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CYPECAD MEP - ÁGUAS, RESIDUAIS E PLUVIAIS 

UTILIZAÇÃO DAS VÁLVULAS NO 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

1. INTRODUÇÃO 

O programa CYPECAD MEP Águas, Residuais e Pluviais apresenta no seu menu Instalação> 
Abastecimento de água vários tipos de válvulas. Pretende-se, com esta explicação, clarificar em que 
situações deverão ser utilizadas. 

As válvulas para abastecimento de água são as seguintes (Fig.1): Válvula de corte geral dentro da 
propriedade; Válvula de seccionamento individual; Válvula Individual para AQS; Válvula de serviços 
comuns; Válvula de corte; Válvula de local húmido. 

 

Fig.  1 – Válvulas de abastecimento de água 

1.1. Válvula de corte geral dentro da propriedade  

Esta válvula é colocada em edifícios de várias frações (exemplo de edifícios multifamiliares), 
após a Tomada e válvula de corte do ramal de ligação à rede de abastecimento de água. Tal 
como o seu nome indica, faz o corte geral da instalação de abastecimento de água. 

1.2. Válvula de seccionamento individual 

Esta válvula é a que define o seccionamento a uma determinada fração. No caso de um 
edifício de várias unidades de utilização é necessário colocar a referência e a unidade de 
utilização correspondente. 

1.3. Válvula individual para AQS 

Esta válvula aparece ativa quando se dispõe de um sistema de produção de A.Q.S. 
Centralizado. Deve ser colocada na tubagem de água quente de acesso às unidades de 
utilização. 
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1.4. Válvula de serviços comuns 

Esta válvula é colocada nas tubagens de água fria de ligação a sistemas de aquecimento 
centralizado e nas tubagens de água fria de ligação a consumos de partes comuns do 
edifício (consumos de condomínio). 

1.5. Válvula de corte 

Esta válvula deverá ser colocada entre a válvula de seccionamento individual e a válvula de 
local húmido ou entre a válvula de serviços comuns e válvula de local húmido. Aparece ativa 
para introdução quando existem locais comerciais em edifícios multifamiliares e em 
restantes edifícios públicos. É facultativa e não obrigatória. Também pode ser usada para 
seccionar pisos. 

2. CONCLUSÃO 

Em síntese apresentam-se de seguida dois esquemas (exemplo) com a utilização de todas 
as válvulas descritas. 

 

 

Fig.  2 – Esquema de um edifício multifamiliar com produção de A.Q.S. individual 
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Fig.  3 – Esquema de um edifício multifamiliar com produção de A.Q.S. centralizada 

 


