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TERMO DE RESPONSABILIDADE DO AUTOR DO 
PROJETO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

DOMÉSTICAS 
 

 
 

Jorge Manuel Cortes Lourenço, residente na Praceta Dr Aleixo da Cunha, Lote A 4º 

Dtr em Faro, portador do Cartão de Cidadão nº 7362323 válido até 18/01/2022, 

contribuinte 179690965, inscrito na Ordem dos Engenheiros Técnicos, com o nº 1962, 

declara para os efeitos do disposto nº 1 do artº 10º, do Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de 

Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto – Lei nº 136/2014 de 9 de 

Setembro, que o projeto da rede de águas residuais domésticas de que é autor, relativo à 

Operação de Loteamento Municipal Mártir e Santo em Almodôvar e respetivas Obras de 

Urbanização que foi requerido pela Câmara Municipal de Almodôvar, com morada na 

Rua Serpa Pinto, 7700-081 Almodôvar, observa as normas técnicas gerais e específicas 

de construção, designadamente o Decreto Regulamentar nº 23/95 de 23 de Agosto, bem 

como as outras disposições regulamentares e legais aplicáveis. 

 
 
 

Almodôvar, 22 de dezembro de 2020 
 
 

O Técnico 
 
 

_____________________________________ 
( Eng. Civil Jorge Manuel Cortes Lourenço) 
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MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

 

1 – Objetivo 

A aprovação de uma Operação de Loteamento implica, de acordo com a lei vigente, que se 

tenha de dotar o local das necessárias infraestruturas básicas e consequentemente se tenha que 

proceder previamente à elaboração dos respetivos projetos. 

O presente projeto visa permitir assegurar a drenagem e um destino final adequado às águas 

residuais domésticas do loteamento que a Câmara Municipal de Almodôvar pretende levar a 

efeito no Loteamento Mártir e Santo, freguesia de Almodôvar e Santa Graça dos Padrões, 

através de um acréscimo da rede pública e que nela será posteriormente integrado. 

 

2 – Justificação 

A sua elaboração justifica-se não só para dar satisfação às formalidades legais exigíveis mas 

também para a obtenção de uma solução que, tenha em conta os condicionalismos técnico-

económicos para a descarga de efluentes. 

 

3 – Descrição geral do loteamento. 

O loteamento em questão é composto por 11 lotes, que se destinam a edifícios de habitação 

unifamiliar e 1 lote que se destina a equipamentos de utilização coletiva, Lote 12. 

Não existindo arquiteturas definidas para os lotes estimou-se a população da seguinte forma: 

- Lote 1 a 11 – T4 * 11 = 6 * 11 = 66 pessoas. 

- Lote 12 – 100 utentes, valor estimado em função da pretensão do requerente. 

Perfazendo um total de 166 pessoas, valor a usar para o cálculo. 
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4 – Documentos normativos aplicáveis 

No âmbito do projeto em questão os documentos normativos legais a ter em conta são 

essencialmente os seguintes: 

 

4.1 – Regulamentos nacionais e municipais 

- Regulamento geral dos sistemas públicos e prediais de distribuição de águas e de drenagem de 

águas residuais, publicado por intermédio do Decreto-Regulamentar nº23/95 de 23 de Agosto. 

 

4.2 – Normas e projetos de normas portuguesas 

- Normas Portuguesas (NP) e Projetos de Normas Portuguesas (PrNP) contendo as 

especificações para elaboração de anteprojetos de sistemas de saneamento para aglomerados 

populacionais, para os componentes das redes e órgãos acessórios tais como as tubagens para 

canalizações de água residuais e pluviais, as câmaras de visita e ou de queda, as normas 

construtivas e de conservação das redes bem como dos ensaios da sua estanquidade. Por ordem 

crescente de numeração poderemos evidenciar as NP-144 (1968), NP-174 (1969), NP-500 

(1968), NP-501 (1968), NP-502 (1968), NP-503 (1968), NP-676 (1973), NP-677 (1973), NP-

691 (1972), NP-692 (1972), NP-818 (1970), NP-819 (1970), NP-878 (1971), NP-879 (1971), 

NP-881 (1971), NP-882 (1971), NP-883 (1971), NP-893 (1972), NP-894 (1972). 

 

4.3 – Especificações e documentos de homologação 

- Documentos de homologação válidos, ou seja emitidos pelo Laboratório Nacional de 

Engenharia Civil, para as tubagens e acessórios de PVC, Grês, Polipropileno e Polietileno de 

alta, média e baixa densidades. 
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5 – Sistema de drenagem das águas residuais domesticas 

 

5.1 – Conceção e tipologia do sistema 

A conceção do presente sistema de drenagem pública de águas residuais teve em conta o 

destino a dar aos afluentes, tanto do ponto de vista de proteção dos recursos naturais como de 

saúde pública e adicionalmente contribuiu para a economia global da obra. 

O facto de se tratar de um novo sistema de drenagem associado a não haver condicionantes 

significativas quer a montante quer a jusante da zona de intervenção, leva a que, por imposição 

regulamentar se adote um sistema separativo, ou seja que a rede de drenagem das águas 

residuais domésticas seja distinta da rede de drenagem de águas pluviais. 

 

5.2 – Análise, recolha e definição dos elementos base 

Para o dimensionamento da rede de drenagem residual haverá que considerar os elementos de 

base a seguir indicados e que foram compilados aquando da elaboração do estudo prévio e que, 

de modo sistemático se sintetizam em seguida: 

 

5.2.1 – Elementos de cadastro. Condicionantes a montante e a jusante da zona. 

Numa determinada zona de intervenção o traçado de uma rede coletora dependente da 

disposição planimétrica dos elementos condicionantes a montante da área em estudo, caso 

existam, dos locais e das condições dos diversos utentes na zona de intervenção, e das eventuais 

condicionantes de descarga em coletores existentes a jusante e que asseguram o 

encaminhamento dos afluentes para um destino final adequado. 
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5.2.2 – Horizonte do projeto 

Definiu-se para o projeto em causa, por se tratar de um sistema de drenagem gravítico de águas 

residuais, um período de vida útil de 40 anos e, em face disso o ano horizonte do projeto será o 

ano de 2059. 

 

5.2.3 – Evolução populacional 

A situação demográfica da zona, a sua evolução previsível da população em residente e 

flutuante são dados importantes a ter em conta no dimensionamento das condutas que haverá 

necessidade de vir a estabelecer. 

As zonas urbanas existentes e consolidadas têm uma evolução da sua população em 

concordância com a expressão: 

 

 

Em que: 

Pf = População futura; 

P0 = População atual; 

T = Taxa de crescimento; 

N = Nº de anos. 

 

A zona em questão não tem no presente qualquer polo urbano consolidado facto que leva a que, 

a aplicação da fórmula acima indicada, conduza a valores extremamente reduzidos para a 

população no ano horizonte do projeto, o ano 2049. 
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A transformação, por operações de loteamento ou outro qualquer tipo de parcelamento, de solos 

rústicos em urbanos, autorizados pela autarquia e demais entidades intervenientes neste tipo de 

processos, acaba por contribuir de modo muito mais significativo para o cálculo da população 

real envolvida no processo sendo portanto bastante difícil obter resultados credíveis para a 

população futura. 

 

5.2.4 – Capitação 

O valor da capitação a considerar, face à população e à sua previsível evolução é de 

80l/hab*dia. 

 

5.2.5 – Caudais comerciais, industriais e de serviços 

No presente loteamento os lotes destinam-se a habitação não sendo por isso contabilizado este 

tipo de caudais. 

 

5.2.6 – Fator de afluência à rede 

O fator de afluência à rede é função da extensão das zonas ajardinadas ou agrícolas e dos 

hábitos de vida da população devendo ser definido para zonas com idênticas características. 

Adotou-se o valor de 0,80 face às características da zona onde se insere o loteamento. 

 

5.2.7 – Fator de ponta instantâneo 

Define-se como sendo o quociente entre o caudal máximo instantâneo do ano e o caudal médio 

anual das águas residuais. É função do consumo de água, do número de ligações domiciliárias e 

do tempo de permanência dos efluentes na rede e deve ser determinado com base na análise de 

dados locais mas, na sua ausência pode ser estimado pela expressão: 
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Em que P é a população a servir. 

 

5.2.8 – Caudais de infiltração 

Os caudais de infiltração dependem essencialmente do nível freático na zona de implementação 

e das condições de conservação dos coletores, nomeadamente das suas juntas. 

No local do loteamento não se verifica a existência de níveis freáticos elevados e, como a 

ligação entre tubagem será feita por abocardamento com anel de Neoprene é possível assegurar 

uma boa estanquidade motivo que nos leva a considerar nulos os valores dos caudais de 

infiltração. 

 

5.3 – Critérios gerais de dimensionamento 

5.3.1 – Escoamento em coletores gravíticos 

No dimensionamento hidráulico-sanitário dos coletores deverão adotar-se as disposições 

regulamentares constantes do Art.º 133º do Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e 

Prediais de Distribuição de Águas e de Drenagem de Águas Residuais que, de modo genérico se 

podem sintetizar como se segue: 

 - Altura da lâmina líquida ≤ 0,50D 

 - Inclinação mínima 0,3% 

 - Inclinação máxima 15% 

 - Velocidade mínima 0,6m/s 

 - Velocidade máxima 3,0m/s 

 - Diâmetro mínimo 200mm 
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O caudal de dimensionamento ou caudal de ponta de cada troço de coletor é portanto dado pela 

soma do produto do caudal médio diário pelo fator de ponta com o caudal de infiltração, ou 

seja: 

 

Em que: 

Qmd = Caudal médio diário em l/s; 

fP = Factor de ponta; 

Qinf = Caudal de infiltração em l/s 

O caudal médio diário é dado pela seguinte expressão: 

 

Em que: 

Qmd = Caudal médio diário em l/s 

Caf = Coeficiente de afluência à rede 

Cap = Capitação em l/hab*dia 

P = População hab 

 

O dimensionamento dos coletores realiza-se com recurso à fórmula Manning-Strickler, dado 

pela seguinte expressão: 
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Ou 

 

Em que: 

K = Coeficiente de Manning-Strickler m1/3/s 

S = Área da secção transversal m2 

R = Raio hidráulico m 

i = Declive m/m 

v = Velocidade m/s 

Para o valor de K, adotou-se o valor de 110 m1/3/s que corresponde à utilização de coletores 

para saneamento em PVC rígido. 

O Regulamento prevê ainda a adoção de inclinações inferiores a 0,3% desde que seja garantido 

o rigor do nivelamento, a estabilidade do assentamento e o poder de transporte que, nestes casos 

será calculado por: 

 

 

Em que: 

Pt = Poder de transporte N/m2 

γ  = Peso específico do líquido N/m3 

R = Raio hidráulico m 

i = Declive m/m 
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Deverá ser feita, com periodicidade adequada, a limpeza manual dos coletores nas zonas 

críticas da rede, nomeadamente nos troços de cabeceira onde, por insuficiência de caudal, o 

poder de transporte é mais reduzido. 

Para garantir que a referida limpeza pode ser concretizada com relativa facilidade poderá optar-

se pela inclusão, nesses locais, de câmaras de corrente de varrer de comando manual. 

 

5.4 – Componentes da instalação e suas disposições construtivas 

Um sistema de drenagem de águas residuais é essencialmente composto por uma série de 

alinhamentos retos ligados por câmaras de visita e ou queda. 

 

5.4.1 – Rede de coletores 

A rede de coletores será constituída por tubagem de PVC rígido, classe de pressão nominal de 4 

kg/cm2, homologados pelo LNEC e de acordo com a Norma NP 1372, incluindo golas ou passa 

muros de ligação às caixas de visita, com o calibre mínimo de Ø=200mm, constante nos mapas 

de cálculo. 

- Pressão nominal de 0,4 MPa – canalizações de transporte de água e esgoto sem pressão. 

Os tubos e acessórios de montagem serão providos de cabeça de acoplamento com vedação por 

anel de neopreno que garante não só a estanquidade das ligações, como é suficiente para 

absorver os movimentos de contração e dilatação. 

Armazenamento, Transporte e Manuseamento 

A leveza dos tubos não dispensa os cuidados indispensáveis no transporte a armazenamento, tal 

como requerido por tubos de outros materiais. Na generalidade, quer no transporte quer no 

armazenamento, ter em atenção: 

- não colocar os tubos sobre uma superfície irregular; 
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- nas camadas sobrepostas só as zonas lisas dos tubos devem estar em contacto; 

- por cada camada, as cabeças de acoplamento devem estar em sentidos opostos; 

- evitar o armazenamento prolongado sob a ação direta dos raios solares. 

 

5.4.2 – Câmaras de visita de ramal 

Estes elementos, para além de assegurarem a ligação entre os coletores permitem o acesso aos 

mesmos para ações de observação, manutenção e exploração da rede e localizam-se nos 

cruzamentos dos arruamentos, na junção de coletores, nos pontos de mudança de direção, 

inclinação e diâmetro dos coletores, assim como, nos alinhamentos retos, de forma a garantir 

um afastamento máximo regulamentar entre duas câmaras de visita consecutivas. 

Serão constituídas por anéis de secção circular com o diâmetro mínimo de 1,00m de betão 

vibrado assentes sobre soleira de betão com as juntas temadas, encimadas por cone também em 

betão, mas descentrado em relação ao alinhamento do coletor, para permitir um mais fácil 

acesso ao interior das mesmas pelo pessoal afeto aos serviços de conservação e manutenção, 

dispondo para isso de dispositivos que garantam o acesso ao seu interior, nomeadamente 

degraus de ferro 25 mm afastados de 0,30 m e com largura mínima de 0,30 m. Os degraus 

deverão ser protegidos contra a corrosão por metalização.  

Nos casos em que a profundidade da ou das câmaras seja igual ou inferior a 1,70m poderá 

recorrer-se a uma escada fixa ou amovível. As câmaras de cabeceira serão equipadas, caso se 

considere conveniente para uma melhor exploração com um dispositivo que permita produzir 

uma corrente de varrer. 

As tampas devem ser em ferro fundido, articuladas, anti-roubo, diâmetro Ø 650mm e de 

vedação estanque, fabricadas de acordo com a norma NPEN- 124, com a designação 

"RESIDUAIS" para a rede de drenagem residuais domésticas, com classe resistência DN400. 
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5.4.3 – Ramais domiciliários 

A ligação das redes interiores dos imóveis à rede coletora far-se-á por intermédio de ramais 

domiciliários com início numa caixa de recolha domiciliária, sita nos passeios e terminando no 

coletor, de acordo com os processos habitualmente usados, isto é por forquilha ou por caixa de 

transição. 

O ramal de ligação será executado em tubo de PVC rígido, incluindo golas ou passa muros de 

ligação às caixas de visita, com o calibre mínimo de Ø=125mm, em qualquer dos casos de 

calibre igual ou inferior ao do coletor de descarga. 

A caixa de recolha domiciliária situar-se-á na extremidade de jusante do sistema predial, para 

permitir a ligação aos respetivos ramais de ligação, localizadas em local de fácil acesso. 

Não deverão existir quaisquer dispositivos ou obstáculos nas referidas caixas, nos ramais de 

ligação ou nos coletores prediais que impeçam a ventilação da rede pública através da rede 

predial e o escoamento em superfície livre da rede predial para a rede pública. 

Estas caixas de recolha domiciliária têm por finalidade assegurar as operações de limpeza e 

manutenção dos coletores deverão conformar-se com a tipologia prescrita para as câmaras de 

visita em que, para alturas inferiores a 1m, a sua dimensão mínima em planta não deve ser 

inferior a 0,8 vezes a sua altura, com dimensões interiores mínimas de 0,40m x 0,40m, 

executadas em betão de acordo com o desenho de pormenor, sendo o fundo e os lados 

revestidos com reboco hidrófugo, para cada lote/edifício. 

Sendo que estas se localizarem no passeio, as tampas deverão ser em ferro fundido com fundo 

rebaixado para possibilitar a colocação de revestimento idêntico ao do pavimento do passeio, 

com classe de resistência B125. 
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6 – Execução da instalação 

6.1 – Abertura de Valas 

O modo de atacar as escavações e a escolha do processo de as efetuar, ficam ao livre arbítrio do 

empreiteiro, devendo contudo satisfazer as prescrições técnicas necessárias à boa execução dos tra-

balhos, às condições de segurança do pessoal e aos regulamentos de segurança. 

O mais corrente é que a escavação seja executada com recurso a escavadoras ou valadeiras 

equipadas com lanças e baldes dos tipos e dimensões mais adequados às circunstâncias, contudo não 

é de excluir o recurso à escavação manual na parte final sobretudo quando a escavação se aproximar 

ou visar a pesquisa de tubos, cabos e outras instalações subterrâneas, já aparentes ou ainda ocultas 

que pelas suas características corram o risco de serem atingidas e danificadas pelo balde da 

escavadora. 

As escavações na vizinhança de muros ou construções existentes, deverão ser executadas com os 

cuidados necessários para não ser afetada a sua segurança e estabilidade. Na execução das 

escavações, respeitar-se-ão as dispostas do seguinte documento: 

- Regulamento de Segurança no Trabalho da Construção Civil - Decreto-Lei n.º 41 

821, de 11 de agosto de 1951. 

Se durante os trabalhos de escavação, forem encontrados objetos de arte ou antiguidades, o 

adjudicatário deverá proceder de acordo com o estabelecido no artigo 364.º do Código dos Contratos 

Públicos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro. 

 

Profundidade das valas 

As valas serão, em regra, escavadas até às profundidades indicadas nos respetivos perfis de projeto e 

aprofundadas o suficiente para comportarem a almofada de areia ou a fundação que a natureza do 

terreno, no fundo da vala, requerer, em conformidade com as características específicas do leito, 

exigidas pela canalização a instalar. 
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Largura das Valas 

Sempre que possível, as valas serão abertas com taludes verticais e a largura se não estiver 

expressamente definida no projeto ou no Caderno de Encargos, será a mínima que possibilite a 

execução dos trabalhos de montagem da conduta com segurança e eficiência. Essa largura será em 

função da natureza do terreno, da profundidade da vala, do número e dos diâmetros exteriores das 

canalizações. 

As tubagens serão assentes em vala aberta para o efeito, com a largura suficiente para a 

execução dos trabalhos, como se indica, a soleira da vala será coberta com uma camada de areia 

devidamente compactada, conforme pormenor construtivo, nas peças desenhadas. 

L = DN + 0,50m  se  DN ≤500mm 

L = DN + 0,70m  se  DN ≥ 500mm 

sendo: L ≥ 0,70m    onde:  L - largura da vala 

 

Em terrenos instáveis, onde seja necessário entivar os taludes com madeiramentos ou cortinas de 

estacas, os valores indicados para a largura L das valas deverão ser acrescidas dos correspondentes à 

espessura de tais madeiramentos ou cortinas e seus travejamentos. 

 

6.2 – Colocação das tubagens 

As tubagens devem ser preferencialmente instaladas em vala de acordo com os pressupostos do 

DR 23/95 de 23 de Agosto.  

O assentamento das tubagens não pode ser iniciado antes da vala ser aprovada pela 

Fiscalização.  

Regra geral deverão ser montados de montante para jusante. 

Todas as juntas realizar-se-ão por acoplamento ou enfiamento das pontas macho noutro tubo, 

com interposição dum anel de neopreno que deve garantir a livre dilatação e perfeita 



OPERAÇÃO: Loteamento Municipal Mártir e Santo em Almodôvar  

CLIENTE: Câmara Municipal de Almodôvar (CMA) 

MORADA: Rua Serpa Pinto, 7700-081 Almodôvar 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

Rua do Algarve nº 27 – 7700 Almodôvar 

Contactos: 286662383 – 967039393  

E-mail: gabinete.palma@gmail.com 

 

Versão Nº 01  Dezembro 2020 

 

estanquidade. Só em casos excecionais e de acordo com o parecer favorável da Fiscalização 

serão permitidas soldaduras ou colagens. 

Nas ligações por acoplamento, deverão ser seguidas as instruções subsequentes: 

• Limpar cuidadosamente, com diluente especial, o interior da cabeça de acoplamento, o 
retentor de neopreno e a ponta macho do outro tubo ou do acessório; 

• Inserir o retentor na respetiva sede; 

• Para facilitar o acoplamento, aplicar uma ligeira camada de vaselina sólida ou óleo de rícino, 
no bordo chanfrado da ponta macho do tubo ou acessório; 

• Centrar as duas pontas procedendo então ao enfiamento da ponta macho, até sentir que faz 
batente; 

• Seguidamente, voltar a desenfiar cerca de 1 cm, de modo a permitir as futuras dilatações e 
contrações. 

As tubagens deverão apoiar-se sobre o fundo da vala em todo o seu comprimento e o seu 

encaixe deverá fazer-se sem as forçar e de forma que cada troço compreendido entre caixas de 

ramal consecutivas, fique perfeitamente retilíneo fazendo-se a verificação das inclinações a 

nível de óculo, devendo ser respeitadas as inclinações, cotas do projeto e outras disposições 

regulamentares. 

Em geral não é permitida a dobragem de tubos para execução de curvas, contudo no caso de 

haver necessidade de executar pequenas curvas, dever-se-á encher o tubo com areia fina e seca, 

ou em alternativa enfiar uma mola helicoidal cujo diâmetro interior do tubo, e somente depois 

se submeterá o tubo a aquecimento. 

Nas ligações dos tubos de PVC às caixas de visita ou nas mudanças de direção dos coletores, 

bem como para maciços de apoio a ramais suspensos, utilizar-se-á a seguinte técnica: 

1º - A ponta a enfiar no cimento, que deve ser de preferência provida de uma cabeça de 

acoplamento com anel de borracha, será, na zona a ligar, revestida com cola e polvilhada com 

areia fina e seca. 
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2º - Após secagem da cola, efetuar a ligação ao cimento, pois a operação anterior dá-lhe total 

aderência, através de uma argamassa de cimento e areia ao traço 1:3. 

Cada troço só poderá ser aterrado depois da Fiscalização o ter inspecionado e autorizado a 

reposição de terras. 

Os troços entre caixas de ramal poderão ser ensaiados mediante o enchimento com água, até à 

altura permitida pelas caixas, durante um período de 24 horas, para verificação do 

comportamento das juntas. 

 

No final de cada dia de trabalho ou sempre que se verifique uma paragem no processo de 

assentamento de tubos e acessórios, deverão vedar-se, por processo apropriado e aprovado pela 

Fiscalização, todas as extremidades abertas já assentes, de modo a impedir a entrada de 

animais, terras ou quaisquer corpos estranhos. 

 

6.3 – Colocação dos órgãos acessórios 

Quando se utilizem caixas de ramal em peças pré-fabricadas, as juntas serão executadas por 

forma a garantir-se a estanqueidade total da caixa. As pecas serão justapostas, sendo os topos 

ligados com argamassa de cimento ao traço de 150 kg de cimento/m3 de argamassa e as juntas, 

assim constituídas, vedadas com corda embebida na argamassa ou por qualquer outro sistema 

que garanta a estanqueidade necessária. 

Deve ser prevista a impermeabilização das caixas de ramal, através do seu revestimento interno 

com duas camadas resina epoxy. A inserção dos coletores nestas caixas deve ser assegurada 

pela utilização sistemas de ligação estanques apropriados. 

As caixas de receção dos lotes a aplicar serão do tipo simples e estanques. As ligações à rede de 

coletores devem ser efetuadas preferencialmente às caixas de ramal em tubagem de diâmetro 

igual ou superior a 125mm. 
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As caixas de receção dos lotes a executar serão constituídos por uma caixa de betão de acordo 

com o desenho de pormenor, o fundo e os lados serão revestidos com reboco hidrófugo. A 

ligação destas caixas aos coletores será feita de modo a que as ligações fiquem estanques. 

Em tudo o que lhe for aplicável, adotar-se-ão no que se refere a preparação da zona para a sua 

implantação e execução, os métodos e técnicas construtivas adequadas. 

 

7 – Parque de recolha de resíduos sólidos 

Na zona da instalação do parque de contentores enterrados para recolha de resíduos sólidos 

orgânicos e diferenciados, será colocado sumidouro com ligação à rede de recolha de águas 

residuais domésticas, cujo objetivo é a recolha das águas provenientes da lavagem do parque. 

O sumidouro a colocar será constituído por uma caixa de betão a executar de acordo com o 

desenho de pormenor ou pré-fabricada, o fundo e os lados serão revestidos com reboco 

hidrófugo, deverá ser do tipo sifonado e munido de caixa de decantação de areias, a tampa do 

sumidouro será em grelha móvel de ferro fundido anti-roubo e ter as dimensões de 65 x 35 x 3, 

Fucoli Mod. MARL ou equivalente. 

As ligações à rede de coletores deve ser efetuada preferencialmente, através de uma caixa de 

visita, também ela sifonada e estanque, em tubagem de diâmetro igual ou superior a 200mm. 

A ligação sumidouro - caixa de visita - coletor será feita de modo a que as ligações fiquem 

estanques. 

A caixa de visita estanque e sifonada têm por finalidade assegurar as operações de limpeza e 

retenção de odores, deverá possuir tipologia idêntica às caixas de recolha dos lotes, em que, 

para alturas inferiores a 1m, a sua dimensão mínima em planta não deve ser inferior a 0,8 vezes 

a sua altura, com dimensões interiores mínimas de 0,40m x 0,40m, executadas em betão de 

acordo com o desenho de pormenor, sendo o fundo e os lados revestidos com reboco hidrófugo. 
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Sendo que esta se localiza no passeio, a tampa deverá garantir estanquicidade e ser em ferro 

fundido com fundo rebaixado para possibilitar a colocação de revestimento idêntico ao do 

pavimento do passeio, com classe de resistência B125. 

 

8 – Omissões 

Em tudo o mais omisso respeitar-se-á o REGULAMENTO GERAL DOS SISTEMAS 

PUBLICOS E PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUAS 

RESIDUAIS E PLUVIAIS, e os pareceres do projetista e da fiscalização. 

 

 

Almodôvar, 22 de dezembro de 2020 

 

O Técnico 

 
_____________________________________________ 

( Eng. Civil Jorge Manuel Cortes Lourenço) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinado por : JORGE MANUEL CORTES
LOURENÇO
Num. de Identificação: BI073623237
Data: 2020.12.28 12:31:09+00'00'
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DESCRIÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO 
    - Título: Loteamento Municipal Martir e Santo Almodovar 

  

  

A velocidade da instalação deverá ser superior ao mínimo estabelecido, para evitar sedimentação, 
incrustações e estancamento, e inferior ao máximo, para que não se produza erosão. 

  

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS 
Os materiais utilizados para esta instalação são: 

PVC SN4 - Coeficiente de Manning: 0.00900 

Descrição Geometria Dimensão Diâmetros 
mm 

DN125 Circular Diâmetro 220.8 

DN200 Circular Diâmetro 188.8 

DN315 Circular Diâmetro 297.6 

DN400 Circular Diâmetro 378.0  
  

O diâmetro a utilizar calcula-se de forma que a velocidade na tubagem não exceda a velocidade 
máxima e ultrapasse a velocidade mínima, estabelecida para o cálculo. 

  

FORMULAÇÃO 
Para o cálculo de saneamento, emprega-se a fórmula de Manning. 

  

  A·Rh^(2/3)·I^(½) 

        Q = ———————————————— 

  n  
  Rh^(2/3)·I^(½) 

        v = —————————————— 

  n  
onde: 

−  Q é o caudal em m3/s 

−  v é a velocidade do fluido em m/s 

−  A é a secção da lâmina líquida (m2). 

−  Rh é o raio hidráulico da lâmina líquida (m). 

−  I é a pendente da soleira do canal (desnível por comprimento de colector). 

−  n é o coeficiente de Manning. 
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COMBINAÇÕES 
Seguidamente serão detalhadas as hipóteses utilizadas nos caudais e as combinações que se 
realizaram ponderando os valores definidos para cada hipótese. 

  

Combinação Hipóteses 
Residuais domésticas 

Residuais domésticas 1.00  
  

RESULTADOS 

Listagem de nós 
Combinação: Residuais domésticas 

Nó Cota 
m 

Prof. caixa 
m 

Caudal sim. 
m³/h 

Coment. 

N1 284.00 1.69 ---   

N2 281.15 1.69 ---   

N3 283.00 1.69 ---   

N5 281.40 1.69 ---   

N7 279.80 1.80 ---   

N8 279.60 1.80 ---   

N9 280.02 1.80 ---   

N10 280.40 1.80 ---   

N11 280.90 1.80 ---   

N12 281.30 1.69 ---   

PS2 283.40 1.60 1.72800   

PS3 284.40 1.60 1.72800   

PS4 282.50 1.60 1.72800   

PS5 282.00 1.69 0.14400   

PS6 281.70 1.60 1.72800   

PS7 281.50 1.62 8.64000   

PS8 281.60 1.60 1.72800   

PS9 283.50 1.60 1.72800   

PS11 280.35 1.60 1.72800   

PS13 281.27 1.60 1.72800   

PS14 280.05 1.60 1.72800   

PS15 281.30 1.60 1.72800   

PS16 285.25 1.60 8.64000   

SM1 279.20 2.50 36.43200    
  

Listagem de tramos 
Os valores negativos no caudal ou na velocidade indicam que o sentido de circulação é do nó final 
para o nó inicial. 

Combinação: Residuais domésticas 
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Início Final Comprimento 
m 

Diâmetros 
mm 

Inclinação 
% 

Caudal 
m³/h 

Lâm.liq. 
mm 

Velocidade 
m/s 

Coment. 

N1 N5 8.08 DN200 1.24 24.33600 49.34 1.16   

N1 PS5 14.45 DN200 3.46 -13.96800 29.08 -1.42   

N1 PS6 10.94 DN110 2.74 -1.72800 13.35 -0.76   

N1 PS7 9.39 DN125 1.06 -8.64000 35.86 -0.86   

N2 N3 5.35 DN200 2.80 -27.79200 42.95 -1.61   

N2 N6 33.22 DN315 2.20 27.79200 39.68 1.40   

N2 N14 36.28 DN110 5.79 0.00000 0.00 0.00     

N3 N5 9.77 DN200 1.54 -26.06400 48.37 -1.28   

N3 PS15 10.07 DN110 1.49 -1.72800 15.47 -0.61   

N5 PS8 10.17 DN110 2.95 -1.72800 13.12 -0.78   

N6 SM1 31.64 DN315 3.38 27.79200 35.78 1.63   

N7 N8 12.50 DN400 5.44 -3.45600 11.28 -0.99   

N7 N9 13.33 DN400 3.15 5.18400 15.49 0.92   

N7 PS11 9.90 DN110 3.33 -1.72800 12.74 -0.81   

N8 N18 20.11 DN400 3.38 0.00000 0.00 0.00  

N8 PS1 9.36 DN110 2.67 -1.72800 13.43 -0.75   

N8 PS13 15.00 DN110 3.80 -1.72800 12.34 -0.85   

N9 PS2 8.92 DN110 115.43 -1.72800 5.50 -2.79  

N9 SM1 21.43 DN400 1.87 8.64000 22.23 0.90 

N10 N13 24.26 DN200 4.08 8.64000 22.17 1.30 

N10 PS3 10.03 DN125 3.99 1.72800 12.20 0.86 

N10 PS5 17.39 DN125 12.07 10.36800 22.29 2.17 

N13 PS16 1.67 DN125 15.57 8.64000 19.13 2.25 

N14 N15 33.54 DN125 4.92 0.00000 0.00 0.00 

PS4 PS5 9.66 DN125 6.21 1.72800 10.97 1.01 

PS5 PS9 14.38 DN125 11.13 1.72800 9.55 1.24  
  

Indicam-se os mínimos dos valores absolutos. 

Envolvente de mínimos 

Início Final Comprimento 
m 

Diâmetros 
mm 

Inclinação 
% 

Caudal 
m³/h 

Lâm.liq. 
mm 

Velocidade 
m/s 

N1 N5 8.08 DN200 1.24 24.33600 49.34 1.16 

N1 PS5 14.45 DN200 3.46 13.96800 29.08 1.42 

N1 PS6 10.94 DN125 2.74 1.72800 13.35 0.76 

N1 PS7 9.39 DN125 1.06 8.64000 35.86 0.86 

N2 N3 5.35 DN200 2.80 27.79200 42.95 1.61 

N2 N6 33.22 DN315 2.20 27.79200 39.68 1.40 

N2 N14 36.28 DN125 5.79 0.00000 0.00 0.00 

N3 N5 9.77 DN200 1.54 26.06400 48.37 1.28 

N3 PS15 10.07 DN125 1.49 1.72800 15.47 0.61 

N5 PS8 10.17 DN125 2.95 1.72800 13.12 0.78 

N6 SM1 31.64 DN315 3.38 27.79200 35.78 1.63 

N7 N8 12.50 DN400 5.44 3.45600 11.28 0.99 
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Início Final Comprimento 
m 

Diâmetros 
mm 

Inclinação 
% 

Caudal 
m³/h 

Lâm.liq. 
mm 

Velocidade 
m/s 

N7 N9 13.33 DN400 3.15 5.18400 15.49 0.92 

N7 PS11 9.90 DN125 3.33 1.72800 12.74 0.81 

N8 N18 20.11 DN400 3.38 0.00000 0.00 0.00 

N8 PS1 9.36 DN125 2.67 1.72800 13.43 0.75 

N8 PS13 15.00 DN125 3.80 1.72800 12.34 0.85 

N9 PS2 8.92 DN125 115.43 1.72800 5.50 2.79 

N9 PS14 11.72 DN125 3.84 1.72800 12.31 0.85 

N9 SM1 21.43 DN400 1.87 8.64000 22.23 0.90 

N10 N13 24.26 DN200 4.08 8.64000 22.17 1.30 

N10 PS3 10.03 DN125 3.99 1.72800 12.20 0.86 

N10 PS5 17.39 DN125 12.07 10.36800 22.29 2.17 

N13 PS16 1.67 DN125 15.57 8.64000 19.13 2.25 

N14 N15 33.54 DN125 4.92 0.00000 0.00 0.00 

PS4 PS5 9.66 DN125 6.21 1.72800 10.97 1.01 

PS5 PS9 14.38 DN125 11.13 1.72800 9.55 1.24  

 

MEDIÇÃO 
Seguidamente pormenorizam-se os comprimentos totais dos materiais utilizados na instalação. 

  

PVC SN4 

Descrição Comprimento 
m 

DN125 218.41 

DN200 61.90 

DN315 64.86 

DN400 67.37  
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Planta de Localização dos Contentores

1.1.01

NOTAS GERAIS

NOTA 1

Projeto legalmente protegido pelo Código do Direito de Autor e dos Direitos conexos. Não é permitada a sua reprodução, publicidade ou uso para
além do aqui expresso, sem a autorização do Autor - Decreto-Lei N.º 63/85 de 14 de Março.

NOTA 2

Este documento é propriedade exclusiva de Laura Palma, Unipessoal. Qualquer alteração, reprodução e divulgação deste documento é interdita sem
o acordo prévio, por escrito de Laura Palma, Unipessoal.

NOTA 3

Todas as dimensões presentes neste documento deverão ser obrigatoriamente verificadas em obra pela fiscalização, previamente a qualquer
encomenda, fornecimento ou execução dos trabalhos.

NOTA 4

Os elementos gráficos do projecto representados neste documento encontram-se explicitamente dimensionados através da inscrição de cotas ou
valores numéricos quantitativos, não podendo em caso algum serem aferidas dimensões por medição à escala nos elementos constantes neste
documento.

NOTA 5

Todas as dimensões presentes neste documento referem-se a dimensões ao limpo.

NOTA 6

A localização exacta de todas as infra-estruturas técnicas deverá ser obrigatoriamente confirmada com o projeto de arquitetura e pela coordenação
geral do projeto. Em caso de erro ou omissão deverá obrigatoriamente ser solicitada a validação da equipa projetista.
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Pormenorização dos Contentores

1.1.02

NOTAS GERAIS

NOTA 1

Projeto legalmente protegido pelo Código do Direito de Autor e dos Direitos conexos. Não é permitada a sua reprodução, publicidade ou uso para
além do aqui expresso, sem a autorização do Autor - Decreto-Lei N.º 63/85 de 14 de Março.

NOTA 2

Este documento é propriedade exclusiva de Laura Palma, Unipessoal. Qualquer alteração, reprodução e divulgação deste documento é interdita sem
o acordo prévio, por escrito de Laura Palma, Unipessoal.

NOTA 3

Todas as dimensões presentes neste documento deverão ser obrigatoriamente verificadas em obra pela fiscalização, previamente a qualquer
encomenda, fornecimento ou execução dos trabalhos.

NOTA 4

Os elementos gráficos do projecto representados neste documento encontram-se explicitamente dimensionados através da inscrição de cotas ou
valores numéricos quantitativos, não podendo em caso algum serem aferidas dimensões por medição à escala nos elementos constantes neste
documento.

NOTA 5

Todas as dimensões presentes neste documento referem-se a dimensões ao limpo.

NOTA 6

A localização exacta de todas as infra-estruturas técnicas deverá ser obrigatoriamente confirmada com o projeto de arquitetura e pela coordenação
geral do projeto. Em caso de erro ou omissão deverá obrigatoriamente ser solicitada a validação da equipa projetista.


