2004; Vulcano, 2007). 

No dimensionamento efectuado estimou-se a perda de carga no esquentador em 10 mc.a. (Caleffi, 

2003). No entanto, no Capítulo 5 procede-se à estimativa do valor da perda de carga real no 

esquentador com base nos ensaios efectuados na rede de água quente  (Capítulo 4).  

3.4 Dimensionamento das condutas (critérios das velocidades) 

No Quadro 3.3 encontra-se o resumo do cálculo dos diâmetros da rede de água fria e de água quente 

pelos quatro critérios de cálculo do caudal de dimensionamento (cf. Quadro 3.1), definidos no Sub-

capítulo 3.2, tendo por base o critério das velocidades (i.e., velocidade máxima igual a 2 m/s).  

De salientar que os diâmetros constantes neste quadro referem-se à série normalizada de diâmetros 

nominais das tubagens do sistema homologado da Sanipex (LNEC, 1983).  

Obtêm-se os mesmos valores de diâmetros nominais pelos quadro fórmulas diferentes, nos seguintes 

ramais: ramais de alimentação da banheira (3.4 e 4.4) - DN 20; ramais de distribuição das casas de 

banho (3 e 4) - DN 25; e ramais de alimentação da máquina da roupa (2.4) e do lava loiça(2.2) - 

DN20. 
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Quadro 3.3 - Cálculo do diâmetro nominal dos troços de tubagem no apartamento  

de acordo com quatro critérios de dimensionamento diferentes (Critérios I a IV). 

CRITÉRIO 

I II III IV 
Troço 

Qacumul 
[l/s] 

Qdim    
[l/s] 

DN  
[mm] 

Qdim 

[l/s] 
DN  

[mm] 
Qdim 

[l/s] 
DN 

[mm] 
Qdim 
 [l/s] 

DN 

[mm] 

4.4 0,25 0,250 20 0,2517 20 0,2683 20 0,2682 20 

4.3 0,1 0,100 12 0,1579 16 0,1676 16 0,1573 16 

4.2 0,1 0,100 12 0,1579 16 0,1676 16 0,1573 16 

4.1 0,1 0,100 12 0,1579 16 0,1676 16 0,1573 16 

4 0,55 0,318 25 0,3761 25 0,4023 25 0,4246 25 

3.4 0,25 0,250 20 0,2517 20 0,2683 20 0,2682 20 

3.3 0,1 0,100 12 0,1579 16 0,1676 16 0,1573 16 

3.2 0,1 0,100 12 0,1579 16 0,1676 16 0,1573 16 

3.1 0,1 0,100 12 0,1579 16 0,1676 16 0,1573 16 

3 0,55 0,318 25 0,3761 25 0,4023 25 0,4246 25 

2.4 0,2 0,200 20 0,2247 20 0,2392 20 0,2356 20 

2.3 0,15 0,150 16 0,1941 20 0,2064 20 0,1992 20 

2.2 0,2 0,200 20 0,2247 20 0,2392 20 0,2356 20 

2.1 1,1 0,449 25 0,5353 32 0,5743 32 0,6358 32 

1 1,65 0,522 32 0,6580 32 0,7073 32 0,8052 40 

 

O dimensionamento efectuado tendo por base o coeficiente de simultaneidade conduz aos diâmetros 

nominais mais baixos comparativamente com os diâmetros obtidos pelas restantes formulações. À 

medida que o nível de conforto aumenta, existe uma tendência para o aumento do diâmetro nominal 

adoptado, evidenciando-se em troços com caudais mais elevados (e.g., Troço 2.1 e 1).  

3.5 Verificação das condições de funcionamento (pressão) 

Uma vez determinados os diâmetros nominais da rede domiciliária por diferentes critérios (I a IV), 

procede-se à verificação das pressões de funcionamento adoptando um dos referidos critérios como 

base de dimensionamento. Adoptou-se o Critério I dado tratar-se daquele que conduzia a diâmetros 

mais próximos dos existentes no sistema real. 

Apresenta-se de forma resumida no Quadro 3.4 o dimensionamento completo dos ramais de 

alimentação e dos ramais de distribuição assim como o cálculo das respectivas perdas de carga.  

A perda de carga máxima corresponde ao percurso mais desfavorável, ou seja, o consumo de água 

quente na banheira da casa de banho particular. Esse percurso é constituído pelos troços 3.4, 3, 2.1 e 

1, incluindo também a coluna que abastece o apartamento desde o ramal de ligação à entrada do 

edifício. A referida coluna situa-se a montante do contador, tem um comprimento aproximado de 20 m 

e um diâmetro decrescente para jusante de 75 para 25 mm em função do caudal acumulado para os 

apartamentos. 
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Quadro 3.4 - Resumo do dimensionamento da rede de água quente de acordo com caudais de 

dimensionamento obtidos pelo Critério I. 

TROÇO i N Qi (l/s) 
Qx  

(l/s) 
Dx [mm] 

DN 
[mm] 

Intervalo da 
espessura 

(Classe 2,0 MPa)

[mm] 

Dinterior_médio  
[mm] 

Vx  

[m/s] 
J  L[m] 

∆Hcont 
[m] 

4.4 1 0,25 0,250 12,616 20 [2,8; 3,3] 13,9 1,65 0,01001 2,76 0,028 

4.3 1 0,10 0,100 7,9790 12 [1,8; 2,0] 8,20 1,99 0,01867 2,34 0,044 

4.2 1 0,10 0,100 7,9790 12 [1,8; 2,0] 8,20 1,99 0,01867 2,00 0,037 

4.1 1 0,10 0,100 7,9790 12 [1,8; 2,0] 8,20 1,99 0,01867 0,52 0,010 

4 4 0,55 0,318 14,218 25 [3,5; 4,1] 17,4 1,34 0,00613 7,42 0,042 

3.4 1 0,25 0,250 12,616 20 [2,8; 3,3] 13,9 1,65 0,01001 2,76 0,028 

3.3 1 0,10 0,100 7,9790 12 [1,8; 2,0] 8,20 1,99 0,01867 2,00 0,037 

3.2 1 0,10 0,100 7,9790 12 [1,8; 2,0] 8,20 1,99 0,01867 1,42 0,026 

3.1 1 0,10 0,100 7,9790 12 [1,8; 2,0] 8,20 1,99 0,01867 0,52 0,010 

3 4 0,55 0,318 14,218 25 [3,5; 4,1] 17,4 1,34 0,00613 6,81 0,045 

2.4 1 0,20 0,200 11,284 20 [2,8; 3,3] 13,9 1,32 0,00672 4,54 0,030 

2.3 1 0,20 0,200 11,284 20 [2,8; 3,3] 13,9 1,32 0,00672 2,33 0,016 

2.2 1 0,15 0,150 9,7720 16 [2,2; 2,7] 11,1 1,55 0,01009 3,53 0,036 

2.1 7 1,10 0,449 16,908 25 [3,5; 4,1] 17,4 1,89 0,01138 2,78 0,032 

1 11 1,65 0,522 18,226 32 [4,4; 5,1] 22,5 1,31 0,00520 9,63 0,050 

 

De acordo com os cálculos efectuados constantes no Quadro 3.4, a perda de carga contínua máxima 

(∆Hcont) entre o contador e o dispositivo de utilização mais afastado é igual a 0,175 m.  

Considerando um acréscimo de 20% na perda de carga contínua na tubagem para ter em conta as 

perdas localizadas e eventuais erros associados aos comprimentos, uma perda de carga localizada 

no esquentador igual a 10 m (Caleffi, 2003),  e a pressão mínima nos dispositivo hidraulicamente mais 

desfavorável igual a 5 m c.a., a pressão mínima na caixa de derivação da cozinha deverá ser igual a 

16 m c.a.. 

Considerando ainda uma perda de carga localizada no contador igual a 2 m c.a (Pedroso, 2004), a 

pressão mínima a montante do contador deverá ser 18 m c.a.. 

Tendo em conta a variação do diâmetro da coluna de abastecimento e que esta constituída por aço 

galvanizado, estimou-se a perda de carga contínua recorrendo à equação de Scimeni - Equação (3.8), 

com K=58,9 , α=2,29 e β=0,56. Esta perda foi majorada em 20% para ter em conta perdas 

localizadas, tendo-se obtido o valor de 0,94 m c.a.  

Considerando que a altura de cada piso é de 3 m, que o apartamento se localiza no 6º andar do 

edifício e que a perda carga total na coluna de abastecimento é iguais a 0,94 m c.a., a pressão 

mínima necessária ao nível do rés-do-chão para garantir o eficiente abastecimento do apartamento 

em estudo deverá ser igual 40,94 mc.a.. No entanto, dado o edifício ter 10 pisos, a referida pressão 

mínima para garantir o abastecimento a todos os apartamentos deverá ser de 53,9 m c.a, admitindo 

que a pressão mínima admissível à entrada é igual em todos os apartamentos  (i.e. 18 m c.a.).   
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3.6 Conclusão  

Neste capítulo foi efectuado o dimensionamento do sistema domiciliário para o apartamento em causa 

verificando as exigências do actual regulamento (D.R.23/95, 1995), segundo a prática corrente de 

cálculo. Efectuou-se o dimensionamento do sistema com base no critério das velocidades mínima de 

0,5 e máxima de 2 m/s e a verificação da pressão de serviço mínima de 5 m c.a. e máxima de 60 

mc.a. nos dispositivos de utilização. 

A pressão disponível na rede para garantir as condições mínimas de funcionamento (à entrada do 

edifício) deverá ser da ordem de 54 m c.a. para o dimensionamento efectuado. De salientar que, 

durante a campanha de ensaios efectuada (Capítulo 4), foi medida a pressão no rés-do-chão do 

edifício tendo-se registado o valor de 66 m c.a.(superior ao máximo regulamentar admissível), valor 

este superior ao calculado em projecto e superior ao máximo admissível.  
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4 CAMPANHA DE MEDIÇÕES  

4.1 Introdução 

No presente capítulo procede-se à descrição detalhada da campanha de medições efectuada para a 

análise da prática actual de dimensionamento de redes domiciliárias de distribuição de água. O 

capítulo inclui a descrição da habitação e da rede interior onde foram efectuadas as medições, a 

descrição do equipamento de aquisição de dados utilizado, a síntese dos ensaios efectuados e uma 

análise geral dos dados de caudal e de pressão recolhidos tanto em regime permanente como em 

regime transitório.  

Os dados de caudal e de pressão de regime permanente recolhidos nesta campanha permitirão 

calibrar e testar um modelo matemático para simulação hidráulica do sistema, modelo este cuja 

construção, calibração e validação são objecto dos capítulos seguintes (Capítulos 5 e 6). 

4.2 Descrição da habitação e rede interior 

A campanha de medições de caudal e pressão foi efectuada durante a manhã do dia 31 de Julho de 

2007, entre as 11 e as 13 h, no 6º andar esquerdo de um edifício habitacional com 10 pisos elevados, 

sito no n.º 7 na Avenida do Colégio Militar em Lisboa (Figura 4.1). A habitação de tipologia T3 

apresenta três quartos, 2 casas de banho (dois WC’s), uma sala e uma cozinha (Figura 4.1). Os 

dispositivos de utilização objecto de campanha de medições situam-se na cozinha e nas casas de 

banho, uma das quais particular que serve um quarto e uma outra de uso comum situada junto de um 

hall de entrada para uso comum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 - Localização da habitação (à esquerda). Planta da habitação (à direita). 

A habitação é abastecida de água potável fornecida pela EPAL, S.A. através de um ramal de 

introdução individual que parte de um contador situado no vão das escadas entre o 5º e o 6º piso para 

uma caixa de derivação situada junto à cozinha. É nesta caixa que a água é repartida com o objectivo 

de servir os WC’s e a cozinha.  
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As tubagens da rede interior são de polietileno reticulado (LNEC, 1983) e foram fabricados na 

empresa Termoplas, Lda (de acordo com as inscrições visíveis no exterior dos tubos), com 

certificação segundo as normas estabelecidas no documento de homologação nº 323, expirado em 

1992, e renovado em períodos seguintes especificados pelo LNEC (LNEC, 1983; D.R.23/95, 1995), 

contendo as características e condições de utilização em sistemas de distribuição de água quente e  

de água fria. De acordo com as especificações inscritas na parede das tubagens, pertencem à série 

3.2 cuja pressão nominal é de 2,0 MPa e encontram-se dentro de uma manga de protecção flexível 

para permitir a sua fácil substituição.  

Apresenta-se na Figura 4.2 o pormenor da caixa de derivação da cozinha, com indicação dos ramais, 

sentidos de escoamento e diâmetros nominais (DN) para as redes de água quente e de água fria, e 

na Figura 4.3 a representação homóloga da caixa de derivação existente nas casas de banho. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 -Caixa de derivação do caudal de entrada na habitação localizada na dispensa da cozinha. Tubagem em 

PEX dentro de manga de protecção (azul/preta para água fria e vermelha para água quente). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 - Caixa de derivação do caudal localizada nas casas de banho (idêntica nas duas). Tubagem em PEX 

dentro de manga de protecção (azul/preta para água fria e vermelha para água quente). 

Apresenta-se na Figura 4.4 a planta da habitação com a localização das redes interiores de água 

quente e fria, e a localização das três caixas de derivação. 

Rede de água fria 
(a) Ramal de introdução (DN 25) 
(b) Ramal de derivação para o esquentador (DN 16) 
(c) Ramal de derivação para WC (DN 16) 
(d) Ramal de alimentação para os dispositivos 

instalados na cozinha (DN 12) (lava-loiça e 
maquinas de lavar louça e roupa)  

 
Rede de água quente 
(e) Ramal de saída do esquentador (DN 16) 
(f ) Ramal de derivação para WC (DN 16) 
(g) Ramal de alimentação do lava-loiça (DN 12) 

(a) 

(b) 
(c) (c) (d) 

(e) (f) (f) (g) 

Rede de água fria 
(a) Ramal de distribuição (DN 16) 
(b) Ramal de alimentação do dispositivo na 

banheira (DN 16) 
(c) Ramal de alimentação dos dispositivos do WC 

(DN 12) (lavatório, bidé e bacia de retrete)  
 
Rede de água quente 
(d) Ramal de entrada do esquentador (DN 16) 
(e) Ramal de alimentação do dispositivo na 

banheira (DN 16) 
 (g) Ramal de alimentação dos dispositivos do WC 

(DN 12) (lavatório, bidé e bacia de retrete)  
 

(f ) (f ) (e) 

(c) (b) (c) (c) 

(a) 

(d) 
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Figura 4.4 - Esquema das redes de abastecimento de água fria (a azul) e de água quente (vermelho), e 

localização das caixas de derivação (junção dos troços).  

4.3 Descrição do sistema de aquisição de dados de pressão 

O sistema de aquisição de dados utilizado é composto por dois transmissores de pressão (Wika), uma 

placa de aquisição (Piccollo), uma caixa de alimentação de corrente aos transdutores e um 

computador portátil dotado de um software próprio (Picoscope) para o registo e visualização dos 

dados obtidos durante a realização das medições (Figura 4.5). A placa de aquisição de dados é do 

tipo osciloscópio (Piccollo) e tem quatro canais de entrada analógica de tensão, tendo sido utilizadas 

apenas duas destas.  

 

Figura 4.5 - Sistema de aquisição de dados utilizado na campanha de medições: (a) placa de aquisição de 

dados (osciloscópio Piccolo), (b) caixa de alimentação e (c) computador portátil (à esquerda). Pormenor do 

output registado para um dos ensaios efectuados (à direita) 

Os transmissores de pressão, apesar de adquirirem o sinal em Volts serão designados no presente 

texto por transdutores de pressão. Estes têm uma classe de pressão de 0 a 25 bar (pressão absoluta) 

e uma precisão de 0,25% da escala total de pressão (25 bar), ou seja 0,625 m. Os dois transdutores 

de pressão foram colocados em duas secções (cf. Figura 4.6): 

(a) 

(b) 

(c) 

(a) 

(c) 
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• O Transdutor 1 (Channel B) foi instalado permanentemente na torneira do lava-loiça da 

cozinha durante toda a campanha de medição. 

• O Transdutor 2 (Channel A) foi instalado, numa primeira fase, na torneira do bidé da casa de 

banho comum (Ensaios 01 a 07), e, numa segunda fase, na torneira do bidé da casa de 

banho particular (Ensaios 08 a 12). 

Uma vez que não houve saída de caudal nas torneiras onde foram instalados os transdutores, a 

medição de pressão de regime permanente (p/γ), ou a cota piezométrica (p/γ + z) quando no software 

se especifica a pressão acrescida da cota geométrica do ponto, permite calcular a carga hidráulica 

(H = p/γ + z + αU2/2g) nas respectivas caixas de derivação do sistema localizadas na cozinha e em 

cada uma das casa de banho. Deste modo, foi possível registar a pressão em três secções distintas 

das redes interiores e calcular as respectivas cargas hidráulicas nas zonas onde estão colocadas as 

caixas de derivação, uma situada junto à cozinha, e as outras duas no interior de cada casa de banho 

(Figura 4.4).  

        

Figura 4.6 - Ligação do transdutor (ou transmissor) de pressão à torneira da cozinha (à esquerda)  

e ao bidé da casa de banho comum (à direita).  

4.4 Medição de pressão e de caudal  

Durante a campanha de medições, efectuaram-se registos de caudal em regime permanente e de 

pressão em regime permanente e transitório para as manobras de abertura e fechamento rápidos (e 

manuais) das torneiras dos diferentes dispositivos das casas de banho.  

O caudal dos dispositivos de utilização foi determinado pelo método volumétrico utilizando um copo 

graduado com capacidade máxima de 500 ml e um cronómetro. Para cada ensaio, sempre que se 

abria uma torneira registava-se o tempo que demorava a encher o copo ou outro recipiente (no caso 

do chuveiro ou torneira da banheira, recorreu-se a recipiente com maior volume). Assim, foi possível 

de uma forma prática e simples determinar o caudal de saída de cada dispositivo de utilização em 

regime permanente (Figura 4.5). 
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Figura 4.7 - Medição do caudal na torneira do lavatório da casa de banho comum (Ensaio 01) 

Foram realizados 16 ensaios de modo a determinar a pressão em regime permanente nos 

dispositivos de utilização. Cada ensaio de duração 50 s incluiu a abertura e fechamento do respectivo 

dispositivo domiciliário. O objectivo era determinar a perda de carga entre dois pontos para um 

determinado caudal, neste caso, entre as caixas de derivação das casas de banho e da cozinha. A 

passagem da água pela tubagem em função da manobra de abertura (manual) de cada torneira 

provoca um decréscimo da altura piezométrica (pressão), sentida fisicamente no contacto directo com 

o caudal de saída do dispositivo (e.g., lavagem das mãos ou banho com chuveiro).  

Como já foi referido, a carga hidráulica em regime permanente na caixa de derivação é igual à medida 

no dispositivo de utilização correspondente no qual está colocado o transdutor de pressão, de acordo 

com a Lei Geral da Hidrostática, ou seja, em linguagem corrente, o Princípio Geral dos Vasos 

Comunicantes (Manzanares, 1980; Quintela, 1981). Assim, para cada ensaio efectuado, após 

abertura da torneira respectiva, calculou-se a diferença de carga hidráulica entre os Transdutores 1 e 

2 que corresponde à perda de carga (∆H12) no sistema entre a caixa de derivação da cozinha (H1) e a 

caixa de derivação de cada WC (H2). 

Apresenta-se no Quadro 4.1 a síntese do conjunto de ensaios efectuados para os objectivos 

propostos. Os primeiros sete ensaios foram efectuados na casa de banho comum variando as 

manobras de abertura/fechamento com a rede de água fria e com a rede de água quente, sendo os 

restantes ensaios realizados da mesma forma mas para a casa de banho privativa. A análise deste 

quadro permite concluir que: 

� As perdas de carga totais na rede de água fria variam entre 2,61 e 12,00 m, sendo este 

máximo verificado no Ensaio 13 (manobra de abertura de dois dispositivos de utilização e 

caudal total igual a 0,338 l/s).  

� As perdas de carga totais referentes ao Ensaio 16 (manobra de abertura de cinco dispositivos 

de utilização em simultâneo e caudal total de 0,661 l/s – caudal máximo), são inferiores às 

determinadas com o Ensaio 13. 

� Na rede de água quente as perdas de carga totais registam valores superiores às da rede de 

água fria com valores a variar desde 18,90 e 37,01 m, registando o seu valor máximo no 
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Ensaio 15 (abertura em simultâneo de todos os dispositivos de utilização com o valor total do 

caudal a ser igual a 0,195 l/s – caudal máximo). 

Quadro 4.1 - Conjunto de ensaios efectuados para determinar a perda de carga hidráulica no sistema. 

Ensaio Descrição 
Qacumul 
(l/s) 

H1   
(m) 

H2   

(m) 
∆H12 = H1-H2   

(m) 

1 
Abertura/fechamento da 
torneira  
(agua fria) do lavatório (Lv1) 

0,157 37,88 35,27 2,61 

2 
Abertura/fechamento da 
torneira  
(agua quente) do lavatório(Lv1) 

0,132 38,11 19,21 18,9 

3 
Abertura/fechamento do 
chuveiro 
 (agua fria) da banheira(Ba1) 

0,199 37,38 33,98 3,40 

4 
Abertura/fechamento da 
torneira  
(agua fria) da banheira(Ba1) 

0,217 37,73 34,11 3,62 

5 
Abertura/fechamento da 
torneira (agua quente) da 
banheira(Ba1) 

0,130 38,01 9,56 28,45 

6 
Abertura/fechamento do 
chuveiro (agua quente) da 
banheira(Ba1) 

0,135 37,85 10,51 27,34 

7 
Despejo/enchimento do 
autoclismo 

0,166 37,65 34,25 3,40 

8 

Abertura/fechamento da 
torneira (agua fria) do 
lavatório(Lv2) 
  WC particular 

0,196 38,16 34,24 3,92 

9 
Abertura/fechamento da 
torneira (agua quente) do 
lavatório(Lv2) WC particular 

0,147 38,04 15,01 23,03 

10 
Abertura/fechamento do 
chuveiro (agua fria) da 
banheira(Ba2) WC particular 

0,229 37,31 31,25 6,06 

11 
Abertura/fechamento do 
chuveiro (agua quente) da 
banheira(Ba2) WC particular 

0,130 38,16 9,63 28,53 

12 
Despejo/enchimento do 
autoclismo  
 WC particular 

0,166 37,55 32,83 4,72 

13 

Abertura/fechamento da 
torneira  do lavatório (Lv2) e do 
chuveiro da banheira(Ba2) 
(agua fria)  WC particular 

0,338 35,98 23,98 12 

14 

Abertura/fechamento da 
torneira do lavatório (Lv2) e do 
chuveiro  da banheira(Ba2) 
(agua quente) WC particular 

0,125 38,04 3,57 34,47 

15 
Abertura/fechamento de todas 
as torneiras (agua quente) - 
Ba1, Bd1, Lv1, Ba2, Lv2 

0,195 38,40 1,39 37,01 

16 
Abertura/fechamento de todas 
as torneiras (agua fria) - Ba1, 
Bd1, Lv1, Ba2, Lv2 

0,661 28,89 18,94 9,95 

Nota: Os ensaios 01 a 07 foram realizados com medição de pressão nas torneiras da cozinha e da casa de banho comum, 
e os ensaios 08 a 16 com medição nas torneiras da cozinha e da casa de banho particular   

Cada ensaio realizado corresponde a uma medição de caudal e a um registo de pressão de duração 

total igual a 50 s e com uma frequência de aquisição 100 Hz (i.e., para intervalos de tempo 0,01 s), 
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sendo possível observar para todos os ensaios os regimes permanentes inicial e final (torneiras 

fechadas) e correspondente às torneiras abertas, assim como os regimes transitórios gerados pelas 

manobras de abertura e fechamento das torneiras. Apresenta-se na Figura 4.8 um exemplo de um 

ensaio realizado tal como o software Piccoscope permite visualizar.  

 

Figura 4.8 - Exemplo da visualização do output registado no software Piccoscope durante o Ensaio 02.  

A pressão no dispositivo situado na cozinha mede-se à direita (a vermelho) e a pressão no dispositivo  

da casa de banho comum mede-se à esquerda (a azul), ambos em m c.a. 

Os ensaios serão utilizados para efectuar a calibração e a validação do modelo matemático da rede 

domiciliária em regime permanente. A calibração será efectuada com base nos resultados obtidos nos 

ensaios em que se manobra apenas um único dispositivo, sendo o modelo validado com os 

resultados dos ensaios efectuados para os vários dispositivos em utilização simultânea.  

4.5 Análise dos resultados dos ensaios  

Os ensaios realizados nas redes de água fria e água quente serão analisados em separado dado 

tratarem-se de sistemas com comportamentos distintos tanto em termos de perdas de carga em 

regime permanente, como em termos de resposta durante a ocorrência dos regimes transitórios 

provocados pelas abertura e fechamentos das torneiras.  

4.5.1  Rede de água fria 

Apresentam-se nas figuras seguintes os resultados dos ensaios efectuados no sistema de água fria 

correspondentes às manobras na torneira do lavatório (Figura 4.9), no chuveiro e na torneira da 

banheira (Figura 4.10) e no autoclismo da casa de banho comum (Figura 4.11), e às manobras nas 
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torneiras do lavatório e banheira da casa de banho particular (Figura 4.12) e manobras combinadas 

das duas casas de banho (Figura 4.13).  

Apresenta-se no Quadro 4.2 a síntese das cotas piezométricas de regimes permanente para cada 

ensaio assim como as cotas piezométricas máximas e mínimas atingidas em regime transitório 

(pressões relativas). De salientar que as pressões calculam-se subtraindo à cota piezométrica a cota 

geométrica do transdutor (i.e., 1,0 e 0,2 m para os transdutores da cozinha e da casa de banho, 

respectivamente). A análise das figuras e do quadro permite verificar que: 

� A pressão (determinada pela subtracção à cota piezométrica da cota geométrica) à entrada 

do apartamento é da ordem dos 38 a 43 m c.a. (situação para caudal nulo), durante a 

realização dos ensaios, entre as 11 e as 13 h. 

� As pressões mínimas observadas são da ordem dos 11 m c.a. em regime transitório 

(banheira) e 19 m c.a. em regime permanente (manobras combinadas), portanto nunca 

atingindo pressões inferiores à atmosférica. 

� As pressões máximas observadas após o fechamento brusco das torneiras variam entre 96 e 

134 m c.a., sendo inferiores à classe de pressão da tubagem de 2 MPa  

(i.e.,  200 m c.a.). No entanto, dado tratar-se de um sistema ramificado e de não se estar a 

medir a pressão junto ao dispositivo onde é gerado o transitório hidráulico, será de prever que 

ocorram no sistema, em especial no ramal do respectivo dispositivo, pressões extremas 

superiores às observadas. 

� Os regimes transitórios provocados pela abertura dos dispositivos dissipam muito 

rapidamente em cerca de 1 a 1,5 s e os provocados pelo fechamento em 2,5 a 3 s. Esta 

rápida dissipação corresponde a uma dissipação devida à deformação da parede das 

tubagens de polietileno, material este com comportamento visco-elástico (Covas et al., 2004; 

2005) 

� As pressões ao nível dos dispositivos da casa de banho comum (lavatório e banheira) são em 

média inferiores às pressões nos dispositivos de utilização da casa de banho privada, em 

cerca de 4,5 m c.a., correspondente ao acréscimo de comprimento de conduta da casa de 

banho privada relativamente à da comum.  

� A pressão nas caixas de derivação é superior a 19 m c.a. e inferior a 40 m c.a. , o que leva a 

pressupor que nos dispositivos de utilização a pressão (determinada deduzindo as perdas de 

carga contínuas no ramal de alimentação do dispositivo à pressão medida) se encontra acima 

da pressão mínima recomendada no regulamento de 5 m c.a..  



 

 - 45 - 

Quadro 4.2 - Cargas hidráulicas hidrostáticas, de regime permanente, máxima e mínima observadas  

nos ensaios realizados da rede de água fria. 

Ensaio 
Dispositivo 

manobrado 

Cota 

piezométrica 

hidrostática, 

H0  

(m c.a.) 

Cota 

piezométrica 

Transdutor 1, 

H1 (m c.a.) 

Cota  

piezométrica 

Transdutor 2,  

H2 (m c.a.) 

Cota 

piezométrica 

mínima,  

Hmin (m c.a.) 

Cota 

piezométrica 

máxima,  

HMax (m c.a.) 

01 

Torneira 

Lavatório  

(WC comum) 

38,68 37,88 35,27 19,44 96,17 

03 

Chuveiro 

Banheira  

(WC comum) 

39,51 37,98 33,98 14,23 117,16 

04 

Torneira 

Banheira  

(WC comum) 

42,68 37,73 34,11 16,38 112,1 

07 
Autoclismo 

(WC comum) 
38,04 37,65 34,25 32,61 40,73 

08 

Torneira 

Lavatório  

(WC privada) 

39,04 38,16 34,24 16,84 101,22 

10 

Chuveiro 

Banheira  

(WC privada) 

41,81 37,31 31,25 17,91 134,62 

12 
Autoclismo 

(WC privada) 
39,19 37,55 32,83 31,7 39,97 

13 Vários 39,66 35,98 23,98 11,78 40,88 

16 Vários 39,04 28,89 18,94 14,08 43,03 
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Figura 4.9 - Ensaio 01 referente à manobra de abertura e fechamento da torneira de água fria do lavatório da 

casa de banho comum. Pormenores (a) da abertura e (b) do fechamento.  
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Figura 4.10 - Ensaio 03 referente à manobra de abertura e fechamento do chuveiro (água fria) da banheira na 

casa de banho comum (à esquerda). Ensaio 04 referente à manobra de abertura e fechamento da torneira 

(água fria) da banheira na casa de banho comum (à direita). 

(a) 

(b) 

(a) (b) 
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Figura 4.11 - Ensaio 07 referente ao despejo e enchimento do autoclismo da casa de banho comum (à 

esquerda). Ensaio 12 referente ao despejo e enchimento do autoclismo da casa de banho privada (à direita). 
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Figura 4.12 - Ensaio 08 referente à manobra de abertura e fechamento da torneira do lavatório (água fria) na 

casa de banho privada (à esquerda). Ensaio 10 referente à manobra de abertura e fechamento do chuveiro 

(água fria) da banheira na casa de banho privada (à direita). 
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Figura 4.13 - Ensaio 13 referente à manobra de abertura e fechamento do lavatório e do chuveiro da  

banheira em simultâneo na casa de banho privada (à esquerda). Ensaio 16 referente à manobra de abertura e 

fechamento em simultâneo de todos os dispositivos de utilização disponíveis (à direita). 
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4.5.2  Rede de água quente 

Apresenta-se nas figuras seguintes os resultados dos ensaios efectuados no sistema de água quente 

correspondentes às manobras na torneira do lavatório (Figura 4.14), no chuveiro e na torneira da 

banheira (Figura 4.15) e às manobras nas torneiras do lavatório e banheira da casa de banho 

particular (Figura 4.16) e manobras combinadas das duas casas de banho (Figura 4.17).  

Apresenta-se no Quadro 4.3 a síntese das pressões de regimes permanente para cada ensaio assim 

como as pressões máximas e mínimas atingidas em regime transitório (pressões relativas). A análise 

das figuras e do quadro permite observar as diferenças de comportamento deste sistema 

relativamente ao de água fria, nomeadamente: 

� As pressões mínimas observadas são da ordem dos 8,5 m c.a. em regime transitório 

(banheira) e 9,3 m c.a. em regime permanente (manobras combinadas), inferiores às da rede 

de água fria, no entanto nunca atingem a pressão atmosférica. 

� As pressões máximas observadas após o fechamento brusco das torneiras estão 

compreendidas entre 55 e 60 m c.a., aproximadamente metade das registadas para a rede de 

água fria.  

� Os regimes transitórios provocados pela abertura dissipam em cerca de 1 a 1,5 s e os 

provocados pelo fechamento em 2,5 a 3 s, pelas mesmas razões referidas para a rede de 

água fria (comportamento viscoelástico do material) 

� A pressão nos dispositivos de utilização é superior à pressão mínima de conforto, excepto 

quando está aberta mais do que uma torneira, caso dos Ensaios 14 e 15. 

� A existência de um patamar intermédio de pressão entre a pressão em regime permanente e 

a pressão inicial, resulta da entrada em funcionamento da válvula de membrana do 

esquentador que acciona o gás aquando da passagem da água pelo mesmo, provocando um 

incremento adicional da perda de carga no sistema (e.g. – ver círculo a tracejado na Figura 

4.14.  
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Quadro 4.3 - Cargas hidráulicas hidrostáticas, de regime permanente, máxima e mínima observadas  

nos ensaios realizados da rede de água quente. 

 

A carga hidráulica medida nos ensaios representa a linha de energia do sistema em regime 

permanente, constante para caudal nulo (i.e., para os dispositivos fechados). Deste modo, a cota 

piezométrica nos transdutores é igual à carga hidráulica medida nas caixas de derivação, quer na 

cozinha, quer nas casas de banho, respectivamente. 
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Figura 4.14 - Ensaio 02 referente à manobra de abertura e fechamento da torneira do lavatório (água quente) 

na casa de banho comum. 

Ensaio 
Dispositivo 
manobrado 

Cota 

piezométrica 

hidrostática,  

H0 (m c.a.) 

Cota  

piezométrica  

Transdutor 1, 

 H1 (m c.a.) 

Cota 

 piezométrica  

Transdutor 2,  

H2 (m c.a.) 

Cota  

piezométrica  

mínima,  

Hmin (m c.a.) 

Cota 

piezométric

a máxima,  

HMax 

(m c.a.) 

02 

Torneira 

Lavatório 

(WC comum) 

38,94 38,11 19,21 11,96 59,74 

05 

Torneira 

Banheira 

(WC comum) 

38,91 38,01 9,56 8,13 56,68 

06 

Chuveiro 

Banheira 

(WC comum) 

39,45 37,85 10,51 8,59 56,68 

09 

Torneira 

Lavatório 

(WC privada) 

38,76 38,04 15,01 10,27 56,37 

11 

Chuveiro 

Banheira 

(WC comum) 

40,29 38,16 9,63 8,43 54,68 

14 Vários 38,60 38,04 3,57 2 39,06 

15 Vários 38,69 38,40 1,39 0 40,29 
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Figura 4.15 - Ensaio 05 referente à manobra de abertura e fechamento da torneira da banheira (água quente) 

na casa de banho comum (à esquerda). Ensaio 06 referente à manobra de abertura e fechamento do chuveiro 

(água quente) da banheira na casa de banho comum (à direita). 
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Figura 4.16 - Ensaio 09 referente à manobra de abertura e fechamento da torneira do lavatório 

 (água quente) na casa de banho privada (à esquerda). Ensaio 11 referente à manobra de abertura e 

fechamento do chuveiro (água quente) da banheira na casa de banho privada (à direita). 
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Figura 4.17 - Ensaio 14 referente à manobra de abertura e fechamento do lavatório e do  

chuveiro (água quente) da banheira na casa de banho privada (à esquerda). 

 Ensaio 15 referente à manobra de abertura e fechamento de todos os dispositivos  

de utilização disponíveis (água quente) (à direita). 
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4.6 Síntese e conclusões 

Neste capítulo descreveu-se o sistema de abastecimento domiciliário de águas do apartamento que 

serviu como caso de estudo na avaliação das perdas de carga existentes na tubagem compreendida 

entre as duas caixas de distribuição do caudal (na rede de água fria e rede de água quente). Para tal, 

foram efectuadas medições no apartamento em causa com instrumentação apropriada e registadas 

em computador, com o objectivo de serem utilizadas para a calibração e validação do modelo 

matemático (Capítulo 5) e para a comparação com o os pressupostos efectuados pelo regulamento 

(Capítulo 6). 

A análise dos resultados obtidos permite concluir que existem perdas de carga significativas 

superiores às expectáveis. Verifica-se que na rede de água quente as perdas de carga totais são 

superiores às que existem na rede de água fria devendo-se este facto à existência do esquentador 

visto que, a passagem da água no seu interior provoca uma elevada perda de carga localizada. Esta 

corresponde ao somatório da perda contínua na conduta em espiral do esquentador com as perdas 

localizadas nas válvulas de membrana para accionar o gás e de agulha para controlar o caudal. 

A pressão e o caudal medidos nos ensaios simples, recorrendo apenas à manobra de um único 

dispositivo, satisfazem os níveis básicos de consumo exigido para os dispositivos de utilização. Para a 

rede de água fria obtém-se pressões médias a elevadas de conforto, na ordem dos 30 a 40 m c.a. em 

regime permanente (medidas na caixa das casas de banho), enquanto que para a rede de água 

quente as pressões atingem valores mais baixos da ordem dos 9 a 18 m c.a., ambos acima dos 

valores mínimos aceitáveis (de acordo com o regulamento).  

No caso de se proceder à manobra de abertura de mais do que um dispositivo de utilização, as 

pressões baixam consideravelmente atingindo valores inferiores a 5 m c.a na rede de água quente 

(inferior à pressão mínima exigida). Contudo, nas mesmas condições obtém-se na rede de água fria 

valores de pressão na ordem dos 15 a 20 m c.a., dentro do intervalo considerado como pressão 

média de conforto. 

Sempre que há abertura ou fechamento de um dispositivo, ocorre um regime transitório que dissipa 

rapidamente mas atinge valores elevados de pressão nas condutas sobretudo na rede de água fria, 

no qual o valor máximo registado ultrapassou os 134 m c.a., valor este inferior à pressão nominal do 

material (i.e., PEX da classe 2,0 MPa que resiste a pressões máximas de 200 m c.a.). No entanto, é 

expectável a ocorrência de pressões superiores às observadas especialmente junto aos órgãos 

obturadores (torneiras), dado tratar-se de um sistema ramificado e de não se ter medido a pressão 

nas secções mais desfavoráveis (i.e. nas torneiras manobradas) . Os valores mínimos registados não 

são preocupantes, uma vez que se encontram sempre acima dos 5 m c.a. em regime transitório.   
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5 MODELAÇÃO MATEMÁTICA 

5.1 Introdução 

O objectivo deste capítulo consiste no desenvolvimento de um modelo matemático robusto e fidedigno 

que represente o comportamento técnico-hidráulico, em regime permanente, das redes domiciliárias 

de distribuição de água no presente caso de estudo - redes de água quente e de água fria. Para o 

efeito, procede-se à construção de dois modelos matemáticos independentes, um para cada uma das 

referidas redes, utilizando o programa de cálculo EPANET. Estes modelos são calibrados com base 

em dados de caudal e de pressão de regime permanente recolhidos em diferentes ensaios 

correspondentes a aberturas de dispositivos domiciliários  únicos, realizados durante a campanha de 

medição (cf. Capítulo 4). A sua validação é efectuada recorrendo a diferentes ensaios, combinados, 

correspondentes à abertura simultânea de diferentes dispositivos domiciliários. 

5.2 Construção dos modelos 

O programa de cálculo EPANET desenvolvido pela Environmental Protection Agency (EPA), nos 

Estados Unidos da América (www.epanet.com) permite efectuar a simulação hidráulica  

(Rossman, 2000; 2002) de redes de distribuição de água (em pressão), neste caso particular das 

redes de distribuição domiciliárias, por forma a analisar e comparar algumas variáveis hidráulicas (i.e., 

pressão e velocidade) obtidas na simulação com os pressupostos utilizados no dimensionamento dos 

dispositivos de utilização e das respectivas tubagens, em fase de projecto (Coelho, Alegre, 1999; 

Coelho et al., 2006). 

Iniciou-se a modelação matemática construindo um 

esquema da rede domiciliária sobre a planta do piso 

(i.e., Figura 5.1). Todos os ramais foram descritos por 

linhas rectas entre nós que, por sua vez, representam 

as caixas de derivação (nós de junção) ou os 

dispositivos de utilização domiciliária (nós de 

extremidade); os dispositivos de utilização podem 

apresentar, ou não, um consumo localizado 

correspondente ao ensaio efectuado.  

A carga hidráulica disponível na primeira caixa de 

derivação (à entrada) é representada por um 

reservatório de nível fixo (RES 1) cuja cota do nível da 

água correspondente é igual à soma da pressão 

medida com a cota geométrica do transdutor instalado 

na torneira do lava-loiça da cozinha.  

  

Figura 5.1 – Esquema  do traçado 

da rede sobre a planta do piso 

(e.g., rede de água ria). 
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Deste modo, utilizou-se um modelo matemático com base na topologia do sistema, nos diâmetros 

interiores efectivos (reais) e no tipo de material utilizado nas tubagens (i.e., Polietileno reticulado – 

PEX). 

Dado que a rede de distribuição de água fria é independente da de água quente, foram construídos 

dois modelos diferentes, um para a água fria e outro para a água quente  

(cf. Figura 5.2). A diferença topológica entre as duas redes e os respectivos modelos consiste, 

essencialmente, em: 

� na rede de água fria, todos os ramais (i.e., ramais das casas de banho e dispositivos da 

cozinha) derivam da caixa de derivação da entrada representada no esquema pelo Nó_1; 

� na rede de água quente, existe apenas um ramal que deriva da caixa de derivação de 

entrada (do Nó_1), passa pelo esquentador (i.e., que inclui uma perda localizada), vai de 

novo à caixa de derivação de entrada (Nó_4), e só depois é que deriva para os ramais de 

distribuição das casas de banho (Nó_2 e Nó_3) e para o ramal de alimentação do lava-loiça 

da cozinha (Nó_5). 

 

 

 

 

Figura 5.2 - Esquemas das redes de água fria (à esquerda) e de água quente (à direita). 

 

Embora existam dois modelos diferentes para simular o comportamento hidráulico da rede de água 

fria e da de água quente consideraram-se algumas hipóteses comuns, nomeadamente não se inclui 

no modelo matemático o ramal da rede domiciliária desde o contador até à caixa de derivação da 

DISPOSITIVOS: 

Nó_1 – CX. Cozinha                  Nó_2 - CX. WC comum                 Nó_3 - CX. WC particular                     Nó_4 – Esquentador 

Nó_5 – Lava-loiça                      Nó_6 – Máquina de lavar louça     Nó_7 – Maquina de lavar roupa           Nó_8 – Bacia de retrete 

Nó_9 - Bidé                                Nó_10 – Lavatório                         Nó_11 – Banheira                                 Nó_12 – Bacia de retrete 

Nó_13 - Bidé                              Nó_14 - Lavatório                          Nó_15 – Banheira                                 RES_1 – Entrada de água 
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entrada (Nó_1), uma vez que a medição de pressão é apenas efectuada nesse ponto (i.e., neste local 

colocou-se o reservatório de nível fixo).  

As cotas dos nós homólogos nas duas redes são iguais dado tratarem-se dos mesmos dispositivos 

domiciliários (i.e., torneiras misturadoras ou caixas de derivação). Utilizou-se a mesma designação 

para nós homólogos nas duas redes. 

Desprezam-se as perdas de carga localizadas em todos os dispositivos, curvas ou mudanças de 

diâmetro de tubagem, à excepção da tubagem que passa no esquentador. Consideram-se que as 

referidas perdas localizadas são descritas por outros parâmetros, nomeadamente no comprimento 

equivalente (i.e., Lequiv) e na rugosidade das tubagens (i.e., CHW). 

Atribui-se a cada trecho de conduta igual coeficiente de Hazen-Williams. No presente caso, dado 

tratar-se de uma tubagem lisa em PEX, considera-se CHW =150 m0,37s-1 (Rossman, 2002). 

Consideram-se, numa primeira iteração, os comprimentos da tubagem medidos em linha recta entre 

os nós. 

Para determinar a carga hidráulica total nos nós, é necessário especificar no modelo a cota 

geométrica de cada nó, nomeadamente nas caixas de derivação e nos dispositivos domiciliários (e.g., 

torneiras). Apresenta-se no Quadro 5.1 a cota geométrica de cada nó, tomando como nível de 

referência (i.e., cota zero) o piso da habitação.  

Quadro 5.1 - Cota geométrica dos nós nos modelo das redes de água fria e quente.  

Nó _1 _2 _3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 _10 _11 _12 _13 _14 _15 

Cota(m) 0,2 0,2 0,2 0,2 1,3 0,6 0,6 0,6 0,6 1,0 0,6 0,6 0,4 1,0 0,6 

 

5.3 Calibração dos modelos 

5.3.1  Introdução 

A calibração de modelos matemáticos consiste na determinação dos parâmetros de entrada dos 

modelos que caracterizam as redes de distribuição domiciliária (e.g., comprimentos, diâmetros, 

rugosidades ou consumos), os quais influenciam o comportamento hidráulico dos sistemas no que se 

refere às condições de pressão e caudal, com base em medições in situ.  

Após a construção esquemática do traçado e topologia das redes domiciliárias, procede-se à 

calibração dos modelos utilizando dados de caudal e de pressão recolhidos para diferentes cenários 

de funcionamento (cf. Quadro 4.1 e Quadro 4.2), para os quais se determinaram, com base nas 

medições de pressão, as perdas de carga entre as caixas de derivação (i.e., nos dois pontos onde 

estavam colocados os transdutores). Para esta calibração consideram-se apenas os dados recolhidos 

nos ensaios simples correspondentes à abertura de uma torneira de cada vez (Ensaios 01 a 12 - 

cf. Quadro 4.1).  
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5.3.2  Rede de água fria 

5.3.2.1  Metodologia 

Para cada ensaio, com base no modelo construído (topologia da rede e diâmetros, coeficientes de 

rugosidade e comprimentos medidos em linha recta das condutas), segue-se a seguinte metodologia 

de calibração da rede de água fria: 

(i) Atribuição de consumo localizado apenas no nó referente ao dispositivo domiciliário 

correspondente ao ensaio. 

(ii) Atribuição ao nível da água no reservatório RES1 o valor da cota piezométrica medida na 

torneira da cozinha (i.e., pressão medida acrescida da cota geométrica, HRES1 = p/γ + z) para 

a situação de torneira aberta (H1). 

(iii) Calibração de comprimento equivalente Lequiv da condutas (Tub_3 e Tub_4) entre a caixa de 

derivação da cozinha e a de cada uma das casas de banho para a rede de água fria, com 

base na comparação das cotas piezométricas medidas (H2m) e calculadas (H2c) numa das 

caixas de derivação das casas de banho (Nó_2 e Nó_3, dependendo do ensaio). 

(iv) Cálculo dos erros absoluto (εa = H2m-H2c) e relativo (εr = H2m-H2c / H1m-H2m) de calibração. 

(v) Cálculo do rácio entre o comprimento equivalente e o comprimento medido em linha recta. 

A calibração foi iniciada a partir do ensaio de água fria com manobra de abertura da torneira do 

lavatório da casa de banho comum (Ensaio 01 – Abertura/fechamento da torneira do lavatório) sendo 

efectuada passo a passo, para cada troço e ensaio respectivo.  

Após a calibração efectuada para os diferentes ensaios, retiram-se ensinamentos para proceder à 

estimativa dos comprimentos dos ramais de alimentação dos dispositivos de utilização, situados nas 

casas de banho e na cozinha do apartamento em causa. 

5.3.2.2 Calibração da rede de água fria 

Apresenta-se na Figura 5.3 o esquema do modelo matemático da rede de água fria com indicação da 

numeração dos nós e das tubagens. A calibração desta rede foi efectuada em termos da 

determinação dos comprimentos equivalentes das tubagens Tub_3 e Tub_4 recorrendo aos ensaios 

realizados com base na abertura dos dispositivos de água fria.  
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Figura 5.3 - Esquema do modelo matemático de simulação da rede de água fria 

 

No Quadro 5.2 e no Quadro 5.3 apresentam-se os resultados da aplicação das diferentes fases de 

calibração do modelo, nomeadamente os consumos nos nós, a cota piezométrica no reservatório 

RES1 (H1), os comprimentos equivalentes calibrados, os erros absolutos e relativos de calibração, e 

os rácios comprimento equivalente/comprimento medido em linha recta. A análise destes quadros 

permite concluir que: 

� O comprimento equivalente da tubagem Tub_3 varia entre 6,4 e 9,8 m, com erros absolutos 

inferiores a 0,02 m e erros relativos inferiores a 0,38%. 

� O comprimento equivalente da tubagem Tub_4 varia entre 8,3 e 13,7 m com erros absolutos 

inferiores a 0,02 m e erros relativos inferiores a 0,06%. 

� Os comprimentos equivalentes das tubagens Tub_3 e Tub_4 para os ensaios relativos ao 

enchimento do autoclismo são significativamente superiores aos restantes (i.e., 9,8 e 13,7 m 

para Tub_3 e Tub_4, respectivamente). Como existe alguma incerteza quanto ao caudal de 

enchimento do autoclismo, dado que varia à medida que o flutuador vai subindo e fechando a 

válvula de controlo de caudal, optou-se por desprezar este valor nas conclusões retiradas 

desta calibração. 

� Desprezando os resultados dos ensaios relativos ao enchimento do autoclismo,  os rácios 

entre o comprimento equivalente e comprimento medido em linha recta variam entre 1,45 e 

1,90 e entre 1,33 e 1,56 para as tubagens Tub_3 e Tub_4, respectivamente, com valores 

médios de 1,64 e 1,44 para Tub_3 e Tub_4, respectivamente. Em termos médios, os 

comprimentos equivalentes são 1,5 a 1,6 vezes superiores aos medidos em linha recta.  

DISPOSITIVOS: 

Nó_1 – CX. Cozinha                  Nó_2 - CX. WC comum                 Nó_3 - CX. WC particular                      

Nó_5 – Lava-loiça                      Nó_6 – Máquina de lavar louça     Nó_7 – Maquina de lavar roupa           Nó_8 – Bacia de retrete 

Nó_9 - Bidé                                Nó_10 – Lavatório                         Nó_11 – Banheira                                 Nó_12 – Bacia de retrete 

Nó_13 - Bidé                              Nó_14 - Lavatório                          Nó_15 – Banheira                                 RES_1 – Entrada de água 

RAMAIS DE LIGAÇÃO: 

- Tub_1, Tub_3 e Tub_4 

RAMAIS DE ALIMENTAÇÃO: 

- Tub_5, Tub_6 e Tub_7 (Cozinha) 

- Tub_8, Tub_9, Tub_10 e Tub_11 (WCcomum) 

- Tub_12, Tub_13, Tub_14 e Tub_15 (WCparticular) 
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Quadro 5.2 - Calibração do modelo de simulação da rede de água fria para abertura dos dispositivos da casa de 

banho comum de acordo com a metodologia apresentada (Passos i-v) 

Passo (i) (ii) (iii) (iv) (v) 

Ensaio Nó com consumo 
Caudal 
(l/s) 

H1 
(m) 

Lequiv (m) 
Tub_3  

Erro abs. 
εεεεa(m) 

Erro relat. 
εεεεr  

Lequiv /L 
(L=4,8) 

01  
torneira do  
lavatório 

Nó_10 0,157 37,88 8,4 -0,01 0,38 1,90 

03  
chuveiro da  

banheira 
Nó_11 0,199 37,38 7,0 -0,02 -0,06 1,58 

04  
torneira da  
banheira 

Nó_11 0,217 37,73 6,4 0,01 0,03 1,45 

07  
enchimento  
autoclismo 

Nó_8 0,166 37,65 9,8 -0,02 -0,06 2,22 

Quadro 5.3 - Calibração do modelo de simulação da rede de água fria para abertura dos dispositivos da casa de 

banho privada de acordo com metodologia apresentada (Passos i-v) 

Passo (i) (ii) (iii) (iv) (v) 

Ensaio Nó com consumo 
Caudal 
(l/s) 

H1  
(m) 

Lequiv da 
Tub_4 (m) 

Erro abs. 
εεεεa(m) 

Erro relat. 
εεεεr  

Lequiv /L 
(L=6,23m) 

08  
torneira do  
lavatório 

Nó_14 0,196 38,16 8,3 -0,02 -0,06 1,33 

10 
chuveiro da  

banheira 
Nó_15 0,229 37,31 9,7 0,01 0,03 1,56 

12  
enchimento  
autoclismo 

Nó_13 0,166 37,55 13,7 0,01 0,03 2,20 

 

Esta calibração efectuada com ensaios realizados em diferentes dispositivos de utilização permitiu 

verificar que, em termos médios, os comprimentos equivalentes são superiores em cerca de 50% aos 

comprimentos medidos em linha recta. Neste contexto, procedeu-se à correcção de todos os 

comprimentos das condutas de água fria aplicando um factor multiplicativo médio de 1,5 aos 

comprimentos em recta para ter em conta o comprimento real e as perdas de carga localizadas. A 

única excepção é o trecho fictício Tub_1 com 1 m de diâmetro e 0,10 m de comprimento, cujo 

objectivo é apenas ligar o reservatório RES1 à caixa de derivação com perdas de carga desprezáveis.  

Apresenta-se no Quadro 5.4 o resumo das características das tubagens da rede de água fria após a 

calibração. 

A conclusão de que “as condutas têm comprimentos equivalentes 1,5 vezes superiores aos medidos 

em linha recta” é reforçada pelo facto das tubagens (tubos de polietileno reticulado envolvido numa 

manga de protecção, na denominação comum é designado por PEX), no momento da sua colocação 

no local contornarem os pilares e as paredes (em planta), e adicionalmente, na vertical, apresentam 

um troço de ligação aos dispositivos e às caixas de derivação. 

Apresenta-se na Figura 5.4 exemplos da instalação destas tubagens em obra. 
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Quadro 5.4 – Características da rede de água fria após calibração  

Troço 
Nó  

inicial 

Nó 

final 

Comprimento 

equivalente 

[m] 

Coeficiente 

de Hazen-

Williams 

[ m0,37s-1] 

Diâmetro 

interno 
[mm] 

Tub_1 RES1 Nó_1 0,10 1000 

Tub_2 Nó_1 Nó_4 4,3 11 

Tub_3 Nó_1 Nó_2 6,6 11 

Tub_4 Nó_1 Nó_3 9,3 11 

Tub_5 Nó_1 Nó_5 4,5 8 

Tub_6 Nó_1 Nó_6 5,2 8 

Tub_7 Nó_1 Nó_7 6,7 8 

Tub_8 Nó_2 Nó_8 0,8 8 

Tub_9 Nó_2 Nó_9 1,5 8 

Tub_10 Nó_2 Nó_10 2,6 8 

Tub_11 Nó_2 Nó_11 3,5 11 

Tub_12 Nó_3 Nó_12 0,8 8 

Tub_13 Nó_3 Nó_13 1,5 8 

Tub_14 Nó_3 Nó_14 2,6 8 

Tub_15 Nó_3 Nó_15 3,5 

150 

11 

 

 

 
Figura 5.4 - Exemplos de colocação em obra de tubagens para a distribuição de água, 

 em PEX, num apartamento. 
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5.3.2.3 Resultados de simulação 

Apresenta-se na Figura 5.5  um exemplo dos resultados de simulação após a calibração do modelo 

com indicação das pressões nos nós e das velocidades nas condutas. 

     

Figura 5.5 - Ensaio 01 - Resultados do modelo de simulação calibrado:  

pressões nos nós (à esquerda) e velocidades nos troços (à direita). 

5.3.3 Rede de água quente 

5.3.3.1 Metodologia 

Para cada ensaio realizado na rede de água quente, com base no modelo construído (topologia da 

rede e diâmetros, coeficientes de rugosidade e comprimentos equivalentes das condutas após 

calibração da rede de água fria), segue-se a seguinte metodologia de calibração da rede de água 

quente: 

(i) Atribuição de consumo localizado apenas no nó referente ao dispositivo domiciliário 

correspondente ao ensaio respectivo. 

(ii) Atribuição ao nível da água no reservatório RES1 o valor correspondente à cota 

piezométrica medida na torneira da cozinha (i.e., pressão medida acrescida da cota 

geométrica, H1 = p/γ + z). 

(iii) Cálculo da perda de carga total na conduta do esquentador (Tubagem Tub_16) e 

calibração do respectivo coeficiente de perda de carga localizada  K (i.e., loss coefficient 

na tubagem Tub_16), sendo a perda de carga localizada definida por ∆HL = K U2/2g, com 

base na comparação das cotas piezométricas medidas (H2m) e calculadas (H2c) nas 

caixas de derivação das casas de banho (Nó_2 e Nó_3, dependendo do ensaio). 



 

 - 61 - 

(iv) Cálculo dos erros absoluto (εa = H2m - H2c) e relativo (εr = H2m-H2c / H1m-H2m) de 

calibração. 

De salientar que se assumiu na rede de água quente comprimentos equivalentes das tubagens 

correspondente a 1,5 vezes o valor medido em linha recta. Após a calibração do modelo para os 

diferentes ensaios, retiram-se ensinamentos quanto à perda de carga no esquentador. 

5.3.3.2 Calibração da rede de água quente 

Apresenta-se na Figura 5.4 o esquema do modelo matemático da rede de água quente com indicação 

da numeração dos nós e das tubagens. Consideraram-se os comprimentos equivalentes das 

tubagens resultantes da calibração da rede de água fria. A calibração desta rede foi efectuada em 

termos de perda de carga localizada no esquentador (i.e., na tubagem Tub_16) recorrendo aos 

ensaios realizados com base na abertura dos dispositivos de água quente.  

No Quadro 5.5 apresentam-se os resultados da aplicação das diferentes fases de calibração do 

modelo, nomeadamente os consumos nos nós, a cota piezométrica no reservatório RES1, os 

comprimentos equivalentes calibrados, os erros absolutos e relativos de calibração e as perdas de 

carga no esquentador (tubagem Tub_16). 

A análise deste quadro permite concluir que: 

� O coeficiente de perda de carga (K) no esquentador (tubagem Tub_16) é de 150 para os 

ensaios nas torneiras dos lavatórios e de 250 para os ensaios nas torneiras da banheira, com 

erros absolutos inferiores a 0,04 m e erros relativos inferiores a 0,16%.  

� As perdas de carga totais no ramal do esquentador (Tub_16) são da ordem dos  

15-18 m para os ensaios no lavatório e de 23-25 m para os ensaios na banheira. 

A diferença de valores do coeficiente K para os ensaios nas torneiras do lavatório e da banheira 

resulta da existência no esquentador de uma válvula agulha de controlo de caudal (cf. explicado em 

3.3.2). Esta válvula foi regulada (manualmente) numa posição intermédia para deixar passar caudais 

da ordem de 0,135 l/s. Sempre que o dispositivo de utilização (e.g., banheira) permitisse a passagem 

de caudais superiores (i.e., 0,20 l/s para a rede de água fria), esta válvula introduzia uma perda de 

carga localizada adicional por forma a reduzir e controlar o caudal. Como tal, visto que o caudal 

máximo no lavatório (0,16 l/s) é inferior ao da banheira (0,20 l/s), o coeficiente de perda de carga 

localizada no esquentador para manter o caudal constante (0,135 l/s) é inferior para os ensaios no 

lavatório (K=150) ao dos ensaios na banheira (K=250), assim como as respectivas perdas de carga 

totais.   
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Figura 5.4 - Esquema do modelo matemático de simulação da rede de água quente 

Quadro 5.5 – Calibração do modelo de simulação da rede de água quente para abertura dos dispositivos de 

acordo com a metodologia apresentada (Passos i-v). 

Passo (i) (ii) (iii) (iv) (v) 

Ensaio 
Nó com 
consumo 

Caudal  
(l/s) 

H1 
(m) 

Coeficiente 
 perda  

localizada na 
Tub_16, K (-) 

Erro abs. 
εεεεa(m) 

Erro relat. 
εεεεr  

Perda de carga 
Tub_16 (m) 

02  
torneira 

do 
lavatório 

Nó_10 0,132 38,11 156 -0,03 -0,16 15,38 

05  
torneira 

da 
banheira 

Nó_11 0,130 38,01 262 -0,04 -0,14 25,09 

06  
chuveiro 

da 
banheira 

Nó_11 0,135 37,85 230 -0,01 -0,04 23,66 

09  
torneira 

do 
lavatório 

Nó_14 0,147 38,04 147 -0,01 -0,04 18,02 

11 
chuveiro 

da 
banheira 

Nó_15 0,130 38,16 257 0,03 0,11 24,61 

 

RAMAIS DE LIGAÇÃO: 

- Tub_1, Tub_3 e Tub_4 

RAMAIS DE ALIMENTAÇÃO: 

- Tub_5 (Cozinha) 

- Tub_8, Tub_9, Tub_10 e Tub_11 (WCcomum) 

- Tub_12, Tub_13, Tub_14 e Tub_15 (WCparticular) 

- Tub_16 (Junkers, 2007) 

DISPOSITIVOS: 

Nó_1 – CX. Cozinha                  Nó_2 - CX. WC comum                 Nó_3 - CX. WC particular                   Nó_4 - CX. WC comum 

Nó_5 – Lava-loiça                     Nó_8 – Bacia de retrete                 Nó_9 - Bidé                                         Nó_10 – Lavatório                          

Nó_11 – Banheira                     Nó_12 – Bacia de retrete               Nó_13 - Bidé                                       Nó_14 - Lavatório                           

Nó_15 – Banheira                     RES_1 – Entrada de água 
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Após esta calibração, verificou-se que o coeficiente de perda de carga localizada na tubagem Tub_16 

era variável entre 150 e 250 para as manobras de abertura efectuadas, no entanto para ensaios 

efectuados noutros dispositivos (e.g., o bidé), poderá assumir valores diferentes.  

O caudal que passa no esquentador é mantido aproximadamente constante (0,13 l/s), à excepção do 

Ensaio 09, o que leva a supor que o esquentador devesse ser representado no modelo matemático 

através de uma válvula de controlo de caudal (i.e., FCV no EPANET). Deste modo, o parâmetro de 

controlo para simular o funcionamento da referida válvula estaria associado ao caudal de regulação. 

Apresenta-se no Quadro 5.6 o resumo das características das tubagens da rede de água quente após 

a calibração. 

Quadro 5.6 - Resumo dos parâmetros da tubagem Tub_16 após calibração. 

Troço 
Nó  

inicial 
Nó 
final 

Comprimento 
equivalente 

[m] 

Coeficiente 
de Hazen-
Williams 
[m0,37s-1] 

Diâmetro 
[mm] 

Coeficiente de 
perda de carga 

localizada 
( - ) 

Tub_16 Nó_1 Nó_4 2 X 4,3 150 11 

 
Lavatório – 150 
Banheira – 250 

 
 

5.3.3.3 Resultados de simulação 

Apresenta-se na Figura 5.5 um exemplo dos resultados de simulação após a calibração do modelo 

com indicação das pressões nos nós e das velocidades nas condutas. 

 

Figura 5.6 - Ensaio 02 - Resultados do modelo de simulação calibrado:  

pressões nos nós (à esquerda) e velocidades nos troços (à direita) 
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5.4 Validação dos modelos  

Após a construção e a calibração dos modelos matemáticos das redes de água quente e de água fria, 

procede-se à  validação dos mesmos recorrendo a outros ensaios realizados in situ, diferentes dos 

utilizados na calibração. No presente caso, utilizam-se ensaios combinados em diferentes dispositivos 

em simultâneo (cf. Quadro 2.1) – Ensaios 13 e 16. 

5.4.1 Rede de água fria 

Para efectuar a validação da rede de água fria, utiliza-se como base o modelo matemático construído 

e calibrado referente à rede em questão e os ensaios combinados 13 e 16, seguindo-se a seguinte 

metodologia: 

(i) Atribuição de consumos localizados nos nós referentes aos dispositivos domiciliários abertos 

no respectivo ensaio. 

(ii) Atribuição ao nível da água no reservatório RES1 correspondente à cota piezométrica 

medida na torneira da cozinha (i.e., pressão medida acrescida da cota geométrica, 

HRES1=p/γ+z). 

(iii) Cálculo dos erros absoluto (εa = H2m - H2c) e relativo (εr = H2m - H2c / H1m - H2m) de calibração, 

sendo H2m = cotas piezométrica medida (m) e H2c = cota piezométrica calculadas (m) nas 

caixas de derivação das casas de banho (Nó_2 ou Nó_3) 

(iv) Conclusões quanto à correcta construção e calibração do modelo. 

No Quadro 5.7 apresentam-se os resultados da aplicação das diferentes fases de validação do 

modelo, nomeadamente os consumos nos nós, a cota piezométrica no reservatório RES1, os erros 

absoluto e relativos de calibração e um comentário aos resultados dos ensaios. A análise deste 

quadros permite concluir que: 

� O erro absoluto associado ao Ensaio 13 é de 0,02 m c.a. e o relativo está próximo dos 0,17%, 

associado a um comprimento equivalente na tubagem Tub_4 (e.g., WCparticular) igual a 9,3 m, 

correspondente a 1,5 vezes o comprimento medido em linha recta. Este erro é um erro 

mínimo, pelo que se considera que o modelo (i.e., o comprimento equivalente da Tub_4) está 

bem calibrado. 

� O erro absoluto associado ao Ensaio 16 é de -0,36 m c.a. e o relativo é de cerca de -3,62%, o 

que corresponde ao modelo apresentar perdas de carga mais elevadas do que sistema real. 

Este ensaio corresponde igualmente à verificação da calibração da tubagem Tub_4, que, face 

ao erro reduzido, se considera bem calibrada. 

� Em ambos os ensaios os erros de validação são inferiores à precisão do transdutor (i.e., 

0,625 m cf. sub-capítulo 4.3), o que indica que o modelo se encontra bem calibrado. 

Relembra-se que a calibração da rede de água fria tem por base os ensaios efectuados para a 

abertura de um dispositivo de utilização de cada vez, sendo as perdas de carga totais calibradas 
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através do aumento do comprimento das tubagens Tub_3 e Tub_4 (i.e., majorar o comprimento inicial 

de um troço para um comprimento equivalente de tubagem). Este representa as perdas de carga 

contínuas e todas as perdas de carga localizadas entre caixas de derivação (i.e., em curvas e 

acessórios) quando há consumo num único nó. Na validação do modelo todas as tubagens foram 

afectados por um coeficiente Lequiv/L único de 1,5, com incerteza associada às perdas de carga 

localizadas. Neste contexto, uma parte do erro pode estar associada às perdas de carga localizadas 

quando existe mais do que um único dispositivo em funcionamento simultâneo, dado serem diferentes 

das inicialmente estimadas.  

Quadro 5.7 - Validação do modelo de simulação da rede de água fria para os Ensaios 13 e 16 de acordo com 

metodologia apresentada em 5.3.2 (Passos i-v) 

Passo (i) (ii) (iii) (iv) 

Ensaio 
Nós com 
consumo 

Caudais 
(l/s) 

HRES1 =H1 
(m) 

H2m ,H2c 
(m) 

Erro abs. 
εεεεa(m) 

Erro relat. 
εεεεr  

Apreciação 

13  
Abertura e fechamento 
da torneira do lavatório 
- Lv2 - e do chuveiro da 
banheira – Ba2  - água 

fria  (WC particular) 

Nó_14 
 
 

Nó_15 

0,145 
 
 

0,193 

35,98 
23,98 

 
24,00 

-0,02 -0,17 

Erros 
desprezáveis: 

modelo robusto, 
fidedigno e 

compatível com 
o sistema real 

16  
Abertura e fechamento 
de todas as torneiras 

de água fria  
Ba1, Bd1, Lv1, Ba2,Lv2 

Nó_11 
Nó_10 
Nó_09 
Nó_15 
Nó_14 

0,125 
0,115 
0,125 
0,163 
0,134 

28,89 
18,94 

 
19,30 

-0,36 -3,62 

Erros reduzidos: 
modelo robusto, 

fidedigno e 
compatível com 
o sistema real 

 

Apresenta-se na Figura 5.5 e na Figura 5.6 os resultados de simulação do modelo para as condições 

de funcionamento dos Ensaios 13 e 16, respectivamente, com indicação das pressões nos nós e das 

velocidades nas condutas. 

   

Figura 5.5 - Ensaio 13 - Resultados do modelo de simulação calibrado:  

pressões nos nós (à esquerda) e velocidades nos troços (à direita) 
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Figura 5.6 - Ensaio 16 - Resultados do modelo de simulação calibrado:  

pressões nos nós (à esquerda) e velocidades nos troços (à direita) 

 

5.4.2 Rede de água quente 

No processo de validação da rede de água quente, verificou-se que o esquentador para pequenos 

caudais resultantes da abertura de um único dispositivo de utilização tem um comportamento 

semelhante a uma válvula de controlo de caudal, com perda de carga localizada variável. No entanto, 

para os ensaios correspondentes à abertura de dois e de cinco dispositivos (Ensaios 14 e 15, 

respectivamente), o esquentador apresentava um comportamento diferente e não reprodutível pela 

referida válvula. Deste modo, não foi possível efectuar a validação do modelo, tendo-se calculado de 

novo os coeficientes de perda de carga no esquentador (K) por forma a compreender melhor o seu 

comportamento. 

No Quadro 5.8 apresentam-se os resultados nas novas calibrações de validação do modelo (seguindo 

a metodologia apresentada em 5.3.3.1). A análise destes resultados permite concluir que: 

� Para o  Ensaio 14 o esquentador introduz uma perda de carga localizada elevada (30,94 m), 

através do fechamento parcial da válvula de regulação por forma a manter o caudal (i.e., 

0,125 l/s) tão próximo quanto possível do valor de regulação (i.e., 0,135 l/s). O coeficiente de 

perda de carga localizada, K, que simula as perdas totais no esquentador (i.e., contínuas e 

localizadas nas válvulas de controlo de caudal e de arranque do piloto), é, neste caso, igual a 

348. 

� Para o Ensaio 15, a perda de carga no esquentador é elevada (i.e., 31,09 m ), contudo, a 

válvula de controlo de caudal deixa de actuar (estado passivo), passando no esquentador um 

caudal próximo da sua capacidade máxima (11 l/min, i.e., 0,183 l/s). Neste caso, o coeficiente 
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K, igual a 145, é muito inferior ao obtido no ensaio anterior, assim como ao dos restantes 

ensaios, comprovando a hipótese de que a válvula de regulação de caudal está “totalmente 

aberta”. Este ensaio corresponde à perda de carga máxima no esquentador.  

Quadro 5.8 - Validação do modelo de simulação da rede de água fria para os Ensaios 14 e 15  

Ensaio 
Nós com 
consumo 

Caudais  
 (l/s) 

HRES1 
(m) 

 
H2m , H2c 

(m) 

Coeficiente 
 perda 

localizada na 
Tub_16, K (-) 

Erro 
abs. 
εa(m) 

Erro 
relat. 
εr  

Perda de 
carga em 
Tub_16, 

H1m-H2m 
14  

Abertura e 
fechamento da 

torneira do 
lavatório - Lv2 - 
e do chuveiro 
da banheira – 
Ba2 - de água 

quente- 
WCparticular 

Nó_14 
 

Nó_15 
 

(Total = 

0,054 
 

0,071 
 

0,125) 

38,04 
3,57 

 
3,59 

348 -0,02 -0,06 30,94 

15  
Abertura e 

fechamento de 
todas as 

torneiras de 
água quente 
- Ba1, Bd1, 

Lv1, Ba2, Lv2 

Nó_11 
Nó_10 
Nó_09 
Nó_15 
Nó_14 
(Total = 

0,027 
0,029 
0,015 
0,032 
0,092 
0,195) 

38,40 

 
 

1,39 
 

1,31 145 0,08 0,22 31,09 

 

 

Apresenta-se na Figura 5.7 as variações da cota piezométrica medida na caixa de derivação da casa 

de banho H2m, coeficiente K e perda de carga total no esquentador com o caudal para cada um dos 

ensaios efectuados na rede de água quente. Verifica-se que: 

� Em todos os ensaios (à excepção do Ensaio 15), o caudal que passa no esquentador é 

praticamente constante, variando o coeficiente de perda de carga (K) e a perda de carga total. 

� Para os ensaios realizados para a abertura do lavatório (e.g., Ensaio 02 e 09), o coeficiente K 

é da ordem de 150 e para a abertura da banheira é de 250 (e.g., Ensaio 05, 06 e 11). 

� O esquentador consegue limitar o caudal ao de regulação até uma utilização máxima de dois 

dispositivos, no entanto, para a abertura de cinco dispositivos verifica-se que este ultrapassa o 

valor de regulação. 

� Para cinco dispositivos, o caudal que passa corresponde à abertura total da válvula de 

regulação de caudal atingindo a capacidade máxima do esquentador. 

� A perda de carga no esquentador foi calibrada pelo coeficiente de K na respectiva tubagem, 

sendo este inversamente proporcional ao caudal de passagem. 
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Figura 5.7 - Variação da cota piezométrica na caixa de derivação da casa de banho com o caudal (à esquerda, 

em cima); variação do coeficiente de perda de carga localizada no esquentador com o caudal (à direita, em 

cima); e variação da perda de carga localizada no esquentador com o caudal (em baixo). 

Apresentam-se nas Figura 5.8 e 5.9 os resultados de simulação do modelo para as condições de 

funcionamento dos Ensaios 14 e 15, respectivamente, com indicação das pressões nos nós e das 

velocidades nas condutas. Como se pode observar atingem-se pressões muito próximo da pressão 

atmosférica. 

 

Figura 5.8 - Ensaio 14 - Resultados do modelo de simulação calibrado:  

pressões nos nós (à esquerda) e velocidades nos troços (à direita). 
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Figura 5.9 - Ensaio 15 - Resultados do modelo de simulação calibrado:  

pressões nos nós (à esquerda) e velocidades nos troços (à direita) 

 

5.5 Conclusões 

No presente capítulo foi efectuada a concepção e calibração dos modelos matemáticos da rede de 

água fria e da rede de água quente utilizando o programa de cálculo EPANET e tendo por base os 

ensaios efectuados in situ com a abertura, caso a caso, de diferentes dispositivos de utilização 

(Capítulo 4). A calibração da rede de água fria consistiu na determinação do comprimento equivalente 

(Lequiv) das tubagens Tub_3 e Tub_4, tendo-se obtido um valor médio de Lequiv igual a 1,5 vezes o 

comprimento medido em linha recta. Na calibração da rede de água quente, assumiram-se todos os 

pressupostos da rede de água fria após calibração, tendo-se calibrado apenas o coeficiente de perda 

de carga localizada (K) no esquentador. Obtiveram-se coeficientes K iguais a 150 para os ensaios 

relativos à abertura dos lavatórios e iguais a 250 para os relativos à banheira. 

Procedeu-se à validação da rede de água fria recorrendo a ensaios combinados (em vários 

dispositivos em simultâneo) e adoptando como comprimento de todos os troços 1,5 vezes o seu 

comprimento medido em linha recta. Verificou-se que os erros de validação são inferiores 4%, o que 

leva a concluir que os comprimentos adoptados simulam com exactidão o comportamento real do 

sistema de distribuição de água. O valor adoptado na majoração (1,5) está associado às perdas de 

carga contínuas e localizadas que existem nas condutas (e.g., curvas e acessórios de ligação, à 

excepção do esquentador, no ultimo caso). 

Não foi possível efectuar a validação do modelo da rede de água quente dado o comportamento do 

esquentador ser diferente do de uma válvula de controlo de caudal (simulada pelo EPANET) quando 

se procede à abertura de mais do que um dispositivo. A perda de carga no esquentador foi calibrada 

novamente, verificando-se que o coeficiente de perda de carga é inversamente proporcional ao caudal 

de passagem: para o caudal máximo (0,195 l/s), esse coeficiente é da ordem de 150 (i.e., perda de 
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carga localizada máxima com caudal igual à capacidade do esquentador) e para o caudal de 

regulação (i.e., 0,135l/s), o coeficiente varia entre 150 e 350. 

 No presente caso, comportamento hidráulico do esquentador pode ser representado por uma válvula 

de controlo de caudal e por uma perda de carga localizada com um coeficiente K igual a 150. Este 

coeficiente K=150 traduzirá todas as perdas de carga contínuas e localizadas no esquentador para a 

situação de válvula de controlo de caudal totalmente aberta. O modo de funcionamento do 

esquentador é o seguinte: (i) válvula de controlo de caudal em funcionamento (estado activo) para um 

caudal intermédio igual ao de regulação 0,135 l/s, para as manobras de abertura simultânea de 1 ou 2 

dispositivos de utilização; ou (ii) válvula de controlo de caudal totalmente aberta (estado passivo) para 

a abertura de mais do que 2 dispositivos de utilização. 
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6 AVALIAÇÃO DA PRÁTICA ACTUAL  

6.1 Metodologia 

A prática actual de dimensionamento das redes domiciliárias vai ser efectuada com base nas 

medições in situ e nos modelos de simulação, em termos de diferentes parâmetros. Esta análise foi 

estruturada em duas fases distintas: 

Fase I – Comparação dos parâmetros de projecto com os valores reais (única para ambas as redes) 

� Comparação de diâmetros e caudais de projecto com os diâmetros instalados e os caudais 

medidos (para dispositivos únicos). 

� Comparação entre os caudais de projecto (caudais mínimos dos dispositivos de utilização 

afectados dos respectivos coeficientes de simultaneidade) com os caudais medidos nos 

ensaios combinados. 

� Comparação entre os pressupostos de projecto associados às perdas de carga totais nas 

tubagens e os resultados da calibração dos modelos (i.e., comprimentos reais vs. 

comprimentos calibrados). 

� Comparação dos pressupostos de projecto associados à perda de carga no esquentador com 

os valores medidos. 

Fase II – Comparação dos parâmetros de projecto com os valores resultantes das simulações para 

cada uma da redes domiciliárias (4 simulações) 

� Cálculo das velocidades nas tubagens e das pressões nos nós de consumo usando o caudal 

de dimensionamento no modelo calibrado (consumo máximo), e o valor da pressão disponível 

à entrada no apartamento, admitindo que está garantido junto ao contador a pressão de 38 

mc.a.. 

� Repetição das simulações anteriores mas alterando no modelo os diâmetros para os valores 

calculados em projecto obtidos em 3.5, os quais diferem dos reais. 

6.2 Comparação dos parâmetros de projecto com os valores reais 

6.2.1 Diâmetros e caudais de projecto 

Numa primeira fase, compararam-se os diâmetros nominais (DN) obtidos em projecto, com base no 

critério das velocidades, e os diâmetros reais instalados no sistema. Apresentam-se no Quadro 6.1, 

os diâmetros nominais obtidos segundo os quatro critérios analisados, calculados no Capítulo 3  

(cf. Quadro 3.3), assim como os diâmetros existentes no sistema . Verifica-se que: 

� Os diâmetros nominais reais são iguais aos de dimensionamento obtidos pelo Critério I 

apenas para os troços de menor diâmetro (DN12), mais concretamente nos ramais de 

alimentação do lavatório, do bidé e do autoclismo das duas casas de banho (i.e., Tub_14, 

Tub_10, Tub_13, Tub_9, Tub_12 e Tub_18). 
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� Para os restantes critérios de dimensionamento (II, III e IV), os diâmetros nominais obtidos 

são sempre superiores aos reais em todos os troços. 

� Na generalidade, os diâmetros nominais são inferiores ou iguais aos obtidos em projecto. 

O facto dos diâmetros nominais reais serem inferiores ou iguais aos de dimensionamento obtidos por 

qualquer um dos quatro critérios indicia que a maioria dos troços da rede domiciliária se encontram 

subdimensionados à luz dos critérios actuais de projecto (i.e., apresentam velocidades excessivas 

para o caudais de dimensionamento); como consequência, ocorrem elevadas velocidades e elevadas 

perdas de carga nas condutas e as pressões nos dispositivos são inferiores às de conforto mínimo. 

Quadro 6.1 - Comparação entre os diâmetros nominais obtidos no  

dimensionamento das tubagens e os diâmetros reais instalados no apartamento. 

DN de dimensionamento 
(Baptista, 1994a) 

Critério 
Troço 

I II III IV 

DN Real 
[mm] 

 

4.4 - Tub_15 20 20 20 20 16 

4.3 - Tub_14 12 16 16 16 12* 

4.2 - Tub_13 12 16 16 16 12* 

4.1- Tub_12 12 16 16 16 12* 

4 - Tub_4 25 25 25 25 16 

3.4 - Tub_11 20 20 20 20 16 

3.3 -Tub_10 12 16 16 16 12* 

3.2 - Tub_9 12 16 16 16 12* 

3.1 - Tub_8 12 16 16 16 12* 

3 - Tub_3 25 25 25 25 16 

2.4 - Tub_7 20 20 20 20 12 

2.3 - Tub_5 16 20 20 20 12 

2.2 - Tub_6 20 20 20 20 12 

2.1 - Tub_2 25 32 32 32 20 

1 - Tub_1 32 32 32 40 25 

Nota: * Diâmetros existentes iguais aos de dimensionamento em pelo menos 

de acordo com o Critério I. 

 

Procedeu-se igualmente à comparação dos caudais mínimos de projecto para os dispositivos de 

utilização das casas de banho (cf. Quadro 2.2) com os caudais máximos obtidos na sequência dos 

ensaios efectuados. Apresentam-se os resultados no Quadro 6.2. Verifica-se que: 

� Os caudais máximos medidos nas banheiras na rede de água fria (0,217 e 0,229 l/s) e na 

rede de água quente (0,130 l/s para as duas WC) para todos os ensaios efectuadas são 

inferiores aos caudais mínimos regulamentares (0,25 l/s). 

� Os caudais máximos medidos nos lavatórios na rede de água fria (0,157 e 0,196 l/s) e nos 

autoclismos (0,166 l/s) são superiores aos caudais mínimos regulamentares (0,10 l/s). 

� Os caudais máximos medidos nos lavatórios na rede de água quente (0,132 e 0,147 l/s) são 

superiores aos caudais mínimos regulamentares (0,10 l/s). 
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Em suma, os caudais reais de alimentação das banheiras das duas casas de banho são inferiores aos 

mínimos regulamentares para as redes de água quente e fria, o que significa que estes caudais não 

garantem o conforto pretendido na utilização deste dispositivo. No entanto, nos restantes dispositivos 

os caudais máximos observados são superiores aos mínimos de projecto, o que se traduz na 

existência potencial para aplicação de medidas complementares para a redução de caudais de acordo 

com o PNUEA (2001). 

Quadro 6.2 - Comparação entre os caudais mínimos aplicados no dimensionamento das tubagens  

e os caudais máximos medidos nos dispositivos 

Caudal de projecto 
(D.R.23/95, 1995) 

Caudal medido 
(máximo) 

Dispositivo 

Qmin  
(l/s) 

Qagua fria (l/s) 
Qagua quente 

(l/s) 

Nó_11 - Banheira 0,25 0,217 0,130 

Nó_10 -  Lavatório 0,10 0,157 0,132 

Nó_8 - Autoclismo 0,10 0,166 --- 

Nó_15 -  Banheira 0,25 0,229 0,130 

Nó_14 -  Lavatório 0,10 0,196 0,147 

 Nó_12 - Autoclismo 0,10 0,166 --- 

 

6.2.2 Caudais de simultaneidade  

Nos Quadro 6.3 e 6.4 apresentam-se os valores dos caudais medidos nos ensaios combinados (Qreais) 

e os caudais de projecto (Qdim) obtido pelo Critério I, referentes aos mesmos troços (cf. Quadro 3.4), 

para os Ensaios 13 e 16, respectivamente. Estes valores referem-se apenas à rede de água fria. 

Incluem-se, também, nestes quadros os valores dos caudais de simultaneidade calculados para o 

número de dispositivos de cada ensaio (Q’). Verifica-se que: 

� Os caudais medidos no Ensaio 13 aproximam-se bastante do caudal de dimensionamento do 

troço respectivo, sendo que o caudal medido na tubagem Tub_3 ao ser superior ao caudal de 

dimensionamento resulta num aumento as perdas de carga previstas nesse troço. 

� No Ensaio 16, verifica-se que os caudais medidos nas tubagens Tub_1 e Tub_4 são 

superiores aos caudais de dimensionamento e de simultaneidade aumentando as perdas de 

carga nesses troços.  

Quadro 6.3 - Comparação entre os caudais medidos no Ensaio 13 e  

o respectivo caudal de dimensionamento. 

Ensaio 13 

Caudais  
de projecto 

Caudal de 
simultaneidade 

Troço Qreals (l/s) 

(Caudal 
medido) Qmax (l/s)* Qdim (l/s) Q' (l/s) 

3 - Tub_3 0,338 0,55 0,318 0,350 

1 - Tub_1 0,338 1,65 0,522 0,350 
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Quadro 6.4 - Comparação entre os caudais medidos no Ensaio 16 e  

o respectivo caudal de dimensionamento. 

Ensaio 16 

Caudais  
de projecto 

Caudal de 
simultaneidade 

Troço Qreal (l/s) 

(Caudal 
medido Qmax(l/s)* Qdim (l/s) Q' (l/s) 

4 - Tub_4 0,402 0,55 0,318 0,350 

3 - Tub_3 0,259 0,55 0,318 0,318 

1 - Tub_1 0,661 1,65 0,522 0,40 

Nos Quadro 6.5 e 6.6 sintetizam-se os mesmos caudais apresentados nos  dois quadros anteriores para a rede 

de água quente. Verificam-se que para ambos os ensaios o caudal medido é inferior ao caudal de 

dimensionamento o que representa um dimensionamento eficiente dos diâmetros nominais desta rede. 

Quadro 6.5 - Comparação entre os caudais medidos no Ensaio 14 e  

o caudal do respectivo dimensionamento. 

Ensaio 14 

Caudais  
de projecto 

Caudal de 
simultaneidade 

Troço Qreal (l/s) 

(Caudal 
medido) Qmax (l/s)* Qdim (l/s) Q' (l/s) 

3 - Tub_3 0,125 0,55 0,318 0,350 

1 - Tub_1 0,125 1,65 0,522 0,350 

Quadro 6.6 - Comparação entre os caudais medidos no Ensaio 15 e 

o caudal do respectivo dimensionamento 

Ensaio 15 

Caudais  
de projecto 

Caudal de 
simultaneidade 

Troço Qreal (l/s) 

(Caudal 
medido Qmax(l/s)* Qdim (l/s) Q' (l/s) 

4 - Tub_4 0,071 0,55 0,318 0,350 

3 - Tub_3 0,124 0,55 0,318 0,318 

1 - Tub_1 0,195 1,65 0,674 0,400 

Nota: Qmax contabiliza todos os dispositivos de utilização e representa o caudal total que passa no troço 

Note-se que os caudais medidos na rede de água quente são inferiores aos caudais medidos na rede 

de água fria, sendo que a diferença destes ensaios deve-se à existência do esquentador na rede de 

água quente, que controla o caudal que passa e diminui ,consequentemente, a pressão disponível na 

rede de água quente. 

6.2.3 Pressupostos de projecto associados às perdas de carga totais  

Passou-se à análise dos pressupostos de projecto relativos ao cálculo das perdas de carga. No 

Quadro 6.7 apresentam-se os valores dos comprimentos utilizados no dimensionamento das 

tubagens e os comprimentos equivalente calibrados no modelo.  

Os comprimentos de projecto correspondem aos comprimentos medidos em curva (Lproj) e foram 

afectados, para efeito de cálculo de perdas de carga localizadas e erros associados ao comprimento, 

de um factor de 1,2 originando os comprimentos majorados (Lmaj). Os comprimentos calibrados (Lequiv) 

correspondem a 1,5 vezes o comprimento medido em linha recta (Lrecto).  Verifica-se que: 



 

 - 75 - 

� Em projecto, admitiram-se perdas de carga localizadas da ordem dos 20%, verificando-se nas 

medições que em média estas corresponde a 30%. 

� No entanto, em cerca de metade dos troços da rede (7 troços), as perdas de carga calibradas 

correspondem a um aumento de 50% em relação ao comprimento medido em curva, estando 

muito aquém do pressuposto de 20% admitido em projecto. 

� Em quatro troços da rede, as perdas de carga localizadas correspondem a 25% do  

comprimento de projecto, sendo quase da mesma ordem de grandeza dos 20%. 

� No restantes troços, o coeficiente (Lequiv – Lproj) / Lproj apresenta valores negativos ou da ordem 

dos 10%. 

Dado que na maioria dos troços o coeficiente de majoração calibrado é superior ao de projecto, é 

de esperar que as perdas de carga reais nas condutas sejam superiores às consideradas em 

projecto. Como recomendação, dever-se-ia admitir o valor das perdas de carga localizadas igual a 

pelo menos 30% do valor das perdas de carga continuas. 

Quadro 6.7 - Comparação entre os comprimentos adoptados no modelo e os utilizados no dimensionamento. 

Comprimentos (m) 

Comprimentos admitidos Comprimentos calibrados Troço 

Lproj Lmaj =1,2.Lproj Lrecto Lequiv =1,5.Lrecto 

 
(Lequiv – Lproj) / Lproj 

4.4 - Tub_15 2,8 3,3 2,3 3,5 +25% 

4.3 - Tub_14 2,0 2,4 1,7 2,6 +30% 

4.2 - Tub_13 1,4 1,7 1,0 1,5 +9% 

4.1- Tub_12 0,5 0,6 0,5 0,8 +50% 

4 - Tub_4 7,4 8,9 6,2 9,3 +26% 

3.4 - Tub_11 2,8 3,3 2,3 3,5 +25% 

3.3 -Tub_10 2,3 2,8 1,7 2,6 +11% 

3.2 - Tub_9 1,4 1,7 1,0 1,5 -23% 

3.1 - Tub_8 0,5 0,6 0,5 0,8 +50% 

3 - Tub_3 6,8 8,2 4,4 6,6 -3% 

2.4 - Tub_7 4,5 5,4 4,5 6,7 +48% 

2.3 - Tub_5 3,5 4,2 3,5 5,2 +48% 

2.2 - Tub_6 3,1 3,7 3,0 4,5 +46% 

2.1 - Tub_3 2,8 3,3 2,8 4,3 +53% 

1 - Tub_2 9,6 11,6 9,7 14,5 +51% 

Média 30% 

 

6.2.4 Pressupostos associados à perda de carga no esquentador 

No Quadro 6.8, sintetizam-se os valores da perda de carga localizada nos ensaios referentes à água 

quente (cf. Quadro 4.3), que representam a perda de carga localizada no esquentador. Encontra-se 

também o valor admitido da perda de carga localizada no esquentador no dimensionamento efectuado 

no Capítulo 3. Verifica-se que: 
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� A perda de carga máxima no esquentador observada nos ensaios é de 31,1 m e refere-se à 

abertura de todos os dispositivos de água quente em simultâneo. 

� A perda de carga mínima no esquentador obtida nos ensaios é de 15,4 m e refere-se à 

abertura da torneira da água quente na casa de banho comum. 

� Os valores da perda de carga localizada no esquentador observados representam 1,5 a 3 

vezes o valor admitido no dimensionamento (i.e., 10 m). 

Em síntese, o valor de projecto da perda de carga localizada no esquentador é muito inferior ao valor 

obtido com base nas medições. Como consequência, a pressão na rede de água quente deverá ser 

significativamente  inferior à de projecto. 

Como recomendação sugere-se a consideração em projecto de uma perda de carga localizada no 

esquentador de pelo menos 20 a 30 m. 

Quadro 6.8 - Comparação entre a perda de carga localizada admitida em projecto  

e a perda de carga obtida nos ensaios 

Perda de carga  
no esquentador ∆∆∆∆Hloc (m) 

Ensaio 

Projecto Medida 

02 15,4 

05 25,1 

06 23,7 

09 18,0 

11 24,6 

14 30,9 

15 

10 

31,1 

 

6.3 Comparação dos parâmetros de projecto com os valores resultantes das 

simulações 

6.3.1 Simulação dos caudais de projecto  na rede de água fria existente 

De acordo com a metodologia apresentada procede-se à comparação dos resultados do modelo 

matemático com os pressupostos e valores de projecto. Na Figura 6.1 representam-se os consumos 

de água nos dispositivos de utilização e o respectivo caudal de dimensionamento (Qdim), de acordo o 

Capítulo 3. Apresentam-se na Figura 6.2 os resultados da simulação do modelo matemático da rede 

de água fria para o cenário de funcionamento correspondente ao consumo máximo em todos os 

dispositivos de utilização igual aos caudais mínimos de projecto. De salientar que em troços que 

alimentem, a jusante, mais do que um ramal, fez-se passar apenas o caudal de simultaneidade, 

atribuindo consumos fictícios negativos aos nós intermédios. 
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Figura 6.1 - Representação do consumo nos dispositivos de utilização ( i .e., caudais mínimos  

regulamentares aplicados no dimensionamento cf. Quadro 2.2 ). 

 A esta modelação foi acrescentado o comprimento equivalente (comprimento calibrado i.e., 1,5 Lrecto), 

e a secção real da tubagem entre o RES1 e o Nó_1, que representa o troço compreendido entre o 

contador e a caixa de derivação da cozinha. A pressão no reservatório (RES1) considerada nesta 

simulação corresponde à média dos valores da carga hidráulica medida durante os ensaios (i.e., 39 

m).  

Apresentam-se na Figura 6.2 as pressões obtidas com base na modelação matemática em todos os 

nós da rede assim como as velocidades nas tubagens. Verifica-se que as pressões estão acima dos 

5 mc.a. em todos os pontos do sistema, o que significa que, para os pressupostos iniciais (i.e., 

pressão no RES1 igual a 39 m e os caudais de dimensionamento nos troços cf. Quadro 3.3), estão 

garantidas as condições de abastecimento de caudal necessário para a utilização dos dispositivos.  

As velocidades nas condutas excedem o valor máximo regulamentar de 2 m/s em todos os troços, à 

excepção dos ramais de alimentação do lavatório, do bidé e do autoclismo nas duas casas de banho, 

onde a velocidade é da ordem dos 2 m/s (i.e., 1,99 m/s). Estas velocidades indicam que, à luz critérios 

de projecto actuais, a rede de água fria se encontra sub-dimensionada em termos de diâmetros das 

condutas. Desde que haja uma pressão suficiente nos dispositivos de utilização (superior a 5 m), esta 

velocidade excessiva traduz-se apenas em vibrações, ruídos e variações de pressão mais elevadas 
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no caso do fechamento ou abertura rápido dos dispositivos de utilização; em situação extrema, as 

manobras poderiam levar à rotura das condutas. 

De maneira a avaliar o funcionamento do sistema com os parâmetros calculados no dimensionamento 

preceder-se-á à substituição das secções de todos os troços no modelo matemático, colocando os 

valores calculados dos diâmetros interiores de projecto nas respectivas tubagens. 

                 

Figura 6.2 - Simulação dos caudais de dimensionamento na rede de água fria. 

6.3.2 Simulação dos caudais de projecto na rede de água fria com alteração dos diâmetros  

À luz do dimensionamento actual, os valores obtidos das velocidades nas tubagens da rede de água 

fria representadas na Quadro 6.2 são superiores à velocidade máxima permitida, excedendo os 2 m/s 

na maioria das condutas. Por esse motivo, optou-se por efectuar uma simulação do mesmo cenário 

de consumo (cf. Figura 6.1) mas substituindo os diâmetros existentes no modelo por diâmetros mais 

elevados, correspondentes aos diâmetros internos calculado no dimensionamento do Capítulo 3. 

Apresentam-se na Figura 6.3 os resultados da simulação em termos de velocidades e pressões para 

este novo cenário. Verifica-se que o aumento da secção das condutas provoca a subida generalizada 

da pressão disponível em todos os nós, melhorando significativamente as condições de 

abastecimento de água aos dispositivos de alimentação quando comparados com a situação anterior, 
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em que estão colocados os diâmetros reais da rede. Verifica-se efectivamente que estão garantidas 

as condições regulamentares de pressão nos nós (pressões superiores a 5 m c.a.) e das velocidades 

nos troços (inferiores a 2 m/s), assegurando de forma eficiente o consumo em simultâneo nos 

dispositivos de utilização e a pressão de conforto desejável. Conclui-se que a rede existente está sub-

dimensionada. 

 

Figura 6.3 - Simulação do dimensionamento (caudais e diâmetros) na rede de água fria. 

6.3.3 Simulação dos caudais de projecto  na rede de água quente existente 

A análise da rede de água quente é efectuada de forma análoga à da rede de água fria. Os dados de 

base adoptados na simulação no que se refere às condições de pressão na rede e aos consumo nos 

dispositivos são os mesmos que foram adoptados nas simulações anteriores na rede de água fria 

(i.e., a cota de 39 m no RES1 e caudais de dimensionamento nos nós e nos troços da rede cf. Figura 

6.1).  

A simulação teve por base o sistema construído no Capítulo 5 para a rede de água quente, onde 

todos os troços apresentavam um comprimento igual a 1,5 Lrecto, os diâmetros instalados eram os 

reais e a perda de carga no esquentador era simulada pelo coeficiente de perda de carga na tubagem 
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Tub_16 igual a 150 (i.e., a válvula de regulação de caudal estava no estado passivo, não controlando 

o caudal que passa no esquentador). Este coeficiente caracteriza apenas as perdas de carga 

contínuas e localizadas na tubagem do esquentador e não as introduzidas pelo fechamento da válvula 

de regulação. 

Apresentam-se na Figura 6.4 os resultados da simulação efectuada. Observam-se em todos os nós 

da rede, valores negativos de pressão. Estes valores negativos não são reais traduzindo apenas o 

facto do sistema não ter capacidade de garantir os caudais de dimensionamento (i.e., o consumo em 

simultâneo nos dispositivos de utilização); em termos hidráulicos, o sistema equilibra-se de forma a 

que aos caudais que chegam aos dispositivos corresponda uma pressão nos mesmos quase igual à 

atmosférica. 

Como era de esperar, para os mesmos caudais, a velocidade de escoamento nas tubagens é idêntica 

à da rede de água fria (i.e., superior a 2 m/s),  evidenciando indícios do sub-dimensionamento da rede 

de água quente. 

 

Figura 6.4 - Simulação dos caudais de dimensionamento na rede de água quente. 

6.3.4 Simulação dos caudais de projecto na rede de água quente com alteração dos 

diâmetros  

Procede-se à simulação da rede de água quente substituindo os diâmetros pelos correspondentes aos 

valores de dimensionamento no Capítulo 3 (cf. Quadro 3.3), sendo de esperar melhorias significativas 

na pressão nos nós de consumo e das velocidades nas tubagens. 
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A Figura 6.5 apresenta os resultados do funcionamento da rede de água quente com o consumo em 

simultâneo em todos os dispositivos de utilização, em termos de velocidades nas condutas e pressões 

nos nós. Verifica-se que as pressões em praticamente todos os nós do sistema são positivas, mas 

inferiores a 5 m c.a. o que mostra que, nestas condições, podem não se conseguir garantir os caudais 

de consumo em simultâneo nos dispositivos de utilização. As velocidades de escoamento são, como 

esperado, iguais às da rede de água fria e aos valores obtidos no dimensionamento (Capítulo 3), 

sendo inferiores ao valor máximo regulamentar (D.G.R.N., 1991).    

A presença do esquentador no sistema é determinante na satisfação do consumo em condições de 

conforto mínimo exigido, pelo que deveria ter sido escolhido um esquentador adequado às exigências 

funcionais do sistema. A elevada perda de carga deve-se à capacidade reduzida do esquentador 

(11 l/min), não tendo este potência suficiente para garantir o abastecimento de água quente nas 

condições de simultaneidade de consumo do respectivo dimensionamento.  

 

 

Figura 6.5 - Simulação dos caudais e dos diâmetros de dimensionamento na rede de água quente. 
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6.4 Conclusões 

No presente capítulo efectuou-se uma avaliação da prática actual de dimensionamento para o caso de 

estudo desta dissertação, comparando os parâmetros de dimensionamento com os valores da rede 

real  (caudais, diâmetros e comprimentos) e com os resultantes da simulação do funcionamento do 

sistema através da utilização de um modelo de simulação devidamente calibrado (velocidades e 

pressões).  

Verificou-se que a rede de água fria e de água quente existentes se encontravam significativamente 

sub-dimensionadas com velocidades superiores à máxima regulamentar em ambas as redes e não 

garantindo os caudais mínimos de projecto, no caso da rede de água quente. Para garantir o caudal e 

a pressão desejável, seria necessário aumentar os diâmetros das condutas para os valores obtidos no 

dimensionamento. Nestas circunstâncias, as velocidades nas tubagens seriam inferiores a 2 m/s e as 

pressões nos dispositivos de consumo estariam sempre acima de 5 m c.a., em condições de 

funcionamento simultâneo. No caso particular da rede de água quente, ainda seria necessário que 

fosse escolhido um esquentador com maior capacidade (superior a 11 l/min) para satisfazer as 

necessidades de pressão e caudal mínimos nos dispositivos de utilização, garantindo o conforto 

mínimo exigido. 

Da análise global a este capítulo, conclui-se que as redes de água fria e de água quente instaladas no 

apartamento estão sub dimensionadas e não garantem os caudais mínimos no caso do 

funcionamento em simultâneo dos dispositivos de utilização.  
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

7.1 Síntese do trabalho desenvolvido 

No Capítulo 1 foi efectuado o enquadramento geral do abastecimento predial de água, apresentaram-

se os objectivos propostos e a metodologia seguida, e apresentou-se o conteúdo geral e a estrutura 

desta dissertação. 

O Capítulo 2 apresenta o estado da arte fazendo referência aos principais documentos de apoio ao 

dimensionamento, nomeadamente o Decreto Regulamentar de 23 de Agosto de 1995, o manual dos 

sistemas prediais editado pelo LNEC e o manual de abastecimento de redes prediais da EPAL, SA, 

que surgem como complementos de apoios ao projecto em tudo o que o regulamento for omisso. A 

garantia de pressões mínimas nos dispositivos de utilização e a verificação de velocidades de conforto 

nas tubagens de uma rede domiciliária são as exigências requeridas no dimensionamento. 

Apresentam-se os conteúdos do Programa Nacional Para o Uso Eficiente da Água (PNUEA) e 

sintetizam-se os itens associados à redução do consumo de água na vertente domiciliária. 

Apresentam-se, também, os critérios para a construção do modelo matemático de um sistema em 

pressão com base no programa de cálculo automático EPANET.  

O dimensionamento do caso de estudo foi efectuado no Capítulo 3. Calcularam-se os parâmetros 

necessários para a caracterização do sistema assim como os diâmetros nominais das tubagens para 

as redes de água fria e de água quente, considerando diferentes critérios de cálculo do caudal de 

dimensionamento e níveis de conforto. Verificou-se que os diâmetros nominais obtidos no 

dimensionamento para os diferentes critérios aumentavam com o grau de conforto exigido. Os 

diâmetros reais existentes nas redes de água fria e de água quente são, na generalidade, inferiores 

aos calculados, à excepção dos ramais de alimentação do lavatório, do bidé e do autoclismo que 

apresentam os menores caudais de dimensionamento. 

No Capítulo 4 descreveu-se a campanha de medições efectuada no caso de estudo. Os dados foram 

recolhidos nos ensaios efectuados na rede de água fria e na de água quente, os quais serviram para 

construir e validar o modelo matemático efectuado no Capítulo 5. Observou-se que a perda de carga 

total na rede de água fria é inferior à perda de carga na rede de água quente devido à existência do 

esquentador, o qual apresenta perdas de carga localizadas bastante significativas, sobretudo quando 

há abertura de dois ou mais dispositivos de utilização. Verifica-se que as manobras de abertura e 

fechamento dos dispositivos originam elevadas sobrepressões nas tubagens, inferiores à classe de 

pressão do material, e que dissipam rapidamente devido ao comportamento visco-elástico do material 

das condutas (LNEC, 1983). 

O Capítulo 5 foi dedicado à construção de modelos matemáticos robustos para simular o 

comportamento em regime permanente das redes domiciliárias de água fria e de água quente do 

apartamento em causa. Foram efectuados dois modelos, independentes, um para cada uma das 

referidas redes, utilizando o programa de cálculo automático EPANET. Estes modelos foram 

calibrados com base em ensaios relativos à abertura de um único dispositivo de utilização e validados 

com as medições efectuadas nos ensaios combinados (i.e., abertura de dois ou mais dispositivos). O 
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modelo calibrado para a  rede de água fria representa eficazmente o funcionamento real com erros 

máximos na ordem dos 4% na validação. 

O Capítulo 6 foi dividido em duas partes. Primeiro, efectuou-se a comparação dos parâmetros de 

projecto com os valores reais medidos para as duas redes (água fria e água quente). Posteriormente, 

compararam-se os parâmetros de projecto com os valores resultantes das simulações utilizando os 

modelos matemáticos calibrados com os caudais e os diâmetros calculados no dimensionamento. 

Neste último capítulo, faz-se uma síntese do trabalho desenvolvido, apresentam-se as principais 

conclusões e recomendações obtidas para efeitos de dimensionamento de projectos desta natureza e 

apresentam-se um conjunto de recomendações para trabalhos de investigação a desenvolver no 

futuro sobre este tema. 

7.2 Principais conclusões e recomendações 

O estudo efectuado permitiu obter algumas conclusões sobre o dimensionamento das redes de 

distribuição de água domiciliárias que se sintetizam nos parágrafos seguintes. 

A regulamentação actual (DR 23/95 de 23 de Agosto) estabelece os parâmetros e os critérios gerais 

de dimensionamento das redes prediais de distribuição de água limitando a velocidade nas tubagens 

a valores entre 0,5 e 2 m/s e a pressão nos nós de consumo a valores entre 5 e 60 mc.a.. Até à data, 

existem vários manuais publicados (LNEC and ISA, 2001; EPAL, 2005) que complementam o 

regulamento em outros aspectos importantes (e.g., detalhes construtivos, materiais utilizados, órgãos 

e acessórios), no entanto cabe ao projectista analisar os dados e decidir caso a caso cada pormenor, 

sem nunca deixar de parte as regras do dimensionamento e a boa prática de engenharia. 

Para efectuar o dimensionamento de uma rede de abastecimento domiciliário de águas é necessário 

escolher qual a formulação mais correcta para o cálculo do caudal de dimensionamento, uma vez  

que poderá ser condicionada por condições de conforto que conduzem a diferentes valores de caudal 

e de diâmetros na rede. O Critério I conduz aos menores diâmetros nominais e satisfaz as condições 

de conforto mínimo, garantindo pressões superiores a 5 mc.a. nos dispositivos de utilização para 

velocidades nas condutas inferiores a 2 m/s. 

As medições realizadas permitiram verificar que no fechamento dos dispositivos se atingem pressões 

muito elevadas no interior das condutas com valores máximos medidos na ordem de 134  mc.a. 

devido ao Golpe de Aríete. No entanto, são esperadas pressões mais elevadas nomeadamente junto 

aos dispositivos de utilização mais desfavoráveis (i.e., com maior caudal), em especial nos pisos 

inferiores do edifício, sendo recomendável que se cumpram as normas de segurança e se respeitem 

as classes de pressão dos materiais. 

A calibração do modelo matemático para a rede de água fria permitiu obter um valor médio global 

para o comprimento equivalente das condutas igual a 1,5 vezes o comprimento medido em linha 

recta. Este comprimento equivalente está associado às perdas de carga localizadas e a imprecisões 

no comprimento real das condutas. Quando se compara o referido comprimento com o valor utilizado 

em projecto (i.e., medido “em curva”), verifica-se que o comprimento equivalente excede, em média, 
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em 30% o comprimento das condutas; no entanto, em cerca de metade dos troços da rede, este valor 

aumenta para 50%, estando muito aquém do pressuposto de 20% admitido em projecto de acordo 

com Pedroso (2004). Neste contexto, recomenda-se a majoração das perdas de carga contínuas para 

os comprimentos de projecto, em 30 a 50% para ter em conta as perdas localizadas e outras 

incertezas. 

Na rede de água quente foi adoptado o mesmo valor para o comprimento equivalente das condutas 

não sendo possível efectuar a validação do modelo da rede de água quente dado o comportamento 

do esquentador ser diferente do de uma válvula de controlo de caudal (simulada pelo EPANET) 

quando se procede à abertura de mais do que um dispositivo. De qualquer modo, a perda de carga no 

esquentador foi calibrada, verificando-se que o coeficiente de perda de carga é inversamente 

proporcional ao caudal de passagem: para o caudal máximo (0,195 l/s), esse coeficiente é da ordem 

de 150 (i.e., perda de carga localizada máxima com caudal igual à capacidade do esquentador) e para 

o caudal de regulação (i.e., 0,135l/s), o coeficiente varia entre 150 e 350. 

O comportamento hidráulico do esquentador pode ser descrito por uma válvula de controlo de caudal 

e por uma perda de carga localizada. Este coeficiente traduzirá todas as perdas de carga contínuas e 

localizadas no esquentador. O modo de funcionamento da válvula de regulação de caudal é o 

seguinte: válvula em funcionamento (estado activo) para manobras de abertura simultânea de 1 ou 2 

dispositivos de utilização, sendo o caudal igual ao de regulação, ou válvula totalmente aberta (estado 

passivo) para a abertura de mais do que 2 dispositivos de utilização, com caudal igual à capacidade 

máxima do esquentador. 

Relativamente à comparação entre os resultados dos modelos de simulação e a situação real de 

funcionamento conclui-se que a rede se encontra sub-dimensionada em termos de diâmetros 

conduzindo a velocidade nas tubagens superiores aos regulamentares, a pressões nos dispositivos 

inferiores às mínimas de conforto e a caudais disponíveis inferiores aos mínimos recomendados em 

situação de consumo simultâneo. 

Os resultados permitem avaliar com maior rigor científico o funcionamento hidráulico do sistema de 

distribuição de água do caso de estudo. Em casos correntes de dimensionamento é possível 

aumentar a eficiência do consumo e melhorar a qualidade dos projectos da especialidade. 

7.3 Recomendações para estudos futuros 

O objectivo principal deste trabalho foi alcançado na medida em que os ensaios permitiram avaliar o 

funcionamento da rede para as condições de dimensionamento em simultâneo dos dispositivos de 

utilização instalados no apartamento. No entanto, permanecem questões que não foram abordadas 

neste estudo por razões  diversas e que merecem ser analisadas em estudos futuros. 

Primeiro, nos ensaios realizados, as medições de pressão foram efectuadas em dispositivos de 

utilização sem consumo (o bidé e a torneira da cozinha) por razões de facilidade de instalação dos 

transdutores, e as medições de caudal foram efectuadas nos respectivos dispositivos de utilização. 

Sugere-se que, em trabalhos futuros, se realizem campanhas de ensaios desta natureza, mas 
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efectuando medições simultâneas de caudal e de pressão no próprio dispositivo utilizando um 

acessório de ligação apropriado (e.g., Tê). No entanto, há que ter em conta as distâncias mínimas em 

linha recta para a colocação de transdutores de pressão (i.e., à volta de 5 diâmetros para montante e 

para jusante). 

Este estudo foi efectuado numa rede de material plástico (i.e., polietileno reticulado), podendo, no 

futuro, desenvolver-se uma análise semelhante mas em redes com material de outra natureza (e.g., 

aço galvanizado). Para esses casos, será de esperar a ocorrência de sobrepressões mais elevadas e 

diferentes valores de perdas de carga localizadas.  

Finalmente, esta abordagem poderia ser complementada com a análise de medidas a incorporar nos 

sistemas prediais por forma a melhora o uso eficiente da água (e.g., colocação de válvulas redutora 

de pressão, instalação de redutores de caudal em alguns dispositivos e utilização de máquinas de 

lavar roupa e loiça mais eficientes). Este estudo debruçar-se-ia na análise e avaliação dos critérios de 

dimensionamento com incorporação destas medidas, assim como na avaliação do potencial de 

redução do consumo conseguido com as mesmas.  
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