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Registo das revisões 

 

Nº da Revisão Data Motivo 

0 11-07-2004 Redacção inicial. 

1 26-06-2009 Substituição da referência «Portgás» por «EDP Gás Distribuição». 

2 20-10-2010 

Decorrente da eliminação da “purga incorporada” na válvula, é 
acrescida a alínea e) do ponto 4.2. 

Mercê da obrigação de interpor, sempre, um acessório de transição 
(roscado do lado da válvula e aperto do lado do polietileno), de 
forma a permitir a interligação da válvula ao ramal, é alterada a 
alínea a) do ponto 4.3. 
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1. Objectivo 
A presente Especificação Técnica de Material estabelece os requisitos, normas e condições técnicas a que 

devem obedecer os dispositivos de corte geral a edifícios, a instalar em caixa adequada, de acordo com o 

estabelecido na legislação em vigor, nomeadamente na Portaria n.º 361/98, de 26 de Junho, com as alterações 

introduzidas pela Portaria n.º 690/2001, de 10 de Julho. 

 

Esta revisão da ET 402 anula e substitui a versão anterior, de 26 de Junho de 2009. 

 

2. Âmbito 
Esta Especificação Técnica aplica-se à válvula de esfera de aço, ¼ de volta, preparada para funcionar à 

pressão máxima de 4 bar, instalada na transição do ramal da rede de distribuição com a rede de utilização nos 

edifícios.  

 

3. Referências 
Portaria n.º 386/94, de 16 de Junho, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 690/2001, de 10 de Julho. 

“Aprova o regulamento técnico relativo ao projecto, construção, exploração e manutenção de redes de 

distribuição de gases combustíveis.” 

 

Portaria n.º 361/98, de 26 de Junho, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 690/2001, de 10 de Julho. 

“Aprova o regulamento técnico relativo ao projecto, construção, exploração e manutenção das instalações de 

gás combustível canalizado em edifícios.” 

 

NP EN 331: 2002 

“Válvulas de macho esférico e válvulas de macho cónico de fundo plano destinadas a ser manobradas 

manualmente e a ser utilizadas nas instalações de gás dos edifícios.” 

 

4. Requisitos da válvula de corte geral 
4.1. Fabrico 
Todos os componentes da válvula devem ser fabricados com materiais que garantam condições de 

funcionamento e segurança adequadas à sua utilização e obedeçam aos requisitos das normas técnicas 

aplicáveis, nomeadamente a NP EN 331: 2002. 
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4.2. Características técnicas 
a) A válvula será do tipo de corte rápido, com dispositivo de fecho de esfera de aço e manobra de ¼ de volta, 

devendo ser adequada para uma pressão de serviço de 4 bar. 

 

b) A válvula de corte geral a edifícios colectivos, ou que recebam público, deverá possuir um dispositivo de 

encravamento automático na posição de fecho, sendo necessária uma chave adequada para a sua 

reabertura. Esta válvula é facilmente identificável pela cor vermelha do manípulo de manobra. 

 

c) Nos edifícios do tipo unifamiliar que não recebam público, a válvula não deverá possuir o dispositivo de 

encravamento automático, devendo no entanto ser permitido o bloqueio manual na posição de fecho, 

com recurso a uma chave adequada. Esta válvula evidencia-se pela cor amarela do manípulo de 

manobra. 

 

d) A fixação da válvula é efectuada através do acoplamento desta a uma base própria em plástico, sendo 

esta por sua vez, aparafusada à parede da caixa de corte geral. 

 

e) A válvula de corte geral, objecto desta especificação técnica, não deve possuir toma de pressão (purga) 

incorporada. 

 

4.3. Características dimensionais 
a) A válvula possui terminais para ligações roscadas com junta esfero-cónica de ambos os lados (fig. 1), 

obrigando sempre a interpor um acessório de transição de forma a permitir a interligação ao ramal. 

 
Fig. 1 
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b) O diâmetro da válvula a seleccionar, deverá ter em conta o caudal previsto para a instalação em causa, 

sendo especificada na tabela 1 abaixo: 

 

c) A dimensão da válvula de cada um dos materiais está especificada na tabela 1 abaixo: 

 

Diâmetro da válvula Tubagem ramal (PE) Transição para PE 

Cal 15 PE 20 PE20/cal 15 

Cal 25 PE32 PE32/cal 25 

Cal 32 PE40 PE40/cal 32 

 

Tabela 1 

 

5. Acondicionamento 
Até à sua montagem, a válvula deve estar acondicionada de modo a ser protegida contra impactos, bem 

como possuir tampões de plástico nos topos, para impedir a entrada de sujidade que lhe possa retirar a 

capacidade de vedação e consequentemente a inutilizar. 
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