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1 INTRODUÇÃO 

A presente Memória Descritiva e Justificativa refere-se ao projecto das instalações de abastecimento de água 

de um quiosque e respectiva rede de esgotos domésticos, bem como a rede de drenagem de águas pluviais, 

relativa à obra de Reabilitação da Praça Gonçalo Velho e Zona Envolvente-Fase 1, na freguesia de São 

Sebastião, no concelho de Ponta Delgada. 

Para a concepção das redes procurou-se conciliar a economia de construção com a facilidade e segurança de 

exploração pelo que se optou, sempre que possível, por canalizações de fácil acesso e coeficientes de 

simultaneidade adequados.  

Todo o sistema de drenagem das águas residuais foi dimensionado com bastante segurança, de modo a 

garantir o bom funcionamento de todas as instalações, mesmo numa situação de ocupação máxima. As redes 

foram desenvolvidas com base nas plantas de arquitectura. 

Adoptou-se a legislação nacional e internacional correntemente aceite, designadamente, o Regulamento Geral 

dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais, as Especificações 

Técnicas do Laboratório Nacional de Engenharia Civil e outras normas e critérios estabelecidos em bibliografia 

afim. 

 

2 DESCRIÇÃO DAS REDES 

2.1  ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Atendendo às condições favoráveis de caudal e pressão verificadas na rede geral de abastecimento da zona e à 

altura total do quiosque, projectou-se o abastecimento directo. 

O sistema de abastecimento projectado é constituído por duas redes, a de água fria e a de água quente, que se 

desenvolvem em paralelo. 

O material adoptado para as redes de água foi o polipropileno (PPR-PN20). À entrada de cada instalação a 

abastecer foi prevista uma válvula de seccionamento, para facilidade dos comandos da 

exploração/manutenção das redes. 

2.2 DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICOS 

Os caudais domésticos serão drenados para uma rede de colectores. Estes colectores foram calculados para 

funcionarem a meia secção. A ligação dos colectores prediais ao colector geral do arruamento é feita através 

de uma caixa de ramal, sendo no presente caso ligado ao colector existente. Para garantia de ventilação dos 

colectores, previram-se ramais e colunas de ventilação, para a cobertura do edifício, a níveis e localizações que 

respeitem as imposições regulamentares, discriminadas na figura seguinte. 
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3 DIMENSIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

3.1 CAUDAIS INSTANTÂNEOS DOS DISPOSITIVOS DE UTILIZAÇÃO 

Os caudais instantâneos mínimos associados aos diversos dispositivos de utilização estão mencionados na 

legislação vigente. No que concerne ao caudal instantâneo dos dispositivos de utilização de água quente, estes 

são considerados iguais aos valores referentes à água fria. 

3.2 CAUDAIS DE CÁLCULO 

Os caudais de cálculo são obtidos em função dos somatórios dos caudais instantâneos, atribuídos aos 

dispositivos de utilização. O Quadro 1 apresenta os valores dos caudais instantâneos em função dos 

dispositivos de utilização mais frequentes nas habitações correntes. 

Quadro 1 - Caudais mínimos nos dispositivos de utilização água fria ou quente, extraído de DL 23/95 (Anexo 

IV). 

 

Dispositivos de utilização Caudais mínimos (l/s) 

Lavatório individual 0,10 

Autoclismo de bacia de retrete 0,10 

Pia lava-louça 0,20 

Máquina de lavar louça 0,15 

Boca de rega ou lavagem de ɸ20 mm 0,45 
 

Os caudais de cálculo não são expressos unicamente pelo somatório dos caudais instantâneos, designado por 
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caudal acumulado, mas sim por um coeficiente de simultaneidade (CS). Este coeficiente expressa a 

probabilidade de diversos dispositivos de utilização instalados na habitação entrarem em funcionamento 

simultaneamente. Existem diversos métodos para o cálculo deste coeficiente, porém utilizar-se-á o método 

que é apresentado no documento regulamentar, com base numa curva que, tendo em conta os coeficientes de 

simultaneidade, permite obter os caudais de cálculo a partir do caudal acumulado, para os casos correntes de 

habitação, considerando um nível de conforto médio.  

Q = 0,5469 × Q ,        para            Q ≤ 3,5 (𝑙/𝑠)

Q = 0,5226 ×  Q ,       para  3,5 ≤ Q ≤ 25,0 (𝑙/𝑠)

Q = 0,2525 × Q ,    para  25,0 ≤ Q ≤ 500,0  (𝑙/𝑠)

  

Em que: 

Q − caudal de cálculo (l/s); 

Q − caudal acumulado até ao troço (l/s). 

 

O conforto está fortemente relacionado com as limitações de velocidade e pressão (mínimas e máximas), de 

modo a minimizar o ruído e os danos nas respectivas tubagens e em sobretudo garantir o fornecimento de 

caudal e o bom funcionamento dos equipamentos. 

Como referido anteriormente, o coeficiente de simultaneidade transmite a relação entre o caudal máximo 

simultâneo previsível e o caudal acumulado de todos os dispositivos de utilização alimentados, é obtido por: 

 

0,20 ≤ Cs =
Q

Q
≤ 1,00 

 

É importante verificar se o coeficiente de simultaneidade se encontra no intervalo admissível. Caso seja menor 

que 0,20 deve adoptar-se o mínimo do intervalo e no caso contrário, deve adoptar-se o valor máximo ou seja a 

unidade. 

3.3 VELOCIDADE DE ESCOAMENTO  

Para se proceder ao dimensionamento dos diferentes troços de tubagem que constituem o sistema predial foi 

necessário fixar valores para a velocidade do escoamento. Com base no artigo 94º do Decreto-lei nº 23/95 a 

velocidade de escoamento deve situar-se entre os 0,5 e 2,0 m/s. Fixou-se uma velocidade de 1,5 m/s, por 

razões de conforto e durabilidade das tubagens. 

3.4 DETERMINAÇÃO DO DIÂMETRO DE CÁLCULO 

A determinação dos diâmetros das tubagens é realizada através da Equação de Continuidade: 

 

D á =
4 . 𝑄

𝜋 . 𝑣
=

1,273. 𝑄

𝑣
 



         

 

 

 

 

Memória Descritiva – Águas, Esgotos e Pluviais 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Parque Industrial de Vila Franca do Campo, Lote n.º 19 – 9680-114 – Açores                                                                                              Página 5 de 12 
Contactos: 296 581 021 / 967 822 694 <> [@]: tecnicouto.geral@gmail.com 

Em que: 

D á − Diâmetro de cálculo (m); 

𝑄 − Caudal de cálculo (m3/s); 

𝑣 − Velocidade de escoamento (valor arbitrado) (m/s). 

 

Após a determinação do diâmetro interior de cálculo procede-se à escolha do diâmetro interior comercial, 

correspondendo ao diâmetro imediatamente superior disponível do material escolhido. 

3.5 VELOCIDADE REAL DE ESCOAMENTO 

Depois de escolhido o diâmetro interior comercial é necessário calcular a velocidade real de escoamento 

ocorrida no respectivo troço. A velocidade de escoamento é determinada de acordo com a seguinte expressão: 

 

𝑣 =
 4 . 𝜋. 𝑄

𝐷 á .

 

Em que: 

D á − diâmetro de cálculo (m); 

𝑄 − caudal de cálculo (m3/s); 

𝑣 − velocidade de real de cálculo (m/s). 

3.6 DETERMINAÇÃO DAS PERDAS DE CARGA CONTÍNUAS E LOCALIZADAS 

Conforme se mencionou na seção anterior, a perda de carga é determinada através da fórmula empírica de 

Flamant, salientando a sua proximidade com o que acontece nas habitações correntes (elevado número de 

mudanças de seção), cuja expressão é dada por: 

𝐽 = 4 𝑏 . 𝑣  . 𝐷   

Em que: 

𝐽 − perda de carga de cada troço (m/m); 

𝑏 − factor caracterizador da rugosidade do material; 

𝑣 − velocidade real do fluxo (m/s); 

𝐷 − diâmetro interno da tubagem (mm); 

𝑣 − velocidade real do fluxo (m/s). 

 

Além das perdas de carga ao longo do percurso da tubagem, existem outras singularidades existentes no 

sistema predial de abastecimento, tais como válvulas, joelhos, variações de seção que são designadas por 

perdas de carga localizadas. De modo a evitar o cálculo exacto das perdas de carga provocadas por estas 

singularidades admite-se um incremento em cerca de 30% no valor das perdas de carga contínuas.  

A determinação do cálculo da perda de carga real em cada troço baseia-se na seguinte expressão numérica:  
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∆ℎ = 𝐿 .  𝐽 

Em que: 

∆ℎ − perda de carga total de cada troço; 

𝐿 − perdas adicionais nos acessórios de cerca de 30%; 

𝐽 − perda de carga de cada troço (m/m). 

 

Desta forma, é possível determinar o percurso mais desfavorável, sendo para o qual a água apresenta maiores 

perdas de carga.  

3.7 PRESSÕES DE SERVIÇO 

As pressões de serviço nos dispositivos de utilização devem situar-se entre os 50 kPa e 600 kPa. De acordo com 

os artigos 87º e 92º do Decreto-lei n.º 23/95, por razões de conforto e de durabilidade das tubagens, as 

pressões devem oscilar entre 150 kPa e 300 kPa. 

Conhecendo o percurso mais desfavorável é possível averiguar as condições de pressão no ponto mais afastado 

da instalação, através da expressão: 

𝑃 = 𝑃 − 𝑍 − ∆𝐻  

Em que: 

𝑃 − pressão verificada no ponto X (m.c.a); 

𝑃 − pressão disponibilizada no ponto A (m.c.a); 

𝑍 − diferença de cota entre A e X; 

∆𝐻 −  perda de carga total no percurso mais desfavorável. 

 

Sabendo que a estimativa da pressão mínima da água necessária à entrada do edifício a servir, tendo em vista a 

satisfação dos consumos domésticos, poderá ser obtida pela expressão:  

 

𝐻 = 100 + 40 𝑛 

Em que: 

𝐻 − pressão mínima (kPa); 

𝑛 − nº de pisos acima do solo, incluindo o piso térreo. 
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4 DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS 

4.1 RAMAIS DE DESCARGA INDIVIDUAIS E NÃO INDIVIDUAIS 

À semelhança do que acontece com o sistema predial de distribuição de água fria, os caudais de cálculo 

também deverão ser obtidos em função do somatório dos caudais de descarga atribuídos aos aparelhos 

sanitários que confluem para a tubagem a dimensionar, afectados de um coeficiente de simultaneidade. 

O Quadro 2 apresenta os valores dos caudais de descarga em função do aparelho sanitário. 

Quadro 2 – Caudais de descarga, adaptado do Anexo XIV do DL 23/95. 

Aparelho Caudal de descarga 
(l/min) 

Bacia de retrete 90 

Lavatório 30 

Máquina de lavar louça 60 

Lava-louça 30 
 

A expressão abaixo determina o valor do caudal de cálculo em função dos caudais acumulados: 

 

𝑄 = 7,3497𝑄 ,  

Em que: 

𝑄 − caudal de cálculo (l/min); 

𝑄 − caudal acumulado (l/min). 

 

O dimensionamento dos ramais individuais evita o recurso a equações hidráulicas para o dimensionamento do 

seu diâmetro. O artigo 215º do Decreto-lei n.º 23/95 indica os diâmetros nominais mínimos para cada aparelho 

de utilização, visto que os seus caudais não variam.  

O Quadro 3 indica os valores dos diâmetros nominais mínimos para cada aparelho de utilização.  

Quadro 3 – Características geométricas de ramais de descarga em aparelhos de utilização mais correntes, 

adaptado Anexo XIV do DL 23/95. 

Aparelho de utilização ɸ mínimo do ramal individual (mm) 

Bacia de retrete 90 

Lavatório 40 

Máquina de lavar louça 
50 

Lava-louça 
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De uma forma geral, o dimensionamento dos ramais de descarga ou troços horizontais é possível de ser 

determinado através da fórmula de Manning-Strickler. Esta fórmula proporciona um cálculo aproximado, uma 

vez que supõe um regime de circulação uniforme em todo o percurso, o que é praticamente impossível em 

tubagens reais. Apesar destas restrições é a fórmula mais utilizada para o cálculo hidráulico em saneamento e 

expressa-se como: 

 

𝑄 = 𝐾 . 𝐴 . 𝑅 / . 𝑖 /  

Em que:  

𝑄 − caudal de cálculo (m3/s); 

𝐾 − rugosidade da tubagem (m1/3 /s); 

𝑅 − raio hidráulico (m);1 

𝐴 − secção da tubagem ocupado pelo fluído (m2); 

𝑖 − inclinação (m/m). 

 

Para escoamento a seção meia cheia considera-se que 𝑅 = 𝐷/4, obtém-se uma forma mais simplificada da 

equação dada por: 

𝐷 =
𝑄 ⁄

0,4980. 𝐾 ⁄ . 𝑖 ⁄
 

Em que: 

𝐷 − diâmetro interno da tubagem (m); 

𝑄 − caudal de cálculo (m3/s); 

𝐾 −rugosidade da tubagem (m1/3/s); 

𝑖 − inclinação da tubagem (m/m). 

 

5 DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS 

5.1 CAUDAIS DE CÁLCULO 

Os caudais de cálculo deverão ser obtidos com base em curvas de intensidade, duração, frequência que 

fornecem os valores das médias das intensidades máximas de precipitação, para as diferentes regiões 

pluviométricas, adoptando para o efeito um período de retorno mínimo de 50 anos, para uma duração de 

precipitação de 5 minutos. 

As curvas são obtidas com base no tratamento estatístico de registos udográficos recolhidos para as diferentes 

regiões pluviométricas consideradas, traduzidas pela expressão: 

                                                                 
1 Raio hidráulico é a relação entre a área da seção líquida e o perímetro da secção líquida em contacto com as paredes da 
tubagem. Para escoamento a seção meia cheia, R = D/4. 
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𝐼 = 𝑎. 𝑡  

Em que: 

𝐼 – intensidade de precipitação (mm/h) 

𝑡 − duração da precipitação (min); 

𝑎, 𝑏 − constantes dependentes do período de retorno. 

 

 

 

A intensidade de precipitação para a Região C, correspondendo à Região Autónoma dos Açores é dada pelos 

parâmetros a = 419,45 e b = -0,524, obtendo-se um valor de I = 180,49 mm/h, ou seja, aproximadamente de 3 

l/min. 

 

Como base teórica para o presente cálculo das capacidades de descarga de canais de descarga, será utilizado o 

Teorema de Torricelli, por ser a metodologia de cálculo mais comum e amplamente utilizada. 

 

Como caso particular do Princípio de Bernoulli, o Teorema de Torricelli define a velocidade da água que sai de 

um recipiente aberto, por ação da gravidade, por um buraco. Essa velocidade pode ser calculada usando a 

seguinte expressão: 

 


Em que: 

 v: a velocidade da água na saída do orifício (m/s); 

 v0: a velocidade da água na entrada (m/s); 

 g: aceleração gravítica (m/s²); 
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 h: a altura desde a superfície ao centro do orifício de saída (m). 

Sabendo que:  

𝑄 = 𝑆 × 𝑣 
 

A introdução na equação de um coeficiente corrector conhecido como coeficiente de descarga CD
2

, permite 

corrigir o valor final da velocidade, de modo a contabilizar as perdas de cargas devido a força de atrito, e 

diversos factores geométricos. 

 

𝑄 =  𝐶 × 𝑆 × 2 × 𝑔 × ℎ 

 

Considerando grelhas ranhuradas simples, sendo a sua geometria com abertura 9.8 mm, tem-se que: 

 

 

 

𝑄 = 0,60 × 0, 00983 × √2 × 9,8 × 0,1 =0,0026 m3/s ≅ 2,6 l/s 

 

 

De forma a garantir a melhor solução, principalmente garantir que o sistema de canalizado 

projectado seja o mais adequado tanto em capacidade de vação como em custo, foi 

efectuado o seu dimensionamento hidráulico através do software multiplataforma 

desenvido pela ULMA Architectural Solutions.

                                                                 
2 O coeficiente de descarga varia em função da natureza do líquido, a altura deste e o diâmetro do orifício de saída e foi 
determinado experimentalmente para a água, por múltiplos autores. Para o presente caso, adopta-se o valor de 0,60 como 
valor lógico e que mais se enquadrada à realidade. 

3 Superfície livre de um canal com 1 metro linear. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

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

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

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

Águas Residuais (Decreto-Lei n.º 23/95 de 23 de Agosto). 

 

 

 

 

Vila Franca do Campo, Março 2021 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Eng. Civil  
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7 PEÇAS DESENHADAS 

PD_3.01 – Planta de abastecimento de água 

PD_3.02 – Abastecimento de água – Pormenores 

PD_3.03 – Planta de drenagem de águas residuais domésticas e Pormenores 

PD_3.04 – Planta de drenagem de águas pluviais 

PD_3.05 – Drenagem de águas pluviais - Pormenores 
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