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CYPEPLUMBING SANITARY SYSTEMS 

DIMENSIONAMENTO AUTOMÁTICO DE 
CAIXAS DE VISITA 

1. INTRODUÇÃO 

O software não dimensiona as caixas de visita automaticamente, mas faz a verificação das suas 
dimensões em função da profundidade. 

2. DESCRIÇÃO 

De acordo com o artigo 158.º do Regulamento Geral de Sistemas Públicos e Prediais e Distribuição 
de Águas e de Drenagem de Águas Residuais, a dimensão mínima em planta ou diâmetro, 
respetivamente da câmara de visita retangular ou circular, não deve ser menor que 1 m ou 1.25 m, 
consoante a sua profundidade seja inferior a 2.5 m ou igual ou superior a este valor. 

A relação entre largura e a profundidade das câmaras de visita deve ter sempre em consideração a 
operacionalidade e a segurança do pessoal de exploração. 

 

Fig.  1 – Características dimensionais das câmaras de inspeção (Pedroso (2000)) 

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

conforme as opções pretendidas. As figuras seguintes mostram algumas caixas criadas e disponíveis 
para introdução. 

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. 

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. 
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Fig.  2 – Opções Gerais 

 

Fig.  3 – Caixas 
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Fig.  4 – Comprimento mínimo das caixas em função da profundidade 

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

Ao introduzir uma caixa, surgirão as diferentes hipóteses de tipos de caixas, previamente criadas ou 

importadas nas  Opções gerais. 
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Fig.  5 – Janela de introdução e verificação de caixas 

Considere-se a seleção “Caixa no extremo inferior do tubo de queda”. Pretende-se utilizar esta caixa 
como sendo a primeira caixa de visita da rede, estando limitada a uma profundidade fixa, como se 
pode consultar nas Opções gerais. 
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Fig.  6 – Janela de introdução e verificação de caixas 

A jusante desta caixa introduzem-se as restantes caixas de visita, como “Caixa de passagem”. Estas 
não se encontram com a profundidade fixa, o programa dimensiona a profundidade da caixa em 
função do comprimento e inclinação do coletor. Todavia o utilizador pode forçar valores de 
profundidade, editando para isso a caixa e  bloqueando o valor da profundidade. 

O comprimento e a largura são definidos pelo utilizador, sendo as verificações feitas em função dos 
valores definidos nos dados para dimensionamento e verificação das opções das caixas. 

Por outro lado, se pretender especificar a cota de entrada do coletor ou ramal (tubagem horizontal) 

numa determinada caixa, deve editar a respetiva tubagem horizontal e premir na  seta azul 

relativa à disposição 3D, indicando a cota final que pretender. Automaticamente, o software determina 
a cota inicial, baseando-se no comprimento e inclinação da tubagem horizontal. 
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Fig.  7 – Fixação da cota final da tubagem horizontal 

 

Fig.  8 – Tubagem horizontal ao nível da cota de soleira da caixa 
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