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Resumo 
A correcta concepção e dimensionamento dos sistemas prediais de drenagem de águas residuais 

domésticas exige o conhecimento abrangente das exigências técnico-regulamentares e da sua 

fundamentação, das tecnologias disponíveis e das metodologias de cálculo adequadas. No entanto, 

apesar da existência de documentos técnicos e regulamentares ou normativos de apoio ao projecto, 

observa-se nestes documentos alguma tendência para simplificar em demasia, o que, sendo útil numa 

primeira fase destinada a garantir que a maioria dos técnicos aplicará correctamente os sistemas, 

conduz, com o tempo, a uma perda de fundamentação teórica associada à dispersão de informação, 

deparando-se os projectistas com dificuldades inesperadas em casos de aplicação mais complexa. 

Nesta dissertação pretende-se reunir a informação necessária ao correcto dimensionamento de uma rede 

de drenagem de águas residuais domésticas, dando-se particular relevância à regulamentação e normas 

vigentes bem como a recomendações de carácter não regulamentar que constituem o conjunto de regras 

de boa arte a dominar pelos profissionais do sector. 

Pretende-se ainda efectuar uma comparação das metodologias de cálculo correntemente adoptadas em 

Portugal com as utilizadas noutros países. Para tal consideram-se: a normalização europeia, a qual deve 

ser adoptada pelos países da União Europeia em eventual combinação com legislação e normas próprias 

desses países; e também os documentos normativos brasileiros, pelo facto de se tratar de um país onde 

os profissionais portugueses vêm actuando cada vez mais, em consequência da presente situação 

económica nacional, e também pelo facto de o Brasil tender a seguir o modelo normativo americano em 

detrimento do europeu. 

 

Palavras-chave: instalações prediais; drenagem de águas residuais domésticas; regras; 

dimensionamento; 
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Abstract 
The proper design and sizing of building drainage systems of domestic waste water requires 

comprehensive knowledge of technical-regulatory requirements and their reasons, of the available 

technologies and methodologies appropriate calculation. However, despite the existence of regulatory or 

normative and technical documents in support of the project, these documents can be observed any trend 

to simplify too much, which, being useful as a first step to guarantee that most properly apply technical 

systems, leading, over time, to a loss of theoretical foundation coupled with the dispersal of information, 

faced the unexpected difficulties with planners in implementing more complex cases. 

In this dissertation is intended to gather the necessary information for the proper sizing of a network of 

domestic wastewater drainage, with particular relevance to the rules and regulations as well as the 

recommendations of non-regulatory nature which constitute the set of rules of good art to master by the 

professionals of the sector. 

It also intends to carry out a comparison of the calculation methodologies currently adopted in Portugal 

with those used in other countries. For such expression: European standardisation, which must be 

adopted by European Union countries in possible combination with specific legislation and standards in 

these countries; and also the Brazilian normative documents, by the fact that the country where the 

Portuguese come professionals acting increasingly as a result of this national economic situation, and 

also by the fact that Brazil tend to follow the American standard model at the expense of Europe. 

 

Keywords: plumbing; domestic waste water drainage; rules; sizing;  
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Simbologia 
Símbolo Grandeza Unidades 

퐴  Área da secção do tubo de fluxo m2 

푐  Coeficiente de simultaneidade Adimensional 

퐶 ,   Coeficiente de evaporação do sifão  mm.m2.(nº 

semanas)-1 

D Diâmetro da tubagem mm 

퐷 ,   Depressão admissível para cada sifão Pa 

퐷 ,  Depressão admissível no sistema Pa 

퐷   Depressão máxima provocada por sifonagem induzida Pa 

퐷  Diâmetro interno da tubagem mm 

DN Diâmetro nominal mm 

퐷   Diâmetro interior do tubo de queda mm 

퐷푈 Unidade de descarga associado aos equipamentos do ramal Adimensional 

퐷   Diâmetro interior da coluna de ventilação mm 

푔  Aceleração gravítica m2/s 

퐻 Altura manométrica m.c.a. 

퐻 ,   Altura de fecho hídrico inicial do sifão mm 

퐻 ,   Perda de altura do fecho-hídrico provocada por auto-sifonagem mm 

ℎ ,  Altura de fecho hídrico perdida por evaporação no sifão mm 

푖 Declive m/m 

퐽  Perda de carga unitária m 

퐾 Coeficiente de rugosidade da tubagem m1/3.s-1 

퐿 Comprimento mm 

퐿   Comprimento da coluna de ventilação m 

푛  Coeficiente de Manning s.m-1/3 
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푝 Pressão Pa 

푄 Caudal m3/s 

푄  Caudal acumulado m3/s 

푄  Caudal de estação elevatória l/s 

푄  Caudal de cálculo m3/s 

푄  Caudal de descarga do equipamento ligado ao ramal de descarga m3/s 

푄  Capacidade hidráulica máxima l/s 

푄   Caudal de escoamento permanente l/s 

푄   Caudal de dimensionamento l/s 

푅  Raio hidráulico m 

푅 ,  Relação entre o volume de entrada e saída do sifão mm 

푆   Secção ocupada pelo caudal de ar m2 

푆   Secção ocupada pelo caudal de esgoto m2 

푆 ,   Sobrepressão admissível no sistema Pa 

푆   Sobreposição máxima no sistema Pa 

푡   Taxa de ocupação % 

∆푡  Duração máxima da exposição à evaporação do fecho hídrico do sifão  semanas 

   

푈 Velocidade de escoamento  m/s 

푣 Velocidade m/s 

푦  Humidade relativa do ambiente % 

푧 Cota geométrica m 

훾  Peso volúmico N/m3 

휏  Tensão de arraste Pa 

휋  Pressão do vapor de água do ar saturado à temperatura ambiente  Pa 
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1 Introdução 
1.1 Motivação e objectivos 
A necessidade de drenar águas residuais domésticas acompanha o ser humano desde há vários 

milhares de anos. Apesar da evolução e implementação dos sistemas prediais de drenagem de águas 

residuais ter sido relativamente lenta, hoje em dia, a instalação destes sistemas nos edifícios é baseada 

na aplicação de documentos técnicos e regulamentares ou normativos de apoio. Infelizmente, como 

muitas vezes acontece, a tendência para simplificar, a qual é útil numa primeira fase destinada a garantir 

que a maioria dos técnicos aplicará correctamente os sistemas, conduz, com o tempo, a uma perda de 

fundamentação teórica associada à dispersão de informação, deparando-se os projectistas com 

dificuldades inesperadas em casos de aplicação mais complexa. 

De facto, a correcta concepção e dimensionamento dos sistemas prediais de drenagem de águas 

residuais domésticas exige o conhecimento abrangente das exigências técnico-regulamentares e da sua 

fundamentação, das tecnologias disponíveis e das metodologias de cálculo adequadas. 

Nesta dissertação pretende-se reunir a informação necessária ao correcto dimensionamento de uma rede 

de drenagem de águas residuais doméstica, dando-se particular relevância à regulamentação e normas 

vigentes bem como a recomendações de carácter não regulamentar que constituem o conjunto de regras 

de boa arte a dominar pelos profissionais do sector. 

Pretende-se ainda efectuar uma comparação das metodologias de cálculo correntemente adoptadas em 

Portugal com as utilizadas noutros países. Para tal consideram-se: 

 A normalização europeia, a qual deve ser adoptada pelos países da União Europeia em eventual 

combinação com legislação e normas próprias desses países; 

 E também os documentos normativos brasileiros, pelo facto de se tratar de um país onde os 

profissionais portugueses vêm actuando cada vez mais, em consequência da presente situação 

económica nacional, e também pelo facto de o Brasil tender a seguir o modelo normativo americano 

em detrimento do europeu. 

 

1.2 Estrutura da dissertação 
Este trabalho encontra-se dividido em seis partes, incluindo a presente introdução onde se apresenta o 

enquadramento e objectivos do trabalho, bem a breve descrição que se segue dos temas abordados em 

cada capítulo: 

 No Capítulo 2 apresenta-se uma pequena descrição cronológica da evolução dos sistemas de 

drenagem de águas residuais, a qual é efectuada numa perspectiva internacional e nacional. 

 No Capítulo 3 descreve-se a constituição das redes prediais de drenagem de águas residuais 

domésticas, enumerando-se os diferentes sistemas de drenagem e respectivos componentes, bem 

como as regras e recomendações relativas à sua instalação. 
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 No Capítulo 4 são apresentados os fundamentos teóricos que servem de base para o 

dimensionamento das redes prediais de drenagem de águas residuais domésticas e os métodos de 

dimensionamento definidos nos documentos regulamentares e normativos considerados. 

 No Capítulo 5 são descritos os materiais correntemente utilizados em instalações prediais de 

drenagem de águas residuais domésticas. 

 No Capítulo 6 é ilustrada a aplicação dos métodos de dimensionamento descritos no capítulo 5 a um 

caso de estudo de modo a efectuar uma comparação de resultados para avaliação preliminar do grau 

de conservadorismo associado a cada método. 

 No Capítulo 7 são apresentadas as conclusões mais significativas deste trabalho e são apontadas 

alguns caminhos para a continuação deste estudo. 
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2 Contexto histórico 
2.1 Evolução histórica dos sistemas públicos de drenagem de águas residuais 

2.1.1 Contexto internacional 
Na tentativa de dominar a natureza e, em particular, as condições de obtenção de água e alimento, as 

populações humanas concentraram-se, historicamente, junto das margens dos rios e das zonas férteis 

circundantes [1]. 

Ainda que as populações pudessem deslocar-se à fonte de água (rios, nascentes ou poços) houve, 

desde logo, um desejo de manipular o curso de água para evitar tais deslocações. A necessidade de 

recolha e condução de águas residuais surgiu mais tarde [1], datando as primeiras evidências neste 

domínio de 4000 a.C., na Mesopotâmia, onde foram descobertos tubos e reservatórios de resíduos, e na 

Suméria, onde se acreditava já (mas numa base supersticiosa e religiosa) na relação da água com as 

doenças e a sua proliferação [2]. Existem também evidências de galerias de condução de esgotos 

construídas na Índia (em Nipur), em 3750 a.C., e de sistemas de drenagem de águas residuais 

construídos no Vale do Indo por volta de 3200 a.C., os quais eram constituídos por canais cobertos de 

tijolo com aberturas que permitiam a sua inspecção [2, 3]. Estas galerias eram já servidas directamente a 

partir de latrinas e banheiras no interior das habitações [2, 3]. Foram também descobertas, no Paquistão, 

caleiras de drenagem nos arruamentos, as quais foram desenvolvidas pela civilização Hindu em 

3000 a.C., apresentando um nível de detalhe que permitia, por exemplo, a adaptação dos colectores para 

utilização de caudais mais reduzidos [4]. Nas cidades de Ur e Babilónia, a civilização Mesopotâmica 

construiu, em 2500 a.C., sarjetas e sumidouros para recolha e condução das águas superficiais a 

colectores de tijolo e asfalto [4]. Em Cnossos, na ilha de Creta, é ainda possível admirar os templos desta 

época, cuja construção revela, além de grandes terraços, a utilização de terracota e pedra para a 

construção de um elaborado sistema de drenagem de águas pluviais e dejectos que eram transportados 

em canais para locais afastados [4]. Em Jerusalém, foi encontrado o primeiro registo, datado de 

1000 a.C., de um sistema separativo de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais cobrindo 

parte da cidade [4]. Na Itália central, na cidade de Marzobotto, a civilização Etrusca implementou, por 

volta de 600 a.C., um sistema de drenagem bem adaptado à topografia do terreno [4]. Entre os séculos 

VII e III a.C., a civilização Grega criou e desenvolveu tecnologias de captação e distribuição de água a 

longa distância, sistemas de captação e condução das águas pluviais para posterior utilização e sistemas 

de eliminação de esgotos [2, 5]. Ainda que filósofos como Hipócrates, Tales de Mileto, Platão, ou 

Aristóteles, os quais contribuíram para o primeiro tipo de regulamentação de águas, não conseguissem 

ainda explicar o ciclo da água ou a movimentação das marés, havia já uma grande preocupação com a 

qualidade da água e a sua conservação, escoamento e renovação [2]. 

A civilização Romana veio abrandar os constantes desenvolvimentos conseguidos pela civilização Grega 

mas também aperfeiçoou e disseminou pelo império as tecnologias dos vários povos que iam sendo 
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conquistados. Em Roma, capital do império, foi criado um complicado sistema de esgotos, cujo colector 

principal (a vermelho na Figura 2.1) é conhecido por "cloaca máxima" [4]. 

 

Figura 2.1 - "Cloaca Máxima" inserida no sistema de drenagem da cidade de Roma [1]. 

 

Esta rede era constituída por canais de pedra que se julga terem, inicialmente, servido para drenagem 

dos pântanos, tendo sido posteriormente adaptados à rede de esgotos por volta de 500 a.C. [6]. 

Na China foram encontradas ruínas, datadas de 200 d.C., que constituem uma importante referência de 

um sistema enterrado de drenagem de águas residuais [4]. Já no século IV d.C., o povo Khmer construiu 

canais de limpeza na cidade de Angkor, cujas ruínas foram descobertas pelo povo do Camboja, tendo 

sido atribuídas, durante muito tempo, a outras civilizações, devido ao seu nível de desenvolvimento [4]. 

Desde então, e principalmente após o avanço dos Bárbaros sobre os Romanos, que deu início à Idade 

Média, observaram-se retrocessos significativos nos sistemas de drenagem de águas residuais, com a 

consequente difusão de epidemias, como a conhecida “peste negra”, que dizimaram populações inteiras. 

O retrocesso foi de tal ordem que, mesmo no século XVII, ainda se considerava que os parasitas e 

diversas doenças existiam em abundância no corpo humano como consequência de transpirações mal 

controladas, podendo ler-se num tratado de higiene da época que “os corpos cacoquímicos com 

abundância de humores ácidos possuem geralmente muitos desses animais” [4]. 

Só entre os séculos XIV e XVIII voltariam a aparecer trabalhos relevantes de drenagem e canalização de 
“águas pestilentas” [4]. O primeiro colector de águas enterrado de Paris data de 1370 (Fosse de St. 

Opportune) [4, 6]. Este colector era conhecido como o “colector de cintura” e descarregava os esgotos no 

rio Sena [4, 6]. Uma vez que a manutenção era insuficiente e que a utilização do sistema era inadequada, 

surgiu, em 1530, à semelhança do que ocorrera em 1500 na Alemanha [7], o primeiro decreto legislativo 

que obrigava os proprietários de edifícios a construírem fossas, passando a ser obrigatório pagar uma 
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taxa de conservação do sistema a partir de 1721 [6]. No século XVII, Henrique VIII, em Inglaterra, em 

consequência dos odores insuportáveis, responsabiliza os proprietários dos edifícios pela limpeza das 

valas de águas residuais abertas [6], aparecendo então o primeiro planeamento de um colector enterrado 

para a cidade de Londres, o qual só viria a ser concretizado no século XVIII [4]. Ainda neste século, em 

1650, foram instaladas latrinas municipais em Gloucester (Inglaterra) [7]. 

O início do século XIX foi marcado por uma evolução tecnológica significativa, com o surgimento do 

abastecimento domiciliário em pressão e com a generalização da instalação de ramais domiciliários de 

águas residuais e de colectores prediais, construídos em barro e grés [4]. Apesar destas evoluções, em 

1815 foi autorizada, em Inglaterra, a descarga de efluentes residuais domésticos nos colectores pluviais, 

o que deu origem, a partir de 1830, à descarga de efluentes domésticos no rio Tamisa. A elevada 

degradação da qualidade da água conduziu a um levantamento desta autorização em 1876 [7]. No final 

do séc. XIX, tem início a utilização do betão simples em colectores de secção circular com capacidade de 

autolimpeza (a qual era valorizada pelos engenheiros desde meados do séc. XIX como factor de redução 

das necessidades de manutenção dos sistemas – o critério da velocidade mínima de escoamento entre 

0,6 e 0,9 m/s foi estabelecido em Londres na década de 1840 com base em ensaios de sedimentação de 

areia em água corrente) [4]. Até então, todos os sistemas tinham de ser providos de capacidade de 

inspecção e limpeza por trabalhadores que nem sempre tinham capacidade de resposta para atender a 

toda a rede devido à expansão da população e das cidades que rapidamente começaram a aumentar a 

sua rede de abastecimento e drenagem. Foi também no séc. XIX que apareceram, em Paris, as primeiras 

técnicas de limpeza das condutas com a utilização de esferas metálicas como as apresentadas na Figura 

2.2 ou com sistemas automáticos de descarga periódica que visavam a limpeza cíclica por arrastamento 

nos colectores [8]. Os britânicos Edwin Chadwick e John Philips foram os principais responsáveis pela 

evolução e divulgação das vantagens dos sistemas de drenagem separativos de águas residuais 

domésticas e pluviais, tendo mesmo proposto uma rede deste tipo para a cidade de Londres em 1849 [4]. 

No entanto, o sistema de drenagem de águas residuais que acabou por ser construído em Londres, entre 

1859 e 1865, foi do tipo unitário, juntando assim águas residuais domésticas e pluviais [4]. Os principais 

motivos de resistência ao sistema separativo foram a falta de experiência do comportamento deste novo 

sistema, a valorização económica de custo de obra e a descrença científica da possibilidade de utilização 

de águas residuais sem diluição prévia da mesma na fertilização agrícola [4]. O sistema unitário, 

projectado por Joseph Bazalgette em 1852 para Londres acabou assim por prevalecer também no resto 

da Europa, continuando a ser utilizado em quase todas as cidades europeias e servindo, hoje em dia, 

quase 70 % da população europeia [4]. Um exemplo é o primeiro grande sistema de colectores 

enterrados de França, o qual foi projectado para Paris, em 1880, por Belgrand [4]. O primeiro plano 

nacional de drenagem de águas residuais surgiu também no séc. XIX, na Alemanha, tendo sido iniciada a 

sua implementação em 1842, na cidade de Hamburgo, com um sistema de drenagem unitário projectado 

por William Lindley (Figura 2.3) [4, 6].  
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Figura 2.2 - Esferas de limpeza das condutas de Paris [8]. 

 

Perante o sucesso do seu projecto, William Lindley tornou-se responsável por projectar a rede de 

drenagem de Sidney uns anos depois de concluído o projecto de Hamburgo [4]. No séc. XIX foram 

construídos sistemas de drenagem em muitas cidades dos diferentes continentes [7]. São exemplos as 

redes de: Montevideo (1854); Rio de Janeiro (1857); Chicago (projectada em 1858); Nova York (1857 a 

1870); S. Paulo (em 1876 foi inaugurado uma rede parcialmente separativa); Lenox e Memphis (redes 

separativas projectadas por Waring e inauguradas até 1879, as quais foram consideradas responsáveis 

pela diminuição drástica do número de casos existentes de surtos de febre-amarela nessas cidades) [4, 

7]. Apesar da existência das redes separativas de Waring, em 1880, Rudolph Hering, em representação 

da Comissão Nacional de Saúde Americana (“U.S. National Board of Health”), visitou a Europa para 

estudar o que se praticava a nível de saneamento urbano, tendo então elaborado um relatório onde 

propunha a utilização de sistemas unitários para as zonas muito urbanizadas ou de maior 

impermeabilização dos solos e de sistemas separativos para as zonas com menor densidade 

populacional ou de maior permeabilidade dos solos, por não se considerar relevante a drenagem das 

águas pluviais considerando que as mesmas seriam absorvidas pelos solos envolventes, devendo, em 

qualquer dos casos, a decisão final ser tomada considerando também critérios económicos e eventuais 

condicionantes locais [4]. Noutros países foi dada prioridade aos sistemas separativos. É o caso do 

Brasil, onde, a partir de 1912, foi instituído o sistema separativo [7]. No entanto, na generalidade dos 

países, as recomendações do relatório de Hering foram seguidas até 1930-1940 por se dar maior 

importância aos gastos à data da construção [4]. Quando por volta de 1930 se começaram, finalmente, a 

efectuar estudos de custo no período de vida útil das construções, o custo de tratamento das águas 

passou a ser considerado, concluindo-se que aumentava significativamente o custo do sistema unitário 

face ao separativo [4]. Este período marca a transição da construção das redes das grandes cidades com 

o sistema unitário para uma crescente utilização do sistema separativo. Ainda assim, só bastante mais 
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tarde seria implementada legislação sobre este aspecto. A título de exemplo, refira-se que as leis 

inglesas de saneamento e saúde pública só foram revistas após a segunda guerra mundial, em 1948, em 

consequência da ocorrência de problemas de saúde provocados pela descarga generalizada das águas 

residuais domésticas na rede de águas pluviais [4]. Aliás, observa-se aqui uma clara diferença entre a 

Europa, onde os sistemas separativos servem cerca de um terço da população, e os maiores países do 

continente americano, onde esta percentagem é muito superior (85 % nos Estados Unidos [4]). 

 

 

Figura 2.3 Plano da rede de drenagem de Hamburgo por William Lindley em 1842 [9].  

 

2.1.2 Contexto português 
Os primeiros registos históricos da preocupação com a drenagem de águas residuais em Portugal 

remontam ao séc. XV, após a ocorrência da peste, quando D. João II mandou limpar os canos que à data 

se destinavam à drenagem das águas pluviais da cidade de Lisboa e onde, sistematicamente, se iam 

acumulando lixo e dejectos [4, 10]. Desde essa altura até 1755 (terramoto de Lisboa), não se registou, 

em Lisboa ou no resto do país, qualquer evolução em relação ao transporte de resíduos das áreas 
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residenciais para outros locais, prevalecendo a expectativa das chuvas para proceder ao transporte e 

lavagem das ruas, as quais se encontravam sistematicamente imundas com os dejectos atirados pelas 

janelas das casas a hora pré-determinada com a conhecida expressão “água vai!”. Assim, em virtude do 

elevado crescimento populacional que se foi verificando na cidade de Lisboa, são recorrentes os registos 

desta época relativos à ocorrência de inundações com águas imundas, em particular nas zonas baixas da 

cidade [11]. No final do séc. XVIII e na primeira metade do séc. XIX, observou-se uma evolução 

significativa, em Portugal, ao nível do ordenamento do território e do planeamento urbano, bem como ao 

nível das próprias construções. Ressano Garcia teve um papel muito importante neste processo, tendo 

projectado, em 1884, com inspiração na corrente higienista de Edwin Chadwick, um sistema unitário em 

malha para drenagem da cidade de Lisboa, o qual descarregava no estuário do rio Tejo. Ainda hoje este 

sistema se encontra em funcionamento especialmente nas áreas mais antigas da cidade de Lisboa [10]. 

Na Figura 2.4 ilustram-se os colectores implantados no projecto de Ressano Garcia [4]. Estes colectores 

são maioritariamente em cantaria, sendo os restantes em alvenaria de tijolo [4]. 

 

Figura 2.4 - Secção-tipo de colectores implantados em Lisboa segundo o projecto de Ressano Garcia em 

1884 [4]. 

 

As más condições de estanquidade e auto-impeza dos colectores levaram a proibições frequentes da 

descarga de águas residuais domésticas nos colectores pluviais, com a consequente necessidade de 

recolha do águas residuais doméstico depositado em recipientes de barro deixados à porta das 

habitações durante a madrugada [4]. Foi já no início do séc. XX que se começaram a utilizar elementos 
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de betão pré-fabricado ou fabricado in-situ com juntas fechadas com argamassa de cimento para garantia 

de estanquidade e auto-limpeza da rede [4]. Ao longo da primeira metade do séc. XX foi sendo 

gradualmente utilizado o grés em substituição do betão [12]. 

Em Portugal, a primeira rede separativa de drenagem de águas residuais foi construída no Porto, na 

década de 1930, com base num projecto de autoria inglesa [4]. Até 1940, este tipo de sistema foi ainda 

alargado a outros núcleos urbanos na região do Porto, sendo Estoril e Cascais os únicos exemplos a sul 

[4]. No período compreendido entre as décadas de 1940 a 1970 procedeu-se à remodelação das redes 

de drenagem de várias localidades, adaptando-as ao sistema separativo. Foi o caso do Barreiro, Beja, 

Viseu, Tomar, Lisboa e Elvas, por exemplo [4]. Também foram construídas redes de drenagem 

separativas totalmente novas em localidades como Almada, Costa da Caparica, Setúbal e Espinho [4]. 

Noutros locais, optou-se por manter o sistema unitário, mas adoptando novos descarregadores de 

tempestade. Nas últimas duas décadas do séc. XX, o maior esforço e investimento incidiu no 

desenvolvimento de sistemas de tratamento de águas residuais (ETAR) [4]. 

Actualmente, os sistemas públicos de drenagem e tratamento de águas residuais em Portugal servem 

cerca de 90 % da população. 

 

2.2 Evolução histórica dos sistemas prediais de drenagem de águas residuais 

2.2.1 Contexto internacional 
Como se referiu anteriormente, as primeiras evidências de sistemas prediais de drenagem de águas 

residuais datam de cerca de 3200 a.C., correspondendo a galerias construídas no Vale do Indo servidas 

directamente a partir de latrinas e banheiras no interior das habitações [2, 3]. Desta data em diante são 

mais frequentes os registos de utilização de tubagens para abastecimento de água, recorrendo a força 

motriz animal ou escrava, como é o caso do palácio do faraó Cheópus, no Egipto, onde por volta de 

2000 a.C. se utilizavam tubagens de cobre [13]. Na mesma época, no palácio real de Cnossos, na ilha de 

Creta, existiam já salas de banho e latrinas [13] com descarga para sistemas de drenagem (Figura 2.5). 

 

  
Figura 2.5 – Banheira e latrina do Palácio real de Cnossos, em Creta. 
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Como se referiu anteriormente, surgem depois registos de sistemas de descarga prediais na antiga 

Grécia, onde Platão implementou a primeira lei que regulamentava a utilização de água, penalizando 

aqueles que intencionalmente lesassem outrém por contaminação das águas captadas das chuvas ou 

recolhidas de fonte [2, 5]. Com a expansão do império Romano, estas instalações foram espalhadas pelo 

extenso território ocupado, havendo registos de que, no século IV d.C., o império Romano dispunha de 

cerca de 850 banhos públicos, 144 latrinas públicas, 15 termas e consumos diários de água estimados de 

750 milhões de litros [13]. 

 

 
Figura 2.6 - Latrina pública romana em Éfeso na Turquia (séc. I d.C.) [13]. 

 

Após a queda do império romano, a regressão civilizacional teve efeitos muito significativos ao nível da 

higiene sanitária, conduzindo à ocorrência de epidemias mortais que surgiram com frequência até ao 

século XVIII, onde muitos consideravam ainda que as instalações sanitárias constituíam algo supérfluo, 

afirmado que “podemos, se quisermos, construir grandes casas de banho, mas a limpeza da nossa roupa 

e a sua abundância vale mais que todos os banhos do mundo” [4]. Apesar de tudo, foi neste século, em 

Londres, que surgiram algumas das evoluções mais significativas, as quais conFiguram o verdadeiro 

início dos sistemas prediais de drenagem de águas residuais domésticas. É o caso da invenção do sifão 

por Cummings, em 1775, como meio de impedimento da passagem de gases oriundo da rede de águas 

residuais para o interior dos edifícios [14]. Esta invenção veio revolucionar as bacias de retrete 

inventadas no séc. XVII por Harrington e melhoradas com a introdução, por Joseh Bramah, do 

descarregador sifonado em 1778 [7, 14]. Assim, no final do séc. XVIII, a higiene sanitária passa a ser 

sinónimo de estatuto social. Foi neste contexto que se construíram no palácio de Versalhes, em França, 

os primeiros compartimentos de banho. Apesar da rápida expansão do novo conceito, a percentagem de 

edifícios com casa de banho não devia ser superior a 10% no início do séc. XIX [1]. 

No século XIX, as tubagens mais utilizadas para a drenagem de águas residuais eram maioritariamente 

de barro e grés. As tubagens de betão, que surgiram, no final do século XIX, como uma alternativa mais 

ecónómica para aplicação a colectores públicos, não apresentavam características adequadas à sua 

utilização no interior dos edifícios. A evolução e o desenvolvimento dos materiais continuaram ao longo 

séc. XX, com o início da comercialização, apenas em 1929, nos EUA, das tubagens de policloreto de 

vinilo (PVC), que actualmente são as mais utilizadas em redes prediais de drenagem de águas residuais. 

O cloreto de vinilo foi sintetizado pela primeira vez,na Alemanha, em 1835, mas só em 1912 foi criado, 
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por Fritz Klatte, um método que permitia a sua produção em maior escala. A produção industrial surgiu 

apenas no final da década de 1920 [1]. 

 

2.2.2 Contexto português 
Durante o séc. XIX, era usual, em Portugal, a colocação de latrinas e urinóis no exterior dos prédios ou 

grupos de prédios, para utilização pública [1]. A instalação das latrinas em edifícios generalizou-se no 

final do séc. XIX, numa fase em que a tecnologia do edifício pombalino, desenvolvida após o sismo de 

1755 começava a deixar de ser aplicada integralmente. Assim os chamados edifícios “gaioleiros” e 

alguns edifícos “de placa” das décadas de 1920 a 1940 (1ª fase do betão armado em Portugal), 

apresentam latrinas junto ao tardoz, muitas das quais foram acrescentadas posteriormente à construção 

dos edifícios, constituindo a única instalação sanitária do fogo [15]. Daqui em diante começam a ser 

correntes as instalações sanitárias no interior dos fogos de habitação, sendo a drenagem efectuada em 

tubos metálicos ou de grés. A utilização do PVC na construção portuguesa apenas se iniciou na década 

de 1960. Uma das razões para a resistência inicial à utilização do PVC era a fraca resistência mecânica 

do material quando comparada com a tubagens metálicas. É por esta razão que os edifícios mais 

relevantes (hospitais, escolas, ou outros edifícios de carácter colectivo) desta época apresentam 

sistemas metálicos de drenagem de águas residuais [2]. Desde essa época, observou-se um crescente 

desenvolvimento dos materiais poliméricos em Portugal, com a introdução do polietileno na década de 

1970, do polipropileno na década de 1980, e das tubagens multicamada (destinada à distribuição de 

água para consumo) desde a década de 1990 [1]. 

Actualmente, de acordo com o Censos 2011, em Portugal, existem apenas cerca de 18.000 habitações 

sem sistema de drenagem de águas residuais, o que corresponde a 0,45 % do total de habitações, 

localizando-se estes casos maioritariamente no Alentejo e Algarve. Existem ainda cerca de 8.000 

habitações sem instalações sanitárias [15]. 

 

2.2.3 Evolução da regulamentação e normalização em Portugal 
Como se descreveu anteriormente, com o passar do tempo tornou-se cada vez mais importante a saúde 

pública, durabilidade, funcionalidade e economia das construções. A descoberta de novos materiais foi 

permitindo novas abordagens para os problemas existentes, trazendo, contudo, novos problemas. Assim, 

a regulamentação do sector tornava-se fundamental. 

Em Portugal, os primeiros regulamentos eram de pequenas dimensões oferecendo, para além de 

restrições de traçado e instalação, regras gerais de dimensionamento que não obrigavam a grandes 

cálculos para a rede de águas prediais, dado o pouco trabalho que se havia desenvolvido nestes 

campos. Pode observar-se, num decreto de 27 de Agosto de 1855, um artigo que, pela primeira vez 

impõe restrições a fábricas e edifícios comerciais. Entre outros artigos, destaca-se o 12º: 
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“As aguas residuaes serão conduzidas para longe, por canalisação especial, impermeável e 

fechada, depois de neutralisadas por processo chimico qualquer, ou ministradas com grande 

quantidade de agua pura; e, se tiverem de ser lançadas n’um rio, desembocarão n’elle em nível 

inferior aos das mínimas aguas.” [1]. 

Esta preocupação levou ao desenvolvimento do Regulamento de Salubridade das Edificações, em 1902, 

que assegurava a funcionalidade das redes através da: 

 Limitação da altura dos prédios relativamente à largura dos arruamentos; 

 Prescrição de dimensões de tubagens (sem necessidade de se efectuarem cálculos, exceptuando 

quando se pretendesse utilizar um diâmetro diferente do regulamentar ou em prédios especiais). 

Nesta época, já se tinha em consideração a necessidade de separar águas limpas e sujas e de garantir a 

ventilação dos tubos de queda por forma a assegurar a manutenção do fecho hídrico. Considerava-se 

também a durabilidade das tubagens colectivas, impedindo-se não só a construção sobre tubagens 

existentes como também a instalação de novas tubagens sob prédios construídos. Quando tal não 

pudesse ser acautelado, tinha que se garantir uma altura mínima acima do limite superior da tubagem, a 

impermeabilização do piso inferior e deveria ser considerada a resistência mecânica da tubagem. O 

Regulamento de Salubridade das Edificações [1] previa já a obrigatoriedade de inspecção de todas as 

tubagens colocadas em obra, nomeadamente em relação à sua perfeição, estanqueidade e 

funcionalidade, com testes de carga antes do seu funcionamento. 

À medida que novos regulamentos foram sendo aplicados, estes viraram-se cada vez mais para uma 

formulação que permitia flexibilizar o dimensionamento. É esta a filosofia do regulamento actualmente em 

vigor (Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e Drenagem de 

Águas Residuais [1]), o qual adquiriu força de lei em 1996 através do Decreto Regulamentar n.º 23, de 23 

de Agosto de 1995. 
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3 Instalação e traçado da rede predial de drenagem de águas 
residuais domésticas 

3.1 Introdução 
A rede predial de drenagem de águas residuais domésticas serve para agrupar e encaminhar estas 

águas residuais desde a sua origem até aos sistemas colectores públicos, os quais reúnem as águas 

residuais dos vários edifícios que servem, transportando-as então até ao destino final, em geral, 

constituído por uma estação de tratamento de águas residuais. 

A execução do projecto de um sistema de drenagem de águas residuais pode ser dividida em quatro 

fases: 

 

1) Avaliação dos dados existentes: 

o Planta do edifício; 

o Projectos de outras 

especialidades; 

o Localização e cota do colector 

público. 

3) Dimensionamento: 

o Determinação de caudais de 

cálculo; 

o Dimensionamento de tubagens, 

instalações e acessórios; 

o Verificação de condições de 

ventilação e autolimpeza.                              

2) Escolha do traçado: 

o Identificação dos aparelhos 

produtores de águas residuais 

o Identificação de 

condicionamentos 

arquitectónicos e estruturais; 

o Localização dos acessórios e 

instalações complementares. 

4) Obra: 

o Instalação da rede; 

o Ensaios de descarga e 

estanquidade; 

o Elaboração de telas finais. 

 

A primeira fase corresponde à recolha de informações sobre o projecto do edifício no qual se procura a 

possível localização da canalização vertical sem criar situações de conflito com os restantes projectos de 

especialidade. Nesta fase deve ser avaliada também a necessidade de recurso a estações elevatórias de 

águas residuais recolhido a cotas baixas. 

A avaliação dos dados existentes, em particular, o projecto de arquitectura do edifício, permite desde logo 

definir, numa segunda fase, o traçado da rede predial de drenagem, o qual poderá depois ser optimizado 

na fase de dimensionamento. É na terceira fase que se define o traçado final da rede, bem com os 

pendentes das tubagens e os seus diâmetros. 

Na fase de obra, a rede é instalada, sendo verificado o seu correcto funcionamento. No final da obra são 

também elaboradas para telas finais, o cadastro da rede predial, visando facilitar futuras intervenções de 

manutenção e inspecção. 
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3.2 Constituição da rede predial de drenagem de águas residuais domésticas 
A rede predial de águas residuais domésticas é constituída por vários elementos, os quais são 

identificados no Quadro 3.1. 

 

Quadro 3.1 - Constituintes de uma rede de drenagem de águas residuais domésticas. 

Constituintes Descrição 

Ramal de 
descarga individual 

ou colectivo 
 Canalização que garante a ligação en tre o aparelho produtor de águas 

residuais ou caixa de reun ião ao tubo de queda ou colec tor p red ia l.  

Ramal de 
ventilação 

 Canalização de fraca pendente que garante o  fecho hídr ico dos sifões 
quando o  mesmo não é garantido por ventilação primária .  

Tubo de queda 
 Canalização ventilada que tem como objectivo o transporte vert ica l 

descendente das águas residuais,  reunindo os ef luentes dos vár ios 
ramais de descarga a si associados. 

Colunas de 
ventilação 
secundária 

 Canalização com o objectivo de complementar a ventilação primária  do 
sistema quando esta for insuf ic iente.  

Câmara de 
inspecção 

 E lemento necessário  à  inspecção e manutenção do  sistema por fo rma 
a assegurar a rápida reposição do func ionamento em caso de fa lha.  

Colector predial 
 Canalização de fraca pendente que reúne o efluente proveniente dos 

tubos de queda e ramais de descarga, conduzindo-o para um novo 
tubo de queda ou a uma câmara. 

Câmara de ramal 
de ligação 

 Câmara geralmente localizada dentro  do limite do lote, com 
capacidade de inspecção, que reúne o águas residuais conduzido 
pelos colectores prediais e permite a ligação ao ramal de ligaç ão. 

Ramal de ligação 

 Canalização destinada a transportar as águas residuais do  edifíc io até 
ao co lector público. Esta ligação, sendo parte integran te da rede 
pública, é executada jun tamente com o edif íc io  pelo proprietár io . Pode 
haver vário s ramais assoc iados ao mesmo prédio  quando este tenha 
grandes dimensões em plan ta, mas não é possível , a montante, reunir 
as águas de outra propriedade. 

Colector público 
 Canalização de carácter público  que reúne os ef luentes das hab itações 

que serve garant indo a correc ta d renagem do sistema até ao  sistema 
de tratamento assoc iado à rede a que está assoc iado. 

Acessórios 
 D ispositivo s que garantem o  correc to funcionamento do sistema de 

drenagem quer no âmbito da utilização, como da manutenção e 
retenção. 
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Na Figura 3.1 apresenta-se um esquema representativo da rede de drenagem de águas residuais 

doméstico desde o sifão até ao colector público, não incluindo a repetição dos vários elementos da rede 

para simplificação da leitura do desenho. 

 

 

Figura 3.1 - Elementos constituintes de um sistema predial de drenagem de águas residuais domésticas 
[15]. 

 

Em casos excepcionais, servindo um reduzido número de fogos e quando não exista sistema público de 

drenagem, o sistema pode ainda terminar em fossa séptica, localizando-se a mesma a jusante da câmara 

correspondente ao número 8 da Figura 3.1. 

 
3.3 Sistemas prediais de condução de águas residuais à câmara de ramal de ligação 
A condução das águas residuais até à câmara de ramal de ligação pode ser efectuada por três sistemas 

distintos, em função da necessidade de elevação do efluente, de modo a garantir o funcionamento 

gravítico do ramal de ligação. 

 

3.3.1 Sistema gravítico 
O sistema gravítico é adoptado quando todas as águas recolhidas se encontram a uma cota superior à 

da soleira da câmara de ramal de ligação. Este sistema encontra-se representado na Figura 3.2 

 

1- Sifão 

2- Ramal de descarga 

3- Tubo de queda 

4- Ramal de ventilação 

5- Coluna de ventilação 

6- Câmara de inspecção 

7- Colector predial 

8- Câmara de ramal de ligação 

9- Ramal de ligação 

10- Colector público 

1 

4 

3 

2 

5 

6 

7 

8 
9 

10 
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3.3.2 Sistema de elevação 
O sistema com elevação, apesar de ser muito raramente utilizado por ser muito dispendioso, é o oposto 

ao sistema gravítico, sendo utilizado quando a cota a que se efectua a recolha do piso mais elevado não 

permite um funcionamento gravítico até ao ramal de ligação. Estas águas serão elevadas por grupos 

elevatórios electromecânicos para um nível que permita efectuar a drenagem por gravidade no ramal de 

ligação, tal como apresentado na Figura 3.3. Neste tipo de sistema, é importante a utilização de uma 

sifonagem invertida que impeça as águas residuais de inverter o escoamento sempre que o grupo 

elevação se encontre desligado. [15] 

 

Figura 3.2 - Sistema gravítico [15]. 

      Figura 3.3 - Sistema de elevação [15]. 

3.3.3 Sistema misto 
O sistema misto é utilizado sempre que haja necessidade de combinação dos dois sistemas 

anteriormente descritos, isto é, quando a recolha de águas residuais é efectuada acima e abaixo do nível 

mínimo que garante a drenagem por forma gravítica no ramal de ligação (Figura 3.4). Este sistema 

necessita, no troço em elevação, de sifonagem invertida de modo a impedir a inversão do sentido de 

escoamento. 
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Figura 3.4 - Sistema de drenagem misto [15]. 

 

3.4 Lançamento na rede pública 
A regulamentação existente [16] valoriza a saúde pública e a manutenção do sistema de drenagem ao 

não permitir o despejo de materiais que, pela sua constituição, danifiquem a rede ou sejam fonte de 

perigo para a população [14]. Assim sendo, é proibido lançar em qualquer rede de drenagem de águas 

residuais as matérias, materiais e efluentes indicados no Quadro 3.2: 

 

Quadro 3.2 - Restrições ao lançamento na rede pública [17]. 

Tipo Descrição 

Matérias 

(fonte: [17]) 

 Explosivas; 
 Inf lamáveis;  
 Com concentração de radioac tividade acima do permit ido pelas en tidades 

competentes; 
 O leosas ou  gordurosas inclu indo o resu ltan te da operação de manutenção 

das câmaras reten toras.  

Materiais 

(fonte: [17]) 

 Entulhos; 
 Areias;  
 C inzas;  
 Quaisquer outras matérias que possam obstru ir ou dan if icar os colectores e  

respectivos acessór ios bem como impedir um correcto processo de 
tratamento de esgotos. 
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Efluentes 

(fonte: [17]) 

 A  temperatura que exceda 30 ºC; 
 Lamas extraídas de fossas sépt icas; 
 De laboratórios ou  instalações hosp italares ou laborator iais que pela sua 

natureza ou composição sejam perigosos para a saúde pública ou afectem a 
durabilidade das tubagens e respec tivos acessór ios;  

 De unidades industr iais que contenham compostos cíclicos h id roxilados e 
derivados halogenados; matér ias sedimentáveis, flutuantes ou  precipitáve is 
que no seu estado ou poster io r mistura com o material const itu inte da rede 
de drenagem sejam fonte de danos no sistema; substânc ias que favoreçam o 
desenvolvimento  de doenças ou  de alguma fo rma coloquem em perigo  a 
saúde pública; substânc ias que possam provocar a destruição de 
ecossistemas terrestres ou aquáticos nos meios receptores ou  aos 
associados aos processos de tratamento biológ ico; 

 Qualquer outro  efluente abrang ido por lei específ ica restrit iva.  

 

O águas residuais doméstico, constituído pelas designadas águas negras (com detritos de origem 

orgânica) e de sabão (sem esses detritos), poderão ser largados na rede pública, a qual pode apresentar 

diferentes conFigurações como a seguir se descreve:  

 

 Sistema público unitário 
No sistema unitário, a drenagem das águas residuais e pluviais é efectuada pela mesma canalização 

[15]. Este tipo de sistema tem as vantagens de ser mais económico no investimento inicial e de simplificar 

o projecto. 

Este sistema tem, no entanto, a desvantagem de, em períodos de chuva intensa, poder conduzir a 

excesso de água pluvial na rede pública, sobrecarregando a rede e as estações de tratamento e dando 

origem, eventualmente, à descarga de águas residuais não tratado no destino final. 

A ausência de tratamento das águas residuais, ainda que diluídas nas águas pluviais, leva por vezes à 

contaminação das águas superficiais ou freáticas. Este sistema tem ainda a desvantagem de introduzir 

custos acrescidos, a nível energético, nas eventuais estações elevatórias da rede bem como na 

manutenção destas por serem necessárias estações elevatórias de dimensões superiores. 

 

 Sistema público separativo 
No sistema separativo, a drenagem das águas pluviais e residuais é garantida por canalizações 

separadas [15]. 

A principal vantagem deste sistema é permitir o tratamento seleccionado dos diferentes tipos de 

efluentes. Tem ainda a vantagem de permitir o aproveitamento das águas pluviais para a rega ou como 

complemento da descarga das instalações sanitárias (águas cinzentas), permitindo uma redução do 

consumo de água. 
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As principais desvantagens deste sistema relativamente ao sistema unitário encontram-se no custo inicial 

da obra, devido à necessidade de duplicação de tubagens e na maior dificuldade de inserção da 

instalação no espaço disponível. 

De acordo com o regulamento em vigor em Portugal, este é o sistema que, em princípio, deverá ser 

adoptado em novas redes públicas de drenagem de águas residuais. 

 

 Sistema público misto 
O sistema misto engloba os dois sistemas anteriores, tendo parte da rede de drenagem em sistema 

unitário e a outra em sistema separativo [15]. 

Actualmente, este é o sistema mais comum em Portugal por ainda não se ter ainda convertido a 

totalidade da rede ao sistema separativo. Apesar disso, as novas construções têm de estar preparadas 

para servir uma rede pública separativa. Assim, a regulamentação em vigor [17] impõe que, a montante 

das câmaras de ramal de ligação, as redes de drenagem de águas domésticas e pluviais sejam do tipo 

separativo para as novas construções e reabilitações profundas. 

 

 Sistema público separativo parcial ou pseudo-separativo 
Este sistema é separativo em toda a sua extensão com a excepção das águas pluviais de pátios das 

edificações, as quais podem ser ligadas interiores ao colector de águas residuais domésticas [17]. 

 

 

3.5 Regras de traçado e instalação 
A instalação e traçado da rede de águas residuais domésticas deve respeitar o regulamento geral [17], 

onde se apresentam restrições ou recomendações relativas aos diferentes elementos constituintes da 

rede de drenagem de águas residuais. De modo a agilizar a consulta destas restrições e recomendações, 

foram elaborados resumos das mesmas para cada componente do sistema de drenagem de águas 

residuais.   
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3.5.1 Regras gerais 
No Quadro 3.3 apresentam-se as regras gerais aplicadas à rede de drenagem de águas residuais. 

 

Quadro 3.3 - Regras gerais aplicadas à rede de drenagem de águas residuais. 

Objecto Tipo Descrição 

Instalação 

Regras de carácter 

obrigatório 

(fonte: [17]) 

 Nas águas residuais industr ia is, após o  tratamento  das 
águas e eliminação dos componentes cujo nos colec tores 
públicos estão  interditos, as águas podem ser 
encaminhadas para os colectores p lu viais ou  domést icos 
consoante a sua afin idade; 

 Sempre que, na remodelação ou ampliação de uma rede 
existente, haja aumento  do caudal escoado, deve ser 
comprovada a capacidade de drenagem e vent ilação do 
sistema; 

 Quando não exista sistema de drenagem púb lico , todas as 
restantes imposições regulamentares a té à  camara de 
ramal de ligação  devem ser cumpridas;  

 A rede de vent ilação das águas residuais deve ser 
independente de qualquer outra rede de vent ilação do 
edifíc io (AVAC, chaminés, outros);  

 A rede de drenagem não pode apresentar reduções de 
d iâmetro  no sentido  de escoamento . 

Recomendações 

(fonte: [15] a [24]) 

 As extremidades sem continu idade têm de ser tamponadas  
de modo estanque e herméticos; 

 As ligações dos sistemas devem evitar a ut il ização de 
arestas vivas nas ligações en tre elementos de fo rma a 
reduzir  a  resistência ao escoamento; 

 Os percursos a adoptar deverão ser os que conduzem a 
menores extensões, custos e tempos de retenção no  seu 
inter ior; 

 As tubagens devem ser dotadas de capacidade resistente 
no que se refe re  às cargas exteriores ou refo rçadas com 
elementos exter iores que garantam esta resistência 
(espec ia lmente as que se encontrem enterradas ou 
submetidas a sobrecargas provocadas pelo  revest imento 
do pavimento). 

 

 
Figura 3.5 - Tubagens montadas no topo de um piso [33]. 
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3.5.2 Componentes lineares do sistema - tubagens 
Os Quadros 3.4 a 3.10 apresentam as regras de carácter obrigatório e recomendações relativas às 

tubagens associadas à rede de drenagem de águas residuais. 

 

Quadro 3.4 - Regras aplicáveis aos ramais de descarga. 

Objecto Tipo Descrição 

Instalação 

Regras de carácter 

obrigatório 

(fonte: [17]) 

 Os ramais de descarga podem ser embutidos, colocados à 
vista ou visitáve is em tectos falsos e galer ias;  

 A  colocação dos ramais de descarga não pode afectar a 
resistênc ia estru tu ral do edifíc io, das canalizações ou  
acessórios; 

 A  ligação de vár ios ramais de descarga pode ser 
efectuada por meio de forquilhas ou caixas de reunião ; 

 A  reunião dos ramais de descarga de urinó is aos ramais 
de águas saponáceas é efectuada por meio de caixa de 
reunião 

 Os ramais de descarga de bacias de re trete devem ser 
independentes dos restan tes.  Quando não o fo rem, é 
obrigatór ia a  u til ização de vent ilação secundária  nos 
restantes equipamentos; 

 A  ligação de ramais de descarga ao tubo de queda é 
efectuada por meio de forquilhas;  

 A  ligação dos ramais de descarga aos co lectores pred ia is 
é efectuada por meio de forquilhas ou câmaras de 
inspecção. 

Recomendações 

(fonte: [15] a [24]) 

 Os ramais de descarga devem ser instalados de modo a 
atenuar a transmissão de ruídos para o  inter ior da área 
habitacional.  

 Os ramais de descarga devem ser as únicas tubagens 
com possibilidade de serem embutidas no pavimento ou  
paredes desde que não reduzam a capac idade estru tu ra l 
do edif íc io  (F igura 3 .5 ) 

Traçado 

Regras de carácter 

obrigatório 

(fonte: [17]) 

 O traçado dos ramais de descarga deve apresentar troços 
rec tilíneos, un idos por curvas de concordânc ia e caixas 
de reunião . 

 O troço vert ica l dos ramais de descarga não deve exceder 
os 2m de altura.  

 Não é permit ida a ligação de ramais de descarga de 
bacias de retrete e de águas saponáceas ao tubo de 
queda no mesmo plano horizon tal, se as fo rquilhas 
t iverem mais de 45º de ângulo de inserção. 

Recomendações 

(fonte: [15] a [24]) 
 A  cota da forquilha que liga as bac ias de retrete ao tubo 

de queda não deve ser infer io r às dos restan tes apare lhos 
do mesmo piso. 

 

Figura 3.6 - Pormenor dos ramais de descarga [18] 
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Quadro 3.5 - Regras aplicáveis aos ramais de ventilação. 

Objecto Tipo Descrição 

Instalação 

Regras de carácter 

obrigatório 

(fonte: [17]) 

 Os ramais de descarga podem ser embutidos, co locados à 
vista ou visitáveis em tectos falso s e gale rias; 

 A colocação dos ramais de descarga não pode afectar a 
resistênc ia estru tu ra l do  edifíc io , das canalizações ou 
acessórios;  

 O d iâmetro  dos ramais de ventilação não pode ser in ferior 
a dois terços do diâmetro dos respectivos ramais de 
descarga; 

 As bacias de retrete em bater ia devem ser mun idas de 
ventilação individual; 

 Quando a vent ilação não seja individual,  nas ligações em 
bater ia dos aparelhos produtores de águas saponáceas ou  
de ur inóis deve garantir-se ligação do  ramal de vent ilação 
no máximo de três em três aparelhos.  

Traçado 

Regras de carácter 

obrigatório 

(fonte: [17]) 

 Os ramais de vent ilação devem ser const ituídos por troços 
rectilíneos, ascendentes e vertica is  até  uma altura  mín ima 
de 0,15m acima do aparelho  mais e levado do  ramal a 
ventilar; 

 A ligação à coluna de vent ilação deve ser efectuada por 
troços com inclinação ascendente superior a 20mm/m para 
garantir  o escoamento  do vapor de água condensado para 
o ramal de descarga; 

 A inserção do ramal de vent ilação no ramal de descarga 
deve ser efectuada a uma distânc ia do sifão a vent ilar  
igual ou superior ao dobro  do diâmetro desse ramal e 
in fe rior à  d istânc ia ind icada no ábaco apresentado  na 
Figura 4.5. 

Recomendações 

(fonte: [15] a [24]) 

 Os ramais de vent ilação devem ser ligados por curvas de 
concordânc ia aos ramais de descarga e à coluna de 
ventilação; 

 As linhas p iezométricas não devem cortar os ramais de 
ventilação de modo a evitar a sua obstrução (F igura 3.6). 

 

 
Figura 3.7 - Linha piezométrica mínima [15]. 

Ramal de ventilação 

Linha piezométrica 

Tubo de queda 
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Quadro 3.6 - Regras aplicáveis aos tubos de queda. 

Objecto Tipo Descrição 

Instalação 

Regras de 

carácter 

obrigatório 

(fonte: [17]) 

 A abertura superior dos tubos de queda deve ser protegida 
com rede para imped ir a entrada de matér ias sólidas e de 
pequenos animais;  

 Os tubos de queda devem localizar-se  em galer ias vert icais 
ou courettes,  fac ilmente acessíveis;  

 O d iâmetro nominal do  tubo de queda deve ser super io r aos 
ramais de descarga a si ligados com um mínimo de 50mm. 

 Quando o  tubo de queda terminar na atmosfera, deve ser 
dotado de sistema que permita  a fác il entrada de ar e 
impeça a entrada de mater ia is só lidos, pequenos animais e 
águas plu viais.  

Recomendações 

(fonte: [15] a [24]) 

 Sempre que atravessem elementos estruturais,  os tubos de 
queda devem possuir uma ligação não r íg ida a estes 
elementos ou  serem dotados de acessórios que atenuem a 
transmissão de vibrações aos mesmos.  

Traçado 

Regras de 

carácter 

obrigatório 

(fonte: [17]) 

 O alinhamento do tubo de queda deve ser vertica l formando 
preferenc ialmente um ún ico alinhamento recto; 

 A abertura superior dos tubos de queda deve ser efectuada 
a:  

o 0,5m acima da cota de pavimento de coberturas não 
visitáve is ou 2,0m ac ima da co ta de pavimento de 
cobertu ras visitáve is; 

o Apresentar 0,2m de altura acima do topo da chaminé 
que se encontrar a menos de 0,5m do alinhamento 
vert ical do tubo de queda; 

o Elevar-se 1 ,0m acima do topo de portas, janelas ou 
fresta de tomada de ar localizada a uma d istância 
in fe rior a 4,0m. 

 As mudanças do alinhamento vert ical devem ser efec tuadas 
por curvas de concordância desde que o va lor da  translação 
seja infer ior a dez vezes o  d iâmetro do tubo de queda; 

 Caso não seja possíve l sat isfazer o ponto  anterio r,  o troço 
in te rmédio de fraca pendente deve ser tra tado como um 
colec tor pred ial; 

 A concordânc ia dos tubos de queda faz-se por curvas de 
transição , medidas com base no  eixo do  tubo, de raio  não 
in fe rior ao t rip lo do  seu diâmetro ou  por duas curvas de 45º 
ligadas por um troço recto, se necessár io;  

 A ligação dos tubos de queda aos colec tores predia is deve 
ser efectuada por curvas de concordânc ia ou câmaras de 
inspecção respeitando o ponto  anterio r e necessitando de 
ventilação secundária ou  câmara de inspecção que garanta 
a ventilação primária quando a distância do  colec tor ao  tubo 
de queda for superio r a 10  vezes o diâmetro do  colec tor.  

Recomendações 

(fonte: [15] a [24]) 

 Aparelhos sifonados na vizinhança do  tubo de queda devem 
ser ligados ao tubo de queda desde que não se encontrem a 
uma cota elevada ( lavatór ios, pias  lava- lo iça, outros); 

 Os aparelhos sifonados na proximidade do tubo de queda 
não abrang idos pelo ponto  anterio r devem ligar a uma caixa 
de reun ião não sifonada antes de ligarem ao tubo de queda. 
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Quadro 3.7 - Regras aplicáveis às colunas de ventilação secundária. 

Objecto Tipo Descrição 

Instalação 

Regras de carácter 

obrigatório 

(fonte: [17]) 

 A secção da co luna de ventilação não deve diminuir no  
sent ido ascendente; 

 As co lunas de vent ilação devem localizar-se em galerias 
vert icais ou  courettes facilmente acessíve is; 

 Quando a coluna de vent ilação terminar na atmosfera,  
deve ser do tada de sistema (rede) que permita a fácil 
entrada de ar e impeça a entrada de materiais só lidos, 
pequenos animais e águas p lu viais.  

Traçado 

Regras de carácter 

obrigatório 

(fonte: [17]) 

 As co lunas de vent ilação devem ser const itu ídas por 
troços rec tilíneos ascendentes; 

 As co lunas de vent ilação devem ter a sua origem nos 
co lectores pred ia is a uma distância dos tubos de queda de 
aproximadamente dez vezes o  d iâmetro  destes;  

 As co lunas de vent ilação devem ligar-se aos tubos de 
queda pelo menos de três em três p isos; 

 As ligações das co lunas de vent ilação  aos tubos de queda 
devem ser efec tuadas por curvas de concordância e troços 
ascendentes de modo a que o escoamento das 
condensações seja efectuado para estes como se encontra 
representado no anexo I;  

 As mudanças de direcção devem ser efec tuadas por meio 
de curvas de concordânc ia; 

 Devem terminar superiormente nos tubos de queda a uma 
distância super io r a 1m ac ima da mais elevada inserção do 
ramal de descarga ou terminar superiormente segundo as 
restrições referentes aos tubos de queda; 

 Na ausência de tubos de queda, as colunas de ventilação 
devem ter o  seu iníc io na extremidade montante do  
co lector p redial. 

Recomendações 

(fonte: [15] a [24]) 

 Todos os troços não vert icais devem permit ir  a condução 
das humidades para a or igem da coluna de ventilação ou  
tubo de queda e imped ir  o escoamento de águas residuais 
nas colunas de ventilação; 

 As co lunas de vent ilação devem ser f isicamente desligadas 
da estrutura do  edifíc io ut ilizando-se acessór ios para 
garantir  esta exigênc ia (F igura 3.7). 

 

 
Figura 3.8 - Pormenor de passagem da laje. [19] 
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Quadro 3.8 - Regras aplicáveis aos colectores prediais. 

Objecto Tipo Descrição 

Instalação 

Regras de carácter 

obrigatório 

(fonte: [17]) 

 O diâmetro mín imo dos colec tores predia is não pode ser 
infer io r ao  maior diâmetro que a si esteja ligado com um 
mínimo de 100mm; 

 Nos colec tores pred ia is enterrados, devem ser imp lan tadas 
câmaras de inspecção no  seu in ício, em mudanças de 
direcção, de inc linação, de diâmetro e em confluênc ias;  

 Os colectores in stalados à vista ou  locais facilmente 
vis itáveis devem estar do tados de curvas de transição 
para mudanças de direcção, reduções para mudanças de 
diâmetro, fo rquilhas em confluências e bocas de limpeza 
em número su fic ien te para permitir  a  efic iente 
manutenção; 

 As câmaras ou bocas de limpeza consecutivas não devem 
distanciar-se mais de 15m. 

Recomendações 

(fonte: [15] a [24]) 

 Caso os colec tores prediais a travessem elementos 
estruturais, deverá ser garantida a sua independênc ia 
através de d isposit ivo s adequados bem como a resistência 
aos esforços aqui instalados; 

 Os colectores prediais não devem atravessar juntas de 
dilatação sem d ispor nas canalizações de sistemas que 
absorvam os deslocamentos assoc iados a estas. 

Traçado 

Regras de carácter 

obrigatório 

(fonte: [17]) 

 Os colectores prediais devem possuir um traçado 
rectilíneo tanto em plan ta como em perfil;  

 Em situação alguma se devem desenvo lver t raçados 
abaixo  de elementos de fundação. 

Recomendações 

(fonte: [15] a [24]) 

 Os colectores prediais devem, tanto quanto possível, 
apresen tar o t raçado mais curto, por questões económicas, 
mas evitando atravessar elementos estruturais. (vigas, 
pilares, paredes estru tu ra is ou elementos de fundação). 
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Quadro 3.9 - Regras aplicáveis aos ramais de ligação. 

Objecto Tipo Descrição 

Instalação 

Regras de 

carácter 

obrigatório 

(fonte: [17]) 

 O d iâmetro mín imo a adoptar no  ramal de ligação tem de ser 
superio r ao  maior d iâmetro  ligado à câmara de ramal de ligação 
e a 125mm. No entanto, alguns regu lamentos municipais 
impõem d iâmetros numéricos mais e levados. É o caso de 
Lisboa, onde o diâmetro mín imo é 150mm [20 ]. 

 O escoamento de águas residuais no ramal de ligação é 
efectuado  por gravidade. Quando tal não se ver if ique, devem 
ser instalados grupos elevatór ios an tes da câmara de ramal de 
ligação de modo a garantir  o  escoamento gravít ico no ramal de 
ligação; 

 A inserção dos ramais de ligação na rede púb lica p ode ser 
efectuada por câmaras de visita ou, directamente ou 
indirectamente se os colec tores possuírem um diâmetro 
superio r a 500mm e a ligação fo r efec tuada a uma altura 
superio r a do is terços da tubagem relat ivamente à geratr iz 
in fe rior da mesma;  

 Quando permit ida a ligação directa,  esta deve ser e fectuada por 
meio de forquilhas simples com ângulo de inc idência igual ou 
in fe rior a 67º30 ’ no  sent ido do  escoamento por fo rma a 
perturbar o  mín imo possível a lâmina líquida pr incipal;  

 Nas inserções dos colec tores domésticos, pode ainda efectuar-
se a ligação através de um “tê ” desde que a lâmina liqu ida 
principal se  encontre a uma co ta infer ior à lâmina líquida do 
ramal de ligação; 

 Não deve haver disposit ivos que impeçam a vent ilação da rede 
púb lica através dos ramais de ligação. 

Traçado 

Regras de 

carácter 

obrigatório 

(fonte: [17]) 

 O traçado dos ramais de descarga deve ser e fectuado por 
troços rect ilíneos tan to  em p lanta como em perfil;  

 Em edif íc ios de grande extensão podem ser adoptados vár ios 
ramais de ligação; 

 A inserção do ramal na forqu ilha pode ser efectuada por curva 
de concordância de ângu lo  complementar ao da forqu ilha. 

 

3.5.3 Controlo de odores e ruídos 
Toda a rede de drenagem deve ser objecto de controlo de odores e ruídos, de modo a evitar o 

desconforto dos utilizadores do edifício. 

Os ruídos provenientes da rede de drenagem de águas residuais são essencialmente ruídos de 

percussão que se propagam rigidamente sob a forma de vibração dos elementos de construção do 

edifício. Para reduzir ou impedir a transmissão por esta via, as tubagens e acessórios não devem estar 

rigidamente ligados à estrutura do edifício mas, através de acessórios adequados e revestimentos tais 

como elastómeros, cortiça ou lã-de-rocha [16]. Nas tubagens deve ainda utilizar-se material pouco rugoso 

e com flexibilidade para absorver impactos da água, principalmente em tubos de queda, utilizando-se 

juntas de elastómero para absorção de ruídos e vibração das mudanças de direcção. A limitação da 

velocidade máxima de escoamento é também importante para não se propagar ruido da passagem da 

água pelo tubo [15]. 
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Deve ainda garantir-se um isolamento sonoro dos elementos de construção que garanta que o ruído 

gerado pelas canalizações nos locais receptores não exceda o limite imposto na regulamentação sobre o 

desempenho acústico dos edifícios [21]. Devem também ser utilizados equipamentos de elevação tão 

silenciosos quanto possível, devendo a sua instalação ser efectuada em bases isoladas. 

A ocorrência de odores deve ser evitada tornando a rede estanque à água drenada e aos odores 

associados. A contenção dos odores é conseguida então com a colocação de material vedante na 

tamponagem dos sistemas que desta careçam, e através da utilização de sifões adequadamente 

dimensionados. O sistema só funcionará se for efectuado o correcto dimensionamento do sistema de 

ventilação de modo a evitar a perda de fecho hídrico nos sifões por efeito de depressões na rede. 

3.5.4 Acessórios 

3.5.4.1 Sifões 
As regras relativas aos sifões encontram-se enunciadas no Quadro 3.12. 

 

Quadro 3.10 - Regras relativas à instalação de sifões. 

Objecto Tipo Descrição 

Instalação 

Regras de 

carácter 

obrigatório 

(fonte: [17]) 

 Os sifões podem ser incorporados nos aparelhos sanitár ios ou  
inser idos nos ramais de descarga com a f inalidade de imped ir  a 
transmissão de gases para o inter io r das edif icações.  

 Todos os aparelhos sanitá rios devem encontrar-se servidos por 
sifão  individual ou  colec tivamente. 

 O fecho hídrico dos sifões deve ser superio r a 50mm e infer ior a 
75mm. 

 Os sifões devem ser insta lados vert icalmente de modo a fac ilitar o  
seu fecho hídr ico e co locados em locais facilmente acessíve is 
para permitir  a sua fácil manutenção. 

 Quando não inser idos nos equipamentos, os sifões, devem ser 
insta lados no ramal de descarga a uma d istânc ia in fer ior a 3m dos 
equipamentos que servem. 

 Apenas os apare lhos produtores de águas saponáceas podem ser 
servidos por sifões co lect ivos. 

 É  p ro ib ida a dup la-sifonagem; 
 Nas instalações em bateria,  os equipamentos devem ser servidos 

por sifonagem individual nas condições refer idas no Quadro 3.5. 
Recomendações 

(fonte: [15] a [24]) 
 Não deve possuir internamente arestas acentuadas 
 Deve possuir  d iâmetros semelhantes aos ramais de descarga que 

servem não reduzindo o  d iâmetro no sentido de escoamento . 
 

Os sifões podem adoptar várias conFigurações (Quadro 3.11) mas o seu princípio de funcionamento é 

sempre o da utilização da água como sistema de fecho hídrico. Este tipo de funcionamento pode ser 

observado na Figura 3.9, onde se apresenta a altura de fecho hídrico de diferentes tipos de sifões. É 

ainda importante referir que as dimensões das caixas de reunião que servem de sifão a vários 

equipamentos ou os restantes sifões instalados no pavimento têm uma altura mínima de 

aproximadamente 8cm. 
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Esta altura é importante no dimensionamento das redes de drenagem de águas residuais por poder 

condicionar a altura de enchimento necessário no pavimento das instalações sanitárias e cozinhas. É 

ainda importante referir que também se podem efectuar furações na laje para inserir o sifão, tal como 

indicado na Figura 3.11. 

Quadro 3.11 - Tipos de sifões 

Tipo Tipologia Utilização 

 

Tipo S 

Sifão de equipamento 

individual 
 

Tipo P 

 

Garrafa 

 

Caixa de pavimento 
Sifão para equipamentos 

individuais ou colectivos 

 

 

 

Figura 3.9 - Tipologia de sifões e representação da altura de fecho hídrico [W4] 

Caixa sifonada Garrafa Tipo P Tipo S 
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As caixas sifonadas de piso, bem como os ramais de descarga individuais são os elementos da rede 

mais condicionantes no dimensionamento do enchimento necessário sobre os pavimentos.  

3.5.4.2 Ralos 
As regras relativas aos ralos encontram-se enunciadas no Quadro 3.12. 

 

Quadro 3.12 - Regras relativas à instalação de ralos. 

Objecto Tipo Descrição 

Instalação 

Regras de 

carácter 

obrigatório 

(fonte: [17]) 

 Os ralos devem ser providos de furos ou fendas que 
impeçam a passagem de resíduos só lidos e devem ser 
limpos per iodicamente. 

 A área ú til dos ralos não deve ser infer io r a do is terços da 
secção transversa l do  ramal de descarga a que estão 
ligados. 

 É obrigatória a imp lan tação de ra los em todos os locais de 
lavagem de pavimentos e em todos os apare lhos sanitár ios 
com excepção das bacias de retrete.  

 Onde se preveja g rande acumulação de areias, deve 
complementar-se o ra lo  com disposit ivos de retenção. 

 Os ralos de lava lo iça devem ser providos de cestos 
retentores de só lidos.  

 

Os tipos de ralos existentes encontram-se apresentados no Quadro 3.13 podendo, no entanto, ser 

encontrados no mercado variantes dos mesmos. 

Quadro 3.13 - Tipos de ralos. 

Tipo Designação Utilização 

 

De equipamento 
No equipamento sanitário ou 

pias pia lava-loiça 

 

De pavimento com cesto de 

retenção (sifonado) 
Pavimentos 

 

De campânula ou pinha 
Pavimentos ou chuveiros de 

balneários 

 

De caleira 
Localizado em locais de 

grande escoamento 
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3.5.5 Instalações complementares 

3.5.5.1 Câmaras de inspecção 
As regras relativas às câmaras de inspecção encontram-se enunciadas no Quadro 3.14. 

 

Quadro 3.14 - Regras relativas à implantação de câmaras de inspecção. 

Objecto Tipo Descrição 

Instalação 

Regras de 

carácter 

obrigatório 

(fonte: [17]) 

 A  d imensão mínima, em p lanta, das câmaras de inspecção para 
altu ras in fe riores a 1m não deve ser infer io r a 80% do valor da 
sua a ltura,  medida da soleira ao pavimento  Nalguns 
regulamentos mun ic ipais podem ser impostas ou tras exigências. 
No caso de Lisboa, para alturas superiores a 1 ,20m, a  d imensão 
numérica das câmaras é  de 1,00m podendo reduzir-se a  0 ,80m 
para altu ras in fe riores;  

 Devem permitir as operações de limpeza e manutenção dos 
colec tores;  

 Devem localizar-se nas mudanças de d irecção, de inclinação e 
d iâmetro dos colectores; 

 Nas alterações de diâmetro deve haver concordância da geratriz 
superio r inte rior dos colec tores de modo a garantir  a 
continu idade da veia  liquida; 

 

A constituição das câmaras de inspecção é dada por: 

 Soleira formada pela parte inferior em superfície lisa para as maiores dimensões ou meia cana 

para as menores, de modo a permitir o fácil escoamento da lâmina liquida e as operações de 

limpeza. 

 Corpo formado pelas paredes com disposição em planta normalmente rectangular ou circular. 

 Cobertura plana ou troncocónica assimétrica, com uma geratriz vertical na continuação do corpo, 

para facilitar o acesso. 

 Dispositivo de acesso apenas aplicável para profundidades superiores a 1,0m, deve ser dotado 

de degraus encastrados ou escada fixa, sendo a última aplicada apenas para profundidades 

superiores a 1,7m. 

 Dispositivo de fecho resistente. 

 

Na Figura 3.9 encontra-se representado um exemplo de uma câmara de inspecção. 

Figura 3.10 - Câmara de inspecção em PVC. 
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Bocas de limpeza 

As bocas de limpeza permitem efectuar o acesso à tubagem, após a sua instalação e durante a sua vida 

útil para operações de limpeza e manutenção da rede. No Quadro 3.16 apresentam-se as regras 

aplicáveis às bocas de limpeza. 

 

Quadro 3.15 - Regras aplicáveis às bocas de limpeza. 

Objecto Tipo Descrição 

Instalação 

Regras de 

carácter 

obrigatório 

(fonte: [17]) 

 Os tubos de queda deverão ser dotados de bocas de limpeza 
com um diâmetro mínimo igual ao  tubo de queda e fac ilmente 
acessíve is e u til izáveis nos seguintes casos:  

o Nas mudanças de d irecção, próximo das curvas de 
concordânc ia.  

o Na vizinhança da mais alta  inserção dos ramais de 
descarga no tubo de queda. 

o No mínimo de três em três p isos,  jun to  dos ramais de 
descarga respectivos. 

 Junto da curva de concordância que efec tua a ligação entre  o 
tubo de queda com o co lector p redial quando não seja possível 
a insta lação de uma câmara de inspecção nesta ligação  
(Figura 3.8). 

 

 

Na Figura 3.11 apresenta-se um exemplo de uma boca de limpeza. 

 

 
Figura 3.11 - Boca de limpeza 
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3.5.5.2 Câmara de ramal de ligação 
As câmaras de ramal de ligação são um caso particular das câmaras de inspecção, pelo que devem 

satisfazer as condições apresentadas no Quadro 3.14 e também as regras enunciadas no Quadro 3.16. 

 

Quadro 3.16 - Regras da câmara de ramal de ligação. 

Objecto Tipo Descrição 

Instalação 

Regras de 

carácter 

obrigatório 

(fonte: [17]) 

 A montante da câmara de ramal de ligação, é obrigatór io 
assegurar uma drenagem separat iva para as águas residuais 
domést icas e as águas p luviais;  

 As câmaras de ramal de ligação devem ser implantadas na 
extremidade jusante de sistemas prediais,  servindo para 
garantir  a ligação dos mesmos ao ramal de ligação , e localizar-
se, preferenc ialmente, fo ra da edif icação, em logradouros, 
quando existam, junto à via pública e em locais facilmente 
acessíveis.  

 Na impossib ilidade de instalação fora do ed ifíc io, deve 
localizar-se  dentro do fogo, em zona comum e de fácil acesso.  

 As câmaras de ramal de ligação obedecem às regras das 
câmaras de inspecção enunc iadas em 3.6.4.3. 

 As câmaras a constru ir  no in terior das edificações devem ser 
concebidas de modo a que, en tre a tampa e as paredes, possa 
ser cr iado um selo de óleo para assegurar a  perfe ita vedação. 

 

 

3.5.5.3 Aspectos gerais das câmaras retentoras 
As câmaras retentoras têm por finalidade separar e reter matérias transportadas pelas águas residuais 

que sejam susceptíveis de produzir obstruções, incrustações ou outros danos nas canalizações ou nos 

processos de depuração 17]. 

Estas câmaras podem ser divididas em dois tipos principais segundo a forma de separação dos 

elementos. 

 

 Câmaras de retenção de materiais pesados: destinados à separação de areias, lamas ou outros 

materiais pesados com capacidade de sedimentação. 

 Câmaras de retenção de hidrocarbonetos ou gorduras: destinados à separação dos 

hidrocarbonetos geralmente presentes em óleos, combustíveis e lubrificantes ou das gorduras 

presentes nas zonas de lavagem de cozinhas industriais ou de lavagem de loiça (máquinas ou 

pia lava-loiça). 

 

No Quadro 3.17 apresentam-se as regras aplicáveis à instalação das câmaras de retenção. 
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Quadro 3.17 - Regras aplicáveis às câmaras de retenção 

Objecto Tipo Descrição 

Instalação 

Regras de 

carácter 

obrigatório 

(fonte: [17]) 

 Não é permitida a implantação de câmaras retentoras para águas 

provenientes de bacias de retrete e urinóis; 

 As câmaras retentoras devem localizar-se tão perto quanto 

possível dos locais produtores de efluentes a tratar; 

 As câmaras retentoras devem localizar-se em locais acessíveis 

de forma a facilmente se poder proceder a operações de 

inspecção, manutenção e remoção das matérias retidas; 

 As câmaras retentoras podem ser construídas in-situ ou podem 

ser pré-fabricadas sendo actualmente maioritariamente utilizadas 

as últimas em virtude da disponibilidade de produtos no mercado; 

 As câmaras retentoras devem ser impermeáveis, dotadas de 

dispositivos de fecho resistentes e que impeçam a passagem de 

gases para o exterior; 

 As câmaras retentoras devem ser ventiladas e dotadas de sifão 

incorporado ou localizado imediatamente a jusante, caso não 

existam sifões nos aparelhos. 

 

 

3.5.5.4 Câmaras de retenção de materiais pesados 
Apesar de este tipo de câmaras estar maioritariamente associado a redes de drenagem de águas 

pluviais, pode também ser instalado em instalações prediais de drenagem de águas residuais doméstico 

quando haja necessidade. Estas câmaras podem ser encontradas nas redes prediais na ortopedia dos 

hospitais, edifícios industriais com elementos pesados nas águas residuais produzidas ou noutras 

instalações que destas careçam. As câmaras de retenção de materiais pesados têm como objectivo o 

impedimento da sedimentação destes materiais ao longo da rede, evitando assim entupimentos. 
O princípio de funcionamento baseia-se na diferença de densidades das partículas envolvidas que, 

devido à quebra na velocidade do escoamento sofrida pelas águas residuais, permite a sedimentação, no 

fundo da câmara, das matérias pesadas que se pretende separar. A recolha dos materiais retidos deverá 

ser efectuada de forma periódica pela via manual (Figura 3.12) ou automática, nomeadamente na 

indústria (Figura 3.13). 

Estas câmaras devem localizar-se o mais próximo possível da origem das águas com materiais pesados 

por forma a garantir o menor percurso das mesmas em tubagem [15], e devem também ser instaladas 



34 

 

antes de cada câmara de retenção de hidrocarbonetos ou gorduras de modo a garantir a manutenção do 

funcionamento dos mesmos. 

 

 

 
Figura 3.13 - Caixa retentora de materiais pesados do tipo industrial com recolha automática de sólidos. 

 

3.5.5.5 Câmaras de retenção de hidrocarbonetos 
As câmaras de retenção de hidrocarbonetos são intercaladas nos sistemas de drenagem de águas 

residuais sempre que exista na água a drenar, uma grande quantidade destes componentes (óleos, 

combustíveis, lubrificantes e outros). A sua instalação principal é efectuada em oficinas, estações de 

serviço e postos de lavagem no entanto, podendo, no entanto, ser instaladas noutras situações em que 

se revelem necessárias. 

A retenção dos hidrocarbonetos é de relevante importância pelo facto de grande parte destes formarem 

com o ar uma mistura explosiva que, quando acumulada em quantidade suficiente na rede, poderá ser 

sujeita a uma qualquer energia de activação e originar acidentes [16]. A retenção de hidrocarbonetos é 

efectuada por meio da diferença de densidades entre os hidrocarbonetos (menos densos) e a água (mais 

densa) o que permite que os hidrocarbonetos formem uma camada flutuante sobre a água. 

Figura 3.12 - Caixa retentora de materiais pesados. 
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De acordo com as características da instalação e o grau de hidrocarbonetos nos efluentes a tratar, os 

sistemas retentores de hidrocarbonetos podem ser constituídos por uma ou várias câmaras retentoras de 

elementos pesados (como areias ou lamas) e por uma ou várias câmaras de retenção de 

hidrocarbonetos. 

Estes equipamentos estão disponíveis no mercado em sistemas pré-fabricados, os quais, relativamente 

aos equipamentos construídos no local, têm como vantagens a rapidez de execução e a facilidade de 

substituição.  

A entrada e a saída dos efluentes deverão posicionar-se em planos opostos, de modo a obter-se uma 

retenção eficaz dos elementos a filtrar. As câmaras deverão ser dotadas de septos à entrada e saída dos 

caudais residuais para reduzir a perturbação da ascensão das partículas de hidrocarbonetos nem do 

repouso das partículas já acumuladas à superfície da água. 

As câmaras de retenção devem ser inspeccionadas periodicamente para a remoção dos hidrocarbonetos 

retidos e para verificação do estado de conservação, devendo o intervalo entre as manutenções  ser o 

adequado à capacidade de armazenamento de resíduos da câmara, não excedendo, em geral, um mês. 

Na Figura 3.14 é apresentado um exemplo deste tipo de câmaras.  

 

 

 
Figura 3.14 - Câmara retentora de hidrocarbonetos 

3.5.5.6 Câmaras de retenção de gorduras 
As câmaras de retenção de gorduras são intercaladas nas redes de drenagem de águas residuais 

sempre que estas transportem elevados teores de gordura. Nas águas residuais com elevados teores de 

gordura, há uma capacidade de aderência das gorduras as paredes da tubagem, o que pode provocar a 

redução da sua secção e, em casos extremos, a sua completa obturação. A sua instalação deve ser feita 

o mais próximo possível dos locais onde se realize a produção dos elementos gordurosos para os 

eliminar do interior da rede o mais cedo possível, evitando-se assim o entupimento das canalizações por 

deposição de gordura. Eventualmente, poderá ser necessário dotar as tubagens antes da câmara de 

retenção de gorduras de um incremento dimensional que compense a redução nas secções das 

tubagens ao longo do tempo, devendo sempre ser previstos mecanismos de fácil acesso a este troço da 

rede para manutenção periódica. 

 

hidrocarbonetos 
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Ao entrarem na câmara de retenção, as águas residuais sofrem uma redução na sua velocidade de 

escoamento, o que possibilita a separação e retenção mecânica das gorduras devido à diferença de 

densidades entre estas (menos densas) e a água (mais densa). Na Figura 3.15 pode observar-se a título 

de exemplo um esquema do funcionamento de uma câmara retentora de gorduras. A câmara retentora 

deve ser constituída por, pelo menos, uma câmara retentora de elementos pesados como mostrada 

anteriormente e por uma câmara de retenção de gorduras, podendo estas ser separadas ou não. A 

necessidade de inclusão da câmara de retenção de elementos pesados resulta do facto da redução da 

velocidade das águas drenadas poder ser suficiente para reduzir a tensão de arrastamento, levando à 

acumulação na câmara de gorduras de resíduos sólidos que, a prazo, impedirão o funcionamento da 

câmara de gorduras.  

Tal como se verifica para os equipamentos de retenção de hidrocarbonetos, também as câmaras de 

retenção de gorduras estão disponíveis no mercado em sistemas pré-fabricados, os quais garantem 

maior facilidade de instalação e operações de manutenção e substituição.  

 
 

Figura 3.15 - Esquema de funcionamento da caixa retentora de gorduras [22]. 

 

3.5.5.7 Sistemas elevatórios 
Com a construção de um número cada vez maior de edifícios com caves, surgiu a necessidade de elevar 

as águas residuais recolhidas a nível inferior ao do arruamento, levando à utilização crescente dos 

sistemas de elevação. 

Os sistemas elevatórios são constituídos por: sistema de válvulas para isolar o sistema em caso de 

necessidade de reparação de algum dos elementos; grupos de bombagem, incluindo pelo menos dois 

elementos de bombagem destinados a funcionar como reserva activa mútua; poço de bombagem 

destinada a acumular as águas, evitando um funcionamento contínuo do grupo de bombagem. 

Os grupos elevatórios utilizados para a drenagem das águas residuais podem ser constituídos por 

elementos submersíveis ou instalados em câmara seca. Os grupos elevatórios submersíveis possuem 

apenas uma câmara, com uma altura mínima de água necessária à submersão do grupo [23], onde 

Entrada 

das águas 

residuais 

Tampa 

Saída das 

águas 

residuais 

Camada 

de gordura 
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coabitam os elementos de bombagem e os caudais afluentes. Por outro lado, nos sistemas de 

bombagem instalados em câmara seca existem dois compartimentos que se destinam, respectivamente, 

à reunião de água a ser elevada e ao alojamento do grupo electromecânico de elevação. 

As estações elevatórias prediais são instaladas a montante da câmara de ramal de ligação e têm como 

função o aumento da cota de descarga das águas residuais recolhidas a nível inferior ao da câmara de 

ramal de ligação, de modo a garantir um escoamento gravítico até ao colector público. 

Com o intuito de evitar a emanação de cheiros e a passagem de gases para o exterior, as câmaras de 

bombagem deverão ser dotadas de dispositivos de fecho hermético e de ventilação, não devendo a 

tubagem de ventilação apresentar diâmetro inferior ao da tubagem de compressão. A estrutura da 

câmara de bombagem deve ser independente da estrutura do edifício, podendo apresentar isolamento de 

base, para evitar a propagação de vibração de funcionamento e a consequente geração de ruídos. As 

paredes da câmara de recolha deverão ter revestimento interior de modo a garantir a sua 

impermeabilidade e resistência à acção corrosiva dos efluentes a conter. 

Este tipo de instalação deve ser sempre visitável por forma a garantir a fácil inspecção e manutenção dos 

equipamentos bem como a sua substituição caso haja necessidade. 

Os grupos elevatórios são seleccionados tendo em conta o tipo de água residual a bombar, implicando a 

utilização de diferentes tipos de impulsores, entre os quais se destacam: 

 Monocanal – adequados a águas contendo matérias fibrosas; 

 Bicanal – adequados a águas contendo matérias sólidas sem tendência a entrelaçar e com baixa 

percentagem de gases; 

 Vortex – adequados a águas contendo matérias sólidas de dimensões iguais ao diâmetro de 

entrada; 

 Hélice – adequados à elevação de grandes caudais em pequenas alturas, sendo geralmente 

recomendados para elevação de águas residuais pluviais. 

As instalações de elevação de águas residuais devem também incluir dispositivos de comando, 

segurança e alarme que permitam a rápida intervenção em caso de avaria como por exemplo, bóias de 

segurança ou aparelhos de alarme sonoro. 

3.5.5.8 Fossas sépticas 
As fossas sépticas constituem a alternativa de tratamento dos efluentes domésticos quando não haja 

capacidade de garantir o escoamento até um colector público, sendo normalmente utilizadas quando 

estão em causa pequenos volumes. 

A fossa séptica é constituída por um ou vários reservatórios, no qual as águas domésticas são mantidas 

e sujeitas aos processos de sedimentação, flutuação (acção física), digestão anaeróbia ou fermentação 

séptica (acção biológica).  

Ao entrarem na fossa, as águas residuais diminuem a sua velocidade, o que possibilita a separação das 

matérias sedimentáveis (e a sua acumulação no fundo, constituindo as lamas) e das matérias de menor 
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densidade transportadas no líquido (gorduras, detritos vegetais e outros), as quais ascendem formando 

uma camada superficial. Estas substâncias retidas no interior da fossa sofrem depois a transformação da 

matéria orgânica em matéria mineral através duma fermentação do tipo anaeróbio que pode ser posta em 

causa quando houver uma elevada concentração de gorduras ou detergentes. Tendo isto em conta, 

alguns técnicos defendem que apenas as águas negras ou amarelas (detritos orgânicos líquidos) devem 

ser encaminhadas para as fossas sépticas excluindo-se as águas de sabão. Contudo, uma fossa séptica 

bem dimensionada está em perfeitas condições de receber e tratar todas águas residuais [15]. 

As fossas sépticas podem apresentar um ou mais compartimentos, tendo alguns estudos revelado que 

não existe grande vantagem num elevado número destes. No entanto, de modo a aumentar a sua 

eficiência, deverão ser consideradas preferencialmente fossas com um mínimo de dois compartimentos. 

Contudo, a utilização de apenas um compartimento é admissível quando a fossa se destina ao 

tratamento de águas residuais de uma habitação unifamiliar, ocupada por um pequeno número de 

utilizadores ou utilizada apenas sazonalmente. Um critério a adoptar para o estabelecimento do número 

de compartimentos poderá basear-se nos pressupostos enunciados no seguinte Quadro 3.19: 

 

Quadro 3.18 - Número de compartimentos de uma fossa séptica [15]. 

Número de 

compartimentos 

Evacuação do efluente da fossa 

para massa de água significativa 

Evacuação do efluente da fossa para massa 

de água reduzida ou para infiltração no solo 

Número de utilizadores 

1 < 2  

2 2 a 10 < 2 

3 > 10 ≥ 2 
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As fossas sépticas de um e dois compartimentos deverão ter duas aberturas, com dimensão mínima de 

0,60 m, com fecho hermético, localizadas sobre a entrada e sobre a saída, por forma a garantir a 

facilidade de inspecção e manutenção. As fossas de três compartimentos deverão ter três ou quatro 

aberturas de dimensão mínima igual a 0,6 m com fecho hermético com uma disposição sequencial ou 

lado a lado [15]. As soleiras das fossas deverão possuir inclinação descendente no sentido das 

aberturas, de modo a possibilitar a mais fácil remoção das lamas acumuladas. As fossas sépticas terão 

de ser dotadas de ventilação, podendo a mesma ser assegurada através do sistema ou sistemas prediais 

de drenagem servidos pela fossa [15]. 

Antes da sua entrada em funcionamento, as fossas deverão ser cheias com água, devendo 

preferencialmente ser introduzida uma pequena quantidade inicial de lamas ou estrume para facilitar o 

início dos processos da acção biológica [15].  

A manutenção das fossas deverá ocorrer de forma periódica não excedendo a um ano, procedendo-se à 

extracção das lamas sempre que tal se justifique (as lamas acumuladas não devem distar menos de 

0,30m do septo da saída e a parte inferior da camada superficial de escuma deve ficar pelo menos 

0,075m, acima da parte inferior do septo), com uma periodicidade máxima de dois anos [15]. As 

operações de manutenção só deverão ser iniciadas após a fossa ter permanecido algum tempo aberta 

(cerca de 30 15minutos), de modo a que se dê o escape dos gases concentrados no seu interior, os 

quais, visto serem tóxicos, poderão pôr em risco a integridade física dos operadores [15]. 

As fossas devem ser construídas junto ao edifício que servem, com um afastamento mínimo de 1,5 m, de 

modo a facilitar o escoamento entre a edificação e a fossa e entre esta e os órgãos complementares. 

Tendo em consideração a possibilidade de ocorrência de eventuais fugas, as fossas sépticas deverão 

ficar posicionadas a pelo menos 3m de tubagens de água ou de árvores de grande porte e a 15 m de 

poços ou fontes, preferencialmente a jusante destes. O local de posicionamento deve ter um acesso fácil, 

de modo a serem realizadas as operações de limpeza e manutenção [15].  

As fossas sépticas, geralmente construídas em betão e revestimento de material adequado à 

agressividade dos efluentes, não constituindo, por si só, um sistema completo de tratamento das águas 

residuais, devendo encaminhar os efluentes para meios complementares de tratamento tais como: 

 Trincheiras de infiltração: adequadas para situações em que o solo possui elevada 

permeabilidade, não existindo fontes de água nas proximidades [15]. 

 Leitos de infiltração: adequados quando o solo é muito arenoso e não possui capacidade para 

instalação das trincheiras [15]. 

 Trincheiras filtrantes: adequadas para terrenos de reduzida permeabilidade que não permitem a 

infiltração no solo das águas residuais provenientes das fossas sépticas. Neste caso, deve ser 

efectuada a filtragem do efluente através de camada de areia grossa, sendo a água 

posteriormente encaminhada por tubagem para calas ou linhas de água [15]. 

 Filtros de areia enterrados: adequados quando a área de trincheiras filtrantes for demasiado 

grande [15]. 
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4 Métodos de dimensionamento 
4.1 Introdução 
 

O dimensionamento de um sistema predial de drenagem de águas residuais domésticas tem de ter em 

conta a optimização do seu desempenho funcional, harmonizando o traçado com as exigências de 

desempenho e com os restantes sistemas prediais, procurando sempre o menor custo combinado de 

execução, manutenção e exploração. 

Em termos gerais, devem ser consideradas relevantes questões como as condições de drenagem 

pública, o posicionamento do edifício face ao nível do arruamento onde se localiza o colector público de 

drenagem, e os níveis de conforto e qualidades pretendidos. É ainda importante que o projectista se 

concilie com as restantes especialidades de modo a evitar conflitos no posicionamento da rede e dos 

elementos destinados à ventilação do sistema, com outras redes, com equipamentos ou ainda 

condicionantes estruturais, evitando assim alterações ao projecto após o início da obra com 

consequentes trabalhos desnecessários. Constitui um exemplo deste tipo de trabalho preparatório a 

previsão dos negativos necessários à passagem dos vários sistemas através dos elementos estruturais. 

Tal como descrito em 3.1, para se proceder ao correcto dimensionamento de uma rede de drenagem de 

águas residuais, devem ser seguidos os seguintes passos:  

 Correcta definição do traçado da rede e acessórios; 

 Determinação dos caudais de cálculo; 

 Dimensionamento dos diâmetros das tubagens e suas pendentes; 

 Dimensionamento das câmaras a utilizar bem como dos grupos de elevação quando necessários. 

Em seguida serão apresentadas algumas noções básicas de hidráulica que permitem fundamentar os 

métodos de dimensionamento a descrever. Como referido na introdução no presencial trabalho será 

efectuada uma comparação entre os métodos regulamentares ou normativos aplicáveis em Portugal, na 

Europa e no Brasil. 

 

4.2 Noções de hidráulica 

4.2.1 Tipos de escoamento 
O escoamento pode ser separado em três tipos que variam com base na velocidade das partículas e na 

sua variação ao longo do tempo. O escoamento pode então ser variável, permanente ou uniforme. Num 

escoamento variável tem-se, em cada ponto, uma velocidade das partículas que por ele passam a variar 

de instante para instante [24]. No escoamento permanente ou estacionário, a velocidade varia de ponto 

para ponto mas mantém-se constante ao longo do tempo em cada ponto [24]. 
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Um escoamento uniforme é caracterizado por uma velocidade constante para cada trajectória, sendo, 

portanto, constante em módulo e direcção [24]. 

4.2.2 Caudal 

O caudal  é o volume de fluido que, numa unidade de tempo, atravessa uma dada superfície. 

Considerando a incompressibilidade da água, uma velocidade de escoamento constante, e um tubo 

através do qual se processa o escoamento, cuja área se mantém inalterada, conclui-se que: 

 

푄 = 푣 × 퐴 

Onde 푣(m/s) é a velocidade de escoamento, e 퐴(m2) é a Área da secção do tubo. 

4.2.3 Energia no escoamento 
O teorema de Bernoulli estabelece que para líquidos incompressíveis e de viscosidade nula, em 

escoamentos permanentes, a energia mecânica total de uma partícula de água por unidade de peso 

líquido (ou carga total 퐻 em m.c.a.) é constante ao longo de cada trajectória, sendo dada, com base num 

referencial horizontal de referência, por: 

 

퐻 =
휌
훾 + 푧 +

푣
2푔 

Onde 휌(Pa) é a pressão a que se encontra submetido o líquido; 훾(N/m3) é o peso volúmico da água; 푧(m) 

é a cota a que se encontra a partícula; 푔(m2/s) é a aceleração gravítica.  

 

A energia mecânica total é dada por três parcelas, correspondendo a primeira à energia potencial de 

pressão da unidade de peso líquido submetida a pressão. A segunda parcela corresponde à cota 

geométrica em relação ao plano horizontal de referência e representa a energia potencial de posição da 

unidade de peso líquido à cota. A terceira parcela corresponde à altura cinética e representa a energia 

cinética por unidade de peso [25]. A soma dos dois termos de energia potencial produz a cota 

piezométrica, que representa a altura da lâmina líquida à qual um líquido em repouso se encontra. O 

conhecimento da cota piezométrica é fundamental para garantir o adequado funcionamento dos sifões, 

nomeadamente evitando a perda do fecho hídrico por arrastamento devido a fenómenos de sucção. 

 

4.2.4 Líquidos imperfeitos 
Apesar de os líquidos reais, em troços curtos de escoamentos permanentes, partindo do repouso ou 

fortemente acelerados, se comportarem como perfeitos, numa rede de drenagem de águas residuais, tal 

não acontece. Ainda que se continue a admitir a incompressibilidade da água, ao deixar de se admitir a 

viscosidade nula, aparecem tensões tangenciais na lâmina junto das paredes da tubagem através da 

qual se processa o escoamento [25]. Desta forma, ocorre uma perda de carga que aumenta com o 

comprimento percorrido. 

(1) 

(2) 
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A perda de carga, por unidade de peso de líquido e unidade de percurso, é igual ao trabalho realizado 

pelas forças resistentes e é dada por:   

 

퐽 =
휕
휕푥

×
휌
훾

+ 푧 +
푣
2푔

 

Onde 푥(m) é o espaço percorrido.  

Considerando então escoamentos com velocidade constante, é possível calcular a perda de carga 

unitária ao longo de um comprimento  através de  

 

−퐽 =

휌
훾 + 푧 − 휌

훾 + 푧

퐿
 

Onde: 푖 é o referente ao ponto inicial da medição; 푓 é o referente ao ponto final da medição. 

 

4.2.5 Escoamento em superfície livre 
Diz-se que um escoamento se efectua em superfície livre quando uma parte do contorno da lâmina 

liquida se faz em contacto com a atmosfera ou com outro meio gasoso [25]. Em escoamentos de 

velocidade constante em superfície livre, que se processem em canais de secção constante com caudais 

escoados constantes, a eq. (4) mostra que a perda de carga unitária é igual ao seno do ângulo formado 

entre o leito do canal e a horizontal. Quando o ângulo é pequeno, este valor tende para a tangente do 

mesmo, a qual é equivalente ao declive do canal. 

Quando o líquido escoado é a água, assume-se que o escoamento funciona em regime puramente 

turbulento, podendo aplicar-se a equação de Gauckler-Manning-Strickler, 

 

푄 = 퐾 × 퐴 × 푅 × 푖  

Onde 퐾(m . s ) é o coeficiente de rugosidade da tubagem; 퐴(m2) a área da secção ocupada pelo 

fluido;푅 (m) é o raio hidráulico; 푖(mm/m) é o declive da tubagem do canal. 

 

Uma vez que o raio hidráulico (razão entre a área ocupada pelo fluido e o perímetro molhado do tubo) 

afecta directamente o caudal que a tubagem tem capacidade de escoar, a capacidade máxima de 

transporte não corresponde à máxima altura líquida na secção. De facto, para secções circulares (Figura 

4.1), o Quadro 4.1 mostra que a maior capacidade de escoamento de caudal de uma tubagem ocorre 

para uma altura líquida de aproximadamente 94% do diâmetro interior da tubagem. A capacidade de 

transporte em secção cheia, quando o escoamento se encontra no limite de entrar em pressão, é igual à 

obtida para uma altura de aproximadamente 82% do diâmetro interior. 

(5) 

(3) 

(4) 
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Quadro 4.1 - Grandezas adimensionais para secções circulares [15]. 

ℎ
퐷 

퐴
퐷

 푅
퐷  

 

ℎ
퐷 

퐴
퐷

 푅
퐷  

0.05 0.01468 0.03255 0.55 0.44261 0.26489 

0.10 0.04088 0.06352 0.60 0.49203 0.27764 

0.15 0.07387 0.09288 0.65 0.54042 0.28815 

0.20 0.11182 0.12059 0.70 0.58723 0.29623 

0.25 0.15355 0.14663 0.75 0.63185 0.30169 

0.30 0.19817 0.17094 0.80 0.67357 0.30419 

0.35 0.24498 0.19349 0.85 0.71152 0.30327 

0.40 0.29337 0.21423 0.90 0.74452 0.29804 

0.45 0.34278 0.23309 0.95 0.77072 0.28645 

0.50 0.39270 0.25000 1.00 .78540 0.25000 

 

 

4.3 Caudal de descarga e caudal de cálculo 
Cada aparelho que produza águas residuais deve ter associado um caudal de descarga especificado 

pelos respectivos fabricantes, mas nem sempre estes valores estão disponíveis. Quando não exista 

informação sobre o equipamento que se ai aplicar em obra ou este ainda não estiver definido, deve ser 

considerada, pelo menos, a utilização dos valores mínimos definidos na regulamentação em vigor. É 

ainda importante referir que se os diâmetros fornecidos pelo fabricante forem inferiores ao da legislação 

em vigor, devem ser utilizados os valores regulamentares. 

Figura 4.1 - Relação geométrica para secções circulares [15] 

b 

h θ 
퐷

2 

퐷 
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4.3.1 Regulamento português 
Segundo o regulamento português [17], os caudais mínimos a adoptar devem ser os apresentados no 

Quadro 4.2. Deve ainda ser considerado cada equipamento instalado na rede conforme a sua 

especificidade na atribuição do valor do caudal de descarga. 

 

Quadro 4.2 - Caudais de descarga e diâmetro de ramais de descarga individuais [17]. 

Aparelho (Abreviatura) 

Caudal de descarga 

푄  

(l/min) 

Bacia de retrete (Br) 90 

Banheira (Ba) 60 

Bidé (Bd) 

30 Chuveiro (Ch) 

Lavatório (Lv) 

Máquina de lavar roupa/louça (MR e ML) 

60 Tanque de lavar roupa (Tq) 

Urinol suspenso (Mi) 

Lava-louça (LL) Pia de despejos (PD) 30 

Urinol de espaldar (MiE) 90 

 

Após a atribuição dos caudais de descarga a cada equipamento, deve determinar-se o caudal total , 푄  

associado a cada ramal troço de rede, o qual é dado pelo somatório dos caudais de descarga de todos 

os equipamentos a montante. 

 

푄 = 푄  

 

Na determinação dos caudais de cálculo é tido em conta o facto de nem todos os aparelhos do mesmo 

edifício estarem a ser utilizados em simultâneo. Como tal, o caudal acumulado dos aparelhos servidos 

pelo troço a dimensionar é afectado por um coeficiente de simultaneidade 푐 , correspondente à relação 

entre o caudal simultâneo máximo previsível (caudal de cálculo) e o caudal acumulado, obtendo-se o 

caudal de dimensionamento (ou de cálculo), dado por: 

푄 = 푐 × 푄  

 

(6) 

(7) 
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A determinação do coeficiente de simultaneidade pode ser efectuada de forma analítica ou gráfica, com 

base em dados estatísticos [26]. 

O coeficiente de simultaneidade pode ser obtido em função do número n de aparelhos servidos por 

 

푐 =

⎩
⎨

⎧
								1																			푝푎푟푎	푛 ≤ 2

1
(푛 − 1)

										푝푎푟푎	푛 > 2
 

 

 

O método preconizado pelo regulamento português [15] é um método gráfico que permite a obtenção 

directa do caudal de dimensionamento a partir do caudal acumulado (Figura 4.2). Na Figura 4.2 

apresenta-se uma fórmula de cálculo aproximada. Esta fórmula só deverá ser utilizada quando fornecer 

valores de 푄 , inferiores ou iguais a  푄 , não fazendo sentido a sua aplicação quando o número de 

aparelhos servidos é inferior a 2. 

 

 

 

Figura 4.2 Caudais de cálculo de águas residuais domésticas em função dos caudais acumulados [17]. 

 

A utilização de cada método depende principalmente da quantidade de caudal a escoar e o número de 

aparelhos servidos. Obtém-se, com o método do coeficiente de simultaneidade, um valor elevado de 

caudal de cálculo para pequenos caudais ou situações de poucos equipamentos. 
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O método regulamentar torna-se conservativo para os maiores caudais, podendo conduzir a diâmetros 

superiores por englobar, de forma conservativa, a vasta possibilidade de combinações de equipamentos 

a conjugar.  

4.3.2 Norma brasileira [N4] 
Apesar da norma brasileira NBR 8160 [26] dar uma relevante ênfase à utilização de um método 

simplificado, remetendo o designado dimensionamento hidráulico para as páginas de anexo da mesma, 

este último é, de facto, o método que permite a optimização dos sistemas, com a consequente economia 

de material, obtida à custa de maior esforço de cálculo. Uma vez que, nesta dissertação, se pretende 

efectuar uma comparação do regulamento português [17] com outros documentos regulamentares e 

normativos, foi considerado como método principal da norma brasileira o método de dimensionamento 

hidráulico, e como método alternativo o método de dimensionamento simplificado baseado na utilização 

das chamadas Unidades de Hunter de Contribuição (UHC). Estas unidades foram determinadas através 

de métodos probabilísticos incluindo, portanto, no seu valor a consideração dos coeficientes de 

simultaneidade e dos caudais de descarga de cada aparelho. 

 
Nesta norma é também importante referir que a sua terminologia difere da portuguesa pelo que a 

utilização deste regulamento carece de uma atenção especial nas seguintes alterações: 

 Ramal de ligação - Tubagem que recebe directamente a descarga dos equipamentos sanitários, 

correspondendo aos ramais de descarga individuais. Esta tubagem tem, geralmente, dimensões 

muito curtas; 

 Desconector - Nome dado ao sifão; 

 Ramal de águas residuais - Primeira tubagem a receber os efluentes do ramal de ligação ou 

caixas sifonadas, correspondendo aos ramais de descarga colectivos; 

 Subcolector - Tubagem que recebe os efluentes de um ou mais tubos de queda ou ramais de 

esgoto, correspondendo, portanto, aos colectores prediais; 

 Colector Predial - Tubagem compreendida entre a última inserção de subcolector, ramal de 

esgoto, tubo de queda ou câmara de inspecção-geral e o colector público ou sistema particular, 

correspondendo assim ao ramal de ligação. 

 

Doravante, a norma brasileira será analisada segundo a terminologia portuguesa para evitar erros de 

interpretação.  

4.3.2.1 Método probabilístico de Hunter 
Segundo a norma brasileira NBR 8160 [26], devem ser adoptados para o dimensionamento da rede 

predial de drenagem de águas residuais os valores de descarga de equipamentos apresentados no 

Quadro 4.3 através de um dimensionamento hidráulico em tudo semelhante ao já anteriormente 

explicado para o regulamento português. 
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Para uma mais fácil análise da relação dos caudais de descarga assumidos nesta norma, o Quadro 4.3 

foi adaptado de forma a incluir os valores adoptados no regulamento geral português. 

 

Quadro 4.3 - Vazões unitárias dos aparelhos sanitários (3; 4). 

Aparelho sanitário Ponto de consumo 

Caudal unitário 

푄  

(l/s) 

Regulamento português 

푄  

(l/s) 

Bacia de retrete (Br) 
Caixa de descarga 0.96 

1.5 
Válvula de descarga 1.70 

Banheira (Ba) Misturador 0.90 1.0 

Bidé (Bd) Misturador 
0.40 

0.5 Chuveiro (Ch) Misturador 

Lavatório (Lv) Torneira ou misturador 0.15 

Máquina de lavar 

roupa/louça (Mr e Ml) 
Registo de pressão 0.30 1.0 

Urinol com sifão integrado 

(Mi) 
Válvula de descarga 0.50 1.0 

Urinol sem sifão integrado 

(Mi) 

Caixa de descarga, válvula de 

mistura ou registo de pressão 
0.15 1.5 

Lava-louça (Ll) Pia de 

despejos (Pd) 
Torneira ou Misturador 

0.25 
1.0 

Tanque Torneira 1.0 

Máquinas industriais Em conformidade com as indicações do fabricante 

 

Para a determinação do caudal de cálculo, a norma brasileira considera 

푄 = 푚 푄  

onde 푛 é o número de tipos de aparelhos sanitários no troço considerado; 푚  é o número de aparelhos do 

tipo “i” a serem considerados em uso simultâneo; e 푄  é o caudal de descarga associado ao aparelho do 

tipo “i” (Quadro 4.3). 

 

O valor de  푚  deve ser definido pelo projectista com base em tabelas apresentadas no Anexo B da 

norma brasileira [N4], que relacionam esse valor com o intervalo de tempo médio entre descargas 

consecutivas (푡 =5 a 60 minutos), a duração média das descargas, (푡 =10 a 500 segundos), o número 

total de 푛 aparelhos sanitários de um dado tipo e o chamado factor de falha. 

(9) 
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Deve considerar-se que o sistema é satisfatório se estiver dimensionado para poder abastecer 

simultaneamente 푚 dos 푛 aparelhos sanitários instalados de um dado tipo, para que em não mais do que 

1% a 5% do tempo (factor de falha) possam ser excedidos os 푚 aparelhos em funcionamento simultâneo. 

Com o objectivo de ilustrar o método, considerem-se 푛 aparelhos de um dado tipo com um período 푡  

entre descargas consecutivas, as quais apresentam uma duração 푡 . A probabilidade de um destes 푛 

aparelhos estar a funcionar é dada por 푝 = 푡
푡  e a probabilidade de o aparelho não se encontrar em 

funcionamento é dada por 1− 푝 = 1 − 푡
푡 . A probabilidade de ter 푚 aparelhos em funcionamento sem 

que qualquer um dos restantes 푛 −푚 aparelhos possa também estar a funcionar é dada por  

푝 = (1 − 푝) . Como existem várias formas de combinar 푚 aparelhos num total de 푛, 

 

퐶 =
푛!

푚! × (푚 − 푛)! 

 

A expressão geral da probabilidade de ter quaisquer 푚 aparelhos, e somente 푚 aparelhos, num total de 푛 

aparelhos em funcionamento simultâneo é dada por 

 

푝 = 퐶 × (1− 푝) × 푝  

 

que corresponde à função distribuição de probabilidades binomial [27]. 

Considerando então um factor de falha de 1%, tem-se que 

 

푝 + 푝 + 푝 +⋯+ 푝 + 푝 ≥ 0,99;

푝 + 푝 +⋯+ 푝 + 푝 ≤ 0,01,
 

 

onde 푝  representa a probabilidade de que nenhum dos 푛 aparelhos esteja em funcionamento e 푝  

representa a probabilidade de ter todos os aparelhos em funcionamento simultâneo. 

As equações (14) e (15) podem ser escritas na forma 

 

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧ 퐶 × 푝 × (1 −푝) ≥ 0.99;

퐶 × 푝 × (1− 푝) ≤ 0.01

 

 

 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 
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Sendo 푚 o menor inteiro para o qual a condição é verdadeira correspondente, portanto, ao valor dado 

nas tabelas do Anexo B da norma NBR 8160 [26] para o número de aparelhos a considerar em 

funcionamento simultâneo para cada tipo de aparelho. Este método, desenvolvido por Hunter, nos 

Estados Unidos da América em 1924, apresenta alguma complexidade, pelo que o próprio autor 

desenvolveu também um método simplificado, o qual se generaliza como método standard no continente 

americano. Este método é também considerado na Europa, sendo Itália um dos exemplos [26 e 28] 

 

4.3.2.2 Método de Hunter simplificado 
Como se referiu anteriormente, a norma brasileira permite o dimensionamento simplificado de uma rede 

de drenagem de águas com base na utilização de Unidades de Hunter de Contribuição (UHC). Estas 

unidades adimensionais são determinadas experimentalmente para cada tipo de aparelho sanitário e 

representam o seu peso na rede quando são utilizadas correntemente. Os valores das UHC associados a 

cada equipamento são apresentados no Quadro 4.4. 

 

Quadro 4.4 - Unidades de Hunter de Contribuição dos aparelhos sanitários e diâmetro nominal mínimo 
dos ramais de descarga [15]. 

Aparelho sanitário Número de unidades Hunter de Contribuição 

Bacia de retrete (Br) 6.0 

Banheira (Ba) 2.0 

Bebedouro 0.5 

Bidé (Bd) 1.0 

Chuveiro (Ch) 
De residência 2.0 

Colectivo 4.0 

Lavatório (Lv) 
De residência 1.0 

De uso geral 2.0 

Mictório 

Válvula de descarga 6.0 

Caixa de descarga 5.0 

Descarga automática 2.0 

De calha 2.01 

Pia de cozinha residencial 3.0 

Pia de cozinha industrial 
Preparação 3.0 

Lavagem de panelas 4.0 

Tanque de lavar roupa 3.0 

Máquina de lavar louças 2.0 

Máquina de lavar roupas 3.0 

                                                        
1 Por metro de calha – considerar como ramal de esgoto 
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Para os equipamentos não apresentados no Quadro 4.4, é efectuada uma equivalência de UHC 

atribuídas com base no diâmetro de saídas dos equipamentos. Estes valores podem ser consultados no 

Quadro 4.5. 

Quadro 4.5 UHC equivalentes considerando o diâmetro de descarga [N4]. 

Diâmetro de saída do equipamento 

(mm) 
UHC equivalentes 

40 2 

50 3 

75 5 

100 6 

 

 

Este regulamento não contempla a utilização de alguns diâmetros pelo que se for feita uma comparação 

com outro regulamento que os contemple, deve ser atribuído o menor valor tabelado superior ao diâmetro 

em estudo. 

 
 

4.3.3 Norma europeia 
A norma europeia EN 12056-2 [28] contempla a utilização de quatro tipos de sistemas com pequenas 

variações possíveis dentro de cada sistema, com restrições aplicadas segundo o anexo nacional de cada 

país. 

 

 Sistema I: Taxa de ocupação das tubagens de 50% com ligação das águas dos vários 

equipamentos a um mesmo tubo de queda (sistema habitualmente utilizado em Portugal). 

 Sistema II: Taxa de ocupação das tubagens de 70% com ligação das águas dos vários 

equipamentos a um mesmo tubo de queda. 

 Sistema III: Taxa de ocupação das tubagens de 100% com ligação das águas dos vários 

equipamentos a um mesmo tubo de queda. 

 Sistema IV: Sistema separativo dos tipos I, II e III, em que as águas negras provenientes 

de bacias de retrete e urinóis e as águas cinzentas (dos restantes equipamentos) seguem 

em tubagens separadas. 

 

 

Cada sistema pode ter muitas conFigurações possíveis mas deve sempre assegurar o controlo de 

pressões de modo a prevenir a perda de fecho hídrico nos sifões. 
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Apresentam-se nas Figuras 4.3 e 4.4 algumas conFigurações de traçado comtemplado nesta norma. 

 

 

 

 
Figura 4.4- Sistemas tipo I a III de ventilação secundária [15]. 

Figura 4.3 - Sistema de ventilação primária [15]. 

Sistemas tipo I a III Sistema tipo IV 
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O sistema com ventilação primária caracteriza-se pela utilização do prolongamento do tubo de queda ou 

pela utilização de válvulas de admissão de ar (VAA) para garantir a adequada ventilação do sistema. 

O sistema com ventilação secundária apresenta várias conFigurações de ventilação, incluindo coluna de 

ventilação secundária ligada ao tubo de queda ou VAA com ou sem ramais de ventilação. 

No dimensionamento da rede de drenagem de águas residuais segundo a norma europeia [N5] são 

utilizadas unidades de descarga (“discharge unit”, DU) as quais correspondem a valores médios de 

cálculo do caudal de descarga, em l/s, dos aparelhos sanitários e tomam os valores de referência 

apresentados no Quadro 4.6, salvaguardando-se a possibilidade de existência de Documentos Nacionais 

de Aplicação com requisitos específicos de cada país ou de utilização de valores mais correctos 

fornecidos pelos fabricantes, desde que não sejam inferiores aos do Quadro 4.7. 

 
Quadro 4.6 - Caudais de descarga dos equipamentos em "Unidades de Descarga" adaptado, DU [26]. 

Ponto de descarga 

DU 
(l/s) 

Regulamentação 
portuguesa 

푸풊 
(l/s) 

Sistema I Sistema II Sistema III Sistema IV 

Lavatório, Bidé 0.5 0.3 0.3 0.3 0.5 

Chuveiro sem mangueira 0.6 0.4 0.4 0.4 0.5 

Chuveiro com mangueira 0.8 0.5 1.3 0.5 0.5 

Urinol de depósito 0.8 0.5 0.4 0.5 1.5 

Urinol de fluxómetro 0.5 0.3 3 0.3 1.5 

Urinol de espaldar 0.21 0.21 0.21 0.21 1.5 

Banheira 0.8 0.6 1.3 0.5 1.0 

Lava-louça 0.8 0.6 1.3 0.5 1.0 

Máquina lava-louça doméstica 0.8 0.6 0.2 0.5 0.5 

Máquina roupa até 6Kg 0.8 0.6 0.6 0.5 1.0 

Máquina roupa até 12Kg 1.5 1.2 1.2 1.0 1.0 

Bacia de retrete (depósito de 6,0l) 2.0 1.8 1.2 a 1.72 2.0 1.5 

Bacia de retrete (depósito de 7,5l) 2.0 1.8 1.4 a 1.82 2.0 1.5 

Bacia de retrete (depósito de 9,0l) 2.5 2.0 1.6 a 2.02 2.5 1.5 

Ralo de pavimento DN50 0.8 0.9 3 0.6  

Ralo de pavimento DN70 1.5 0.9 3 1.0  

Ralo de pavimento DN100 2.0 1.2 3 1.3  

 

                                                        
1 Por pessoa 
2 Dependente do tipo 
3 Sem dados disponíveis 
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Depois de determinar as DU de aparelho servido pelo troço a dimensionar, pode determinar-se o caudal 

de cálculo através de 

푄 , = 0,5푐 퐷푈  

onde 푐  é um factor de frequência associado ao tipo de utilização dos aparelhos conforme indicado no 

Quadro 4.8. 

  

Ao contrário do método considerado no regulamento português [15] ou do método de Hunter [28] a norma 

europeia 28 permite ter em conta diferentes probabilidades de funcionamento em simultâneo, por 

exemplo, entre uma habitação e um balneário público. No caso do regulamento português, esta diferença 

pode ser tida em conta considerando para os balneários que o coeficiente de simultaneidade é unitário. A 

norma europeia 28 considera ainda situações de extrema gravidade (laboratórios, por exemplo) onde o 

dimensionamento deve ser efectuado para maior caudal do que o previsto inicialmente para acomodar 

futuras alterações da rede imposta por novas necessidades de utilização. 

 

Quadro 4.7 - Factor de frequência de utilização [15]. 

Tipo de utilização 푐  

Uso intermitente (ex. escritório, habitação) 0.5 

Uso frequente (ex. hospital, escola, restaurante, hotel) 0.7 

Uso Intenso (ex. instalações ou chuveiros abertos ao público) 1.0 

Uso especial (ex. laboratórios) 1.2 

 

 

O dimensionamento de qualquer secção deve ser efectuado com base no caudal de cálculo total 

푄 , = 푄 , + 푄 , + 푄 ,  

que além do caudal de cálculo dos aparelhos sanitários, inclui o caudal de cálculo 푄 ,  associado a 

escoamentos contínuos como, por exemplo, sistemas de arrefecimento, e o caudal de cálculo 푄 ,  vindo 

de cotas inferiores por bombagem. 

 

Deve ainda garantir-se que a capacidade dos tubos corresponde, pelo menos, a um caudal 푄 á  superior 

ao 

 Caudal total de cálculo 푄 ,  

 Maior DU dos equipamentos servidos pelo troço a dimensionar. 

 

 

 

(12) 

(13) 
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4.4 Ramal de descarga 

4.4.1 Regulamento português 
O dimensionamento dos ramais de descarga individuais pode ser efectuado em secção cheia desde que 

a distância entre o sifão e a secção ventilada (tubo de queda ou ramal de ventilação) seja inferior à 

distância apresentada no ábaco incluído na Figura 4.5. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 - Distância máxima entre o sifão e a secção ventilada [15] 

 

Sempre que as distâncias forem excedidas, os ramais devem ser dotados de ventilação secundária ou 

dimensionados a meia secção [26]. 

A particularização da eq. (5) para escoamento em meia secção e em secção cheia conduz às equações 

(9) e (10), respectivamente: 

 

퐷 =
푄

0,4980.푅 . 푖
 

 

   Pia lava-loiça, chuveiro, lavatório, bidé (Ø40) 

   Bacia de retrete (Ø90 a Ø100) 

   Sifão de piso (Ø75) Mictório de espaldar (Ø75) 

   Tanque lava-roupa, Máquina lava-roupa, Máquina lava-loiça, 

   Banheira (Ø40) sifão de piso, mictório suspenso (Ø50) 

푑 (m) 

푖 (mm/m) 

(9) 



 

55 

 

퐷 =
푄

0,6459.푅 . 푖
 

 

onde o diâmetro interior da tubagem é dado em milímetros e o caudal de cálculo em m3/s. O coeficiente 

de rugosidade da tubagem pode, para tubagens lisas, assumir o valor de 퐾 = 120푚 푠. Nas Figuras 4.1 

e 4.2 apresenta-se o ábaco para aplicação das equações (9) e (10) a ramais de PVC (퐾 = 120푚 푠). 

 

 

Figura 4.1 - Escoamentos a meia-secção em tubagem de PVC (퐾 = 120푚 푠).[15] 

 

Figura 4.2 - Escoamentos a secção cheia em tubagem de PVC (퐾 = 120푚 푠) [15] 
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4.4.2 Norma brasileira 

4.4.2.1 Método probabilístico de Hunter 
De acordo com a norma brasileira [26], o dimensionamento do diâmetro dos ramais de descarga 

individuais ou colectivos deve ser efectuado através da aplicação da equação de Gauckler-Manning-

Strickler já anteriormente descrita a meia secção ou a 3/4 da secção total o que corresponde a alturas de 

lâmina liquida de 0.5퐷 e 0.7퐷, respectivamente. A norma [26] não especifica em que condições deve ser 

usada uma ou outra equação. Em seguida apresentam-se ambas as equações com o caudal de cálculo 

푄  em l/s. As constantes nas equações (12) e (13) para o escoamento em meia secção e a 3/4 da secção 

total, respectivamente, foram recalculadas, sendo ligeiramente diferentes das apresentadas na norma 

brasileira [26]. 

 

퐷 =
푄

6,6414.푅 . 푖
 

 

퐷 =
푄

8,0690.푅 . 푖
 

 

4.4.2.2 Método de Hunter simplificado 
A norma brasileira [26] estipula que o ramal de descarga individual ou colectivo pode ser determinado 

com base no somatório das UHC servidas, cujo valor permite escolher, nos Quadros 4.8 a 4.10, os 

diâmetros nominais correspondentes. Deverá ser considerada uma pendente mínima de 2% em tubagens 

com diâmetro nominal inferior a 75mm e de 1% para as tubagens iguais ou superiores a 100mm. 

 

Quadro 4.8 - Dimensionamento do ramal de descarga [N4]. 

Diâmetro nominal do ramal de descarga 

DN 
Numero máximo de UHC 

40 3 

50 6 

75 20 

100 160 

 

(12)

(13) 
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Quadro 4.9 - Diâmetro nominal mínimo de cada aparelho [N4]. 

Aparelho sanitário 

Diâmetro nominal mínimo 

do ramal de descarga 

DN 

Bacia de retrete (Br) 1001 

Banheira (Ba) 40 

-Bebedouro 40 

Bidé (Bd) 40 

Chuveiro (Ch) 
De residência 

40 
Colectivo 

Lavatório (Lv) 
De residência 40 

De uso geral  

Mictório 

Válvula de descarga 75 

Caixa de descarga 50 

Descarga automática 40 

De calha 50 

Pia de cozinha 

residencial 
3.0 

 

Pia de cozinha 

industrial 

Preparação 50 

Lavagem de panelas  

Tanque de lavar 

roupa 
3.0 

 

Máquina de lavar 

louças 
2.0 

 

Máquina de lavar 

roupas 
3.0 

 

 

 

À semelhança do regulamento português [15], também a norma brasileira [26] estabelece uma distância 

máxima do sifão à secção ventilada (tubo de queda ou ramal de ventilação), a qual é indicada no Quadro 

4.10. No entanto, o dimensionamento do ramal de descarga nunca é efectuado a secção cheia.  

 

                                                        
1 O diâmetro nominal mínimo da bacia de retrete pode ser reduzido a DN75 caso se justifique com os 

cálculos de dimensionamento pelo método hidráulico utilizando os valores da tabela anterior e depois de 

verificada a NBR 6452:1985 (aparelhos sanitários de material cerâmico). 
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Quadro 4.10 - Distância máxima do sifão à secção ventilada [15.]. 

Diâmetro nominal do ramal de descarga 

DN 

Distância máxima 

m 

40 1.00 

50 1.20 

75 1.80 

100 2.40 

4.4.3 Norma europeia 
A norma europeia impõe limitações ao dimensionamento de ramais de descarga sem ventilação 

secundária. Sempre que estas limitações não sejam observadas, será obrigatório a consideração de 

ramais de ventilação, a não ser que as práticas e regulamentos locais permitam a utilização de maiores 

diâmetros ou de VAA. No Quadro 4.11, são apresentados os diâmetros nominais a adoptar nos sistemas 

I, II e IV para ramais de descarga sem ramais de ventilação. No Quadro 4.12, são apresentadas as 

limitações à aplicação do Quadro 4.11, Estas limitações incidem no comprimento máximo do ramal de 

descarga (퐿), na sua queda vertical máxima (퐻), na sua inclinação (푖), e no máximo número de curvas a 

90º permitidas (Figura 4.6). 

 
 
 
Quadro 4.91 - Capacidade hidráulica 푄 á  e diâmetro nominal (DN) para ramais de descarga sem ramais 

de ventilação [N5]. 

푄 á  
(l/s) 

Sistema I Sistema II Sistema IV 
DN (mm) DN (mm) DN (mm) 

0.40 1 30 30 

0.50 40 40 40 
0.80 50 1 1 

1.00 60 50 50 
1.50 70 60 60 
2.00 802 702 702 

2.25 903 804 804 

2.50 100 100 100 
1 Não permitido; 
2 Sem bacias de retrete; 
3 Não mais do que duas bacias de retrete e uma mudança de direcção inferior a 90º. 
4 - Não mais que uma bacia de retrete 
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Quadro 4.102 - Limitação para ramais de ventilação primária [N5]. 

Limitação Sistema I Sistema II Sistema IV 
Comprimento máximo da tubagem (퐿) 4.0m 10.0m 10.0m 

Numero máximo de mudanças de direcção (90º), 
não incluindo a ligação ao aparelho 3 1 3 

Queda máxima (퐻) com inclinação superior a 45º 1.0m 

6.0m 
(DN>70) 

3.0m 
(DN≤70) 

1.0m 

Inclinação mínima 1 % 1.5% 1% 
Se DN<100mm e o ramal de descarga servir uma bacia de retrete, então não poderão ser ligados outros 
aparelhos mais do que 1,0m acima da ligação a um sistema ventilado. 

 

 

 

 
Figura 4.6 - Ramais de ventilação primária [N5]. 

 

 

 

No Quadro 4.13 são indicadas as limitações à utilização de ramais de descarga sem ventilação 

secundária no âmbito do sistema III. À semelhança do regulamento português [15], há limitação da 

distância máxima entre o sifão e a secção ventilada, que, neste caso, corresponde ao tubo de queda. 

 

  

1 - Curva de ligação ao aparelho 

2 - Tubo de queda 

3 - Ramal de descarga 
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Quadro 4.13 - Limitações à utilização de ramais de descarga do sistema III sem ramais de ventilação. 

Aparelho 

sanitário 

Diâmetro 

DN 

(mm) 

Fecho 

hídrico min. 

(mm) 

Distância máxima 

entre sifão e o 

tubo de queda 

(m) 

Inclinação 

(%) 

Número 

máximo de 

curvas 

Queda 

vertical 

(m) 

Lavatório, Bidé 

(sifão DN30) 
30 75 1,7 2,21 0 0 

Lavatório, Bidé 

(sifão DN30) 
30 75 1,1 4,41 0 0 

Lavatório, Bidé 

(sifão DN30) 
30 75 0,7 8,71 0 0 

Lavatório, Bidé 

(sifão DN30) 
40 75 3,0 1,8 a 4,4 2 0 

Banheira, 

Chuveiro 
40 50 Sem limite2 1,8 a 9,0 Sem limite4 1,5 

Urinol suspenso 40 75 3,03 1,8 a 9,0 Sem limite4 1,5 

Urinol de 

espaldar 
60 50 3,03 1,8 a 9,0 Sem limite4 1,5 

Pia lava-loiça 

(DN40) 
40 75 Sem limite2 1,8 a 9,0 Sem limite 1,5 

Máquina loiça ou 

roupa 
40 75 3,0 1,8 a 9,0 Sem limite 1,5 

Bacia de retrete 

(DN ≤ 80mm) 
75 50 Sem limite 1,8 a 9,0 Sem limite4 1,5 

Bacia de retrete 

(DN > 80mm) 
100 50 Sem limite 1,8 a 9,0 Sem limite4 1,5 

1 - Um gradiente mais acentuado é permitido se o tubo for menor que o comprimento máximo permitido. 
2 - Se o comprimento for superior a 3m tem de assumir-se um aumento de ruído e de risco de bloqueio 

da rede; 
3 - Deve assumir o valor mínimo possível para evitar riscos de deposição de sólidos. 
4 - Devem evitar-se curvas acentuadas 
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No Quadrado 4.14 são indicados os diâmetros nominais a adoptar nos sistemas I, II, e IV para ramais de 

descarga com ramais de ventilação. No Quadro 4.15, são apresentadas as limitações do Quadro 4.14. 

Tal como anteriormente, limita-se o comprimento do ramal de descarga (퐿), a sua queda vertical (퐻), o 

número de curvas a 90º e a inclinação (Figura 4.7). 

Quadro 4.114 - Ramais de ventilação secundária [N5]. 

푄 á  
(l/s) 

Sistema I Sistema II Sistema IV 
Ramal de 
descarga 

DN 
(mm) 

Ramal de 
ventilação 

DN 
(mm) 

Ramal de 
descarga 

DN 
(mm) 

Ramal de 
ventilação 

DN 
(mm) 

Ramal de 
descarga 

DN 
(mm) 

Ramal de 
ventilação 

DN 
(mm) 

0.60 1 1 30 30 30 30 
0.75 50 40 40 30 40 30 
1.50 60 40 50 30 50 30 
2.25 70 50 60 30 60 30 
3.00 802 502 702 402 702 402 

3.40 902 602 804 404 804 404 

3.75 100 60 90 50 90 50 
1 Não permitido; 
2 Sem bacias de retrete; 
3 Não mais do que duas bacias de retrete e uma mudança de direcção inferior a 90º. 
4 - Não mais que uma bacia de retrete 
 

Quadro 4.125 - Limitação para ramais com ventilação secundária (3). 

Limitação Sistema I Sistema II Sistema IV 
Comprimento máximo da tubagem (퐿) 10.0 m Sem limite 10.0 m 

Número máximo de mudanças de direcção (90º), não 
incluindo a ligação ao aparelho. Sem limite Sem limite Sem limite 

Queda vertical máxima (퐻) com inclinação superior a 45º 3.0 m 3.0 m 3.0 m 
Inclinação mínima 0.5% 1.5% 0.5% 

 

 
Figura 4.7 - Ramais de descarga com ventilação secundária [28]. 

1 - Curva de ligação ao aparelho 

2 - Tubo de queda 

3 - Ramal de descarga 

4 - Ramal de ventilação 
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As regras de dimensionamento de ramais de descarga do sistema III equipados com ramais de 

ventilação são apresentadas no Quadro 4.16. 

 

  

Quadro 4.136 - Limitações da utilização de ramais de descarga do sistema III com ramais de ventilação. 

Aparelho 
sanitário 

Diâmetro 
DN 

(mm) 

Fecho 
hídrico 

min. 
(mm) 

Distância máxima 
entre sifão e o tubo 

de queda 
(m) 

Inclinação 
(%) 

Número 
máximo de 

curvas 

Queda 
vertical 

(m) 

Lavatório, 
Bidé 

(sifão DN30) 
30 75 3,0 1,8 2 3,0 

Lavatório, 
Bidé 

(sifão DN30) 
40 75 3,0 1,8 Sem limite 3,0 

Banheira, 
Chuveiro 40 50 Sem limite 1,8 Sem limite Sem 

limite 
Urinol 

suspenso 40 75 3,0 1,8 Sem limite 3,0 

Urinol de 
espaldar 

60 50 3,0 1,8 Sem limite 3,0 

Pia lava-loiça 
(DN40) 

40 75 Sem limite 1,8 Sem limite Sem 
limite 

Máquina loiça 
ou roupa 40 75 Sem limite 1,8 Sem limite Sem 

limite 
Bacia de 
retrete 

(DN ≤ 80mm) 
75 50 Sem limite 1,8 Sem limite 1,5 

Bacia de 
retrete 

(DN > 80mm) 
100 50 Sem limite 1,8 Sem limite 1,5 

1 - Um gradiente mais acentuado é permitido se o tubo for menor que o comprimento máximo 
permitido. 
2 - Se o comprimento for superior a 3m tem de assumir-se um aumento de ruído e de risco de bloqueio 
da rede; 
3 - Deve assumir o valor mínimo possível para evitar riscos de deposição de sólidos. 
4 - Devem evitar-se curvas acentuadas 

 

 
 
  



 

63 

 

4.5 Tubo de queda 

4.5.1 Regulamento português 
De acordo com o regulamento português [15], os tubos de queda devem ser dimensionados para taxas 

de ocupação da secção, pelas águas residuais domésticas, inferiores ou iguais a 1/3 de modo a 

permitirem o desenvolvimento da chamada ventilação primária do sistema. Deve considerar-se a 

utilização de colunas de ventilação para ventilação secundária sempre que o tubo de queda tiver mais de 

35m ou um caudal de cálculo superior a 700 l/min. 

Quando a água conduzida por um ramal de descarga atinge um tubo de queda, o fluido adquire uma 

trajectória rotativa ao longo da parede do tubo de queda (Figura 4.8) 

 

 
 

Figura 4.8 - Entrada do águas residuais no tubo de queda [31] 

 

A queda do anel de águas residuais arrasta consigo o ar por efeito de atrito, pelo que a pressão do ar, 

que no topo do tubo de queda se assume igual à pressão atmosférica, sofre então uma perda ao longo 

do tubo de queda. Essa perda vai ocorrer por atrito ao longo das paredes do tubo (troço seco do tubo) e 

também, de forma localizada, na ligação entre o ramal de descarga e o tubo de queda. Estas perdas 

reduzem a pressão a valores abaixo da pressão atmosférica, introduzindo assim forças de sucção numa 

parte do sistema. 

A pressão no tubo de queda abaixo da ligação do ramal de descarga tem um comportamento diferente. 

Neste troço do tubo de queda, o fluxo de ar é induzido pela água em queda e, portanto, a força 

dominante no ar é a compressão exercida pela água e não o atrito nas paredes do tubo. Assim, a 

pressão volta a crescer podendo atingir novamente a pressão atmosférica, ou mesmo pressões 

superiores à atmosférica, na base do tubo de queda. O perfil de pressões descrito é apresentado na 

Figura 4.9 
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Figura 4.9 - Perfil da pressão no tubo de queda [26] 

  

Topo do tubo de queda 

Ligação do ramal de descarga 

Ligação do ramal de descarga 

Base do tubo de queda 

P (atm) 
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A Figura 4.9 mostra a razão pela qual é importante garantir uma adequada ventilação do sistema. De 

facto, só dessa forma se impedirá a perda do fecho hídrico nos sifões por efeito de sucção. Uma das 

formas de garantir a ventilação do tubo de queda é assegurar que o anel de águas residuais formado na 

descarga a partir de um ramal, ocupa apenas uma pequena parte da secção do tubo de queda. 

A taxa de ocupação 푡 , do tubo de queda é dada por 

 

푡 =
푆

푆 + 푆 =
푆
푆  

 

onde: 푆  (m2) é a secção ocupada pelo caudal de esgoto; 푆 (m2) é a secção ocupada pelo caudal de ar; 

푆  (m2) é a secção do tubo de queda.  

A taxa de ocupação a utilizar nos tubos de queda depende do diâmetro destes, devendo ser de 1/3 para 

tubos de queda com ventilação secundária e de 1/7 a 1/3 em tubos de queda sem ventilação secundária, 

conforme o Quadro 4.17. 

 

Quadro 4.14 - Caudais, diâmetros dos tubos de queda e taxas de ocupação [[17]]. 

Caudal de cálculo (l/min) Diâmetro do tubo de queda (mm)  Taxa de ocupação ( ) 

Q ≤ 125 퐷 = 50 1/3 

125 < Q ≤ 187,5 50 < 퐷  ≤ 75 1/4 

187,5 < Q ≤ 250 75 < 퐷  ≤ 100 1/5 

250 < Q ≤ 312,5 100 < 퐷  ≤ 125 1/6 

Q > 312,5 퐷  > 125 1/7 

 

De acordo com Vitor Pedroso [15], o Quadro 4.17 foi construído com base na relação 

 

푄 ≤ 2,5퐷 

 

Esta tem de verificar que os valores de depressão no tubo de queda não podem exceder 0,025m.c.a., 

devendo portanto, produzir oscilações nos sifões, de nível não superiores a 25mm, para não colocar em 

causa a perda de fecho hídrico. 

  

(16) 

(12) 
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Para efectuar o cálculo do diâmetro do tubo de queda, deve ser considerada a equação de equilíbrio de 

forças na massa do águas residuais em queda (Figura 4.10), assumindo um comportamento de corpo 

vazio tal que 

 

 
 

 

 

Figura 4.10 - Modelo do anel de descarga formado no tudo de queda, 

 

푚.
휕푣
휕푡 = 푚.푔 − 휏.휋.퐷.∆퐿 

onde: 푚(kg) é a massa de águas residuais em queda; 푣(m/s) é a velocidade de escoamento; 푔(m/s2) é a 

aceleração da gravidade; 휏(N/m3) é a tensão de atrito nas paredes do tubo. 

Considerando que 

푚 = 휌.푉 = 휌.푄.휕푡 

 

휏 = 휆.
1
2 . 휌.푣  

 

∆퐿 = 푣.휕푡 

 

onde: 휌(kg/m3) é a densidade do fluido; 휆 é um coeficiente de atrito (tipicamente igual a 25% do factor de 

atrito considerado por Darcy-Weisbach [27]; 푉(m3) é o volume de águas residuais escoado no intervalo 

de tempo 휕푡; tem-se 
휕푣
휕푡 = 푔 −

휋
2 .
휆.퐷
푄 .푣  

 

Em rigor, o perfil de velocidade do anel de águas residuais não é constante em toda a secção do tubo de 

queda. A velocidade baixa rapidamente junto às paredes do tubo, devido ao atrito, e cresce lentamente 

no interior do tubo, no sentido da circunferência interior do anel, onde se terá a chama velocidade 

terminal (Figura 4.11.  

Δ퐿(m) 

D(m) 

흉 

(13) 

흉 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 
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Figura 4.11 - Perfil de velocidade do anel de águas residuais no tubo de queda. 

A Figura 4.11 mostra que a velocidade terminal se obtém quando. 

휕푣
휕푡 = 0 ⇒ 푣 =

2푔
휋 .

1
휆 .
푄
퐷  

 

Tendo em conta a relação entre 휆	e o factor de atrito Darcy Weisbach [29] como a relação entre a 

velocidade terminal e a velocidade de corte obtém-se após tratamento matemático a relação 

휆 = 0,0303
푘
퐿  

onde 푘 (m) é a rugosidade absoluta do material do tubo, a qual pode tomar os valores indicados no 

Quadro 4.17. 

Quadro 4.15- Rugosidade absoluta de materiais de tubagem. 

Material da tubagem 푘  (m) 

Plásticos 0,030 a 0,134 

Cobre 0,040 a 0,152 

Aço inox/galvanizado 0,152 

Aço 0,230 

Ferro fundido 0,256 

 

Considerando que o caudal no tubo de queda para pequenas taxas de ocupação do tubo pode ser 

aproximado por 

푄 = 휋.퐷. 휕. 퐿. 푣 

Tem-se, após substituição das equações 21 e 22 na equação 20 

푣 = 2,430.
푄
퐷

 

 

푣 = 1,961.
푄
퐷  

 

para tubagens plásticas, 

 

 

para tubagens de ferro fundido, 

 

onde o caudal de cálculo e o diâmetro interno do tubo são dados em l/min e mm, respectivamente. 

 

  

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 
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Considerando, finalmente, que 

푄 = 퐴 = 푡 .
휋.퐷

4 .푣 

tem-se, por substituição 24 e 25, a equação de Wyey-Eaton [30]. 

 

퐷 = 3,876.푄 .푡  

 

퐷 = 4,425.푄 .푡  

 

 

 

Para tubagens de ferro fundido. 

 

onde o caudal de cálculo e o diâmetro interior são dados em l/min e mm, respectivamente. A fórmula do 

regulamento português é a equação 25 a qual corresponde à utilização de tubo de aço. Uma vez que é 

frequente a utilização do PVC em tubagens de drenagem de águas residuais domésticas, é possível 

através da equação 24, efectuar o dimensionamento preconizado pelo regulamento português. 

 

A equação (25) pode ser reescrita na forma, 

푄 = 0,019 × 푡 × 퐷  

a qual permite construir o Quadro 4.18 com a capacidade hidraulica de tubos de queda em PVC com 

diferentes diâmetros e diferentes taxas de ocupação. 
 

Quadro 4.16 - Dimensionamento dos tubos de queda [15]. 

Diâmetro nominal 

DN 

(mm) 

Diâmetro 

interior 

(mm) 

Caudais (l/min) 

Taxa de ocupação 

1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 

50 45,6 81 50 34 25 20 

75 70,6 259 160 111 82 63 

90 85,6 433 268 185 136 106 

110 105,1 749 464 320 236 182 

125 119,5 1055 653 450 332 257 

140 133,9 1429 885 610 450 348 

160 153,0 2039 1262 870 642 497 

200 191,4 3704 2293 1581 1167 902 

250 239,4 6728 4165 2872 2119 1639 

 

(26) 

(23) 

(24) 

(25) 

Para tubagens plásticas; 
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4.5.2 Norma brasileira 

4.5.2.1 Método probabilístico de Hunter 
De acordo com a norma brasileira, o dimensionamento do diâmetro dos tubos de queda deve ser 

efectuado também através da equação de Wyley-Eaton [30], tendo-se em conta, à semelhança do 

regulamento português, o material usado. A fórmula surge então na forma 

퐷 =
116

퐾
.푄 . 푡  

com D em mm; Q em (l/s); e K em 푚 /푠. No Quadro 4.19 são apresentadas as capacidades hídricas 

(em l/s) de tubos de queda plásticos 퐾 = 100푚 /푠  para diferentes diâmetros de taxas de ocupação. 

 

Quadro 4.17- Capacidade (l/s) de tubos de queda plásticos [26]. 

푡  
Diâmetro do tubo de queda DN (mm) 

50 75 100 150 

1/4 1,050 3,097 6,669 19,663 

7/24 1,358 4,004 8,623 25,422 

1/3 1,697 5,001 10,772 31,759 

 

Para a utilização de outros materiais, devem multiplicar os valores do Quadro 4.19 pelos seguintes 

coeficientes: 

 Ferro fundido novo:   0,833; 

 Ferro fundido usado:   0,769; 

 Grés:     0,919. 

4.5.2.2 Método de Hunter modificado 
O dimensionamento dos tubos de queda segundo o método simplificado é efectuado segundo a soma 

das UHC dos ramais que descarregam no tubo de queda de acordo com o Quadro 4.20, em função da 

altura do edifício. 

 

  

(27) 
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Quadro 4.18 - Dimensionamento dos tubos de queda. 

Diâmetro nominal do tubo 

(mm) 

Número máximo de UHC 

até 3 pisos mais de 3 pisos 

40 4 8 

50 10 24 

75 30 70 

100 240 500 

150 960 1900 

200 2200 3600 

250 3800 5600 

300 6000 8400 

 

4.5.3 Norma europeia 
Para o dimensionamento dos tubos de queda de acordo com a norma europeia [28], devem-se utilizar os 

Quadros 4.21 e 4.22 respectivamente para tubos de queda sem ventilação secundária e com ventilação 

secundária. 

 

Quadro 4.19 - Dimensionamento de tubos de queda sem ventilação secundária. 

Tubo de queda 

DN 

Sistema I, II, III e IV 

푄 á  (l/s) 

Ligações em aresta viva Ligações suavizadas 

60 0,5 0,7 

70 1,5 2,0 

801 2,0 2,6 

90 2,7 3,5 

1002 4,0 5,2 

125 5,8 7,6 

150 9,5 12,4 

200 16,0 21,0 
1 - Diâmetro mínimo quando há ligação das bacias de retrete no sistema II; 

2 - Diâmetro mínimo quando há ligação das bacias de retrete no sistema I, III e IV. 
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Quadro 4.20 - Dimensionamento de tubos de queda na presença de ventilação secundária. 

Coluna de Ventilação 

DN 
Tubo de queda 

DN 

Sistema I, II, III e IV 

푄 á  (l/s) 

Ligações em aresta viva Ligações suavizadas 

50 60 0,7 0,9 

50 70 2,0 2,6 

50 801 2,6 3,4 

50 90 3,5 4,6 

50 1002 5,6 7,3 

70 125 7,6 10,0 

80 150 12,4 18,3 

100 200 21,0 27,3 
1 - Diâmetro mínimo quando há ligação das bacias de retrete no sistema II; 

2 - Diâmetro mínimo quando há ligação das bacias de retrete no sistema I, III e IV. 

 

4.6 Colectores prediais e ramais de ligação 

4.6.1 Regulamento português 
De acordo com o regulamento português, o dimensionamento dos colectores prediais deve ser efectuado 

através da equação de Gauckler-Manning-Strickler anteriormente apresentada. (eq.5) 

No Quadro 4.23 apresenta-se um resumo dos caudais permitidos em tubagens de fraca pendente de 

PVC com escoamento em meia-secção.  

 
Quadro 4.21 - Quadro síntese de dimensionamento de escoamentos a 1/2 secção em tubagem PVC com 

base na fórmula de Manning-Strickler. 

Troços de Rede 
DN 

Diâmetro 

Interior 

Caudais (l/min) 

Inclinação 

(mm) (mm) 1% 2% 3% 4% 

R
am

ai
s 

de
 d

es
ca

rg
a 

 
 

40 36,4 16 23 28 33 

50 45,6 30 42 52 60 

75 70,6 96 135 165 191 

90 85,6 160 226 277 319 

C
ol

ec
to

re
s 

pr
ed

ia
is

 

110 105,1 276 390 478 552 

* 125 119,5 389 550 673 777 

 

R
am

ai
s 

de
 li

ga
çã

o 140 133,9 527 745 912 1.053 

160 153,0 751 1.063 1.301 1.503 

200 191,4 1.365 1.931 2.365 2.730 

250 239,4 2.479 3.506 4.294 4.959 

315 301,8 4.598 6.503 7.965 9.197 

* - A permissibilidade de utilização deste valor como mínimo, está dependente da localidade. 
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1.1.1 Norma brasileira 
 

4.6.1.1 Método probabilístico de Hunter 
No dimensionamento de colectores prediais e ramais de ligação de acordo com o método probabilístico 

de Hunter, considerado na norma brasileira, devem utilizar-se novamente as equações 22 e 23 

apresentadas para o dimensionamento dos ramais de descarga. 

 

4.6.1.2 Método de Hunter modificado 
 

No dimensionamento dos colectores prediais e dos ramais de ligação de acordo com o método de Hunter 

modificado considerado na norma brasileira [26], deve ser utilizado o Quadro 4.24, onde se apresenta a 

capacidade hídrica do colector em função do diâmetro e da inclinação da tubagem. 

 

 
Quadro 4.22 - Capacidade máxima dos colectores prediais e ramais de ligação para tubos de diferentes 

diâmetros e inclinação [26]. 

Diâmetro nominal 

do tubo 

DN 

Número máximo de UHC em função dos declives mínimos 

% 

0,5 1 2 4 

100 0 180 216 260 

150 0 700 840 1000 

200 1400 1600 1920 2300 

250 2500 2900 3500 4200 

300 3900 4600 5600 6700 

400 7000 8300 10000 12000 

 

4.6.2 Norma europeia 
De acordo com a norma europeia [28], os colectores prediais e ramal de ligação devem ser 

dimensionados com base nas fórmulas de Colebrook-White e Darcy-Weisbach. A última fórmula permite 

calcular o factor de atrito (푓) através da igualdade entre a perda de carga unitária e a inclinação da 

tubagem (푖), obtendo 

푓 =
2.푔.퐷.푐
푣  

O factor de atrito assim calculado pode ser substituído na fórmula de Colebrook-White para escoamento 

em superfície livre, 

1
푓

= −2. 푙표푔
푘

3.퐷 +
2,51.푣
퐷.푣. 푓

 

(28) 

(29) 
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onde v(m/s2 é a viscosidade cinemática da água, e 퐾 (m) a rugosidade absoluta do material da tubagem. 

Uma vez que 

푄 = 푡 .
휋.퐷

4 .푣 

onde 푡  é a taxa de ocupação do tubo, a formula de Colebrook-White, torna-se explicita relativamente ao 

caudal, podendo ser resolvida de forma directa. 

 

Na norma europeia consideram-se duas possibilidades para a taxa de ocupação de secção:	푡 = 1/2 e 

푡 = 3/4, o que corresponde a alturas de lâmina liquida de 50% e 70% do diâmetro interior do tubo. Nos 

Quadros 4.25 e 4.26, apresentam-se as capacidades hídricas e velocidades de escoamento obtido com 

estas taxas de ocupação oara diferentes diâmetros e inclinações, considerando 푣 = 1,31 × 10  m2/s e 

푘 = 1,0 mm, ou seja, considerando a expressão 

 

푄 = −퐷 . 푖 × 3,479 × 10 . log
333,333 × 10

퐷
+

0,742푥10
퐷 / . 푖 /  

 

onde o caudal de cálculo é dado em (l/s). 

 

 

Quadro 4.23 - Capacidade dos colectores prediais e ramal de descarga e respectivas velocidades de 
escoamento para uma taxa de ocupação de 1/2. 

Pendente 

mm/m 

DN 100 DN125 DN150 DN200 DN225 DN250 DN300 

푄 á  푣 푄 á  푣 푄 á  푣 푄 á  푣 푄 á  푣 푄 á  푣 푄 á  푣 

l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s 

5 1,8 0,02 2,8 0,02 5,4 0,04 10 0,05 15,9 0,07 18,9 0,08 34,1 0,11 

10 2,5 0,03 4,1 0,03 7,7 0,05 14,2 0,07 22,5 0,10 26,9 0,11 48,3 0,16 

15 3,1 0,03 5 0,04 9,4 0,06 17,4 0,09 27,6 0,12 32,9 0,13 59,2 0,20 

20 3,5 0,04 5,7 0,05 10,9 0,07 20,1 0,10 31,9 0,14 38,1 0,15 68,4 0,23 

25 4 0,04 6,4 0,05 12,2 0,08 22,5 0,11 35,7 0,16 42,6 0,17 76,6 0,26 

30 4,4 0,04 7,1 0,06 13,3 0,09 24,7 0,12 38,9 0,17 46,7 0,19 83,9 0,28 

35 4,7 0,05 7,6 0,06 14,4 0,10 26,6 0,13 42,3 0,19 50,4 0,20 90,7 0,30 

40 5 0,05 8,2 0,07 15,4 0,10 28,5 0,14 45,2 0,20 53,9 0,22 96,9 0,32 

45 5,3 0,05 8,7 0,07 16,3 0,11 30,2 0,15 48 0,21 57,2 0,23 102,8 0,34 

50 5,6 0,06 9,1 0,07 17,2 0,11 31,9 0,16 50,6 0,22 60,3 0,24 108,4 0,36 

 

 

(30) 

(31) 



74 

 

 
Quadro 4.24 - Capacidade dos colectores prediais e ramal de descarga e respectivas velocidades para 

uma taxa de ocupação de 3/4. 

Pendente 

mm/m 

DN 100 DN125 DN150 DN200 DN225 DN250 DN300 

푄 á  푣 푄 á  푣 푄 á  푣 푄 á  푣 푄 á  푣 푄 á  푣 푄 á  푣 

l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s 

5 2,9 0,03 4,8 0,04 9 0,06 16,7 0,08 26,5 0,12 31,5 0,13 56,8 0,19 

10 4,2 0,04 6,8 0,05 12,8 0,09 23,7 0,12 37,6 0,17 44,9 0,18 80,6 0,27 

15 5,1 0,05 8,3 0,07 15,7 0,10 29,1 0,15 46,2 0,21 55 0,22 98,8 0,33 

20 5,9 0,06 9,6 0,08 18,2 0,12 33,6 0,17 53,3 0,24 63,6 0,25 114,2 0,38 

25 6,7 0,07 10,8 0,09 20,3 0,14 37,6 0,19 59,7 0,27 71,1 0,28 127,7 0,43 

30 7,3 0,07 11,8 0,09 22,3 0,15 42,2 0,21 65,4 0,29 77,9 0,31 140 0,47 

35 7,9 0,08 12,8 0,10 24,1 0,16 44,5 0,22 70,6 0,31 84,2 0,34 151,2 0,50 

40 8,4 0,08 13,7 0,11 25,8 0,17 47,6 0,24 75,5 0,34 90 0,36 161,7 0,54 

45 8,9 0,09 14,5 0,12 27,3 0,18 50,5 0,25 80,1 0,36 95,5 0,38 171,5 0,57 

50 9,4 0,09 15,3 0,12 28,8 0,19 53,3 0,27 84,6 0,38 100,7 0,40 180,8 0,60 

 

4.7 Ventilação 

4.7.1 Regulamento português 
Sempre que se verifique a necessidade de ventilar um ramal de descarga, deve ser utilizado um ramal de 

ventilação com um diâmetro superior a 2/3 do diâmetro do ramal de descarga, 

Já a verificação da necessidade de ventilação dos tubos de queda determina o cálculo de pressões nos 

sifões aquando a descarga dos equipamentos envolvidos no coeficiente de simultaneidade tendo sempre 

como referência mínima a obrigatoriedade de utilização de ventilação secundária sempre que o tubo de 

queda seja superior a 35m e tenha um caudal de cálculo superior a 700l/min ou uma taxa de ocupação 

superior à anteriormente prevista no dimensionamento dos tubos de queda. 

A determinação do diâmetro das colunas de ventilação pode ser determinada através de: 

 

퐷 = 0,3901 × 퐿 , × 퐷  

 

onde 퐷 (mm) é o diâmetro interior da coluna de ventilação ,퐿 (m) o comprimento da coluna de ventilação 

e	퐷 (mm) o diâmetro interior do tubo de queda. 

 

Como forma de simplificar o desenvolvimento dos cálculos, apresenta-se no Quadro 4.27, o resumo para 

a tubagem PVC por ser a mais usualmente usada em edifícios correntes de habitação. 

 

 

 

(32) 
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Quadro 4.25 - Dimensionamento das colunas de ventilação [15]. 

Diâmetro da 

coluna de 

ventilação 

DN 

(mm) 

Diâmetro 

interior 

(mm) 

 Altura máxima (m) 

DN do tubo de 

queda (mm) 
90 110 125 140 160 200 250 

Diâmetro interior 

do tubo de queda 

(mm) 

85,6 105,1 119,5 133,9 153,0 191,4 239,4 

50 45,6  5       

75 70,6  55 18 9 5    

90 58,6  154 51 26 14 7   

110 105,1   154 77 42 21 6  

125 119,5    154 84 41 12  

140 133,9     154 75 23 7 

160 153,0      154 46 14 

200 191,7       154 46 

 
 

4.7.2 Norma Brasileira 

4.7.2.1 Método probabilístico de Hunter 
No dimensionamento dos ramais de ventilação, deve ter-se em conta o Quadro 4.28 onde se apresenta 

os diâmetros a adoptar, em função do diâmetro da coluna de ventilação secundária. 

 

Quadro 4.26 Dimensionamento das colunas de ventilação [15]. 

Diâmetro do tubo de queda 

(mm) 

Diâmetro nominal da coluna de ventilação 

(mm) 

40 40 

50 40 

75 50 

500 100 
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A necessidade de ventilação secundária é imposta pela garantia de manutenção do fecho hídrico o que 

deve ser feito com base nos critérios seguintes 

 

 

퐻 , > 퐻 ,  

 

퐷 , > 퐷  

 

푆 , > 푆  

 

onde 퐻 , (mm) é a perda de fecho-hídrico admissível para o sifão; 퐻 , (mm) é a perda de altura do fecho-

hídrico provocada por auto-sifonagem; 퐷 , (Pa) é a depressão admissível no sistema; 퐷 (Pa) é a 

depressão máxima provocada por sifonagem induzida; 푆 , (Pa) é a sobrepressão admissível no sistema; 

푆 (Pa) é a sobreposição máxima no sistema. 

 

 
Para o cálculo de 퐻 , , considera-se: 

퐻 , = 퐻 , − ℎ ,  

 

onde 퐻 , (mm) é a atura de fecho hídrico inicial do sifão; ℎ , (mm) é a altura de fecho hídrico perdida por 

evaporação no sifão. 

 

 

Para a determinação de ℎ , , considera-se 

ℎ , = 퐶 , 휋(1 − 푦)∆푡 

onde 퐶 , (mm.m2.(nº semanas)-1 é o coeficiente de evaporação do sifão; 휋 (Pa) é a pressão do vapor de 

água do ar saturado, à temperatura ambiente; 푦 é a humidade relativa do ambiente; ∆푡 (semanas) é a 

duração máxima da exposição à evaporação do fecho hídrico do sifão. 

 

퐷 ,  é dimensionado considerando: 

퐷 , 푚푖푛		퐷 ,  

onde 퐷 ,  (Pa) é - Depressão admissível para cada sifão 

 

 

Para o cálculo de 퐷 ,  é necessário primeiro calcular a perda máxima admissível do fecho hídrico para 

cada sifão, através de 

퐻 , =
0.102훾퐻 ,

1 + 푅 ,
 

(33) 

(34) 

(35) 

(36) 

(36) 
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onde 퐻 , (mm)  é a perda de fecho hídrico admissível em cada sifão, 푅 ,  é a relação entre o volume de 

entrada e saída do sifão. 

 

Após calcular 퐻 ,  e 퐻 , , estabelecem-se as seguintes relações: 

 

Para 퐻 , < 퐻 ,  tem-se 퐷 , = 9,81 1 + 푅 , 퐻 ,  

 

Para 퐻 , > 퐻 ,  tem-se 퐷 , = 9,81 1 + 푅 , 퐻 ,  

 

Finalmente tem-se 푆 = 푚푖푛푆 ,  sendo 푆 ,  a sobrepressão admissível por cada sifão. 

 

Caso não se verifiquem as relações apresentadas na equação (37), temos de alterar o diâmetro dos 

tubos de queda ou proceder a um dimensionamento que contemple ventilação secundária. 

 

4.7.2.2 Método de Hunter modificado 
De acordo com a norma brasileira [26], o diâmetro do ramal de ventilação obtido pelo método de Hunter 

modificado deve ser apresentado no Quadro 4.29. 

 
Quadro 4.27- Dimensionamento do ramal de ligação. 

Grupo de aparelhos sem bacia de 

Retrete 

Grupo de aparelhos com bacia de 

retrete. 

Número de UHC 
Diâmetro do ramal 

(mm) 
Número de UHC 

Diâmetro do ramal 

(mm) 

Até 12 40 Até 17 50 

13 a 18 50 18 a 60 75 

19 a 36 75  

 
 

O diâmetro das colunas de ventilação, é dado no Quadro 4.30, em função do diâmetro do tubo de queda. 

Este Quadro foi simplificado no menor e maior número de UHC associados a cada diâmetro do tubo de 

queda. Os restantes valores podem ser consultados no documento original da norma brasileira [26]. 

 
  

(37) 
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Quadro 4.28 - Dimensionamento das colunas de ventilação. 

Diâmetro nominal do tubo de 

queda 

(mm) 

Número máximo de 

UHC 

Diâmetro nominal da coluna de ventilação 

40 50 75 100 150 200 250 300 

Comprimento máximo permitido (m) 

40 8 46        

40 10 30        

50 12 23 61       

50 20 15 46       

75 10 13 46 317      

75 102 8 23 189      

100 43  11 76 299     

100 530  6 46 177     

150 500   10 40 305    

150 2900   6 23 183    

200 1800    10 73 286   

200 7600    5 43 171   

250 4000     24 94 293  

250 15000     18 73 225  

 

4.7.3 Norma europeia 
 O dimensionamento e necessidade do sistema de ventilação já foram referidos anteriormente na 

secção 4.5.3. 

 

4.7.4 Estações elevatórias 
Relativamente ao dimensionamento da câmara, a sua profundidade mínima deverá ser aproximadamente 

0,90m a contar da cota de soleira do colector afluente e o volume útil calculado em função do caudal de 

cálculo e do número horário de arranques admitido para o elemento de bombagem. Este volume poderá 

ser determinado pela seguinte expressão: 

푉 . =
0,9 ∙ 푄
푁  

onde 푉 .(m
3) é o volume útil da câmara de bombagem; 푄 (l/s) é o caudal afluente determinado; 푁 é o 

número horário de arranques do elemento de bombagem. 
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4.7.5 Fossas sépticas 
O volume útil das fossas (de compartimentos) poderá ser determinado através seguinte expressão:  

푉 = 푃 퐶 . 푡 + [퐶 .(푡 − 푡 )] +
퐶 + 퐶
2 × 푡 × 10  

onde 푉(m3) é o volume útil, 푃 (número de utentes) é a população; 퐶 (l/hab/dia) é a capitação de águas 

residuais; 푡 (dias) é o tempo de retenção; 퐶  (l/hab/dia) é a capitação de lamas digeridas; 푡 (dias) é o 

tempo entre limpezas da fossa; 푡  (dias) é o tempo de digestão de lamas; 퐶 (l/hab/dia) é a capitação de 

lamas frescas. Os valores recomendados a atribuir às variáveis referidas na expressão anteriores 

encontram-se no Quadro 4.31. 

Quadro 4.29 - Valores limite no dimensionamento de uma fossa séptica [15] 

Variáveis Valores limites 

Valores 

recomendados para 

Portugal 

Volume útil (m3) ≥ 2 ≥ 2 

Capitação de águas residuais (l/hab/dia) 30 a 100 80 

Capitação de lamas digeridas (l/hab/dia) 0.08 a 0.26 0.11 

Capitação de lamas frescas (l/hab/dia) 0.30 a 1.10 0.45 

Tempo de retenção (dia) 
1 a 10 3 até 50 utentes 

2 até 500 utentes 

Tempo entre limpezas (dia) 180 a 1000 720 

Tempo de digestão de lamas (dia) 40 a 90 60 

 

Quando estamos na presença de edifícios não habitacionais, o número de utentes a considerar como 

população será obtido através da equivalência entre um determinado número de utentes dos diferentes 

tipos de edifícios considerados e um utente dum edifício de habitação. No Quadro 3.9 apresentam-se os 

equivalentes populacionais referidos de utente de um edifício de habitação, para os tipos de edifícios aí 

referenciados.  

Quadro 4.30 - Valores de população servida equivalente 

Tipos de Edifícios 
Equivalentes a um 

utente habitacional 

Escolas sem dormitório 3 alunos 

Unidades hoteleiras 1 cama 

Parques de campismo 2 pessoas 

Quartéis e asilos 1 cama 

Restaurantes 3 lugares 

Oficinas sem refeitórios 2 operários 

Escritórios e estabelecimentos comerciais sem refeitório 3 funcionários 

Parques desportivos sem restaurante 30 lugares 
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Em seguida apresentam-se as características dimensionais dos tipos de fossas de acordo com os valores 

das variáveis recomendadas para Portugal:  

 

Quadro 4.31 - Características padrão de dimensionamento de uma fosse séptica [15]. 

Número de 

utentes 

Volume da 

fossa (m3) 

Comprimento (m) 
Largura (L) 

(m) 

Altura (H) do 

líquido 

(m) 
C1 C2 

5 ≥ 2 1.50 0.75 0.75 1.20 

10 ≥ 3 2.00 1.00 1.00 1.20 

15 ≥ 5 2.50 1.25 1.10 1.25 

20 ≥ 7 2.90 1.45 1.20 1.30 

30 ≥ 10 3.20 1.60 1.40 1.50 

50 ≥ 16 4.30 2.15 1.60 1.60 

 

4.7.6 Simbologia 
A simbologia geralmente utilizada pelos projectistas a nível nacional encontra-se apresentada nos 

Anexos II e III 
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5 Tubagens 
5.1 Introdução 
Como se mostrou anteriormente, a importância de uma correcta drenagem das águas residuais está 

directamente relacionada com a manutenção de condições de saúde pública e qualidade ambiental. 

Ambas as exigências são observadas pela via de adequada implantação da rede predial de drenagem e 

do seu correcto dimensionamento, que visa garantir as condições adequadas de escoamento. No 

entanto, os materiais utilizados também desempenham um papel muito importante, devendo assegurar: 

 

o Resistência a solicitações exteriores (por exemplo, troços enterrados); 

o Resistência a pressões impostas internamente à canalização; 

o Resistência à acção do gelo e variações de temperatura; 

o Condições adequadas de escoamento (rugosidade da tubagem tão lisa quanto possível); 

o Resistência à abrasão; 

o Resistência à agressividade química; 

o Fiabilidade dimensional (tolerância reduzida nos diâmetros disponibilizados pelos fabricantes); 

o Facilidade de transporte, instalação e manutenção; 

o Custos (material, transporte e manutenção). 

o Exigências de aspecto. 

 
A qualidade das tubagens e acessórios utilizados deve ser garantida com certificados de qualidade de 

entidades acreditadas ou de ensaios das entidades com competência para os acreditar. Em geral, os 

materiais utilizados dividem-se em quatro grupos: 

 Betão: 

o Simples (BS); 

o Armado (BA). 

 Cerâmicos: 

o Grés vitrificado (GV). 

 Metais: 

o Aço (A) 

o Aço galvanizado (AG) 

o Aço inoxidável (AI) 

o Ferro fundido (FF). 

 Plásticos: 

o Polietileno de alta densidade (PEAD); 

o Policloreto de vinilo (PVC); 

o Polipropileno reticulado (PP-R) 

Em seguida serão analisados, de forma breve, os diferentes materiais. 

  



82 

 

5.2 Tubagens de betão 
 

A principal aplicação das tubagens de betão é subterrânea, quase exclusivamente na indústria ou em 

sistemas públicos de drenagem, uma vez que este material é o apropriado para grandes diâmetros e 

para situações em que existam solicitações estruturais importantes. Apesar de estas tubagens poderem 

apresentar secção circular ou quadrangular, em Portugal é mais utilizada a tubagem circular [32] 

 

As tubagens de betão apresentam as seguintes vantagens: 

 Coeficiente de rugosidade reduzido; 

 Elevada resistência a pressões exteriores e interiores; 

 Capacidade de fabricação “in-situ”; 

 Custos controlados; 

 Vasta experiência de utilização. 

 

As principais desvantagens são as seguintes: 

 Elevado peso próprio; 

 Difícil manuseamento e transporte; 

 Baixa resistência aos ataques químicos de sulfatos, ácidos ou sulfureto de hidrogénio; 

 Baixa resistência a impactos (material frágil se não for reforçado com armaduras em aço); 

 Permeabilidade reduzida mas não nula; 

 Baixa flexibilidade das juntas.  

 

 
5.3 Grés vitrificado 
As tubagens de grés vitrificado têm a grande vantagem de dispensarem o recurso à aplicação de 

medidas adicionais de protecção à agressividade do solo ou das águas residuais. No entanto, estas 

tubagens são pouco utilizadas em Portugal, talvez devido a uma má imagem no mercado deixada pelos 

fornecedores no passado [32]. Noutros países, como, por exemplo, a Alemanha, estas tubagens são 

largamente utilizadas em grandes diâmetros [32]. 

 

As principais vantagens do grés vitrificado são as seguintes: 

 Elevada resistência a ataques químicos e abrasivos; 

 Boa resistência mecânica e flexibilidade das juntas; 

 Baixo coeficiente de rugosidade; 

 Longevidade. 
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Podem também apontar-se as seguintes desvantagens: 

 Elevado peso próprio; 

 Difícil manuseamento e transporte; 

 Fragilidade; 

 Elevados custos; 

 Falta de qualidade dos produtos apresentados por alguns fabricantes no passado [32]. 

 
 
5.4 Tubagens metálicas 
 

O principal material metálico utilizado na drenagem de esgotos é o ferro fundido (FF), o qual apresenta 

várias vantagens, mas também elevado custo, pelo que se reserva a sua utilização para quando as 

características dos restantes materiais (mais económicos) não garantem a qualidade da rede. Ainda 

assim, o ferro fundido é um dos principais materiais utilizados quando se pretende efectuar o transporte 

de águas a temperaturas elevadas ou a elevadas pressões. Estas tubagens geralmente são distribuídas 

com um revestimento exterior betuminoso, de zinco com camada de tinta epóxi, geralmente vermelha, 

pintura epóxi e betuminosa de cor vermelho acastanhada, poliuretano ou polietileno para solos 

agressivos. Interiormente, é revestido com cimento aluminoso centrifugado de cor acre, um revestimento 

interior de cimento aluminoso centrifugado para pH de 4 a 12 ou poliuretano para pH de 1 X 13. [5]. 

 

O ferro fundido apresenta as seguintes vantagens: 

 Elevada resistência mecânica a pressões internas; 

 Impermeabilidade a gases e óleos; 

 Possibilidade de colocação de acessórios do mesmo material; 

 Resistência a impactos; 

 Resistência térmica, 

 Longevidade; 

 Resistência à corrosão; 

 Possibilidade de reciclagem. 

 

As principais desvantagens são as seguintes: 

 Custos elevados; 

 Baixa resistência a ataques de sulfatos; 

 Peso elevado; 

 Difícil manuseamento e transporte; 

 Exigência de mão-de-obra especializada; 

 Perdas de carga mais elevadas quando comparado a outros materiais. 
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A ligação entre tubagens e os tubos com os acessórios pode ser efectuada: 

 Com abocardamento (através de uma união de junta rápida dotada de um elastómero colocado 

no abocardamento) 

 Sem abocardamento (com a colocação topo a topo dos elementos e a fixação através de 

abraçadeiras metálicas). 

Na instalação de elementos de ferro fundido, deve ter-se atenção nos cortes, devendo garantir-se que os 

revestimentos não são danificados. Deve também garantir-se que o afastamento máximo das fixações 

verticais tem um espaçamento inferior a 2m. 

 

5.5 Tubagens termoplásticas 

5.5.1 Polietileno de Alta Densidade (PEAD) 
As tubagens de PEAD podem ser utilizadas em algumas situações nos sistemas de drenagem de águas 

residuais. Estas tubagens são geralmente de cor preta ou preta com riscas longitudinais finas a azul, e 

são comercializadas em varas de 5m com diâmetros a variar entre 32 e 315mm. 

 

As tubagens de PEAD são unidas com entre si com recurso a: 

 Soldadura topo a topo, 

 Electrosoldadura, 

 Soldadura com manga auxiliar de polietileno, 

 Ligação com acessórios mecânicos. 

 

Neste material, a soldadura apresenta-se como a solução mais fácil para garantir a união entre os 

elementos. No entanto, com a electrosoldadura existe a vantagem suplementar de não ser necessário 

proceder ao aquecimento da tubagem, assegurando-se assim a manutenção do comprimento da mesma. 

O PEAD não necessita de acessórios para garantir a ligação, mas pode ser adicionada uma manga de 

polietileno que, após a ligação, tem tendência a retrair, aumentando a estanquidade e resistência da 

ligação. A ligação por elementos mecânicos é também uma solução para a união das tubagens pelo facto 

do PEAD não apresentar incompatibilidade com outros plásticos ou metais.  
 

As principais vantagens do PEAD são as seguintes: 

 Leveza; 

 Resistência à abrasão, 

 Resistência electroquímica, 

 Boa resistência a choques e vibrações, 

 Resistência a incrustações; 

 Baixa rugosidade. 
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O PEAD apresenta, no entanto, as seguintes desvantagens: 

 Sensibilidade à exposição solar, 

 Exigência de mão-de-obra especializada; 

 Redução do diâmetro interno nas ligações; 

 Sensibilidade a alguns detergentes, solventes e hidrocarbonetos; 

 Difícil detecção de fugas. 

 

5.5.2 Policloreto de Vinilo (PVC) 
 

De entre os materiais termoplásticos mais utilizados actualmente em redes prediais de drenagem de 

águas residuais destaca-se o Policloreto de Vinilo, o qual, apesar de ser mais sensível ao ambiente 

externo da tubagem do que os materiais anteriormente referidos, apresenta elevadas vantagens a nível 

de custo e peso e também ao nível da resistência aos agentes agressivos do esgoto. 

 

O PVC apresenta as seguintes vantagens: 

 Flexibilidade; 

 Baixa rugosidade, 

 Baixo peso; 

 Vasta gama de acessórios do mesmo material; 

 Baixo custo; 

 Resistência a elementos químicos e oxidação; 

 Resistência a incrustações; 

 Impermeabilidade a gases e líquidos; 

 Facilidade de instalação; 

 Resistência à corrosão electroquímica. 

 

As principais desvantagens do PVC são as seguintes: 

 Elevado coeficiente de dilatação térmica linear; 

 Elevado risco de ovalização; 

 Baixa resistência mecânica; 

 Deforma com temperaturas superiores a 50ºC; 

 Baixa resistência à pressão; 

 Necessidade de interacção com reforços de betão quando enterrados; 

 Sensibilidade à exposição solar e ao calor. 
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A ligação entre tubagens ou entre estas e acessórios pode ser efectuada com: 

 

 Com abocardamanto para colar (com uma cola à base de solventes fortes que não sejam 

prejudiciais às tubagens, os quais necessitam de um tempo de maturação após colocação em 

obra. Para efectuar a colagem, deve garantir-se a limpeza das extremidades do tubo ou 

acessório com um pano limpo por forma a evitar a integração de poeiras ou lixos que 

enfraqueçam a ligação.) 

 Com abocardamento com anel de estanqueidade. (com a colocação deste na base do 

abocardamento, devendo esta ser previamente lubrificada. O lubrificante utilizado deve ser o 

mais inócuo possível. A limpeza das superfícies a unir deve ser garantida por forma a não 

danificar os anéis, o que pode colocar em causa o seu correcto funcionamento). 

 

Na instalação de elementos de PVC, deve ter-se atenção nos cortes para que os revestimentos não 

sejam danificados. 
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6 Caso de estudo 
6.1 Introdução 
Com o objectivo de ilustrar e comparar a aplicação dos métodos de dimensionamento descritos no 

Capítulo 4, efectuou-se o dimensionamento de uma rede de drenagem de águas residuais domésticas de 

um edifício fictício. 

 
 

 

 

O edifício, localizado numa zona servida por um colector público, tem 4 pisos acima do solo para 

habitação e 1 piso subterrâneo para utilização de garagens e arrecadações. 

 

Nas Figuras 6.2 e 6.3 apresenta-se as plantas do edifício para o piso 0 e para os restantes pisos 

elevados, respectivamente. As plantas estão simplificadas, sendo apresentadas apenas as instalações 

sanitárias e as cozinhas, que são as instalações relevantes para o presente trabalho. Nas Figuras 6.4 e 

6.5 é pormenorizada a rede de drenagem de cada compartimento (cozinhas - Figura 6.4 e instalações 

sanitárias - Figura 6.5). Por simplificação assume-se que o colector público está a uma cota 

suficientemente baixa para permitir o escoamento gravítico de uma caixa de ramal de ligação situado ao 

nível da cave de estacionamento. 

Figura 6.1 - Corte do edifício 



88 

 

 

 Figura 6.2 - Planta do piso 0.   Figura 6.3 - Planta dos pisos 1 a 3 

 

 

Figura 6.4 - Traçado da rede de drenagem das cozinhas do piso 0 (esquerda) e dos pisos 1 a 3 (direita). 
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Figura 6.5 - Traçado da rede das instalações sanitárias. 

 

A rede predial de drenagem de águas residuais domésticas é ainda constituída por um sistema de 

colectores prediais e caixas de inspecção enterradas localizadas sob o piso 0 (Figura 6.6). 

Todas as tubagens da rede serão constituídas por PVC rígido, considerando-se, para efeitos de 

dimensionamento, os diâmetros nominais e respectivos diâmetros interiores apresentados no Quadro 6.1. 

 
Quadro 6.1 - Diâmetros nominais de tubos de PVC rígido e correspondentes diâmetros internos. 

DN 
(mm) 32 40 50 75 90 110 125 140 160 200 

 
(mm) 26,85 36,70 46,50 70,05 83,65 104,03 118,4 132,65 151,65 189,8 

 
 
6.2 Dimensionamento 

6.2.1 Ramais de descarga individuais 
No Quadro 6.2 apresentam-se os caudais de cálculo considerados no dimensionamento dos ramais de 

descarga individuais pelos diferentes métodos, bem como as Unidades Hunter de Contribuição 

considerado no método simplificado da norma brasileira NBR8160 [26]. 

Em seguida apresentam-se, para cada elemento constituinte da rede de drenagem, os resultados da 

aplicação do método de dimensionamento descrito anteriormente. Uma vez que o objectivo deste 

exercício é comparar os resultados dos diferentes métodos, apresentam-se apenas os resultados 

obtidos, pela norma europeia EN 12056-2 [28], para os sistemas I e II. 
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Quadro 6.2 Caudal de cálculo para ramais individuais 

Aparelho 

Regulamento 

português 

EN 12056 

I 

EN 12056 

II 

NBR 

8160 

NBR 8160 

 

Caudal de cálculo (l/s) UHC 

Bacia de retrete (Br) 1,50 2,00 1,80 0,96 6 

Banheira (Ba) 1,00 0,80 0,60 0,90 2 

Lavatório (Lv) 0,50 0,50 0,30 0,15 1 

Bidé (Bd) 0,50 0,50 0,30 0,40 1 

Pia lava-loiça (LL) 0,50 0,80 0,60 0,25 3 

Máquina loiça (ML) 1,00 0,80 0,60 0,30 2 

Máquina roupa (MR) 1,00 0,80 0,60 0,30 3 

 

O Quadro 6.1 mostra que o regulamento brasileiro [26] é o que apresenta os caudais de cálculo mais 

reduzidos. O regulamento português [15] e a norma europeia [28] consideram valores semelhantes do 

caudal de cálculo. 

No Quadro 6.3, apresentam-se os diâmetros dos ramais de descarga individuais obtidos para os 

diferentes métodos. 

Quadro 6.3 Diâmetro dos ramais de descarga individuais 

Aparelho 
Regulamento português EN 12056 I EN 12056 II NBR 8160 

NBR 8160 

(UHC) 

DN (mm) 

Bacia de retrete (Br) 90 90 80 100 100 

Banheira (Ba) 40 50 40 40 40 

Lavatório (Lv) 40 40 30 40 40 

Bidé (Bd) 40 40 30 40 40 

Pia lava-loiça (LL) 50 50 50 50 50 

Máquina loiça (ML) 50 50 50 50 50 

Máquina roupa (MR) 50 50 50 50 50 

 

 

6.2.2 Dimensionamento dos ramais de descarga colectivos 
 

Após a caixa de reunião considerada nas instalações sanitárias, o caudal de águas residuais da 

banheira, bidé e lavatório é reunido numa caixa sifonada e conduzido a um ramal de descarga colectivo. 

No Quadro 6.4 são apresentados os caudais acumulados e os respectivos caudais de cálculo no ramal 

de descarga colectivo. São também apresentados os diâmetros resultantes do cálculo. 
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Quadro 6.4 - Dimensionamento ramal de descarga não individual 

Equipamentos 

reunidos 

Regulamento 

português 
EN 12056 (SI) EN 12056 (SII) NBR 8160 NBR 8160 

푄  

l/s 

푄  

l/s 

DN 

mm 

푄  

l/s 

푄  

l/s 

DN 

mm 

푄  

l/s 

푄  

l/s 

DN 

mm 

푄  

l/s 

푄  

l/s 

DN 

mm 
UHC 

DN 

mm 

1Ba+1Bd+1Lv 2,00 1,59 75 1,20 1,20 75 1,45 1,45 63 1,45 1.45 50 4 50 

O Quadro 6.4 mostra que, apesar da diferença nos caudais de cálculo, os diâmetros obtidos não 

diferem muito, à excepção dos obtidos pelo método de Hunter modificado de acordo com a norma 

brasileira NBR8160 [26]. Os dois valores de caudal de cálculo indicados para o método do 

regulamento português correspondem, respectivamente, à utilização do método gráfico e do método 

analítico de avaliação do caudal de cálculo em função do caudal acumulado. 

 

6.2.3 Ramais de ventilação secundária 
Nas Figuras 6.6 e 6.7, indicam-se os comprimentos das tubagens de modo a permitir verificar a distância 

máxima entre o sifão e a secção ventilada (tubo de queda) que permite, de acordo com o método 

português, verificar a possibilidade de dimensionamento em secção cheia. 

No caso de aplicação do método da norma europeia, as limitações mais relevantes surgem também para 

o dimensionamento pelo sistema III sem ventilação secundária. 

No caso de existência de ramais de ventilação secundária, as limitações importas reduzem 

significativamente, mesmo para o sistema III, onde o comprimento máximo admissível no ramal de 

descarga se situa em geral, em 3,0m. 

No Quadro 6.5 são apresentados os diâmetros dos ramais de ventilação secundária caso estes tivessem 

necessidade de ser aplicados. 

 

Quadro 6.5 - Determinação das colunas de ventilação 

Ramal de ventilação 

secundária 

Regulamento 

português 

Método analítico 

Regulamento 

português 

Método 

gráfico 

EN 12056 

(SI) 
EN 12056 (SII) NBR 8160 

DN 

(mm) 

DN 

(mm) 

DN 

(mm) 

DN 

(mm) 
UHC 

DN 

(mm) 

V1 75 75 50 50 80 75 

V2 40 40 50 50 32 75 

V3 40 40 50 50 32 75 
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6.2.4 Tubo de queda 
Na Figura 6.8 apresenta-se a localização em planta dos tubos de queda já anteriormente representados.  

 
Figura 6.8 - Localização em planta dos tubos de queda. 

 

Verifica-se não ser necessário adicionar ventilação secundária considerando os métodos de 

dimensionamento do regulamento português [15] e da norma europeia [28]. No entanto, para efeitos de 

ilustração do cálculo, optou-se por considerar também a opção de cálculo com ventilação secundária. 

No Quadro 6.6, apresenta-se o dimensionamento dos tubos de queda 퐷  a 퐷  na hipótese da ausência 

de ventilação secundária. 

 

Quadro 6.6 - Dimensionamento dos tubos de queda sem utilização de ventilação secundária 

Tubo 

de 

queda 

Regulamento 

português 

Método analítico 

Regulamento 

português 

Método gráfico 

EN 12056 (SI) 
EN 12056 

(SII) 
NBR 8160 NBR 8160 

푄  

(l/min) 

DN 

(mm) 

푄  

(l/min) 

DN 

(mm) 

푄  

(l/min) 

DN 

(mm) 

푄  

(l/min) 

DN 

(mm) 

푄  

(l/min) 

DN 

(mm) 
UHC 

DN 

(mm) 

D1 391,25 140 301,74 125 337,64 125 312,25 125 Não verifica 

apenas com 

ventilação 

primária 

Não verifica 

apenas com 

ventilação 

primária 
D2 263,03 110 241,21 110 189,74 110 164,32 90 

D3 Igual ao tubo de queda  D2 

 

 

D1 

D2 

D3 
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O Quado 6.6 mostra que o método analítico do regulamento português [15] conduz, em geral, a tubos de 

queda com maior diâmetro do que os obtidos pelo método gráfico ou pelo método da norma europeia 

[28]. Conclui-se ainda que, de acordo com a norma brasileira [15], seria necessário recorrer a ventilação 

secundária. 

Para o dimensionamento do caudal de cálculo na norma brasileira [24], considerou-se um intervalo de 

descargas consecutivas de 50 minutos e um erro de admissível de 5%. Foi ainda considerado que o 

tempo de descarga dos equipamentos da instalação sanitária era de 5 minutos e dos equipamentos da 

cozinha de 9 minutos. 

No Quadro 6.6 apresentam-se os resultados obtidos para os tubos de queda considerando a existência 

de ventilação secundária. No Quadro 6.7, são apresentados os resultados obtidos para as colunas de 

ventilação secundária. 

 

 
Quadro 6.7 - Dimensionamento dos tubos de queda considerando ventilação secundária. 

Tubo de 

queda 

Regulamento 

português 

Método analítico 

Regulamento 

português 

Método gráfico 

EN 12056 (SI) 
EN 12056 

(SII) 
NBR 8160 NBR 8160 

푄  

(l/min) 

DN 

(mm) 

푄  

(l/min) 

DN 

(mm) 

푄  

(l/min) 

DN 

(mm) 

푄  

(l/min) 

DN 

(mm) 

푄  

(l/min) 

DN 

(mm) 
UHC 

DN 

(mm) 

D1 391,63 90 301,74 90 337,64 110 312,25 110 289,20 110 80 110 

D2 263,03 75 241,21 75 189,74 90 164,72 75 102,00 75 32 75 

D3 Igual ao tubo de queda  D2 

 

Quadro 6.8 - Dimensionamento das colunas de ventilação secundária. 

Coluna de 

ventilação 

Regulamento 

português 

Método 

analítico 

Regulamento 

português 

Método gráfico 

EN 12056 (SI) 
EN 12056 

(SII) 
NBR 8160 NBR 8160 

푄  

(l/min) 

DN 

(mm) 

푄  

(l/min) 

DN 

(mm) 

푄  

(l/min) 

DN 

(mm) 

푄  

(l/min) 

DN 

(mm) 

푄  

(l/min) 

DN 

(mm) 
UHC 

DN 

(mm) 

V1 391,63 63 301,74 63 337,64 50 312,25 50 289,20 50 80 75 

V2 263,03 50 241,21 50 189,74 50 164,72 50 102,00 50 32 75 

V3 Igual à coluna de ventilação V2 

 

Os Quadros 6.7 e 6.8, mostram que, em geral, os métodos de dimensionamento considerados conduzem 

a diâmetros de tubagem aproximados, distinguindo-se apenas o método de Hunter modificado 

considerado na norma português [26] para o dimensionamento de colunas de ventilação o qual, é 

claramente mais conservativo. 
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6.2.5 Colectores prediais e ramal de ligação 
 

Na Figura 6.9, é apresentado o traçado dos colectores prediais e do ramal de ligação. 

 

 

Figura 6.9 - Enumeração dos colectores prediais e ramal de ligação 

 

No Quadro 6.9 são apresentados os caudais de cálculo e diâmetros adoptados no dimensionamento dos 

colectores prediais e do ramal de ligação.  

 

Quadro 6.9 - Dimensionamento dos colectores prediais e ramal de ligação 

Colectores 

prediais e 

ramal de 

ligação 

Regulamento 

português 

Método 

analítico 

Regulamento 

português 

Método 

gráfico 

EN 12056 

(SI) 

EN 12056 

(SII) 
NBR 8160 NBR 8160 

 
l/min 

DN 

mm 
 

l/min 

DN 

mm 
 

l/min 

DN 

mm 
 

l/min 

DN 

mm 
 

l/min 

DN 

mm 
 

l/min 

DN 

mm 

C1 391,25 140 301,73 125 337,64 160 337,64 125 289,20 160 80 110 

C2 263,03 110 241,20 110 189,74 125 189,74 110 51,00 110 112 110 

C3 559,71 140 500,19 140 431,28 160 431,28 125 391,20 200 144 110 

RL 559,71 140 500,19 140 431,28 160 493,20 160 391,20 200 144 110 
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O resultado do Quadro 6.9, obtido para uma inclinação de 1%, mostram uma variação significativa, em 

particular para o ramal de ligação, sendo o método português um dos menos conservativos. 

Curiosamente, o método simplificado da norma brasileira conduz a diâmetros nominais inferiores aos 

obtidos pelo método probabilístico de Hunter com base na equação de Colebrook-White. 
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(Página em Branco) 
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7 Conclusões e trabalhos futuros 
O principal objectivo deste trabalho era reunir e disponibilizar as informações necessárias a um correcto 

dimensionamento de redes prediais de águas residuais domésticas. Para tal, foram recolhidas e reunidas 

as imposições regulamentares e normativas em vigor em Portugal e Brasil, considerando o caso de 

Portugal, também a sua presença no espaço da União Europeia. Foram também consideradas as 

recomendações relativas à instalação e operação de sistemas recolhidas em bibliografia de 

especialidade. 

Conclui-se que, apesar dos métodos de dimensionamento preconizados nas normas e regulamentos 

considerados se basearem em pressupostos idênticos, é possível apresentar abordagens de cálculo mais 

teóricas, com cálculo analítico de todos os componentes do sistema, ou mais práticas, com consulta de 

tabelas de cálculo. A norma europeia EN12056-2 [28], tal como a norma brasileira NBR8160 [26] adaptou 

esta última postura. No entanto, ambas as normas permitem também a utilização alternativa de métodos 

analíticos, os quais são adoptados como método de cálculo principal em Portugal. 

Observa-se ainda que os resultados do dimensionamento dependem fortemente dos canais de descarga 

considerados, havendo aqui algumas diferenças entre as normas e regulamentos consultados. Também 

o caudal de dimensionamento dos troços da rede pode apresentar variações significativas em função do 

método probabilístico utilizado para avaliar a possibilidade de funcionamento em simultâneo de diversos 

aparelhos de descarga. Finalmente, observam-se diferenças nas taxas de ocupação permitidas nos 

troços de fraca pendente, o qual conduz igualmente à variação dos resultados. 

Estas conclusões resultaram da análise dos diferentes métodos de dimensionamento e foram 

confirmadas com a aplicação prática a um caso de estudo simples. 

Uma conclusão importante do presente estudo é a de que o regulamento português é pouco preciso na 

quantificação da necessidade da ventilação secundária. 

Outra conclusão importante é a constatação de que os métodos simplificados nem sempre são 

conservadores face aos métodos mais detalhados, sendo este o caso da norma brasileira NBR8160 [26]. 

A presente dissertação apresentava, desde a sua génese, um carácter monográfico de recolha e 

compilação de informação disponível sobre o tema das redes prediais de drenagem de águas residuais 

domésticas. Esta dissertação constitui apenas uma parte de um conjunto de trabalhos em 

desenvolvimento no IST sobre o tema mais abrangente das redes prediais. É por este motivo que não 

foram abordados em maior detalhe alguns componentes dos sistemas tais como as câmaras retentoras e 

os poços de bombagem. 

Foi, no entanto, possível explicar em detalhe a formulação teórica presente no dimensionamento das 

canalizações prediais de drenagem de esgotos domésticos, o que constitui uma mais-valia importante 

deste trabalho, visto que essa informação se encontra dispersa e raras vezes surge na bibliografia 

corrente. Esta é uma falha que os projectistas podem sentir na prática profissional à qual o presente 

trabalho pretende dar resposta. 
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Ainda assim, é importante continuar este trabalho, nomeadamente através das seguintes tarefas: 

 Análise de outros métodos probabilísticos de avaliação do caudal de cálculo; 

 Análise de outras tipologias de edifícios; 

 Avaliação da eventual perda de fecho hídrico em edifícios dimensionados pelo método 

considerado na legislação nacional; 

 Recolha e compilação de documentos normativos relativos aos materiais a utilizar em redes 

prediais de drenagem de águas residuais domésticas; 

 Estudo das características da válvulas de admissão de ar que começam a ser utilizadas com 

maior frequência, em substituição das colunas de ventilação secundária. 
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9 Anexos 
9.1 Anexo I - Demonstração da ligação das colunas de ventilação aos tubos de queda 

 

Figura 9.1- Ligação entre coluna de ventilação e tubo de queda [15]. 

 

  

Última inserção da 

coluna de ventilação 

Tubo de queda 

67º 
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9.2 Anexo II - Simbologia em projectos de drenagem de águas residuais 
 

o Canalizações e Órgãos 
 

 Canalização de águas residuais domésticas (ARD) 

  

 Canalização de ventilação 

  

 Tubo de queda de ARD (D doméstica, nº n; diâmetro Ø) 

  

 Coluna de ventilação (V ventilação, nº n; diâmetro Ø) 

  

 Prumada tem continuidade no piso inferior 

  

 Prumada tem continuidade no piso superior 

  

 Prumada com continuidade nos pisos superior e inferior 

  

 Prumada em elevação 

  

 Sentido do escoamento (i inclinação) 

  

 Boca de limpeza 

  

   Sifão 

  

 Caixa de pavimento 

  

 Ralo 

  

 Câmara de inspecção 

  

i 

Vn
Ø 

Dn
Ø 



 

III 

 

 Câmara retentora 

  

 Instalação elevatória 

  

 Fossa Séptica 

  

 Poço absorvente 

  

 Válvula de seccionamento 

  

 Válvula de retenção 

 

 

o Materiais 
 

B Betão 

  

FF Ferro fundido 

  

PVC Policloreto de vinilo 

  

PE Polietileno 

  

PP Polipropileno 

  

G Grés 
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9.3 Anexo III - Simbologia apresentada pelo regulamento brasileiro (1999) 
 

 
Ralo Sifonado (RS) 

  

 
Caixa de Inspecção (CI) 

  

 
Caixa Retentora (Especificação do tipo de caixa) 

  

 
Válvula de Admissão de Ar (VAA) 

  

 Ralo Seco (R) 

  

 Caixa Sifonada (CS) 

  

 Caixa Retentora de Gordura (silmples) (CGR) 

  

 
Caixa Retentora de Gordura (dupla) (CGR) 

  

 
Caixa de Passagem (Cps) 

  

 
Tanque Séptico 

 


