
FAQ 1 - 5 

 

 

 

06-05-2020 

 www.topinformatica.pt   

 

CYPEPLUMBING SANITARY SYSTEMS 

INTENSIDADE DE PRECIPITAÇÃO, 
POSSIBILIDADE DE DIFERENCIAR O 
CONCELHO QUANDO A VARIÁVEL É A 
ALTITUDE 

1. INTRODUÇÃO 

O Regulamento Geral de Sistemas Públicos e Prediais e Distribuição de Águas e de Drenagem de 
Águas Residuais e Pluviais, prevê no seu anexo IX três regiões pluviométricas. Estas regiões 
pluviométricas dividem-se em A, B, C. Em função da região, do período de retorno e da duração da 
precipitação determina-se a intensidade da precipitação. No entanto, existem alguns concelhos que 
possuem áreas situadas a uma altitude superior a 700 metros e nesses casos o regulamento 
enquadra-os na região pluviométrica C. 

Como não é possível definir a altitude, apresenta-se de seguida uma explicação para esses casos.  

2. DESCRIÇÃO 

O regulamento acima referido apresenta o seguinte mapa de regiões e respetiva tabela das 
constantes que dependem do período de retorno.  

 

Fig.  1 – Mapa de regiões pluviométricas de Portugal 
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Fig.  2 – Constantes que dependem do período de retorno e da região pluviométrica 

Nesse mesmo anexo, para a região pluviométrica C são diferenciados alguns concelhos com áreas 
que se podem situar a uma altitude superior a 700 metros. 

Região Pluviométrica A – Inclui as áreas não referidas em B e em C – Curvas IDF Lisboa. 

Região Pluviométrica B – Inclui concelhos de Alfândega da Fé, Alijó, Almeida, Boticas, Bragança, 
Carrazeda de Ansiães, Chaves, Figueira de Castelo Rodrigo, Freixo de espada á Cinta, Macedo de 
Cavaleiros, Meda, Mirando do Douro, Mirandela, Mogadouro, Montalegre, Murça, Penedono, Pinhel, 
Ribeira de Pena, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, São João da Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço, 
Torre de Moncorvo, Trancoso, Valpaços, Vila Flor, Vila Pouca de Aguiar, Vila Nova de Foz Côa, Vila 
Real, Vimioso e Vinhais. 

Região Pluviométrica C – Inclui os concelhos das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira e do 
Continente, os concelhos de Guarda, Manteigas, Moimenta da Beira, Sabugal e Tarouca, e as áreas 
situada a altitude superior a 700 metros dos concelhos de Aguiar da Beira, Amarante, Arcos de 
Valdevez, Arganil, Arouca, Castanheira de Pera, Castro Daire, Celorico da Beira, Cinfães, Covilhã, 
Fundão, Góis, Gouveia, Lamego, Marvão, Melgaço, Oleiros, Pampilhosa da Serra, Ponte da Barca, 
Resende, Seia, S. Pedro do Sul, Terras do Bouro, Tondela, Vale de Cambra, Vila Nova de Paiva e 
Vouzela. 

Atualmente, no software apenas se define o distrito e o município, não havendo nenhum campo para 
definir a altitude. 
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Fig.  3 – Localização da obra 

 

Fig.  4 – Intensidade de precipitação calculada de acordo com as opções escolhidas 

Com base nos dados selecionados a intensidade de precipitação é calculada segundo o previsto no 
Regulamento Geral de Sistemas Públicos e Prediais e Distribuição de Águas e de Drenagem de Águas 
Residuais. 
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sendo: 

I, intensidade média máxima de precipitação (mm/h) para a duração t 

t, duração da precipitação (min) 

a, b, constantes que dependem do período de retorno e da região pluviométrica. 

Veja-se o exemplo para Arcos de Valdevez pertencente, portanto, à Zona A: 

 

Agora veja-se o mesmo exemplo para Arcos de Valdevez, mas numa altitude superior a 700m, o 
utilizador tem duas hipóteses: 

• Escolher uma localidade qualquer pertencente à região pluviométrica C (Guarda, por 
exemplo), para que a Intensidade de precipitação apareça corretamente calculada. 
Terá apenas de ter em atenção do nome da localidade na janela Intensidade de 
precipitação já que se trata de informação presente nas listagens finais da rede de 
águas pluviais. 

 

Fig.  5 – Valor da intensidade de precipitação para uma localidade da região pluviométrica C 

• Introduzir manualmente o valor da Intensidade de precipitação pretendido. 
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Fig.  6 – Valor da intensidade de precipitação introduzido manualmente 

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. 


