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CYPEPLUMBING SANITARY SYSTEMS 

COMO VERIFICAR 
AUTOMATICAMENTE A NECESSIDADE 
DE VENTILAÇÃO SECUNDÁRIA 

1. INTRODUÇÃO 

Pretende-se com esta FAQ explicar como o programa funciona para verificar automaticamente a 
necessidade de ventilação secundária nos tubos de queda. 

2. DESCRIÇÃO 

O diâmetro dos tubos de queda não deve ser inferior ao maior dos diâmetros dos ramais que para ele 
confluem, com um mínimo de 50 mm. 

O diâmetro dos tubos de queda deve ser constante ao longo de todo o seu desenvolvimento. 

Os tubos de queda devem ser prolongados com o mesmo diâmetro, como ventilação primária, para 
o exterior do edifício, para níveis e localizações que respeitem imposições regulamentares. 

Os tubos de queda deverão ser dimensionados para uma taxa de ocupação máxima de 1/3 se o 
sistema possuir ventilação secundária, caso contrário, esta taxa de ocupação descerá até 1/7, com 
aumento do seu diâmetro, de acordo com a tabela expressa no anexo XVII do Regulamento Geral de 
Sistemas Públicos e Prediais e Distribuição de Águas e de Drenagem de Águas Residuais (Fig1). 

Sempre que o caudal de cálculo num tubo de queda com altura superior a 35m ultrapasse os 
700l/min, este deve ter ventilação secundária.  

 

Fig.  1 – Taxas de ocupação de tubos de queda sem ventilação secundária 

Sempre que se justifique, os sistemas prediais de drenagem de águas residuais domésticas deverão 
ser dotados de ventilação secundária parcial ou total, realizada, respetivamente, através de colunas 
de ventilação ou ramais e colunas de ventilação (Fig. 2). 
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Fig.  2 – Esquema simplificado dum sistema de drenagem de águas residuais domésticas com ventilação 
secundária completa (Pedroso (2000)) 

Em caso algum, a ventilação do sistema de drenagem de águas residuais domésticas deverá estar 
interligada com quaisquer outros sistemas de ventilação existentes no edifício. 

Poder-se-á encontrar mais especificações sobre este tema nos artigos 203.º, 217.º, 222.º, 231.º, 236.º 
e o anexo XXI do Regulamento Geral de Sistemas Públicos e Prediais e Distribuição de Águas e de 
Drenagem de Águas Residuais. 

No software, através das  Opções Gerais, o utilizador poderá configurar e/ou criar as tubagens 

verticais conforme as opções pretendidas. As figuras seguintes mostram tubos de queda criados com 
a respetiva taxa de ocupação, limitados por diâmetros, para os quais não necessitam de ventilação 
secundária. 

Salienta-se o facto de o utilizador poder fazer uma importação inicial de todas as opções premindo 
em  Importar Configuração e de seguida em  Decreto Regulamentar n.º 23/95, onde se 
encontram algumas das configurações base ajustadas à regulamentação vigente. 

Podem ser exportadas através do ícone  Exportar para posteriormente serem importadas através 

do ícone   Importar e serem usadas em outras obras. 
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Fig.  3 – Opções gerais 

 

Fig.  4 – Tubagem vertical 
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Fig.  5 – Tubagem vertical com taxa de ocupação 1/3 (33.33%) 
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Fig.  6 – Tubagem vertical com taxa de ocupação 1/4 (25%) 
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Fig.  7 – Tubagem vertical com taxa de ocupação 1/5 (20%) 
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Fig.  8 – Tubagem vertical com taxa de ocupação 1/6 (16.67%) 
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Fig.  9 – Tubagem vertical com taxa de ocupação 1/7 (14.28%) 

Quando se pretender introduzir uma tubagem vertical surgirão as diversas hipóteses de seleção 
relativamente à taxa de ocupação de um tubo de queda. 
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Fig.  10 – Janela de introdução de tubagem vertical 

Desta forma, aquando do dimensionamento se existirem verificações que não cumprem, o utilizador 
pode manualmente trocar para outra taxa de ocupação de tubo de queda, até que cumpra a 
verificação, desse modo não necessita de ventilação secundária. Uma vez que não cumpra, significa 
que precisa de ventilação secundária. 

Se o utilizador pretender colocar colunas de ventilação poderá fazê-lo manualmente tal como faz com 
a colocação de tubos de queda de águas residuais e pluviais, mas neste caso de ventilação. Aqui terá 
de ter em atenção o sentido de escoamento na tubagem horizontal, este deve ser no sentido da coluna 
de ventilação para o tubo de queda. 

Nas colunas de ventilação secundária só se calcula o caudal de ar se a opção “Dimensionar com 
cálculo hidráulico” estiver ativada, nas opções da tubagem vertical, e se as colunas de ventilação 
estiverem conectadas a tubos de queda. Se estiverem conectadas a caixas de visita terá de ser o 
utilizador a forçar o respetivo caudal. 
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