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1. Redes de saneamento
1.1 Trabalhos preparatórios
A menos que tal esteja explicito nos mapas de medições das Quantidades de Trabalho
como tarefa diferenciada e para a qual haja portanto um preço unitário contratual, todos
os trabalhos preparatórios a seguir indicados são do encargo do adjudicatário que
suportará todos os seus custos.
Antes de dar início à escavação para a abertura das valas destinadas a instalar os coletores,
o empreiteiro terá que reconhecer e assinalar no terreno os marcos topográficos e outros
pontos fixos, devidamente cotados e ordenados, nos quais se baseará para implantação
correta do eixo da vala e para o nivelamento do seu leito e da respetiva tubagem.
Antes de dar início à escavação para a abertura das valas destinadas a instalar os coletores,
o empreiteiro terá que delimitar, com suficiente aproximação, a faixa do terreno ao longo
da qual se irá abrir a vala.
Antes de dar início à escavação para a abertura das valas destinadas a instalar os coletores,
o empreiteiro terá que implantar no terreno o eixo da vala, usando nível ou taqueómetro e
proceder ao levantamento altimétrico do perfil longitudinal do terreno natural segundo
aquele eixo. Este levantamento será completado com os perfis transversais para efeitos de
medição dos movimentos de terra a efetuar;
Antes de dar início à escavação para a abertura das valas destinadas a instalar os coletores,
o empreiteiro terá que assinalar na superfície do terreno a presença de obstáculos
subterrâneos conhecidos, que venham a ser intersectados pela vala, como cabos elétricos e
telefónicos, condutas de água, condutas de gás, coletores de esgoto, drenos, aquedutos,
oleodutos, galerias, muros ou outros, cujas posições lhe poderão ser indiciadas por meio de
plantas de cadastro, que deverá obter junto das respetivas entidades competentes.
Antes de dar início à escavação para a abertura das valas destinadas a instalar os coletores,
o empreiteiro terá que executar e conservar em boas condições os circuitos de desvio do
trânsito automóvel destinados a substituir provisoriamente as vias de circulação interditas
pelas escavações.
Antes de dar início à escavação para a abertura das valas destinadas a instalar os coletores,
o empreiteiro terá que instalar e conservar nas melhores condições de visibilidade toda a
sinalização, diurna e noturna, adequada à segurança do trânsito, quer de viaturas, quer de
peões, na zona afetada pelos trabalhos, de acordo com as prescrições aplicáveis no
Código da Estrada e pela Legislação aplicável nesta matéria.
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Antes de dar início à escavação para a abertura das valas destinadas a instalar os coletores,
o empreiteiro terá que assegurar a manutenção de todas as serventias públicas e privadas,
nomeadamente abastecimentos e acessos, ainda que para isso tenha que realizar obras
expeditas, de utilização provisória.
Antes de dar início à escavação para a abertura das valas destinadas a instalar os coletores,
o empreiteiro terá que providenciar junto da Fiscalização, com a antecedência bastante,
para que esta promova junto dos respetivos Serviços, a remoção de obstáculos públicos
superficiais, tais como postaletes de sinalização rodoviária, postes de iluminação ou de
sustentação de linhas elétricas e telefónicas ou painéis publicitários, cuja presença ou
estabilidade venham a ser afetadas ou ameaçadas pela abertura da vala.
Antes de dar início à escavação para a abertura das valas destinadas a instalar os coletores,
o empreiteiro terá que executar uma rede alternativa de abastecimento de água nos
arruamentos intervencionados, em sistema de by-pass, garantindo assim o contínuo
fornecimento de água às populações residentes durante a execução das obras.
1.2 Traçado e piquetagem
Antes da execução de quaisquer trabalhos de terraplanagem ou abertura de valas, o
empreiteiro deverá proceder, à sua custa, ao respetivo traçado e piquetagem, utilizando os
aparelhos de topografia considerados adequados para o efeito.
1.3 Remoção de obstáculos
Antes de proceder aos trabalhos de escavação em abertura de valas para implantação de
tubagens, deve o empreiteiro proceder aos trabalhos de desobstrução do terreno, fazendo
nomeadamente a desmatação dos terrenos ou a demolição e remoção de todos os
obstáculos, mesmo que situados fora do alinhamento da vala, desde que necessários à
execução dos trabalhos.
1.4 Levantamento de pavimentos betuminosos
Antes de proceder aos trabalhos de escavação em abertura de valas para implantação de
tubagens em arruamentos onde existam pavimentos betuminosos ou em cimento, deve o
empreiteiro proceder aos trabalhos de marcação, corte, arranque e remoção do
pavimento existente.

1.5 Levantamento de calçadas

Antes de proceder aos trabalhos de escavação em abertura de valas para implantação de
tubagens em arruamentos onde existam pavimentos em calçada, deve o empreiteiro
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proceder aos trabalhos de arranque e remoção do pavimento existente, sendo do seu
encargo o transporte a depósito provisório dos materiais arrancados e a sua guarda no
estaleiro da obra, sempre que esteja prevista a sua reutilização no calcetamento posterior
de arruamentos ou passeios.
1.6 Sondagens
A menos que esteja previsto nas quantidades de trabalho como tarefa específica,
consideram-se englobados nos preços de escavação constantes da proposta do
empreiteiro, todos os trabalhos referentes a sondagens para localização das infraestruturas
existentes.

1.7 Entivações e escoramentos
A menos que esteja previsto nas Quantidades de Trabalho como tarefa específica,
consideram-se englobados nos preços de escavação constantes da Proposta do
empreiteiro, todos os trabalhos referentes a escoramentos e entivações de valas ou de
taludes e construções existentes.
Quando a natureza dos terrenos ou a proximidade de construções indiciar a possibilidade
de perigo para os trabalhadores ou levantar reservas quanto à segurança de pessoas e
bens, na via pública ou em propriedades particulares, deverá o empreiteiro proceder à
entivação das valas, empregando todos os meios adequados e necessários à estabilização
dos seus taludes.
De um modo geral deverão ser entivadas e escoradas as valas cujos taludes sejam
desmoronáveis, quer por deslizamento quer por desagregação, pondo assim em risco de
aluimento as construções vizinhas, os pavimentos ou as instalações do subsolo que fiquem
ameaçadas na sua estabilidade pela abertura das valas.
O empreiteiro não necessita de autorização prévia da Fiscalização para proceder aos
trabalhos de entivação e escoramento dos taludes das valas, ainda que estes trabalhos
constituam tarefa diferenciada nas Quantidades de Trabalhos, tendo em conta o objetivo
último de garantir a segurança na obra.
O empreiteiro é o único responsável pelo deficiente escoramento de taludes ou por
qualquer outra negligência nas operações de movimento de terras para abertura, aterro e
compactação das valas, que ponha em causa a segurança dos trabalhos.
As peças de entivação e escoramento das escavações e de construções existentes não
serão desmontadas enquanto a sua remoção apresentar perigo para o normal decorrer dos
trabalhos, para a estabilidade das construções existentes ou para o trânsito de pessoas e
viaturas.
Pág. 6/48

MUNICIPIO DO FUNCHAL
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS

No caso de ter de abandonar peças de entivação nas escavações, o empreiteiro deverá
fornecer à Fiscalização uma relação da situação, indicando as dimensões e quantidades de
peças abandonadas.
O empreiteiro não pode exigir indemnizações ou pagamentos pela perda de entivações,
nomeadamente placas metálicas autoportantes ou estacas-prancha metálicas utilizadas
nas operações de escoramento, sendo da sua inteira responsabilidade todos os trabalhos
necessários à sua recuperação.
1.8 Drenagens
Quando no decurso das escavações ocorrer a presença de água nas valas, deverá
proceder-se à sua drenagem ou ao rebaixamento do seu nível para cotas inferiores às cotas
de trabalho, até se concluírem ou interromperem todas as operações de assentamento e
montagem das respetivas tubagens.
A menos que esteja previsto nas Quantidades de Trabalho como tarefa específica,
consideram-se englobados nos preços de escavação constantes da Proposta do
empreiteiro todos os trabalhos referentes a bombagens executadas nas valas, para
drenagem das águas pluviais e das infiltrações de águas freáticas, para rebaixamento dos
níveis freáticos dos terrenos circundantes e para extrusão de águas e esgotos nos trabalhos
de remodelação de redes existentes.
Consoante a quantidade e o regime de água existente no subsolo, assim se escolherão os
meios para a extrair, que deverão ser adequados às circunstâncias.
Quando não for suficiente a baldeação manual de água nem a sua drenagem gravítica na
zona superficial circundante, deverão ser instaladas unidades de bombagem, cujos
chupadores deverão mergulhar em pequenos poços de aspiração cavados no fundo da
vala.
A extração da água deverá fazer-se com o mínimo arrastamento de solos do fundo para o
exterior da vala, a fim de não desfalcar a base dos taludes da vala, que nestas
circunstâncias deverá ser sempre entivada. A condução da água aos chupadores deverá
fazer-se ao longo da vala, por meio de um canal estreito cavado junto ao pé do talude,
colocando-se na entrada do poço de aspiração uma malha que retenha os elementos com
granulometria de maior dimensão, sem dificultar a passagem da água para o chupador.
Nos casos mais gravosos deverão ser utilizados sistemas sofisticados de drenagem,
recorrendo nomeadamente à cravação de agulhas de sucção acopladas a sistemas
motrizes adequados, para rebaixamento do nível freático dos solos circundantes.
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A água retirada das valas deverá ser afastada definitivamente do local de trabalho,
lançando-a em reservatórios amovíveis ou em linhas de água a jusante, garantindo que não
torne a introduzir-se na vala por escorrência ou por infiltração, nem vá estagnar-se ou causar
prejuízos a terceiros.
1.9 Processo de escavação
O método e os equipamentos empregues na escavação do terreno para abertura de valas
não devem colocar em risco eventuais infraestruturas existentes no subsolo, cujo
conhecimento se considera obrigação do empreiteiro, e cujo funcionamento será por este
assegurado durante a sua realização dos trabalhos.
As escavações para abertura de valas serão em regra feitas mecanicamente, recorrendo-se
ao emprego de escavadoras ou valadeiras, equipadas com lanças e baldes dos tipos e
dimensões mais adequadas às circunstâncias.
O recurso à escavação manual deve ser feito com o acordo prévio da Fiscalização e este
processo deverá ser utilizado sempre que a escavação se aproximar ou visar a pesquisa de
tubagens, cabos e outros obstáculos subterrâneos, já aparentes ou ainda ocultos, que
corram o risco de ser atingidos e danificados pelo balde da escavadora.
O desmonte de rocha nas escavações, utilizando martelos pneumáticos ou empregando
explosivos, deverá sempre ter o prévio acordo da Fiscalização.
Quaisquer dificuldades que sobrevenham no decurso das escavações e que se prendam
com a natureza dos solos ou com as condições de trabalho a enfrentar não darão ao
empreiteiro o direito a indemnização ou compensação, pois considera-se que ele se inteirou
devidamente daquelas circunstâncias, elaborando todos os estudos que tivesse por
necessários antes de apresentar a sua Proposta.
1.10 Profundidade das valas
As valas serão escavadas até às profundidades definidas no Projeto, acrescentadas das
espessuras das tubagens e da almofada de assentamento e eventualmente aprofundadas
para comportarem a fundação que a natureza do terreno no fundo da vala vier a requerer.
Se no decorrer dos trabalhos de escavação para abertura das valas o empreiteiro exceder
a profundidade fixada no Projeto ou exigida pela Fiscalização, será da sua conta o aterro
necessário para repor o fundo da vala à cota desejada, devidamente compactado e em
condições de garantir o bom assentamento da canalização.
1.11 Regularização dos fundos
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O empreiteiro obriga-se a fornecer a vala com os fundos regularizados e desempenados e
os lados sem blocos salientes que prejudiquem a montagem de tubagens.
1.12 Largura das valas
Para efeitos de medição dos trabalhos referentes aos movimentos de terras, considerar-seão as larguras das valas constantes dos mapas de medições das Quantidades de Trabalhos,
sejam quais forem as larguras reais da vala.
Quando nos mapas de medições das Quantidades de Trabalhos não constar a indicação
clara da largura das valas, deve tomar-se a largura da vala com a dimensão mínima igual
de L = De (diâmetro exterior) +0,50m; para diâmetros até 500mm e profundidades até 3m,.
Para diâmetros superiores, L = De + 0,70m. Para profundidades superiores a 3m, a largura da
vala aumenta 0,40m em cada intervalo de 1,0m de aumento de altura.
Sempre que o equipamento utilizado na escavação para abertura de valas tenha tido o
acordo da Fiscalização e quando resulte uma largura de vala superior à largura considerada
nas medições do Projeto devido às características específicas do terreno ou a obstáculos
subterrâneos imprevistos, pode a Fiscalização considerar a medição das dimensões reais da
vala, se assim o entender.
1.13 Uso de explosivos
Quando o empreiteiro tiver que recorrer ao emprego de explosivos no desmonte de rocha
dura ou na demolição de obstáculos imprevistos, deverá obter previamente as necessárias
autorizações legais à sua custa e proceder em conformidade com os preceitos que
regulamentam o manuseamento de detonadores e explosivos.
O desmonte de rocha a fogo só pode ser efetuado fora das povoações e será sempre
executado por um especialista devidamente credenciado, devendo ser previamente
tomadas todas as medidas de segurança adequadas, que são da responsabilidade e do
encargo do empreiteiro.
O empreiteiro é o único responsável pelo uso imprudente de explosivos, particularmente no
que respeita ao despolamento e rebentamento de cargas, sendo também da sua
responsabilidade todas as consequências de eventuais acidentes pessoais e danos, nas
obras ou em propriedade alheia.
1.14 Serventias provisórias
Á medida que a escavação for progredindo, o empreiteiro providenciará pela manutenção
das serventias de peões e viaturas, colocando pontões ou passadiços nos locais mais
adequados à transposição das valas durante os trabalhos.
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1.15 Vedação e sinalização dos trabalhos
Nos locais onde a abertura de valas, os amontoados dos produtos das escavações ou a
movimentação de máquinas possam constituir perigo para a segurança das pessoas e
veículos, o empreiteiro deverá montar vedações, corrimões, dísticos e sinais avisadores, que
sejam bem claros e visíveis, tanto de dia como de noite.
1.16 Aterro em proteção das tubagens
Quando nos mapas de Quantidades de Trabalho for admitido o emprego de terra
cirandada na proteção das canalizações, esta poderá ser obtida a partir dos produtos da
escavação, convenientemente cirandada com malha inferior a 15 mm.
A proteção da tubagem com areia, saibro ou terra cirandada, inclui a execução de uma
almofada de assentamento com 0,10 m de espessura mínima, para além da proteção até
0,30 m acima do extradorso das tubagens.
Quando nos mapas de Quantidades de Trabalhos for indicado a aterro das valas com areia
ou areia suja, seja na proteção das tubagens ou na totalidade das valas, exige-se que estas
areias sejam de grão médio e grosso, isentas de pedras raízes ou tábuas, sendo interdito o
emprego de areias finas das dunas ou de siltes mais ou menos argilosos.
1.17 Aterro das valas
O aterro da vala com produtos provenientes da escavação, por estar previsto nas
Quantidades de Trabalho ou por assim ser mandado executar pela Fiscalização, deve ser
feito por sucessivas camadas de 0,20 m de espessura, devidamente compactadas.
Nos aterros das valas devem ser utilizadas terras de boa qualidade, isentas de pedras com
dimensões superiores a 0.08 m, não podendo em caso algum ser empregues solos argilosos.
O aterro das valas só poderá iniciar-se na presença da Fiscalização ou com a sua expressa
autorização.
1.18 Compactação das valas

A compactação das valas é indispensável e será sempre exigida pela Fiscalização,
podendo ser feita manualmente ou por meios mecânicos, mas sempre precedida de rega,
quando as condições de humidade natural do material do aterro assim o exigirem.
A compactação da camada de base para assentamento das tubagens e da camada de
proteção será sempre feita manualmente, recorrendo ao uso do maço em forma de cunha
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quando se procede ao aperto lateral de terras nas proximidades da conduta e em especial
na sua semi-secção inferior.
Na consolidação do aterro nas camadas superiores, onde a compactação puder fazer-se
com pratos ou cilindros vibradores de dimensões apropriadas, serão permitidas camadas
com espessuras até 0.40 m, antes de batidas.
Quando não for suficiente a humidade própria do terreno, nem a água existente no subsolo,
deverá recorrer-se à rega para se obter a melhor compactação. O número de pancadas
dos maços ou o número de passagens dos pratos vibradores, cilindros ou outros aparelhos de
compressão será o recomendado pela experiência como necessário para obtenção de
uma densidade relativa nunca inferior aos 90% do ensaio Proctor Normal.
A Fiscalização poderá fixar para cada zona de aterro, em função da natureza dos solos e do
grau de consolidação a atingir, o peso do aparelho de compressão e o número, a ordem e
o sentido das passagens necessárias à boa compactação do aterro.
1.19 Terras de empréstimo
A menos que tal esteja previsto nas Quantidades de Trabalho como tarefa diferenciada e
sempre que a má qualidade dos produtos retirados da escavação não permita a sua
utilização no aterro das valas, será encargo do empreiteiro o fornecimento, transporte e
aplicação das terras de empréstimo necessárias.
1.20 Vazadouro de sobrantes
A menos que tal esteja previsto nas Quantidades de Trabalho como tarefa diferenciada,
será da conta do empreiteiro a remoção para vazadouro das terras sobrantes da
escavação, bem como de todos os entulhos e lixos resultantes dos trabalhos executados,
quaisquer que sejam as distâncias de transporte, deixando os arruamentos no estado em
que se encontravam antes do início da intervenção. Esta remoção será feita diariamente, se
tal for entendido como necessário pela Fiscalização, devendo neste caso os arruamentos
ficar sempre em condições aceitáveis para a circulação viária e pedonal.
A menos que estejam previstas nas Quantidades de Trabalho como tarefas diferenciadas,
considera-se que a operação do transporte a vazadouro compreende a carga dos
produtos sobrantes, o seu transporte ao local de depósito com meios apropriados, a sua
descarga final, o seu espalhamento ou amontoamento no local do despejo e ainda a
limpeza e lavagem dos locais de trabalho.
O empreiteiro deve proceder à lavagem dos pneus das suas máquinas e equipamentos
antes da sua saída da zona dos trabalhos e ao correto acondicionamento das cargas
transportadas, nomeadamente no que respeita ao transporte de terras e agregados, sendo
da sua responsabilidade a limpeza e lavagem dos arruamentos que comprovadamente
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foram afetados pelos derrames provenientes dos seus meios de transporte ou das suas
máquinas.
A escolha dos locais de depósito dos produtos sobrantes da escavação ou de lixos e
entulhos retirados da obra é da responsabilidade do empreiteiro, sendo também da sua
conta os eventuais pagamentos e indemnizações relacionados com a utilização dos
vazadouros.
Pode ser considerada a possibilidade de fazer a descarga e o espalhamento dos produtos
resultantes da escavação em locais próximos, desde que devidamente autorizado pelos
respetivos proprietários e sem prejuízo para terceiros.
As operações de depósito de terras e entulhos retirados da obra não devem pôr em causa o
normal funcionamento das eventuais linhas de água existentes ou comprometer o uso de
solos agrícolas, ainda que os respetivos proprietários para tal dessem a sua autorização.
1.21 Natureza dos solos
Quando o mapa de Quantidades de Trabalhos admitir a escavação como tarefa
diferenciada em função da natureza dos solos, fica assente a seguinte definição:
Terra – Complexo formado por diferentes materiais terrosos, nos quais se inclui a terra
vegetal, os solos arenosos soltos e medianamente compactos (SPT 30), os materiais argilosos
muito moles, de consistência média e duros (SPT 15). Estes materiais são facilmente
escavados à pá, com picareta ou por meios mecânicos e pertencem às classes C e D
propostas pelo LNEC no seu curso de promoção profissional CPP 504.
Neste item incluem-se também os materiais arenosos compactos e muito compactos (SPT
30), os materiais argilosos muito duros e rijos (SPT 15) e as rochas muito alteradas. Estes
materiais oferecem uma grande resistência à escavação manual com picareta, sendo no
entanto ainda facilmente escaváveis com retroescavadora. Estão incluídos na classe B do
CPP 504 do LNEC.
Rocha – Rochas sãs, pouco alteradas ou apenas medianamente alteradas, só desmontáveis
com martelo pneumático ou com recurso a explosivos. Estão incluídas na classe A do CPP
504 do LNEC.

1.22 Infraestruturas existentes
Em toda a movimentação de terras, desde a abertura até ao fecho e compactação das
valas, bem como durante a montagem das tubagens, o empreiteiro tomará as devidas
precauções para não inutilizar nem danificar as instalações pré-existentes no subsolo,
competindo-lhe realizar de sua conta todos os trabalhos de pesquisa, suspensão, suporte e
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proteção de tais instalações, cumprindo-lhe também a sua recolocação nas posições e
condições iniciais de funcionamento, ficando responsável por eventuais prejuízos que, por
sua negligência, nelas venha a causar.
As técnicas de pesquisa, descobrimento, suspensão, escoramento, proteção, desvio,
manutenção, substituição ou recobrimento, que houver que adotar em relação a essas
instalações, serão indicadas ao empreiteiro pelos Serviços que superintendem em cada uma
das instalações, que deverão ser oportunamente solicitados pelo empreiteiro. Sempre que
tais técnicas implicarem especialização fora do alcance do empreiteiro, aquelas operações
serão por ele requisitadas e pagas, através da Fiscalização ou diretamente, aos Serviços que
superintendem nas respetivas instalações.
1.23 Camada de base em repavimentações
Os aterros de valas que venham a ficar sujeitos à passagem de tráfego rodoviário deverão
receber imediatamente uma camada de regularização, com emprego de um agregado de
granulometria extensa, vulgarmente designado como Tout-Venant de primeira qualidade,
com cerca de 0.30 m de espessura média após compactação mecânica, podendo então
ser submetidos ao trânsito antes de pavimentados definitivamente, reduzindo assim a
probabilidade de futuras cedências, ressaltos ou ondulações nos revestimentos definitivos
das faixas de rodagem.
1.24 Depósito de terras em obra
As terras ou quaisquer outros produtos das escavações a depositar, serão dispostas no local
dos trabalhos de modo a que não prejudiquem o trânsito ou possam causar danos a
terceiros, nem venham a obstruir valetas ou a embaraçar o escoamento das águas
superficiais.
1.25 Travessias de linhas de água
A menos que tal esteja contemplado nas Quantidades de Trabalhos como tarefa
diferenciada, consideram-se como incluídos nos preços unitários da escavação
apresentados pelo empreiteiro na sua Proposta, todos os encargos relativos à execução de
ensecadeiras ou outros trabalhos complementares e auxiliares necessários para instalação
de condutas na travessia de linhas de água.
1.26 Trabalhos em estradas

A menos que tal esteja contemplado nas Quantidades de Trabalhos como tarefa
diferenciada, consideram-se como incluídos nos preços unitários das escavações e aterros
apresentados pelo empreiteiro na sua Proposta, todos os encargos relativos a trabalhos
auxiliares de desvios de trânsito para execução dos movimentos de terras, bem como todos
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os trabalhos e procedimentos que eventualmente possam vir a ser exigidos pelas entidades
oficiais responsáveis pela conservação das vias.
1.27 Preparação para o assentamento de tubagens
Antes de dar início aos trabalhos de montagem das tubagens, o empreiteiro deverá ter a
vala aberta e drenada, com largura e profundidade adequadas ao diâmetro do coletor e à
natureza do terreno, o seu leito regularizado e os taludes estabilizados, numa extensão igual
ao comprimento do troço entre duas câmaras de visita.
Antes de dar início aos trabalhos de montagem das tubagens, o empreiteiro deverá ter as
tubagens e acessórios de ligação, provenientes de lotes aprovados, empilhados ou
alinhados paralelamente à vala, em quantidade pelo menos bastante para a montagem
do troço entre duas câmaras de visita.
Antes de dar início aos trabalhos de montagem das tubagens, o empreiteiro deverá
apresentar a equipa de mão-de-obra especializada neste tipo de trabalho, bem como todo
o equipamento e ferramentas adequadas, em quantidade suficiente para que o
assentamento, o nivelamento e os ensaios dos coletores se possam realizar com eficiência e
perfeição, sem interrupção e em bom ritmo.
O empreiteiro deverá manter sempre na obra, quando executar tarefas de assentamento
de tubagens, um aparelho de nivelamento de funcionamento eletrónico, de modo a obter
instantaneamente as inclinações de cada tubo instalado.
A frente da escavação da vala não deverá ir avançada em relação à de assentamento
das tubagens, de uma extensão superior à média de progressão dos trabalhos, salvo em
casos especiais, como tal reconhecidos pela Fiscalização.
1.28 Declives e cotas de soleira
As cotas de soleira e declives dos coletores serão de acordo com os desenhos do Projeto,
sendo admitidas tolerâncias nas cotas de 5 cm por cada 100 metros, mas apenas nos troços
com inclinações superiores a 1%.
A verificação dos declives e das cotas de soleira dos coletores será feita com as valas a
descoberto, com o auxílio de aparelhos topográficos.
1.29 Fundação das tubagens
O assentamento das tubagens exige a prévia autorização da Fiscalização, que só será dada
depois de se constatar que as cotas da respetiva trincheira ou das obras de arte são as
estabelecidas.
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Todas as reparações que venham posteriormente a tornar-se necessárias, por virtude de
assentamentos nos aterros efetuados ou de erros de cotas na preparação dos leitos de
assentamento, serão de conta do empreiteiro.
O fundo da vala deverá ser sempre compactado a 95% do Proctor Normal, podendo a
Fiscalização mandar executar os ensaios de confirmação que julgar convenientes.
As tubagens deverão ficar uniformemente apoiadas no leito do assentamento, ao longo de
toda a sua geratriz inferior, exceto nas secções transversais correspondentes às juntas de
ligação, as quais ficarão a descoberto em todo o seu perímetro até aprovação do ensaio
de pressão interna, quando tal for exigido pela Fiscalização.
1.30 Movimentação dos tubos
Os tubos devem ser transportados do estaleiro ou do armazém para os locais de aplicação
em plataformas de reboque por trator, em camiões ou noutros veículos providos de boa
suspensão, que devem estar equipados com dormentes, coxins ou dispositivos de fixação
apropriados ao seu perfeito acondicionamento durante a viagem.
Tanto no armazém do estaleiro de obras como nos locais de aplicação, os tubos devem ser
arrumados por empilhamento em coxins ou dispositivos de acomodação apropriados.
A carga e a descarga dos tubos nos veículos de transporte e a sua descida para o fundo
das valas deverão fazer-se manual ou mecanicamente, consoante for menor ou maior o
peso dos tubos e a profundidade das valas. Em qualquer dos casos serão sempre
manuseados cuidadosamente, com o auxílio de cordas, cintas ou correias de couro ou
ainda de garras suficientemente largas e protegidas com revestimento macio, de forma a
evitarem-se danos nos tubos ou no seu revestimento, quando exista.
Os tubos devem ser inspecionados pela Fiscalização antes de serem colocados nas valas. Se
apresentarem fendas, mossas, falhas e chochos ou outros defeitos, a Fiscalização poderá
rejeitá-los e recusar a sua reparação para futura aplicação.
Serão tomadas as precauções para evitarem que entrem nos tubos terras, pedras, madeiras
e quaisquer outros corpos ou substâncias estranhas, procurando-se que o seu interior se
mantenha limpo durante o transporte, manuseamento, colocação e montagem nas valas.
1.31 Assentamento de coletores
Quando o terreno onde deverão ser assentes as tubagens não oferecer resistência
conveniente, a Fiscalização poderá exigir que o mesmo seja adequadamente
compactado, ou que seja simplesmente substituído por outro de melhor qualidade, sem que
tal venha a originar o pagamento de um trabalho imprevisto, pois que se considera que o
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empreiteiro terá tido oportunidade de aferir das condições de assentamento dos terrenos
antes de apresentar a sua Proposta.
As tubagens para coletores de esgoto doméstico ou pluvial serão assentes em valas com a
profundidade necessária para que fiquem implantadas de acordo com os perfis
longitudinais do Projeto.
As tubagens destinadas a coletores de esgotos serão assentes de modo a que o encaixe se
faça sem esforçar os tubos, devendo ficar devidamente apoiadas em todo o seu
comprimento e completamente assentes no quadrante inferior da sua periferia.
O assentamento das tubagens será sempre feito sobre uma almofada de areia ou saibro,
conforme for indicado nos mapas de Quantidades de Trabalhos, com uma espessura
mínima de 0,10 m.
As juntas dos coletores de esgotos domésticos e pluviais que forem executados em manilhas
de betão serão feitas com argamassa de cimento ao traço de 1:1, devendo depois ser
perfeitamente limpo o interior das canalizações, de modo a que fiquem sem qualquer
rebordo interno.
Na suspensão diária dos trabalhos e sempre que se verifique uma interrupção no processo
de assentamento do coletor, os topos livres dos tubos e dos acessórios já montados deverão
ser tamponados e vedados por dispositivos a aprovar pela Fiscalização, a fim de impedir a
entrada de sujidade, detritos, corpos estranhos e água da vala.
Para os efeitos de pagamentos dos trabalhos, as tubagens serão medidas pelo comprimento
da canalização assente, considerando-se incluídas no respetivo preço unitário as juntas e
parafusos ou pinturas em proteção anticorrosiva.
1.32 Maciços de amarração
Os maciços de encosto e amarração das tubagens serão moldados e betonados “in situ”,
de encontro à superfície do terreno e nos locais indicados no Projeto.
A moldagem dos maciços de encosto e amarração deverá ter uma configuração tal que
deixe livres os parafusos e as juntas de ligação dos tubos e acessórios, quando os houver,
possibilitando uma eventual desmontagem sem necessidade de demolição desses maciços.
Deverá haver o máximo cuidado em garantir que a betonagem dos maciços seja feita
diretamente contra os taludes envolventes do terreno, de modo a garantir-se a maior
capacidade resistente do solo. Não será assim permitida a utilização de cofragens que
venham a originar zonas intersticiais de aterro entre o betão e o terreno de origem.
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Em casos de dúvida sobre a capacidade resistente do terreno, o cálculo dos maciços deve
ser confirmado pela Fiscalização, com base em valores efetivamente encontrados durante
a execução da obra.
Sempre que a escavação para implantação do maciço de encosto e amarração das
tubagens encontre rocha antes de se atingirem as dimensões previstas no Projeto, pode a
Fiscalização ordenar, se assim o entender, uma reavaliação da dimensão do maciço,
cabendo ao empreiteiro a apresentação dos cálculos e desenhos respetivos.
1.33 Ensaios de estanquidade em coletores
As canalizações depois de assentes serão submetidas a provas de ensaio de estanquidade,
utilizando-se para o efeito fumos ou água, não devendo a sua pressão exceder dois metros
de coluna de água.
Todo o equipamento necessário para a realização dos ensaios de estanquidade dos
coletores, incluindo a sua montagem, será de conta do empreiteiro e sujeito à aprovação
da Fiscalização.
Os ensaios serão realizados com todas as juntas a descoberto, sendo reprovados na sua
globalidade os troços onde se verifique que alguma das ligações não vedou bem,
repetindo-se o ensaio depois de substituído o coletor.
Os resultados dos ensaios serão assentes no Livro de Obra.
No ensaio com água sobre pressão, deve ser vedado o extremo jusante do troço a ensaiar,
posto o que se encherá com água a câmara de visita de montante até uma altura máxima
de dois metros, ou na falta desta um tubo ligado em chaminé, de modo a originar a pressão
necessária.
Durante o tempo dos ensaios de estanquidade com água, deverá o seu nível na câmara de
montante manter-se, sem que seja necessário um adicional de água superior 2 % do volume
armazenado.
No ensaio com fumos sob pressão, deve ser vedado o extremo jusante do troço a ensaiar,
injetando-se de seguida pelo extremo oposto o fumo à pressão necessária.
Durante o tempo dos ensaios de estanquidade com fumos, não poderão existir fugas através
das juntas das tubagens.
1.34 Fundos de câmaras de visita
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As fundações das câmaras de visita deverão ser efetuadas em betão de 300 Kg de cimento
por m3, com uma espessura média de 0.30 m, assente sobre uma camada de brita grossa
devidamente compactada.
As meias-canas interiores serão executadas sobre o fundo plano da câmara de visita, com
um espessura mínima igual a meio diâmetro das tubagens e com declives para as paredes
laterais superiores a 20%, para evitar deposições de detritos sólidos.
Os fundos das câmaras de visita serão rebocados com argamassa de 600 kg de cimento por
m3 (traço em volume 1:2), antes de serzitados com calda de cimento.
1.35 Corpo de câmaras de visita
O corpo das câmaras de visita poderá ser executado em anéis de betão pré-fabricados, em
conformidade com a Norma NP-882, ou betonadas “in situ”, competindo à Fiscalização a
sua aprovação, em qualquer dos casos. Neste último caso deverão ser apresentados
cálculos justificativos da solução proposta em conformidade com a Norma NP-881.
Nas câmaras de visita cujo corpo tenha sido betonado “in situ”, deverão as paredes laterais
ser rebocadas interiormente com argamassa de 400 kg de cimento por m3 (traço em
volume 1:3), sendo a espessura do reboco de 2 cm.
Nas câmaras de visita construídas com anéis e cones de betão pré-fabricados será
dispensado o seu reboco interior, desde que satisfaçam os ensaios de estanquidade.
1.36 Degraus em câmaras de visita
Os degraus de acesso às câmaras serão de aço de 25 mm, devidamente protegidos contra
a corrosão pelo revestimento integral a polipropileno e de acordo com a norma NP-883.
Os degraus deverão ser embutidos por pressão, em furos executados com broca de
diâmetro apropriado nas paredes laterais das câmaras de visita, mas de modo a que a
parede não seja completamente atravessada.
1.37 Tampas de câmaras de visita
As tampas das câmaras de visita e os respetivos aros serão de ferro fundido ou de ferro
fundido dúctil e terão 0,60 m de abertura útil, com resistência apropriada para garantir a
estabilidade do piso, de acordo com a NP EN 124.
Não se admite que numa empreitada, ou pelo menos nos trabalhos a efetuar numa
determinada povoação ou numa determinada zona da cidade, sejam aplicadas tampas
de marcas ou formatos diferentes.
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A menos que tal esteja especificado nos mapas de medições das Quantidades de
Trabalhos, as tampas a aplicar deverão ser do tipo “Rexel” ou equivalente, devendo ter
características funcionais semelhantes.
2

Redes de abastecimento de água
2.1 Trabalhos preparatórios
A menos que tal esteja explicito nos mapas de medições das Quantidades de Trabalho
como tarefa diferenciada e para a qual haja portanto um preço unitário contratual, todos
os trabalhos preparatórios a seguir indicados são do encargo do adjudicatário que
suportará todos os seus custos.
Antes de dar início à escavação para a abertura das valas destinadas a instalar redes de
abastecimento de água ou redes de saneamento dos esgotos domésticos ou pluviais, o
empreiteiro terá que proceder a todos os trabalhos preparatórios necessários,
nomeadamente:
a) reconhecer e assinalar no terreno os marcos topográficos e outros pontos fixos,
devidamente cotados e ordenados, nos quais se baseará para implantação correta do eixo
da vala e para o nivelamento do seu leito e da respetiva conduta;
b) delimitar, com suficiente aproximação, a faixa do terreno ao longo da qual se irá abrir a
vala;
c)implantar no terreno o eixo da vala, usando o nível ou taqueómetro, proceder ao
levantamento altimétrico do perfil longitudinal do terreno natural segundo aquele eixo. Este
levantamento será completado com os perfis transversais para efeitos de medição dos
movimentos de terra a efetuar;
d) assinalar na superfície do terreno a presença de obstáculos subterrâneos conhecidos, que
venham a ser intersectados pela vala, como cabos elétricos e telefónicos, condutas de
água e gás, coletores de esgoto, drenos, aquedutos, oleodutos, galerias, muros, etc., cujas
posições lhe poderão ser indiciadas por meio de plantas de cadastro, que deverá obter
junto das respetivas entidades competentes;
e) executar e conservar em boas condições os circuitos de desvio do trânsito automóvel
destinados a substituir provisoriamente as vias de circulação interditas pelas escavações;
f) instalar e conservar nas melhores condições de visibilidade toda a sinalização, diurna e
noturna, adequada à segurança do trânsito, quer de viaturas, quer de peões, na zona
afetada pelos trabalhos, de acordo com as prescrições aplicáveis no Código da Estrada e
pela Legislação aplicável nesta matéria.
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g) assegurar a manutenção de todas as serventias públicas e privadas, nomeadamente
abastecimentos e acessos, ainda que para isso tenha que realizar obras expeditas, de
utilização provisória;
h)providenciar, com a antecedência bastante, junto da Fiscalização, para que esta
promova, junto dos respetivos Serviços, a remoção de obstáculos públicos superficiais, tais
como postaletes de sinalização rodoviária, postes de iluminação, publicitários ou de
sustentação de linhas elétricas e de fios elétricos, cuja presença ou estabilidade venham a
ser afetadas ou ameaçadas pela abertura da vala;
i) Executar uma rede alternativa de abastecimento de água nos arruamentos
intervencionados, em sistema de by-pass, permitindo o contínuo fornecimento de água às
populações residentes durante a execução das obras.
2.2 Trabalhos complementares
A menos que tal esteja explicito nos mapas de medições das Quantidades de Trabalho
como tarefa diferenciada e para a qual haja portanto um preço unitário contratual, todos
os trabalhos complementares a seguir indicados são do encargo do adjudicatário que
suportará todos os seus custos.
Depois de concluídas as obras de instalação de redes de abastecimento de água ou de
redes de saneamento dos esgotos domésticos ou pluviais, ou no seu decurso, quando tal for
entendido como necessário pela Fiscalização, deve o empreiteiro proceder a todos os
trabalhos complementares, nomeadamente:

a)Remover todos os lixos e entulhos acumulados no decorrer dos trabalhos, nomeadamente
as terras sobrantes, deixando os arruamentos no estado em que se encontravam antes do
início da intervenção. Esta remoção será feita diariamente, se tal for entendido como
necessário pela Fiscalização, devendo neste caso ficar sempre em condições aceitáveis
para a circulação viária e pedonal.
b)Proceder à lavagem dos pneus das suas máquinas e equipamentos antes da sua saída da
zona dos trabalhos e ao correto acondicionamento das cargas transportadas,
nomeadamente no que respeita ao transporte de terras e agregados, sendo da
responsabilidade do empreiteiro a limpeza e lavagem dos arruamentos que
comprovadamente foram afetados pelos derrames provenientes dos seus meios de
transporte ou das suas máquinas.
2.3 Traçado e piquetagem

Pág. 20/48

MUNICIPIO DO FUNCHAL
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS

Antes da execução de quaisquer trabalhos de terraplanagem ou abertura de valas, o
empreiteiro deverá proceder, à sua custa, ao respetivo traçado e piquetagem, utilizando os
aparelhos de topografia considerados adequados para o efeito.
2.4 Remoção de obstáculos
Antes de proceder aos trabalhos de escavação em abertura de valas para implantação de
tubagens, deve o empreiteiro proceder aos trabalhos de desobstrução do terreno, fazendo
nomeadamente a desmatação dos terrenos ou a demolição e remoção de todos os
obstáculos, mesmo que situados fora do alinhamento da vala, desde que necessários à
execução dos trabalhos.
2.5 Levantamento de pavimentos betuminosos
Antes de proceder aos trabalhos de escavação em abertura de valas para implantação de
tubagens em arruamentos onde existam pavimentos betuminosos ou em cimento, deve o
empreiteiro proceder aos trabalhos de marcação, corte, arranque e remoção do
pavimento existente.
2.6 Levantamento de calçadas
Antes de proceder aos trabalhos de escavação em abertura de valas para implantação de
tubagens em arruamentos onde existam pavimentos em calçada, deve o empreiteiro
proceder aos trabalhos de arranque e remoção do pavimento existente, sendo do seu
encargo o transporte a depósito provisório dos materiais arrancados e a sua guarda no
estaleiro da obra, sempre que esteja prevista a sua reutilização no calcetamento posterior
de arruamentos ou passeios.
2.7 Sondagens
A menos que esteja previsto nas quantidades de trabalho como tarefa específica,
consideram-se englobados nos preços de escavação constantes da proposta do
empreiteiro, todos os trabalhos referentes a sondagens para localização das infraestruturas
existentes.
2.8 Entivações e escoramentos
A menos que esteja previsto nas Quantidades de Trabalho como tarefa específica,
consideram-se englobados nos preços de escavação constantes da Proposta do
empreiteiro, todos os trabalhos referentes a escoramentos e entivações de valas ou de
taludes e construções existentes.
Quando a natureza dos terrenos ou a proximidade de construções indiciar a possibilidade
de perigo para os trabalhadores ou levantar reservas quanto à segurança de pessoas e
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bens, na via pública ou em propriedades particulares, deverá o empreiteiro proceder à
entivação das valas, empregando todos os meios adequados e necessários à estabilização
dos seus taludes.
De um modo geral deverão ser entivadas e escoradas as valas cujos taludes sejam
desmoronáveis, quer por deslizamento quer por desagregação, pondo assim em risco de
aluimento as construções vizinhas, os pavimentos ou as instalações do subsolo que fiquem
ameaçadas na sua estabilidade pela abertura das valas.
O empreiteiro não necessita de autorização prévia da Fiscalização para proceder aos
trabalhos de entivação e escoramento dos taludes das valas, ainda que estes trabalhos
constituam tarefa diferenciada nas Quantidades de Trabalhos, tendo em conta o objetivo
último de garantir a segurança na obra.
O empreiteiro é o único responsável pelo deficiente escoramento de taludes ou por
qualquer outra negligência nas operações de movimento de terras para abertura, aterro e
compactação das valas, que ponha em causa a segurança dos trabalhos.
As peças de entivação e escoramento das escavações e de construções existentes não
serão desmontadas enquanto a sua remoção apresentar perigo para o normal decorrer dos
trabalhos, para a estabilidade das construções existentes ou para o trânsito de pessoas e
viaturas.
No caso de ter de abandonar peças de entivação nas escavações, o empreiteiro deverá
fornecer à Fiscalização uma relação da situação, indicando as dimensões e quantidades de
peças abandonadas.
O empreiteiro não pode exigir indemnizações ou pagamentos pela perda de entivações,
nomeadamente placas metálicas autoportantes ou estacas-prancha metálicas utilizadas
nas operações de escoramento, sendo da sua inteira responsabilidade todos os trabalhos
necessários à sua recuperação.
2.9 Drenagens
Quando no decurso das escavações ocorrer a presença de água nas valas, deverá
proceder-se à sua drenagem ou ao rebaixamento do seu nível para cotas inferiores às cotas
de trabalho, até se concluírem ou interromperem todas as operações de assentamento e
montagem das respetivas tubagens.
A menos que esteja previsto nas Quantidades de Trabalho como tarefa específica,
consideram-se englobados nos preços de escavação constantes da Proposta do
empreiteiro todos os trabalhos referentes a bombagens executadas nas valas, para
drenagem das
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águas pluviais e das infiltrações de águas freáticas, para rebaixamento dos níveis freáticos
dos terrenos circundantes e para extrusão de águas e esgotos nos trabalhos de
remodelação de redes existentes.
Consoante a quantidade e o regime de água existente no subsolo, assim se escolherão os
meios para a extrair, que deverão ser adequados às circunstâncias.
Quando não for suficiente a baldeação manual de água nem a sua drenagem gravítica na
zona superficial circundante, deverão ser instaladas unidades de bombagem, cujos
chupadores deverão mergulhar em pequenos poços de aspiração cavados no fundo da
vala.
A extração da água deverá fazer-se com o mínimo arrastamento de solos do fundo para o
exterior da vala, a fim de não desfalcar a base dos taludes da vala, que nestas
circunstâncias deverá ser sempre entivada. A condução da água aos chupadores deverá
fazer-se ao longo da vala, por meio de um canal estreito cavado junto ao pé do talude,
colocando-se na entrada do poço de aspiração uma malha que retenha os elementos com
granulometria de maior dimensão, sem dificultar a passagem da água para o chupador.
Nos casos mais gravosos deverão ser utilizados sistemas sofisticados de drenagem,
recorrendo nomeadamente à cravação de agulhas de sucção acopladas a sistemas
motrizes adequados, para rebaixamento do nível freático dos solos circundantes.
A água retirada das valas deverá ser afastada definitivamente do local de trabalho,
lançando-a em reservatórios amovíveis ou em linhas de água a jusante, garantindo que não
torne a introduzir-se na vala por escorrência ou por infiltração, nem vá estagnar-se ou causar
prejuízos a terceiros.

2.10 Processo de escavação
O método e os equipamentos empregues na escavação do terreno para abertura de valas
não devem colocar em risco eventuais infraestruturas existentes no subsolo, cujo
conhecimento se considera obrigação do empreiteiro, e cujo funcionamento será por este
assegurado durante a sua realização dos trabalhos.

As escavações para abertura de valas serão em regra feitas mecanicamente, recorrendo-se
ao emprego de escavadoras ou valadeiras, equipadas com lanças e baldes dos tipos e
dimensões mais adequadas às circunstâncias.
O recurso à escavação manual deve ser feito com o acordo prévio da Fiscalização e este
processo deverá ser utilizado sempre que a escavação se aproximar ou visar a pesquisa de
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tubagens, cabos e outros obstáculos subterrâneos, já aparentes ou ainda ocultos, que
corram o risco de ser atingidos e danificados pelo balde da escavadora.
O desmonte de rocha nas escavações, utilizando martelos pneumáticos ou empregando
explosivos, deverá sempre ter o prévio acordo da Fiscalização.
Quaisquer dificuldades que sobrevenham no decurso das escavações e que se prendam
com a natureza dos solos ou com as condições de trabalho a enfrentar não darão ao
empreiteiro o direito a indemnização ou compensação, pois considera-se que ele se inteirou
devidamente daquelas circunstâncias, elaborando todos os estudos que tivesse por
necessários antes de apresentar a sua Proposta.

2.11 Profundidade das valas
As valas serão escavadas até às profundidades definidas no Projeto, acrescentadas das
espessuras das tubagens e da almofada de assentamento e eventualmente aprofundadas
para comportarem a fundação que a natureza do terreno no fundo da vala vier a requerer.
Se no decorrer dos trabalhos de escavação para abertura das valas o empreiteiro exceder
a profundidade fixada no Projeto ou exigida pela Fiscalização, será da sua conta o aterro
necessário para repor o fundo da vala à cota desejada, devidamente compactado e em
condições de garantir o bom assentamento da canalização.

2.12 Regularização dos fundos

O empreiteiro obriga-se a fornecer a vala com os fundos regularizados e desempenados e
os lados sem blocos salientes que prejudiquem a montagem de tubagens.

2.13 Largura das valas
Para efeitos de medição dos trabalhos referentes aos movimentos de terras, considerar-seão as larguras das valas constantes dos mapas de medições das Quantidades de Trabalhos,
sejam quais forem as larguras reais da vala.
Quando nos mapas de medições das Quantidades de Trabalhos não constar a indicação
clara da largura das valas, deve tomar-se uma largura igual ao diâmetro exterior da
tubagem, acrescida de 0.50 m como espaço de trabalho necessário ao seu assentamento.
Sempre que o equipamento utilizado na escavação para abertura de valas tenha tido o
acordo da Fiscalização e quando resulte uma largura de vala superior à largura considerada
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nas medições do Projeto devido às características específicas do terreno ou a obstáculos
subterrâneos imprevistos, pode a Fiscalização considerar a medição das dimensões reais da
vala, se assim o entender.

2.14 Uso de explosivos

Quando o empreiteiro tiver que recorrer ao emprego de explosivos no desmonte de rocha
dura ou na demolição de obstáculos imprevistos, deverá obter previamente as necessárias
autorizações legais à sua custa e proceder em conformidade com os preceitos que
regulamentam o manuseamento de detonadores e explosivos.
O desmonte de rocha a fogo só pode ser efetuado fora das povoações e será sempre
executado por um especialista devidamente credenciado, devendo ser previamente
tomadas todas as medidas de segurança adequadas, que são da responsabilidade e do
encargo do empreiteiro.
O empreiteiro é o único responsável pelo uso imprudente de explosivos, particularmente no
que respeita ao despolamento e rebentamento de cargas, sendo também da sua
responsabilidade todas as consequências de eventuais acidentes pessoais e danos, nas
obras ou em propriedade alheia.

2.15 Serventias provisórias
À
medida que a escavação for progredindo, o empreiteiro providenciará pela
manutenção das serventias de peões e viaturas, colocando pontões ou passadiços nos
locais mais adequados à transposição das valas durante os trabalhos.

2.16 Vedação e sinalização dos trabalhos
Nos locais onde a abertura de valas, os amontoados dos produtos das escavações ou a
movimentação de máquinas possam constituir perigo para a segurança das pessoas e
veículos, o empreiteiro deverá montar vedações, corrimões, dísticos e sinais avisadores, que
sejam bem claros e visíveis, tanto de dia como de noite.

2.17 Aterro em proteção das tubagens
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Quando nos mapas de Quantidades de Trabalho for admitido o emprego de terra
cirandada na proteção das canalizações, esta poderá ser obtida a partir dos produtos da
escavação, convenientemente cirandada com malha inferior a 15 mm.
A proteção da tubagem com areia, saibro ou terra cirandada, inclui a execução de uma
almofada de assentamento com 0,10 m de espessura mínima, para além da proteção até
0,30 m acima do extradorso das tubagens.
Quando nos mapas de Quantidades de Trabalhos for indicado a aterro das valas com areia
ou areia suja, seja na proteção das tubagens ou na totalidade das valas, exige-se que estas
areias sejam de grão médio e grosso, isentas de pedras raízes ou tábuas, sendo interdito o
emprego de areias finas das dunas ou de siltes mais ou menos argilosos.

2.18 Aterro das valas
O aterro da vala com produtos provenientes da escavação, por estar previsto nas
Quantidades de Trabalho ou por assim ser mandado executar pela Fiscalização, deve ser
feito por sucessivas camadas de 0,20 m de espessura, devidamente compactadas.
Nos aterros das valas devem ser utilizadas terras de boa qualidade, isentas de pedras com
dimensões superiores a 0.08 m, não podendo em caso algum ser empregues solos argilosos.
O aterro das valas só poderá iniciar-se na presença da Fiscalização ou com a sua expressa
autorização.
2.19 Compactação das valas
A compactação das valas é indispensável e será sempre exigida pela Fiscalização,
podendo ser feita manualmente ou por meios mecânicos, mas sempre precedida de rega,
quando as condições de humidade natural do material do aterro assim o exigirem.
A compactação da camada de base para assentamento das tubagens e da camada de
proteção será sempre feita manualmente, recorrendo ao uso do maço em forma de cunha
quando se procede ao aperto lateral de terras nas proximidades da conduta e em especial
na sua semi-secção inferior.
Na consolidação do aterro nas camadas superiores, onde a compactação puder fazer-se
com pratos ou cilindros vibradores de dimensões apropriadas, serão permitidas camadas
com espessuras até 0.40 m, antes de batidas.

Quando não for suficiente a humidade própria do terreno, nem a água existente no subsolo,
deverá recorrer-se à rega para se obter a melhor compactação. O número de pancadas
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dos maços ou o número de passagens dos pratos vibradores, cilindros ou outros aparelhos de
compressão será o recomendado pela experiência como necessário para obtenção de
uma densidade relativa nunca inferior aos 90% do ensaio Proctor Normal.
A Fiscalização poderá fixar para cada zona de aterro, em função da natureza dos solos e do
grau de consolidação a atingir, o peso do aparelho de compressão e o número, a ordem e
o sentido das passagens necessárias à boa compactação do aterro.
2.20 Terras de empréstimo

A menos que tal esteja previsto nas Quantidades de Trabalho como tarefa diferenciada e
sempre que a má qualidade dos produtos retirados da escavação não permita a sua
utilização no aterro das valas, será encargo do empreiteiro o fornecimento, transporte e
aplicação das terras de empréstimo necessárias.
2.21 Vazadouro de sobrantes
A menos que tal esteja previsto nas Quantidades de Trabalho como tarefa diferenciada,
será da conta do empreiteiro a remoção para vazadouro das terras sobrantes da
escavação, bem como de todos os entulhos e lixos resultantes dos trabalhos executados,
quaisquer que sejam as distâncias de transporte, deixando os arruamentos no estado em
que se encontravam antes do início da intervenção. Esta remoção será feita diariamente, se
tal for entendido como necessário pela Fiscalização, devendo neste caso os arruamentos
ficar sempre em condições aceitáveis para a circulação viária e pedonal.
A menos que estejam previstas nas Quantidades de Trabalho como tarefas diferenciadas,
considera-se que a operação do transporte a vazadouro compreende a carga dos
produtos sobrantes, o seu transporte ao local de depósito com meios apropriados, a sua
descarga final, o seu espalhamento ou amontoamento no local do despejo e ainda a
limpeza e lavagem dos locais de trabalho.
O empreiteiro deve proceder à lavagem dos pneus das suas máquinas e equipamentos
antes da sua saída da zona dos trabalhos e ao correto acondicionamento das cargas
transportadas, nomeadamente no que respeita ao transporte de terras e agregados, sendo
da sua responsabilidade a limpeza e lavagem dos arruamentos que comprovadamente
foram afetados pelos derrames provenientes dos seus meios de transporte ou das suas
máquinas.
A escolha dos locais de depósito dos produtos sobrantes da escavação ou de lixos e
entulhos retirados da obra é da responsabilidade do empreiteiro, sendo também da sua
conta os eventuais pagamentos e indemnizações relacionados com a utilização dos
vazadouros.
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Pode ser considerada a possibilidade de fazer a descarga e o espalhamento dos produtos
resultantes da escavação em locais próximos, desde que devidamente autorizado pelos
respetivos proprietários e sem prejuízo para terceiros.
As operações de depósito de terras e entulhos retirados da obra não devem pôr em causa o
normal funcionamento das eventuais linhas de água existentes ou comprometer o uso de
solos agrícolas, ainda que os respetivos proprietários para tal dessem a sua autorização.

2.22 Natureza dos solos
Quando o mapa de Quantidades de Trabalhos admitir a escavação como tarefa
diferenciada em função da natureza dos solos, fica assente a seguinte definição:
Terra – Complexo formado por diferentes materiais terrosos, nos quais se inclui a terra
vegetal, os solos arenosos soltos e medianamente compactos (SPT 30), os materiais argilosos
muito moles, de consistência média e duros (SPT 15). Estes materiais são facilmente
escavados à pá, com picareta ou por meios mecânicos e pertencem às classes C e D
propostas pelo LNEC no seu curso de promoção profissional CPP 504.
Neste item incluem-se também os materiais arenosos compactos e muito compactos (SPT
30), os materiais argilosos muito duros e rijos (SPT 15) e as rochas muito alteradas. Estes
materiais oferecem uma grande resistência à escavação manual com picareta, sendo no
entanto ainda facilmente escaváveis com retroescavadora. Estão incluídos na classe B do
CPP 504 do LNEC.
Rocha – Rochas sãs, pouco alteradas ou apenas medianamente alteradas, só desmontáveis
com martelo pneumático ou com recurso a explosivos. Estão incluídas na classe A do CPP
504 do LNEC.

2.23 Infraestruturas existentes
Em toda a movimentação de terras, desde a abertura até ao fecho e compactação das
valas, bem como durante a montagem das tubagens, o empreiteiro tomará as devidas
precauções para não inutilizar nem danificar as instalações pré-existentes no subsolo,
competindo-lhe realizar de sua conta todos os trabalhos de pesquisa, suspensão, suporte e
proteção de tais instalações, cumprindo-lhe também a sua recolocação nas posições e
condições iniciais de funcionamento, ficando responsável por eventuais prejuízos que, por
sua negligência, nelas venha a causar.
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As técnicas de pesquisa, descobrimento, suspensão, escoramento, proteção, desvio,
manutenção, substituição ou recobrimento, que houver que adotar em relação a essas
instalações, serão indicadas ao empreiteiro pelos Serviços que superintendem em cada uma
das instalações, que deverão ser oportunamente solicitados pelo empreiteiro. Sempre que
tais técnicas implicarem especialização fora do alcance do empreiteiro, aquelas operações
serão por ele requisitadas e pagas, através da Fiscalização ou diretamente, aos Serviços que
superintendem nas respetivas instalações.

2.24 Camada de base em repavimentações
Os aterros de valas que venham a ficar sujeitos à passagem de tráfego rodoviário deverão
receber imediatamente uma camada de regularização, com emprego de um agregado de
granulometria extensa, vulgarmente designado como Tout-Venant de primeira qualidade,
com cerca de 0.30 m de espessura média após compactação mecânica, podendo então
ser submetidos ao trânsito antes de pavimentados definitivamente, reduzindo assim a
probabilidade de futuras cedências, ressaltos ou ondulações nos revestimentos definitivos
das faixas de rodagem.

2.25 Depósito de terras em obra
As terras ou quaisquer outros produtos das escavações a depositar, serão dispostas no local
dos trabalhos de modo a que não prejudiquem o trânsito ou possam causar danos a
terceiros, nem venham a obstruir valetas ou a embaraçar o escoamento das águas
superficiais.

2.26 Travessias de linhas de água

A menos que tal esteja contemplado nas Quantidades de Trabalhos como tarefa
diferenciada, consideram-se como incluídos nos preços unitários da escavação
apresentados pelo empreiteiro na sua Proposta, todos os encargos relativos à execução de
ensecadeiras ou outros trabalhos complementares e auxiliares necessários para instalação
de condutas na travessia de linhas de água.
2.27 Trabalhos em estradas

A menos que tal esteja contemplado nas Quantidades de Trabalhos como tarefa
diferenciada, consideram-se como incluídos nos preços unitários das escavações e aterros
apresentados pelo empreiteiro na sua Proposta, todos os encargos relativos a trabalhos
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auxiliares de desvios de trânsito para execução dos movimentos de terras, bem como todos
os trabalhos e procedimentos que eventualmente possam vir a ser exigidos pelas entidades
oficiais responsáveis pela conservação das vias.

2.28 Preparação para o assentamento de tubagens
Antes de dar início aos trabalhos de montagem das tubagens, o empreiteiro deverá ter a
vala aberta e drenada, com largura e profundidade adequadas ao diâmetro do coletor e à
natureza do terreno, o seu leito regularizado e os taludes estabilizados, numa extensão igual
ao comprimento do troço entre duas câmaras de visita.
Antes de dar início aos trabalhos de montagem das tubagens, o empreiteiro deverá ter as
tubagens e acessórios de ligação, provenientes de lotes aprovados, empilhados ou
alinhados paralelamente à vala, em quantidade pelo menos bastante para a montagem
do troço entre duas câmaras de visita
Antes de dar início aos trabalhos de montagem das tubagens, o empreiteiro deverá
apresentar a equipa de mão-de-obra especializada neste tipo de trabalho, bem como todo
o equipamento e ferramentas adequadas, em quantidade suficiente para que o
assentamento, o nivelamento e os ensaios dos coletores se possam realizar com eficiência e
perfeição, sem interrupção e em bom ritmo.
O empreiteiro deverá manter sempre na obra, quando executar tarefas de assentamento
de tubagens, um aparelho de nivelamento de funcionamento eletrónico, de modo a obter
instantaneamente as inclinações de cada tubo instalado.
A frente da escavação da vala não deverá ir avançada em relação à de assentamento
das tubagens, de uma extensão superior à média de progressão dos trabalhos, salvo em
casos especiais, como tal reconhecidos pela Fiscalização.

2.29 Fundação das tubagens
O assentamento das tubagens exige a prévia autorização da Fiscalização, que só será dada
depois de se constatar que as cotas da respetiva trincheira ou das obras de arte são as
estabelecidas.
Todas as reparações que venham posteriormente a tornar-se necessárias, por virtude de
assentamentos nos aterros efetuados ou de erros de cotas na preparação dos leitos de
assentamento, serão de conta do empreiteiro.
O fundo da vala deverá ser sempre compactado a 95% do Proctor Normal, podendo a
Fiscalização mandar executar os ensaios de confirmação que julgar convenientes.
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As tubagens deverão ficar uniformemente apoiadas no leito do assentamento, ao longo de
toda a sua geratriz inferior, exceto nas secções transversais correspondentes às juntas de
ligação, as quais ficarão a descoberto em todo o seu perímetro até aprovação do ensaio
de pressão interna, quando tal for exigido pela Fiscalização.
2.30 Movimentação dos tubos
Os tubos devem ser transportados do estaleiro ou do armazém para os locais de aplicação
em plataformas de reboque por trator, em camiões ou noutros veículos providos de boa
suspensão, que devem estar equipados com dormentes, coxins ou dispositivos de fixação
apropriados ao seu perfeito acondicionamento durante a viagem.
Tanto no armazém do estaleiro de obras como nos locais de aplicação, os tubos devem ser
arrumados por empilhamento em coxins ou dispositivos de acomodação apropriados.
A carga e a descarga dos tubos nos veículos de transporte e a sua descida para o fundo
das valas deverão fazer-se manual ou mecanicamente, consoante for menor ou maior o
peso dos tubos e a profundidade das valas. Em qualquer dos casos serão sempre
manuseados cuidadosamente, com o auxílio de cordas, cintas ou correias de couro ou
ainda de garras suficientemente largas e protegidas com revestimento macio, de forma a
evitarem-se danos nos tubos ou no seu revestimento, quando exista.
Os tubos devem ser inspecionados pela Fiscalização antes de serem colocados nas valas. Se
apresentarem fendas, mossas, falhas e chochos ou outros defeitos, a Fiscalização poderá
rejeitá-los e recusar a sua reparação para futura aplicação.
Serão tomadas as precauções para evitarem que entrem nos tubos terras, pedras, madeiras
e quaisquer outros corpos ou substâncias estranhas, procurando-se que o seu interior se
mantenha limpo durante o transporte, manuseamento, colocação e montagem nas valas.
2.31 Instalação de tubagens

As tubagens devem ser preferencialmente instaladas em vala, de acordo com os
pressupostos do DR 23/95 de 23 de Agosto. Em caso de atravessamentos de estruturas de
betão armado, a tubagem a utilizar deverá ser obrigatoriamente em ferro fundido com
passa muros e ligações flangeadas.
No caso de atravessamentos por perfuração dirigida, as tubagens deverão ser instaladas
dentro de uma tubagem de “casing”, com dimensões que permitam uma fácil instalação
da tubagem de água sem que ocorram danos.
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Em atravessamentos por perfuração dirigida as tubagens deverão ser em ferro fundido dúctil
com ligações flangeadas ou em alternativa com embocaduras com junta travada.
Toda a tubagem enterrada deverá ser identificada por fita sinalizadora adequada,
colocada entre 10 a 30cm acima do extradorso superior da mesma.
As tubagens destinadas a condutas de água serão assentes de modo a que o encaixe se
faça sem esforçar os tubos, devendo ficar devidamente apoiadas em todo o seu
comprimento e completamente assentes no quadrante inferior da sua periferia.
O assentamento das tubagens será sempre feito sobre uma almofada de areia ou saibro,
conforme for indicado nos mapas de Quantidades de Trabalhos, com uma espessura
mínima de 0,10 m.
Quando o terreno onde deverão ser assentes as tubagens não oferecer resistência
conveniente, a Fiscalização poderá exigir que o mesmo seja adequadamente
compactado, ou que seja simplesmente substituído por outro de melhor qualidade, sem que
tal venha a originar o pagamento de um trabalho imprevisto, pois que se considera que o
empreiteiro terá tido oportunidade de aferir das condições de assentamento dos terrenos
antes de apresentar a sua Proposta.
Na suspensão diária dos trabalhos e sempre que se verifique uma interrupção no processo
de assentamento da conduta, os topos livres dos tubos e dos acessórios já montados
deverão ser tamponados e vedados por dispositivos a aprovar pela Fiscalização, a fim de
impedir a entrada de sujidade, detritos, corpos estranhos e água da vala.
Não obstante todos os cuidados, a Fiscalização determinará ao empreiteiro que proceda à
lavagem ou mesmo à desinfeção dos tubos que se apresentem insuficientemente limpos no
seu interior, podendo mesmo recusar a sua futura aplicação sempre que tal se justifique.
Para os efeitos de pagamentos dos trabalhos, as tubagens serão medidas pelo comprimento
da canalização assente, considerando-se incluídas no respetivo preço unitário as juntas e
parafusos ou pinturas em proteção anticorrosiva.

2.32 Maciços de amarração
Os maciços de encosto e amarração das tubagens serão moldados e betonados “in situ”,
de encontro à superfície do terreno e nos locais indicados no Projeto.
A moldagem dos maciços de encosto e amarração deverá ter uma configuração tal que
deixe livres os parafusos e as juntas de ligação dos tubos e acessórios, quando os houver,
possibilitando uma eventual desmontagem sem necessidade de demolição desses maciços.
Pág. 32/48

MUNICIPIO DO FUNCHAL
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS

Deverá haver o máximo cuidado em garantir que a betonagem dos maciços seja feita
diretamente contra os taludes envolventes do terreno, de modo a garantir-se a maior
capacidade resistente do solo. Não será assim permitida a utilização de cofragens que
venham a originar zonas intersticiais de aterro entre o betão e o terreno de origem.
Em casos de dúvida sobre a capacidade resistente do terreno, o cálculo dos maciços deve
ser confirmado pela Fiscalização, com base em valores efetivamente encontrados durante
a execução da obra.
Sempre que a escavação para implantação do maciço de encosto e amarração das
tubagens encontre rocha antes de se atingirem as dimensões previstas no Projeto, pode a
Fiscalização ordenar, se assim o entender, uma reavaliação da dimensão do maciço,
cabendo ao empreiteiro a apresentação dos cálculos e desenhos respetivos.

2.33 Válvulas de seccionamento
As válvulas de seccionamento a utilizar devem ser em ferro fundido com corpo revestido a
resina epoxy, com elastómero, próprias para redes de água potável.
As ligações das válvulas de seccionamento devem ser flangeadas ou com pontas em PE.
No caso de condutas em ferro fundido podem ser utilizadas válvulas de seccionamento
com embocaduras.
Para diâmetros até aos 400mm deverão ser utilizadas válvulas de cunha elástica.
As válvulas de cunha elástica deverão ser enterradas exceto em casos específicos definidos
pelos serviços técnicos, que poderão solicitar a sua implantação em caixas de betão.
As válvulas de seccionamento da rede devem ser implantadas preferencialmente em zona
de passeio.
Todas as válvulas enterradas devem ser providas de caixa cilíndrica, tipo cabeça móvel,
com tampa em Ferro Fundido de forma quadrada. Só são admitidas tampas em material
plástico quando as válvulas se localizam em zonas verdes.
2.34 Acessórios
Os acessórios da rede de abastecimento de água devem ser em ferro fundido, próprios para
água potável, revestidos a resina epoxy, PN16. Os sistemas de ligação à tubagem de PEAD
devem ser anti-tracção. Os sistemas de ligação a tubagens em ferro fundido devem ser do
tipo flange/ligador ou acessórios com embocaduras próprias para tubagens de ferro
fundido.
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Deverá ser considerada obrigatoriamente junta de desmontagem em todos os nós da rede
que sejam colocados dentro de caixas ou outras estruturas fixas.
Em tubagens em PEAD são igualmente admitidos acessórios em PEAD que poderão ser
electrossoldados ou soldados topo a topo, consoante o diâmetro.
2.35 Marcos de incêndio
Todos os acessórios de ligação do marco de incêndio deverão ser flangeados. A ligação à
rede de abastecimento deve ser provida de válvula de seccionamento de cunha elástica.
Os marcos de incêndio deverão ser localizados em zona de passeio e de modo a não
impedir o tráfego pedonal.
Devem ser localizados nos cruzamentos e entroncamentos, de acordo com o Art. 55.º do DR
23/93 de 23 de Agosto.
2.36 Válvulas redutoras de pressão
As válvulas redutoras de pressão devem ser instaladas sempre que exigido pelos serviços
técnicos para garantir a boa gestão do valor da pressão na rede.
Devem ser instaladas em caixas de betão e devem ser providas de válvula de
seccionamento a montante e a jusante. Devem ser estanques.
As tampas devem ser em ferro fundido, com classe de resistência adequada às solicitações
mecânicas a que estará sujeita e deve igualmente ter dispositivo de fecho com chave.
2.37 Ramais
Os ramais de ligação aos lotes deverão ser em tubagem de PEAD PE 100, no mínimo com
classe PN10.
No caso (preferencial) de condutas implantadas em zona de passeio, a picagem do ramal
à conduta principal deverá ser efetuada através de abraçadeira de ramal com tomada em
carga com válvula incorporada.
No caso de condutas implantadas em arruamento, a picagem do ramal à conduta
principal deverá ser efetuada através de abraçadeira de ramal com tomada em carga,
devendo a válvula de ramal ser colocada em zona de passeio.
As válvulas de ramal deverão ser em ferro fundido dúctil revestidas a resina epoxy, ou em
poliacetal, próprias para água potável.
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No caso de ramais com diâmetro acima de 2”1/2, a picagem à conduta principal deverá
ser efetuada através de acessórios e válvula de ramal em ferro fundido dúctil flangeados.
Todas as válvulas enterradas devem ser providas de caixa cilíndrica, tipo cabeça móvel,
com tampa em Ferro Fundido de forma quadrada.
2.38 Nichos de contador
Os nichos para contador deverão estar localizados no limite de propriedade e em zonas
acessíveis dos espaços públicos.
Deverão ter dimensões suficientes para albergarem todos os acessórios necessários para a
instalação do contador e ter uma abertura para o exterior da propriedade para garantir
uma fácil leitura e/ou operações de substituição dos contadores. As portinholas deverão ser
providas de óculo em material translúcido inquebrável, com dimensões suficientes para
proporcionar a leitura. O nicho deve ser instalado numa estrutura/murete em betão armado.
2.39 Condições de execução da ligação de novas redes de distribuição à rede
existente
As ligações à rede existente deverão ser executadas pelo empreiteiro e acompanhadas por
elementos dos serviços técnicos municipais.
O empreiteiro deverá comunicar aos serviços técnicos municipais responsáveis pela
fiscalização da obra a pretensão de ligação, após aprovisionamento de todos os acessórios
necessários para a perfeita execução das ligações e com uma antecedência mínima de 72
horas. A data da ligação será ajustada/definida pelos serviços técnicos municipais.
2.40 Receção provisória de infraestruturas

Ensaios de estanquidade e desinfeção das tubagens
Os ensaios de estanquidade das novas condutas de abastecimento de água devem ser
realizados após o assentamento das condutas e com as juntas a descoberto, com recurso a
água potável, sem que haja nenhuma ligação entre a nova rede e a rede existente.
O empreiteiro deve entregar previamente à fiscalização, para aprovação, o plano de
ensaios a realizar.
No plano de ensaios devem estar definidas as características dos equipamentos a utilizar, os
pressupostos de realização dos ensaios, a data de início e a duração dos ensaios.
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Durante o enchimento das tubagens para ensaio, o empreiteiro deve injetar desinfetante
para que seja efetuada a lavagem das tubagens antes da entrada ao serviço.
A água utilizada durante o ensaio de pressão deverá ser vazada para a rede de drenagem
pluvial, não sendo autorizadas as ligações à rede de abastecimento existente sem que a
totalidade da rede ensaiada esteja vazia.
A realização dos ensaios deve fazer parte das medições e cláusulas técnicas dos cadernos
de encargos.
O ensaio de pressão deve ser realizado de acordo com a seguinte especificação:
A. Âmbito
Esta especificação diz respeito à realização do ensaio de pressão a efetuar nas condutas
com comportamento viscoelástico (PEAD) nos sistemas de abastecimento de água.
Tem por objetivo permitir verificar a estanquidade e a estabilidade das condutas antes da
sua entrada em serviço.
B. Responsabilidade dos ensaios
A responsabilidade de execução dos ensaios de pressão das condutas é do Empreiteiro.
Será por conta do Empreiteiro tudo o que seja necessário para a realização dos ensaios,
incluindo o equipamento de bombagem e o fornecimento da água nos diferentes locais dos
ensaios (devendo para o efeito existir ramal e contador de obras). Todos os ensaios carecem
de aprovação da CMF e têm de ser realizados na presença da Fiscalização, a qual tem de
ser prevenida atempadamente (48 horas de antecedência) da data e local da realização
dos ensaios.
Os resultados dos ensaios constarão de relatório escrito a elaborar pelo Empreiteiro e a
aprovar pela Fiscalização
C. Segurança
Antecipadamente ao início dos ensaios, deve verificar-se a existência de equipamento de
segurança apropriado.
Depois da instalação das condutas e até à conclusão dos trabalhos, todas as escavações
devem ser devidamente protegidas e sinalizadas.
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Durante os trabalhos relacionados com os ensaios de pressão, é proibida a permanência
nas valas.
As condutas devem encher-se de água lentamente, com os dispositivos de purga de ar
abertos.
Antes de realizar o ensaio, deve garantir-se que o equipamento de ensaio está em bom
estado de funcionamento, calibrado e ligado corretamente com a conduta.
Os ensaios deverão ser efetuados com todos os dispositivos de purga fechados.
Todos os intervenientes no processo devem estar informados, sem qualquer ambiguidade,
da intensidade das pressões e das consequências em caso de acidente.
As condutas devem despressurizar-se lentamente, estando todos os dispositivos de purga de
ar abertos.
D. Equipamento
A pressão hidráulica no troço a ensaiar será fornecida por uma bomba manual ou
mecânica, de acordo com a dimensão da canalização a ensaiar, munida de um
manómetro com documento de calibração atualizado, que permita leituras corretas de
frações de 0,01 MPa (0,1 kg/cm2). A bomba deve possuir um reservatório de água dotado
de um contador que permita medir o volume de água necessário para restabelecer a
pressão de ensaio, com uma precisão de ± 1,0 litro. O contador deverá ser previamente
calibrados no estaleiro antes do início dos ensaios.
Como em geral os manómetros têm o seu máximo de sensibilidade aproximadamente ao
meio da escala de graduação, recomenda-se a escolha de um manómetro que permita
realizar o ensaio nessa zona, evitando leituras na extremidade da escala.
E. Ensaio de pressão
Operações Preliminares
Enchimento e ancoragem
Antes da realização dos ensaios de pressão, as tubagens devem, onde se considerar
adequado, cobrir-se de modo a evitar deslocamentos.
O tapamento das uniões é opcional. Os maciços de amarração em betão devem atingir as
características de resistência pretendidas antes dos ensaios.
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Deve ser dada especial atenção aos tampões e outros acessórios provisórios para que sejam
fixados de forma adequada e que os esforços transmitidos ao terreno sejam repartidos de
acordo com a sua capacidade. Os suportes temporários para efeitos de ensaio não devem
ser retirados sem que a conduta tenha sido despressurizada.
Seleção e enchimento do troço a ensaiar
As condutas devem ser ensaiadas na sua totalidade ou, quando se achar necessário,
dividida em troços. Os troços devem ser selecionados para que:
-A pressão de ensaio possa ser aplicada no ponto mais baixo de cada troço;
-Possa aplicar-se uma pressão pelo menos igual à pressão máxima de serviço no ponto mais
alto de cada troço, salvo especificação diferente do projetista e/ou fabricante;
-Exista disponibilidade de fornecimento de água necessária ao ensaio.
Deve ser verificada a rede para que no seu interior não permaneça qualquer corpo
estranho.
Deverá para o efeito ser efetuada uma pré-lavagem da rede.
Para condutas de água de consumo humano, deve utilizar-se água potável no ensaio. As
condutas devem ser purgadas, até estarem isentas de ar. O enchimento deve realizar-se
lentamente, se possível a partir do ponto mais baixo da conduta.
Pressão de ensaio
Para todas as condutas, a pressão de ensaio principal deve calcular-se a partir da pressão
máxima de serviço do seguinte modo:
-Golpe de aríete calculado
Pressão de ensaio = Pressão de cálculo + 100 kPa
-Golpe de aríete não calculado
Pressão de ensaio = Pressão de serviço x 1,5
Ou mínimo de 800kpa=8 bar
Pressão de ensaio = Pressão de serviço + 500 kPa
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Sendo que, a margem fixada para o golpe de aríete incluído na pressão de serviço não
deve ser inferior a 200 kPa.
O cálculo do golpe de aríete deve efetuar-se por métodos apropriados e utilizando
equações gerais aplicáveis, de acordo com as condições fixadas pelo projetista e tendo em
conta as condições mais desfavoráveis.
Em circunstâncias normais, o equipamento de ensaio deve estar situado no ponto mais
baixo do troço a ensaiar. Se tal não for possível, a pressão de ensaio deve ser a pressão de
ensaio da rede calculada para o ponto mais baixo do troço considerado, minorado com a
diferença de cota.
Procedimento de ensaio
O procedimento de ensaio deverá ser feito em três fases:
-Ensaio preliminar com fase de relaxamento;
-Ensaio de purga;
-Ensaio principal de pressão;
Fase preliminar
Esta fase preliminar é condicionante de todo o ensaio, ou seja, sem esta fase não será
possível a realização do ensaio principal. O objetivo deste ensaio é criar condições iniciais
para as variações de volume dependentes da pressão, do tempo e da temperatura. Deve
ser rigorosamente executada para evitar resultados erróneos no ensaio principal.
Procedimento:
Depois de lavada e purgada a conduta, despressurizar até à pressão atmosférica e permitir
um período de relaxamento de, pelo menos 60 minutos, para eliminar toda a tensão da
pressão. Evitar a todo o custo entradas de ar;
Depois de passado este período de relaxamento, aumentar a pressão de forma regular e
rápida (em menos de 10minutos) até 1,25 vezes a pressão de ensaio (mínimo de 10bar).
Manter durante 30 minutos bombeando de forma contínua ou frequentemente. Durante
este tempo, inspecionar as condutas para detetar eventuais fugas;
Esperar sem bombear um período de 60 minutos, durante a qual as condutas poderão
expandir-se de forma viscoelástica;
-Medir a pressão no final do período.
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No caso do ensaio preliminar ser superado com êxito, prosseguir com o procedimento de
ensaio. Se a pressão caiu mais de 30% da pressão de ensaio, interromper de imediato o
ensaio preliminar e despressurizar a conduta até à pressão atmosférica. Examinar e rever as
condições de ensaio (por ex. influencia da temperatura, fugas). Não retomar o ensaio sem
que tenha decorrido um período de relaxamento de, pelo menos 60 minutos.
Ensaio de purga
Os resultados do ensaio principal não podem ser tidos em conta sem que o volume de ar no
troço a ensaiar seja suficientemente baixo. As etapas seguintes são por isso, também de
grande importância e indispensáveis.
Procedimento:
-Reduzir rapidamente a pressão absoluta restante, medida no final da fase preliminar,
extraindo água do sistema para produzir uma queda compreendida entre os 10% e 15% da
pressão de ensaio;
-Medir com precisão o volume de água extraída Äv;
-Calcular a perda de água admissível Ävmax, com a ajuda da seguinte formula e verificar
que o volume extraído não ultrapassa Ävmax:
Ävmax = 1,2 V. Äp . (1/Ew+D/e.ER)
onde:
Ävmax

é a perda de água admissível, em litros;

V

é o volume do troço a ensaiar, em litros;

Äp
Ew

é a queda de pressão, em kilopascais;
é o módulo de elasticidade da água, em kilopascais;

D

é o diâmetro interior do tubo, em metros;

e

é a espessura da parede do tubo, em metros;

ER é o módulo de elasticidade da flexão transversal da parede do tubo, em kilopascais; 1,2 é
o fator de correção que considera a quantidade de ar restante admissível durante o ensaio
principal.
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Para a interpretação do resultado, é importante utilizar o valor exato de ER correspondente
à temperatura e duração do ensaio. É conveniente medir Äp e Äv com a maior precisão
possível, especialmente para pequenos diâmetros e troços pequenos de ensaio.
Interromper de imediato o ensaio se Äv for superior ao Ävmax, e purgar de novo depois de
despressurizar a conduta até à pressão atmosférica.
Ensaio Principal
O fluxo viscoelástico devido à tensão produzida pela pressão de ensaio interrompe-se para
o ensaio de purga. A queda rápida de pressão conduz a uma contração da tubagem.
Procedimento
-Observar e anotar durante 30 minutos (ensaio principal) o aumento da pressão devido à
contração.
-O ensaio principal é considerado satisfatório se a curva de pressões mostrar uma
tendência crescente e não, em caso algum decrescente, durante esse intervalo de tempo
de 30 minutos, o qual é suficiente para dar uma boa leitura. Uma curva de pressões com
tendência decrescente durante esse intervalo de tempo indicia uma fuga na rede.
Em caso de dúvida, prolongar o ensaio principal até uma duração total de 90 minutos. Neste
caso a queda de pressão limita-se a 25 kPa a partir do valor alcançado na fase de
contração.
Se a pressão cair mais do que 25 kPa, o ensaio não é satisfatório.
Aconselha-se a verificação de todos os acessórios mecânicos e realizar o controlo visual das
uniões soldadas, bem como, a correção de todos os defeitos de instalação detetados
durante o ensaio e repeti-lo sempre que as condições observadas não cumpram com o
descrito nesta especificação.
A realização do ensaio principal só poderá ser realizada seguindo o procedimento
completo, incluindo os 60 minutos de relaxamento que antecede o ensaio preliminar.
3 Características dos Materiais
3.1 Tubagem PVC
Os tubos de PVC a utilizar devem ser de fabrico Nacional de acordo com a norma EN 14011:2009 e recomendações ISO e Normas DIN.
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As tubagens deverão ter obrigatoriamente certificação, sendo a credenciação das
Certificações efetuada por entidades credenciadas para o efeito.
Os tubos são classificados em função da zona de aplicação e da rigidez circunferencial
nominal (SN).
Relativamente à zona de aplicação existem dois códigos para a classificação das
tubagens:
o Zona de aplicação U: correspondente às tubagens destinadas a serem utilizadas em
drenagem e esgoto enterrados no exterior da estrutura do edifício;
o Zona de aplicação UD: correspondente às tubagens destinadas a serem utilizadas em
drenagem e esgoto enterrado na estrutura do edifício e no exterior do edifício.
No que concerne à rigidez circunferencial nominal existem três classes: SN 2; SN 4 e SN 8.
As tubagens da classe de rigidez SN 2 apenas podem ser aplicadas na zona de código de
aplicação U.

Diâmetro
Nominal DN
110
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000

Espessura de parede
SN 2

SN 4

SN 8

emin

em,max

emin

em,max

emin

em,max

3,2
3,9
4,9
6,2
7,9
9,8
12,3
15,7
19,6

3,8
4,5
5,6
7,1
8,9
11
13,8
17,5
21,8

3,2
3,2
4
4,9
6,2
7,7
9,8
12,3
15,4
19,6
24,5

3,8
3,8
4,6
5,6
7,1
8,7
11
13,8
17,2
21,8
27,2

3,2
3,7
4,7
5,9
7,3
9,2
11,7
14,6
18,4
-

3,8
4,3
5,4
6,7
8,3
10,4
13,1
16,3
20,5
-

Os tubos devem ter inscrito, de forma indelével:
 Número da respetiva norma (EN 1401-1:2009);
 Código da zona de aplicação (U ou UD);
 Nome do fabricante e/ou marca comercial;
 Dimensão nominal;
 Espessura mínima de parede ou SDR;
 Material (PVC ou PVC-U);
 Rigidez circunferencial nominal (SN);
 Informação do fabricante;
 Desempenho em clima frio
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As características gerais, físicas, dimensionais e mecânicas da tubagem e dos acessórios
deverão respeitar o prescrito na EN 1401-1:2009. De igual forma, deverão ser seguidos os
requisitos de desempenho apresentados na norma.
Existe a possibilidade de utilização de produção de tubagem e acessórios com material
reprocessável próprio, com material reprocessável externo e com material reciclável. A sua
utilização seguirá o descrito na norma EN 1401-1:2009.
Os tubos a aplicar deverão ser da classe SN4 do tipo FERSIL ou “equivalente”.
3.2 Tubos e acessórios de ferro fundido dúctil para escoamentos em pressão (PEAD)
Os tubos em ferro dúctil de embocamento serão fabricados por centrifugação em
conformidade com as normas ISO 2531:2009 e EN 545:2010.
CLASSES DE PRESSÃO
Os tubos e acessórios serão propostos numa classe de pressão segundo as normas ISO
2531:2009 e EN 545:2010.
Para cada diâmetro, a classe de pressão deverá ser conforme à classe preferencial
especificada pelas ditas normas:
os tubos de DN 60 a 300 [mm]: Classe 40, que permite 40 bar de PFA (pressão de
funcionamento admissível = pressão máxima admissível sem golpe de aríete).
PFA (pressão de
funcionamento admissível = pressão máxima admissível sem golpe de aríete).
A espessura de parede dos tubos definida pelas normas ISO 2531:2009 e EN 545: 2010 será
controlada na fábrica do produtor de modo a garantir a conformidade a estas normas.
Para assegurar e atestar esta conformidade, o produtor deverá estar equipado com
equipamento industrial específico de controlo que permita determinar e controlar a
espessura do tubo num ponto.
CONFORMIDADE COM AS PRESSÕES ADMISSÍVEIS E TESTES
A Pressão de Funcionamento Admissível PFA (a PFA é a pressão admissível contínua
suportada pelo tubo) será de:
40 [bar] para os tubos de DN 60 a 300 [mm]
30 [bar] para os tubos de DN 350 a 600 [mm]
A Pressão Máxima Admissível PMA (a PMA é a pressão admissível com golpe de ariete) será
igual à PFA*1,2 (ou seja, por exemplo, 48 [bar] para DN 300 [mm]) ;
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A Pressão de Ensaio Admissível PEA (a PEA é a pressão de ensaio admissível no local) será
igual à PMA+5 [bar], (ou seja, por exemplo, 53 [bar] para DN 300 [mm]).
Os tubos deverão ser testados na fábrica, durante o processo de produção, por meio de um
teste de pressão hidráulica à PFA, (ou seja, por exemplo, 40 [bar] para DN 300).
Para que o DONO DE OBRA possa ter a garantia de que o sistema constituído pelos tubos,
juntas e acessórios apresentam um comportamento satisfatório aquando de um eventual
golpe de ariete, todos os ensaios-tipo específicos estipulados no Quadro 11 da norma EN545:
2010 terão de ser cumpridos e comprovados com a apresentação de certificado emitido
por entidade terceira acreditada na Europa.
RIGIDEZ DIAMETRAL
A rigidez diametral mínima dos tubos deve estar conforme à tabela C.1 da EN545: 2010 de
modo a assegurar-se o desempenho seguro em face das alturas de recobrimento
mantendo-se a ovalização dentro dos limites impostos pela tabela mencionada.
REVESTIMENTO INTERIOR
Os tubos serão revestidos interiormente por uma argamassa de cimento resistente aos
sulfatos aplicada por centrifugação, em conformidade com as normas ISO 4179:2005 e EN
545:2010.
Devem ser tomadas precauções para manter a aderência das camadas de revestimento às
tubagens de modo a não serem ultrapassados os limites de fissuração e descolagem
definidos no artigo 4.5.3.3 da norma EN545: 2010.
Os acessórios serão revestidos interiormente com uma proteção a partir de um tratamento
químico da sua superfície à base de fosfato de zinco, seguido de um revestimento de epoxi
aplicado por banho fluidizado (processo electrolítico), segundo a norma EN 14901:2006, com
uma espessura mínima de 70 mícron. Nos casos de terrenos considerados agressivos, de
reduzida resistividade e/ou fraca qualidade dos solos, poderá vir a ser exigida a aplicação
de acessórios com revestimento de epóxi com camada mínima superior a 250 mícron.
Todos os revestimentos interiores que ficarão em contacto com água potável devem ser
homologados através de certificado comprovativo da sua aptidão para o contacto com
água potável, emitido por uma autoridade sanitária competente de um país que possua
regulamentação específica para este efeito (nomeadamente Reino Unido, Alemanha,
França, Holanda).
REVESTIMENTO EXTERIOR
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Os tubos deverão ser revestidos exteriormente com 400 [g/m2] de liga de zinco-alumínio
(85%Zn/15%Al) em conformidade com as normas ISO2531: 2009 e EN545: 2010. O teor mínimo
do revestimento exterior deverá ser de 400 g/m2, não sendo aceite a pintura de zinco
(exceto em pequenas superfícies, no caso de retoques).
Para provar a conformidade com os 400 g/m2 de zinco-alumínio especificados nas normas,
o produtor deverá fornecer os resultados do controlo em fábrica do teor de deposição da
liga de zinco-alumínio projetada sobre o tubo, em conformidade com a norma EN545: 2010.
O dono da obra reserva-se ainda o direito de poder recolher aleatoriamente em obra
amostras do tubo de forma a poder realizar análises químicas, ou outras, de verificação.
Como complemento, será aplicada sobre o revestimento de zinco-alumínio uma camada
de tinta epoxídica de cor azul, em conformidade com a norma EN 545: 2010. A espessura
desta camada de tinta epoxídica terá um valor médio mínimo de 70 mícron.
Os acessórios serão revestidos exteriormente com uma proteção a partir de um tratamento
químico da sua superfície à base de fosfato de zinco, seguido de um revestimento de epóxi
aplicado por banho fluidizado (processo electrolítico), segundo a norma EN 14901:2006, com
uma espessura mínima de 70 mícron. Nos casos de terrenos considerados agressivos, de
reduzida resistividade e/ou fraca qualidade dos solos, poderá vir a ser exigida a aplicação
de acessórios com revestimento de epóxi com camada mínima superior a 250 mícron.
SOLOS ESPECÍFICOS
Nos casos de tubagens enterradas em solos em que se reconheça uma resistividade [Ω.cm]
inferior aos limites indicados na norma (Anexo D) é admissível o reforço do revestimento
acima especificado, com manga de polietileno, onde aplicável, ou, nos casos severos, com
revestimento exterior em poliuretano (EN 15189:2007 com uma espessura mínima de 700
mícron).
Neste ultimo caso, os acessórios serão revestidos com epóxi segundo a norma EN 14901:2006,
com uma espessura mínima de 250 mícron.
Para averiguar a adequada compatibilidade entre o revestimento da tubagem e os solos
envolventes, o adjudicatário conjuntamente com o fornecedor dos tubos, deverá efetuar
um estudo de resistividade dos solos e entregar o referido relatório a fim de se averiguar o
grau de agressividade dos mesmos registado ao longo do traçado, e da eventual
necessidade de proteção externa suplementar da tubagem.
Para garantir o máximo de longevidade, o revestimento exterior da tubagem poderá variar
de acordo com as informações constantes do seguinte Quadro:
JUNTA E RODELA DE JUNTA EM ELASTÓMERO
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Os tubos serão tubos de embocamento e junta automática.
Para assegurar a estanquidade entre os tubos, os acessórios e as válvulas, a totalidade
destes produtos, para a totalidade dos diâmetros, serão fabricados pelo mesmo produtor e,
como tal, não poderão ser subcontratados a outros produtores.
Com o propósito de permitir otimizar o traçado e poupar acessórios de diâmetros grandes, o
desvio angular permitido pelas juntas deverá ser suficiente para realizar curvas de raio
grande: as juntas de embocar dos tubos deverão permitir um desvio angular que seja pelo
menos igual ao exigido nas normas ISO 2531:2009 e EN 545:2010.
Os valores de desvio angular serão tomados em conta segundo a seguinte lista preferencial:
5 graus para os tubos de diâmetro inferior ou igual a 300 mm;
4 graus para os tubos de diâmetro 350 a 1200 mm;
As rodelas de junta serão fabricadas em elastómero, com homologação segundo
regulamentação alimentar europeia, de acordo com o ponto 1.8 adiante, e em
conformidade com as normas EN 681-1:2005, ISO 4633:2002 e EN545: 2010. Serão fornecidas
pelo mesmo produtor de tubos, acessórios e válvulas, de modo a garantir a estanqueidade
de todo o sistema (de tubos e acessórios).
Neste âmbito, é obrigatória a apresentação do certificado comprovando que os respetivos
vedantes/elastómeros são fabricados em conformidade com a EN 681-1:2005.
QUALIDADE E CERTIFICADOS
Os tubos e acessórios em ferro dúctil deverão estar em conformidade com as normas ISO
2531:2009 e EN 545:2010.
Esta conformidade será atestada por certificados emitidos por entidades certificadoras,
reconhecidos como terceiras partes; o organismo de certificação deverá ser acreditado por
um membro de EA (European co-operation for Accreditation).O conjunto dos seus membros
encontra-se
definido
no
sítio
http://www.europeanaccreditation.org/content/ea/members.htm
Terá de ser fornecido um certificado ISO 9001 do produtor, cujo âmbito incluirá a conceção,
a produção e a comercialização do conjunto dos produtos propostos pelo produtor.
CONFORMIDADE SANITÁRIA – AMBIENTE
Considerando o Regulamento da União Europeia nº 305/2011, de 9 de Março, que
estabelece as condições harmonizadas para a comercialização dos produtos de
construção e que revoga a Diretiva nº89/106/CEE, as obras de construção têm que ser
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realizadas de modo a não causarem, durante o seu ciclo de vida, danos à saúde e à
segurança e os materiais não podem libertar substâncias perigosas na água potável.
Em sintonia com o referido documento, deverão ser fornecidos certificados que assegurem a
inocuidade dos produtos propostos relativamente à libertação de substâncias perigosas na
água potável ou de substâncias que tenham qualquer outro efeito negativo na água
potável (argamassa de cimento, anel de junta, massa de junta, outros revestimentos, etc.),
nomeadamente, fichas de segurança e certificados de alimentaridade de todos os
componentes dos produtos apresentados na proposta.
Os testes deverão ser realizados segundo as regulamentações sanitárias em vigor na Europa.
O produtor deverá fornecer um certificado emitido por um organismo de certificação
independente e reconhecido a nível internacional (WRAS ou equivalente).
O produtor deverá fornecer um certificado ISO 14001, que ateste a implementação de um
sistema de gestão ambiental e o respetivo controlo.
IDIOMA
A totalidade dos certificados e demais documentação deverá ser entregue em Português.
3.3. - TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD)
NOTA: NÃO SERÃO ADMITIDOS QUAISQUER PRODUTOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
FABRICADOS PELO GRUPO POLITEJO
- Constituição
Os tubos de polietileno de alta densidade deverão obedecer às características indicadas
na Norma DIN 8075 - Parte 2.
A matéria prima utilizada na fabricação dos tubos, bem como os tubos deverão obedecer
ainda ao especificado na Norma DIN, ISO e/ou ASTM aplicáveis, ou por outras que a
Fiscalização julgue equivalentes.
- Formas, dimensões e tolerâncias
As dimensões deverão respeitar o especificado na Norma DIN 8074 - Parte 2. As tolerâncias
serão também as indicadas na mesma Norma.
- Tipo de ligações e juntas
Salvo indicação em contrário do Caderno de Encargos, as ligações dos tubos e acessórios
serão:
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a) - Soldadas ("butt-fusion")
b) - Flangeadas
A soldadura dos tubos deverá ser efetuada em conformidade com a Norma DIN 16932.
- Identificação dos tubos
Cada tubo deverá conter as seguintes indicações:
- Nome ou marca do fabricante
- Tipo de material
- Dimensões e pressão nominais
- Controlo do fabrico
Será sempre garantido o acesso do Dono da Obra ou de um representante por este
designado às instalações de fabrico, de molde a certificar-se que os tubos são fabricados
de acordo com esta Cláusula Técnica Especial.
Esta Fiscalização poderá ser dispensada se o fabricante estiver sujeito a um permanente
controlo da produção de um laboratório oficial.
- Características gerais de qualidade
Os tubos deverão satisfazer os seguintes requisitos gerais:
a)Estarem homologados pelo LNEC;
b)Ter dimensões e tolerâncias de acordo com o nº. 2 desta Cláusula Técnica Especial;
c)Serem retilíneos ou enrolados, de aspeto liso, forma regular, arestas vivas, isentos de fissuras,
chochos e outras irregularidades;
d)Apresentar as extremidades normais ao eixo longitudinal do tubo e sem danos que
impeçam, no entender da Fiscalização, a realização de juntas satisfatórias.
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