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CYPECAD MEP - ÁGUAS, RESIDUAIS E PLUVIAIS 

INTRODUÇÃO DE TUBOS DE QUEDA E 
SUA LIGAÇÃO A CAIXAS DE VISITA 

1. INTRODUÇÃO 

Pretende-se através da explicação seguinte mostrar a melhor forma de introdução de tubos de queda 
e a sua ligação a caixas de visita. 

2. DESCRIÇÃO 

Considere-se a cobertura da Fig.1. Pretende-se introduzir uma caleira e um tubo de queda para uma 
das águas e a respetiva ligação à caixa de visita. 

 

Fig.  1 – Exemplo de cobertura 

Através do comando Áreas de pluviais> Nova define-se a área visível na figura seguinte. 
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Fig.  2 – Definição da área 

Através do comando Instalação> Drenagem de águas> Caleira introduz-se a caleira na extremidade 
da água (Fig.3). Seguidamente, introduz-se o tubo de queda através do comando Instalação> 
Drenagem de águas> Tubagem vertical (Fig.3). 

 

Fig.  3 – Introdução de caleira e tubo de queda 

Ao nível do Rés-do-chão introduz-se a caixa de visita através do comando Instalação> Drenagem de 
águas> Caixa de visita (Fig.4). 
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Fig.  4 – Introdução da caixa de visita 

Note-se que terá agora de fazer a ligação do tubo de queda à caixa de visita através de uma tubagem 
horizontal, o que em muitos casos poderá não ser o que se pretende (Fig.5). 

 

Fig.  5 – Ligação do tubo de queda à caixa de visita 

Pode ser mais prático fazer introdução da caixa de visita primeiramente e de seguida do tubo de queda 
(Fig.6). Assim, terá como referência os pontos de entrada laterais das caixas de visita que facilitará a 
introdução dos tubos de queda. 
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Fig.  6 – Introdução do tubo de queda depois da introdução da caixa de visita 

Na cobertura poderá usar o comando Instalação> Deslocar e deslocar o tubo de queda para o nó de 
ligação à caleira (Fig.7). 

 

Fig.  7 – Deslocamento do tubo de queda para a ligação à caleira 

Seguidamente, através do comando Instalação> Ângulo deslocamento poderá atribuir um ângulo de 
inclinação para a ligação tubo de queda – caleira. 
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Fig.  8 – Atribuição de ângulo de deslocamento 

Com a respetiva ligação à rede geral de saneamento realizada, estará finalizada a introdução.   

 

Fig.  9 – Vista 3D 

3. CONCLUSÃO 

Existem várias formas de proceder à introdução de tubos de queda e a sua respetiva ligação às caixas 
de visita. O utilizador deverá utilizar a que mais se adequa ao projeto que está a modelar. 


