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CYPEPLUMBING SANITARY SYSTEMS 

DIMENSIONAMENTO DOS RAMAIS DE 
DESCARGA INDIVIDUAIS A SECÇÃO 
CHEIA 

1. INTRODUÇÃO 

O software permite verificar a distância entre o sifão e a secção ventilada de modo a indicar ao 
utilizador quais são os ramais de descarga individuais que podem ser dimensionados para 
escoamentos a secção cheia. 

2. DESCRIÇÃO 

Os ramais de descarga individuais são normalmente dimensionados para escoamentos a meia 
secção. Contudo, poderão ser dimensionados para um escoamento a secção cheia, nos casos de 
sistemas apenas com ventilação primária, desde que a distância entre o sifão e a secção ventilada 
não ultrapasse o valor máximo admissível obtido através do ábaco do anexo XVI (Fig. 1) do 
Regulamento Geral de Sistemas Públicos e Prediais e Distribuição de Águas e de Drenagem de Águas 
Residuais, ou nos casos em que os sistemas possuam ventilação secundária completa.  

Quando excedidas aquelas distâncias e nos sistemas sem ramais de ventilação, os ramais de 
descarga devem ser dimensionados para escoamento a meia secção. 

Recorde-se que os ramais de descarga não individuais devem ser sempre dimensionados para 
escoamento a meia secção. 

 

Fig.  1 – Distâncias máximas entre os sifões e as secções ventiladas para escoamento e secção cheia 
(RGSPPDADAR) 
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O utilizador através das  Opções Gerais poderá configurar e/ou criar as tubagens horizontais 

conforme as opções pretendidas. As figuras seguintes mostram ramais já criados, nomeadamente 
um ramal de descarga individual para escoamento a secção cheia e um ramal de descarga individual 
para escoamento a meia secção. 

Salienta-se o facto de o utilizador poder fazer uma importação inicial de todas as opções em  

Importar Configuração e de seguida em  Decreto Regulamentar n.º 23/95, onde se encontram 
algumas das configurações base ajustadas à regulamentação vigente. 

Estas opções são editáveis e podem ser modificadas de acordo com os critérios pretendidos. 

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

do ícone   Importar e serem usadas em outras obras. 

 

Fig.  2 – Opções Gerais 
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Fig.  3 – Tubagem horizontal 

 

Fig.  4 – Ramal de descarga individual para escoamento a secção cheia 
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Fig.  5 – Ramal de descarga individual para escoamento a meia secção 

Individualmente o utilizador também poderá usar os botões de  Exportar e  Importar 
disponíveis nos diversos elementos. 

Depois de criadas as tubagens, estas aparecerão disponíveis para introdução no respetivo menu. 

 

Fig.  6 – Janela de introdução de tubagem horizontal 
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Para que seja verificada a distância máxima entre o fecho hídrico e a secção ventilada o utilizador 
poderá ativar a respetivas opções e configurar/modificar a tabela Inclinação (%) / Distância de acordo 
com a figura seguinte. Salienta-se o facto de já existir um pré-configuração de acordo com o ábaco 
do anexo XVI (Fig. 1) do Regulamento Geral de Sistemas Públicos e Prediais e Distribuição de Águas 
e de Drenagem de Águas Residuais. 

 

Fig. 7 – Definição dos dados de verificação na descarga 

Posteriormente, aquando do dimensionamento o programa através de um aviso indicará as situações 
em que a distância do fecho hídrico à secção ventilada seja maior que o permitido. Indica também 
em função da inclinação do ramal qual será a distância a ter para que o ramal possa ser dimensionado 
a escoamento a secção cheia. 

 

Fig. 8 – Verificação da distância do fecho hídrico à secção ventilada 
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3. REFERÊNCIAS 

Regulamento Geral de Sistemas Públicos e Prediais e Distribuição de Águas e de Drenagem de Águas 
Residuais - Decreto Regulamentar n.º 23/95 de 23 de Agosto. 


