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MEMÓRIA DESCRITIVA 

 

 

 

 

 

1. GENERALIDADES 

 

 

 

O presente Projecto de Execução refere-se a uma parte individualizada 

do designado PAR-014 relativamente ás intervenções previstas para o 

Concelho de Ílhavo - Águas Residuais no âmbito do Lote 2, em particular na 

Zona das Agras em S. Salvador. 

Trata-se da construção em simultâneo das redes de drenagem de águas 

residuais e pluviais tanto na Rua das Agras como na Travessa das Agras. 

Caberá á AdRA a construção das redes de drenagem de águas residuais 

e á Câmara Municipal de Ilhavo as redes de drenagem de águas pluviais, nos 

referidos arruamentos. 

Será aproveitada a oportunidade par se proceder á correção geral dos 

traçados dos arruamentos, tendo em consideração as condicionantes locais. 

As soluções apresentadas neste projecto correspondem à solução base 

do Estudo Prévio, que prevê a ligação das redes propostas a redes separativas 

já existentes. 
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2. ÁGUAS RESIDUAIS 

 

2.1. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA DE DRENAGEM 

 

As redes de drenagem de águas residuais das Agras, na sua conceção 

geral, trata-se de uma extensão de coletores gravíticos das redes de Ilhavo, 

nos arruamentos em causa. 

Estes troços correspondem a troços de cabeceira de redes sem qualquer 

contribuição de montante. 

 

 

2.2. DIMENSIONAMENTO 

 

2.2.1. POPULAÇÂO   

  

Os dados de base apresentados neste projecto correspondem aos 

aprovados na sequência da entrega do Estudo prévio, que foram calculados 

com base nos consumos registados em cada sistema de abastecimento 

existente no concelho, entre 2006 a 2009. 

Sintetiza-se no Quadro 2.1 as populações abrangidas pelo sistema de 

abastecimento de água que será abrangido pelas referidas rede de drenagem, 

e no Quadro 2.2 apresenta-se a população a servir por cada uma das 

intervenções doR14. 

QUADRO 2.1 

Dados de base - População residente e flutuante 

SISTEMA POPULAÇÃO RESIDENTE 
(hab.) 

POPULAÇÃO FLUTUANTE EM 4 MESES 
(hab.) 

Lagoa/Ílhavo 11 557 3 438 
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QUADRO 2.2 

População a servir por intervenção 

DESIGNAÇÃO 
DA INTERVENÇÃO 

POPULAÇÃO RESIDENTE 
(hab.) 

POPULAÇÃO FLUTUANTE EM 4 MESES 
(hab.) 

Bairro dos Pescadores 199 60 

Rua João Carlos Gomes 67 20 

Rua do Alqueidão 563 169 

Rua da Agras 99 30 

 

 

 

2.2.2. CAPITAÇÃO 

 

A capitação utilizada foi calculada no âmbito da Nota Técnica/Estudo 

Prévio, tendo-se adoptado para a área abrangida por estas redes a capitação 

apresentada no Quadro 2.2. 

QUADRO 2.3 

Capitações propostas para a população residente e flutuante (l/hab./dia) 

CAPITAÇÃO NO CONSUMIDOR 
(l/hab/dia)  SISTEMA 

Água Esgotos (*) 

Lagoa / Ílhavo 145,6 116,5 

(*) Considerando um coeficiente de redução de 0,8 
 

Considerou-se que a capitação da população flutuante residencial é 

idêntica à capitação da população residente. 
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2.2.3. CAUDAIS DOMÉSTICOS 

 

 - Caudais 

 

O caudal médio anual produzido resulta do produto da capitação de 

águas residuais pela população: 

 

Qmd = (Pop. Residente × Cap. Pop. Residente + Fact. Simultan. × Pop. 

Flutuante × Cap. Pop. Flutuante) × 0,8 

tendo-se adoptado para as zonas de intervenção: 

- Número de dias em que a População Flutuante está presente: 120 dias; 

- Factor de simultaneidade de permanência da População Flutuante: 1. 

 

 - Caudal de infiltração 

 

No presente projecto considerou-se a existência de caudais de 

infiltração. Os caudais de infiltração são função da relação entre as 

profundidades do nível freático e da extensão e cota de implantação dos 

colectores, dos valores da precipitação, da permeabilidade do terreno, do tipo 

de juntas utilizadas e do estado geral das canalizações. São o primeiro e os 

últimos destes factores, aqueles que poderão influenciar mais decisivamente os 

valores de caudais a adoptar nas diferentes situações de projecto. 

O caudal de infiltração a considerar teve como base o estipulado no nº 4 

b) do Artº 126 do Decreto Regulamentar n.º 23/95, e, tendo em conta os 

elevados níveis freáticos que se verificam em todo concelho, adoptou-se o 

valor de 2 m3/dia/km de colector e por centímetro de diâmetro do mesmo. 
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 - Caudal de ponta 

 

O caudal de ponta, de acordo com a legislação vigente, é determinado 

com recurso à seguinte expressão: 

Qp = Fp (Presidente × Cap Esg. + Pflutuante × Cap Esg. × Fsimult + Qinfilt.) 

em que: 

Qp-Caudal de ponta 

Fpmensal-Factor de ponta que é dado por: 

  Fp = 1,5 + p

60

 

  sendo p a população servida (Pop. Residente + Fact. Simultan. × 

Pop. Flutuante) e Fsimult - Factor de simultaneidade 

 

Considerar-se-á para efeitos de cálculos de dimensionamento dos 

colectores que o caudal de ponta mínimo é igual a 1 l/s. 

 

- População…………………………………………………………………… 130 hab 

- Capitação………………..…………………………………………….. 150 l/hab.dia 

- Coeficiente de afluência…………………………………………………           0,80 

- Fator de ponta instântaneo…………………...…………………..…………… 6,76 

- Caudal ponta………………………….……………………………………… 1,22 l/s 

- Diâmetro da tubagem…………………………………………………… D 200 mm 

- Inclinação mínima no troço mais desfavorável…………………..………… 0,4 % 

- Máxima capacidade de vazão para a inclinação mínima……………..   12,00 l/s 
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3. ÁGUAS PLUVIAIS 

 

 

3.1. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA DE DRENAGEM 

 

 A drenagem de águas pluviais tem em consideração a topografia dos 

arruamentos e a orografia das zonas envolventes. 

Para tal a drenagem superficial terá por base a definição das bacias 

drenantes. 

 Assim, face às condições de descarga de jusante apenas se definiu 

uma bacia drenante para a rede da R. Cimo de Vila, tendo em consideração as 

condições hidráulicas de receção da mesma. 

 

 

3.2. CAUDAIS PLUVIAIS 

 

O cálculo dos caudais pluviais a drenar pressupõe a determinação da 

intensidade de precipitação, que depende do período de retorno e do tempo de 

concentração. 

Para efeitos de dimensionamento e de acordo com o Decreto Regulamentar 

23/95 adoptou-se um período de retorno de 5 anos e um tempo de 

concentração mínimo de 10 minutos (tempo de duração da chuvada). 

Considerando as curvas intensidade/duração/frequência (I/D/F) 

representativas da região pluviométrica A do Anexo III do Decreto 

Regulamentar 23/95, onde se insere o Concelho de Ílhavo; vem: 

 

i = 259,26t- 0,562 mm/hora 

onde: 

i - intensidade de precipitação (mm/hora); 

t - tempo de duração da chuvada (minutos), 
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tem-se, então, para t = 10 minutos, i = 71,08 mm/hora. 

 

O caudal de dimensionamento para a precipitação calculada 

anteriormente obtém-se a partir da seguinte expressão: 

 

Q = c i A (método racional) 

onde: 

 

c - coeficiente de escoamento; 

A - área drenada (m2). 

 
O coeficiente de escoamento é variável em função da ocupação do solo, 

tendo-se considerado 0,6 nas zonas urbanizadas com edifícios (1/2 pisos) e de 

0,3 nas zonas urbanizadas com edificações unifamiliares com zonas 

ajardinadas anexas. 

 

- Área contribuinte……………………………………………..   6,00 ha 

- Coeficiente médio……………………………………………       0,3 

- Caudal……………………………………………………………   275  l/s 

- 2 x D 315 mm………………………………………………………280 l/s 
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4. CRITÉRIOS DE CONCEÇÃO E DIMENSIONAMENTO 

 
Neste capítulo procede-se à definição dos critérios gerais que serviram de 

base de dimensionamento do conjunto de obras constituintes dos sistemas de 

drenagem a projectar. 

 

 
4.1 - COLETORES GRAVITICOS 

 

- Condições gerais 

 

O traçado dos colectores em planta foi seleccionado tendo em conta a 

minimização de interferências com as várias infra-estruturas presentes no 

subsolo. 

A identificação das várias infra-estruturas foi efectuada através de um 

levantamento topográfico, e do cadastro das concessionárias com infra-

estruturas mais condicionantes (abastecimento de água - 

- AdRA e gás - Lusitaniagas). Pelo facto dos Cadastros de Electricidade e 

Telecomunicações não identificarem a sua localização exacta e pela sua 

versatilidade na execução de desvios temporários, considerou-se que estas 

infra-estruturas não seriam condicionantes das obras a executar. 

Note-se que se verificaram algumas incompatibilidades no confronto da 

topografia com os cadastros fornecidos pela AdRA e Lusitaniagás, sobretudo 

por diferenças de localização de caixas. 
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Colectores de águas residuais domésticas 

 

- O traçado dos colectores proposto será implantado de modo geral 

próximo do eixo das vias, sempre que as infra-estruturas existentes o 

permitirem. Ficarão situados no plano inferior ao das condutas de distribuição 

de água, de modo a evitar possíveis contaminações, e sempre que for possível 

num plano inferior ao dos colectores pluviais de modo a se evitarem 

contaminações e permitir a passagem de ramais: 

 

- Diâmetro nominal mínimo: o diâmetro nominal mínimo admitido nas 

águas residuais é de 200 mm; 

- Inclinações: as inclinações dos colectores não deverão ser, em princípio, 

nem superiores a 15% nem inferiores a 0,4%; 

- Velocidades: para assegurar o perfeito funcionamento dos órgãos de 

transporte de águas residuais domésticas as velocidades de escoamento 

deverão ser limitadas. Assim, a velocidade mínima de escoamento será de 0,6 

m/s de acordo com o Artigo 133º do Decreto Regulamentar nº 23/95. 

Relativamente à velocidade máxima, esta está limitada a 3,0 m/s para o caudal 

do ano horizonte de projecto; 

- Altura da lâmina líquida: a altura máxima da lâmina líquida nos 

colectores de águas residuais domésticas para a situação de caudal de ponta 

no ano horizonte de projecto não deverá ultrapassar os seguintes limites: 

- Em colectores de diâmetro nominal inferior ou igual a 500 mm, o limite é de 

50% da sua altura. 

- Em colectores de diâmetro nominal superior a 500 mm, o limite é de 75% da 

sua altura 
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 Os limites preconizados para a altura da lâmina líquida garantem 

condições adequadas de ventilação dos colectores que, em conjunto com o 

estabelecimento de velocidades de escoamento adequadas e outras 

disposições construtivas, permitirão o controlo da septicidade; 

- Ramais de ligação: os ramais de ligação têm como objectivo assegurar a 

condução das águas residuais domésticas, desde as câmaras de ramal até a 

rede pública. 

 

Colectores de águas pluviais 

- O traçado dos colectores proposto será implantado de modo geral 

próximo do eixo das vias, sempre que as infra-estruturas existentes o 

permitirem. Ficarão situados no plano inferior ao das condutas de distribuição 

de água, de modo a evitar possíveis contaminações, e sempre que for possível 

a uma cota superior aos colectores de águas residuais: No entanto em alguns 

troços consideram-se ramais pluviais longitudinais duplos laterais pelas bermas 

devido a condicionantes técnicas. 

- Diâmetro nominal mínimo: o diâmetro nominal mínimo admitido nas 

águas pluviais na rede geral é de 300 mm, e nos ramais D 200mm. 

- Inclinações: as inclinações dos colectores não deverão ser, em princípio, 

nem superiores a 15% nem inferiores a 0,3%; 

- Velocidades: para assegurar o perfeito funcionamento dos órgãos de 

transporte de água pluviais as velocidades de escoamento deverão ser 

limitadas. Assim, a velocidade mínima de escoamento será de 0,9 m/s de 

acordo com o Artigo 133º do Decreto Regulamentar nº 23/95. Relativamente à 

velocidade máxima, esta está limitada a 5,0 m/s para o caudal de ponta de 

cheia; 

- Altura da lâmina líquida: A altura da lâmina líquida para a velocidade 

máxima referida na alínea anterior deverá ser igual à altura total do colector. 
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Para ambos os colectores de águas residuais e pluviais 

 

- Câmaras de Visita: As câmaras de visita destinam-se fundamentalmente 

a facilitar o acesso aos colectores para inspecção e operação de manutenção, 

e é obrigatória a sua implantação nas cabeceiras dos colectores; nas junções 

de colectores; nos pontos de mudança de direcção, declive e de diâmetros dos 

colectores; e nos alinhamentos rectos, de forma a que o afastamento máximo 

entre câmaras de visita consecutivas, não ultrapasse 60 m;  

- Recobrimento mínimo: o recobrimento mínimo dos colectores, medido 

entre o seu extradorso e o pavimento da via pública, será de 1,00m ( e =0,80m 

em ramais nas bermas). Este valor poderá ser aumentado sempre que as 

solicitações devidas ao trânsito o exijam. Para recobrimentos inferiores a este 

valor, em situações como sejam travessias sob rios ou ribeiras ou outros casos 

excepcionais, os colectores serão protegidos por envolvimento em betão; 

- Assentamento dos colectores: As condições de assentamento dos 

colectores são função das características do terreno, nível freático, altura de 

recobrimento, etc. Cada situação implica a adopção de uma solução técnica 

específica conforme se indica no desenho tipo; 

 As larguras das valas de assentamento variam de acordo com a altura 

média à soleira do colector. Para alturas inferiores a 3,00 m, a largura das 

valas de assentamento deve ter a dimensão mínima dada pelas expressões: 

. Lv = DN+0,50, para o diâmetro nominal DN≤ 500 mm; 

. Lv = DN+0,70, para o diâmetro nominal DN> 500 mm, 

 em que Lv é a largura de vala em m. 

- Material da tubagem: os colectores de águas residuais e pluviais, serão de PP 

corrugado, próprio para saneamento, da classe de rigidez SN8, dentro da gama 

de diâmetros nominais existentes; 
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4.2 - DIMENSIONAMENTO 

 

 

No capítulo anterior referiram-se as bases gerais de dimensionamento 

das áreas de intervenção, sendo agora apresentado o dimensionamento da 

cada área de intervenção. 

No Estudo Prévio que antecedeu este Projecto foram definidas 

exactamente as áreas de intervenção, no entanto, como todas as redes a 

executar irão ligar a colectores existentes, foi necessário proceder à 

caracterização destas caixas. 

 

 

d) RUA E TRAVESSA DAS AGRAS 

 

 Nesta intervenção está prevista a execução de uma rede drenagem de 

águas residuais e pluviais, dado que a Câmara Municipal prevê efectuar obras 

de beneficiação geral do pavimento. 

 A rede de drenagem pluvial proposta irá ligar ao colector existente em 

2xPVC DN315 na Rua Cimo da Vila, sendo distribuída pelos dois coletores 

pluvais existentes nos passeios da referida rua como forme de ser redistribuído 

o caudal afluentes. 

 

Para o dimensionamento dos colectores considerou-se a fórmula de 

Manning-Strickler. 

Esta fórmula relaciona o caudal com as características geométricas da secção 

de vazão, rugosidade da tubagem e ainda a perda de carga unitária, e é 

representada por: 
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em que: 

Q - Caudal (m3/s) 

K - Coeficiente de Strickler = 125 m1/3/s 

S- Área líquida (m2) 

 

 

 

 

4.3 - DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS 

 

 
Pelo facto dos cadastros de Electricidade e Telecomunicações não 

identificarem a sua localização exacta e pela sua versatilidade na execução de 

desvios temporários, considerou-se que estas infra-estruturas não seriam tão 

condicionantes como as referidas anteriormente.   

Note-se que se verificam algumas incompatibilidades no confronto da 

topografia com os cadastros fornecidos pela AdRA e Lusitaniagás, sobretudo 

por diferenças de localização de caixas, que deverão ser esclarecidas na fase 

inicial dos trabalhos através de sondagens específicas nas zonas de 

intervenção. 
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4.3.1 - TUBAGENS 

 
A tubagem dos colectores gravíticos e dos ramais será em PP corrugado 

do tipo estruturado, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior 

corrugada, de rigidez anelar SN8 devendo cumprir a norma EN-13476 e ter o 

certificado de produto reconhecido no território nacional. 

As condutas de abastecimento de água a utilizar nos desvios definitivos 

serão em PEAD; PN10; MRS/PE 100. 

 
4.3.2 - ASSENTAMENTO DE TUBAGENS 

 

O assentamento dos colectores de águas deverá ser executado de 

acordo como especificado no desenho tipo respetivo. 

O assentamento dos colectores deve ser feito de modo a assegurar-se a 

perfeita estabilidade das tubagens, através da regularização do fundo das 

valas, e o enchimento da vala deverá realizar-se cuidadosamente, de acordo 

com o especificado. A compactação do material de aterro deve ser feito de 

modo a não danificar os colectores e a garantir a estabilidade dos pavimentos, 

e deverá ser devidamente comparada com ensaios específicos. 

Para os colectores gravíticos, como regra, o recobrimento mínimo 

admitido foi de 1,20 m sobre o extradorso da tubagem. 

Quando o recobrimento das tubagens for inferior a 1,00 m ou superior a 

4,00 m, estes deverão ser protegidos contra a rotura por compressão diametral, 

e o enchimento das valas deverá realizar-se cuidadosamente. 

Em valas comuns com condutas paralelas (domésticas e pluviais), a 

distância horizontal entre tubagem será de 0,5 m, efectuando-se na rede de 

águas residuais um desvio angular de 2º nos tubo a montante e a jusante das 

caixas de visita, de modo a evitar a colisão com a caixa de visita das águas 

pluviais. 
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4.3.3 - CAIXAS DE VISITA 

 
Sempre que necessário, serão implantadas caixas de visita com fundos 

pré-fabricados, onde existam mudanças de direcção e de modo a não se 

ultrapassar um comprimento de colector de cerca de 60 m. 

A cobertura da caixa de visita será plana sempre que a altura desta for 

inferior a 1,40 m, sendo nos restantes casos tronco-cónica excêntrica. Quando 

instaladas em terrenos privados/a corta mato, deverão ser implantadas nos 

extremos dos mesmos, ficando salientes do terreno no mínimo 0,5 m. 

As câmaras de visita deverão satisfazer o que se encontra especificado 

nas normas portuguesas NP-881, NP-882 e NP-883. 

Quando existem desníveis superiores a mais de 0,50m de coletores 

afluentes ás caixas de vista serão previstos dispositivos de queda guiada par 

os coletores a níveis superiores, conforme pormenor. 

 

 

4.3.4 - CAIXAS DE RAMAIS 

 

As caixas de ramais serão instaladas em todos os edifícios a indicar pelo 

Dono de Obra ou Fiscalização. 

Estas caixas a executar de acordo com o desenho tipo da Entidade Gestora 

(AdRA), serão implantadas em bermas ou passeios e serão ligadas à rede 

através de uma forquilha ou directamente às caixas de visita. 
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4.3.5 - SUMIDOUROS E SARJETAS 

 

Para a captação das águas pluviais utilizar-se-ão na generalidade 

sumidouros, no entanto sempre que se mostre mais adequado utilizar-se-ão 

sarjetas. 

A tampa sumidoura e aro serão em ferro fundido C250. 

As sarjetas e os sumidouros a instalar deverão ter sempre câmara de 

retenção de areias, no entanto, se o dono de obra o entender puderá em 

circunstância especial optar por instalar os referidos dispositivos sem câmara 

de retenção. 

 

 

4.3.6 - SERVIÇOS AFETADOS 

 

Como referido anteriormente, no inicio da obra, o Empreiteiro terá que 

efectuar uma campanha exaustiva de sondagens que identificará todas as 

infra-estruturas e obstáculos existentes no subsolo tendo como objectivo a 

validação do traçado proposto no âmbito deste projecto. Este trabalho deverá 

ser acompanhado por representantes das concessionárias. 

O traçado das redes tenta seguir o espaço canal da rede unitária 

existente, no caso de ela existir, o que não acontece na zona das Agras, pois 

não existe nenhuma rede. 

O traçado das redes de drenagem foi ainda efectuado de forma a evitar 

qualquer tipo de interferência com a rede de gás, optando-se se necessário 

pelo desvio da rede de abastecimento de água quando o espaço entre estas 

duas não era suficiente para a sua implantação. No âmbito deste projecto e 

com base no cadastro das concessionárias, não foi identificada qualquer das 

situações referida. 
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 No entanto foram estimados eventuais desvios definitivos da rede de 

abastecimento de água para prevenir eventuais situações imprevisíveis. 

Considera-se que os desvios temporários das infra-estruturas existentes 

no subsolo se encontram repercutidos no preço global da obra. 

 

 
4.3.7 - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

 
Neste capítulo definem-se os critérios gerais que servem de base para a 

medição de todos os trabalhos efectivamente executados. Os critérios de 

medição classificam e dividem os diversos trabalhos em função da sua 

natureza conforme a seguir se descreve. Os valores obtidos são os indicados 

nos Mapas de Medições e de Quantidades de trabalho. 

Relativamente a cada tipo de trabalho, os critérios de medição 

estabelecem: 

a) a forma como cada tipo de trabalho é dividido e agrupado em 

diferentes classes; 

b) as unidades de medição em que são expressas as quantidades de 

trabalho realizado (por exemplo, m - metro linear, m² - metro quadrado, 

m³ - metro cúbico, un - unidade, etc.); 

c) os métodos de medição, para efeitos de avaliação do progresso e/ou 

quantidade de trabalho. 

 
Excepto se estipulado diferentemente neste documento, todas as 

medições serão calculadas tendo como base os desenhos, aumento ou 

diminuição de volume, desperdício, etc., nem escavações suplementares, que 

não tenham sido previamente aprovadas/autorizadas pelo Dono de 

Obra/Fiscalização. 

 

 



REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS DAS AGRAS 

MEMÓRIA DESCRITIVA 

18 

 

 

 

 

Na generalidade, mesmo quando não explicitamente indicado no texto 

do Mapa de Quantidade de Trabalhos, consideram-se incluídos nos preços 

unitários indicados, os fornecimentos de mão-de-obra e materiais e respectivas 

aplicações, os materiais auxiliares e complementares da aplicação, as 

ferramentas, e quando for casa disso, as preparações de superfícies, os 

elementos de fixação etc., e tudo o mais que for necessário à boa execução, 

segundo o uso corrente e as boas regras da arte. 

Os preços unitários incluem todos os custos necessários à completa 

execução dos Trabalhos, abrangendo os Trabalhos preparatórios e/ou 

acessórios preliminares, aprovisionamento, lucros, despesas fixas, transporte, 

construção, ensaios, etc, e os custos de Estudos e Projectos Construtivos e de 

Licenciamento. 

 

 

5. - CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

5.1. -MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTALEIRO 

 
Engloba todos os encargos com os fornecimentos e trabalhos do 

Empreiteiro, necessários à mobilização e desmobilização de equipamentos, 

instalações e pessoal do estaleiro e escritórios necessários à realização dos 

principais trabalhos do contrato. 

Os preços têm um carácter global e incluem todos os encargos de 

montagens e desmontagens. 
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5.2 - MANUTENÇÃO DE ESTALEIRO 

 
Engloba todos e quaisquer custos de manutenção do estaleiro desde o 

início da sua montagem até ao final da sua desmontagem, inclusive, se 

aplicável o pagamento aos concessionários, alugueres e servidões. 

 

5.3 - LEVANTAMENTO DE PAVIMENTOS 

 
O levantamento do pavimento engloba o arranque e a remoção para 

descarga final licenciada dos produtos sobrantes. No preço unitário do 

levantamento do pavimento, para além do referido anteriormente, dever-se-á 

considerar ainda a demolição de bermas e valetas; remoção, transporte para 

estaleiro de rails e sinalização vertical. 

Os materiais do pavimento removidos na altura da escavação, tais como, 

por exemplo, cubos de basalto e calcários, lancis, mosaicos e paralelepípedos, 

deverão ser reaplicados, pelo que competirá ao Empreiteiro a sua guarda, 

conservação e transporte. Será da sua conta a reposição do material 

eventualmente extraviado. 

Considera-se incluído no preço o cumprimento de todas as exigências 

legais relativas à gestão dos resíduos, nomeadamente o transporte e 

deposição dos resíduos contendo betuminosos por entidades licenciadas para 

o seu transporte e recepção, segundo a legislação em vigor. 

Para efeitos de medição da última de pavimento considerar-se-á uma 

sobrelargura para cada lado, em relação à vala tipo de 0,10 m da camada de 

regularização betuminosa em binder, bom com na camada de base fundação 

do pavimento em tout-venant. As medições de arranque de pavimentos serão 

efectuadas em m², de acordo com mapa de medições. 
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5.4 - MOVIMENTO DE TERRAS 

 
O movimento de terras engloba a escavação e aterro das valas e a 

remoção para descarga final licenciada de todos os produtos sobrantes da 

escavação. 

A escavação para abertura da vala é efectuada por processos manuais ou 

mecânicos, incluindo baldeação, entivação e drenagem/bombagem de água 

quando necessário. Será da conta do Empreiteiro a condução a depósito 

provisório e posteriormente aos locais de aplicação, da terra a reutilizar no 

aterro das valas. 

 
Para efeito de medições do volume de escavação e aterro consideraram-

se as larguras de valas definidas nos mapas de medição apresentados em 

anexo, de forma a cumprir-se as disposições regulamentares mínimas. 

 

 A espessura do pavimento será variável em função do tipo de pavimento 

existente.  

 

a) A largura das valas, o assentamento das tubagens e o aterro das valas, 

deverão obedecer ao Decreto Regulamentar nº 23/95 de 23 de Agosto - 

Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água 

e Drenagem de Águas Residuais (art. 26º, art. 27º, art. 28, art. 137, art. 138); 

b) As larguras das valas referem-se a distâncias úteis, entre entivações, se 

existirem; 

c) Para efeitos de medição dos trabalhos relativos a “movimentos de terra”, 

a secção tipo das valas será considerada sempre, com paredes verticais e com 

a largura definida no desenho da vala tipo. 
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Na eventualidade da falta de materiais adequados para o enchimento 

das camadas superiores de enchimento das valas, estes terão de ser obtidos e 

transportados pelo Empreiteiro, considerando-se o seu pagamento incluído no 

preço do aterro. Estará também incluído no referido preço os ensaios de 

compactação a executar de acordo com a Especificação E-197 do LNEC, nos 

locais a definir pelo dono de obra ou pela fiscalização. 

Considera-se incluído no preço da remoção e transporte a descarga final 

licenciada o cumprimento de todas as exigências legais relativas à gestão dos 

resíduos, segundo a legislação em vigor. 

 

5.5 - MANTA GEOTEXTIL 

 
Para efeito de medição dos trabalhos relativos à área da manta geotêxtil, 

a secção tipo da vala será considerada sempre, com paredes verticais e com a 

largura definida no desenho da vala tipo. 

Considera-se incluído no preço da manta as sobreposições minimais de 

0,30 m em todas as juntas existentes. 

 

5.6 - REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS 

 
A pavimentação da vala engloba além da reposição das camadas que 

constituem o pavimento a reposição das condições existentes, como bermas, 

valetas e todo o equipamento de segurança rodoviária, designadamente 

marcas rodoviárias, sinalização vertical, rails, marcos, guardas de segurança, 

passeios, caleiras, etc. 

Nos preços unitários da reposição de pavimentos, para além do referido 

anteriormente, estão incluídos também, todos os trabalhos complementares 

tais como: preparação da fundação, camada de assentamento, compactação e 

acabamento final. 
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Para efeitos de medição da camada de desgaste considerar-se-á uma 

sobrelargura para cada lado, em relação à vala tipo de 0,10 m em pavimentos 

betuminosos, 0,15 m em pavimentos em tout-venant ou 0,40 m em calçada. As 

medições de arranque e reposição de pavimentos serão efectuadas em m². 

 

 

5.7 - PROTEÇÃO ÁS TUBAGENS 
 

Neste trabalho incluem-se o fornecimento e a aplicação de betões para 

envolvimentos da tubagem, para protecção da tubagem para recobrimentos 

inferiores a 1 metro ou superiores a 4 metros e em zonas de cruzamentos de 

infra-estruturas. 

A execução dos maciços / envolvimentos de tubagem engloba o 

fornecimento e assentamento de betão C25/30 XC1, incluindo vibração, 

cofragem/descofragem. A medição será efectuada em m3. 

 

 

5.8 - TUBAGEM E ACESSÓRIOS 
 

Neste item é contabilizado o comprimento de tubo instalado, não sendo 

contabilizado o comprimento dos acessórios e das caixas de visita. 

Abrange o fornecimento, recepção, carga, transporte, descarga e 

armazenamento de tubos em depósito do Empreiteiro, bem como a sua carga, 

transporte e distribuição, colocação e assentamento e alinhamento da 

tubagem, incluindo todos os acessórios de montagem, conforme indicado nos 

desenhos, especificações e demais documentos do Projecto e do Caderno de 

Encargos. Inclui todos os trabalhos necessários, tais como carga, transporte de 

tubos desde os depósitos intermédios até ao local da obra, todas as 

notificações necessárias, acordo e contratos, negociações, licenças e 

autorizações envolvendo proprietários, municípios, autoridades locais e outros. 
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5.9 - ACESSÓRIOS 

 
O fornecimento e assentamento de acessórios incluem o transporte, 

armazenamento, manuseamento, montagem e ligação dos diferentes 

acessórios, incluindo todos os acessórios necessários à montagem. Os 

acessórios serão medidos à unidade. 

 

 

5.10 - CAIXAS DE VISITA 
 

Neste trabalho incluem-se o fornecimento e assentamento de todas as 

componentes pré-fabricadas em betão, anéis e fundo pré-fabricado, em betão 

armado C35/45 XA2 e todos os trabalhos de refechamento de juntas, pintura 

interior e exterior da caixa e escavação, aterro, remoção e reposição do 

pavimento da sobre largura da caixa relativamente á largura da vala. 

O tipo de cobertura da caixa dependerá da profundidade da mesma, 

sendo de cobertura plana sempre que a altura for inferior a 1,4 m e cónica 

sempre que a altura seja superior a 1,4 m. Considera-se a altura da caixa a 

distância entre a cota de soleira da mesma e a cota da tampa. Assim sendo, 

considerou-se um acréscimo na altura destas sempre que estejam implantadas 

em terrenos agrícolas (0,5 m) ou em caminhos de terra ou tout-venant (0,10 m). 

Além do referido anteriormente este artigo inclui a instalação de passa-

muros do mesmo material da tubagem a implantar embutidos no fundo pré-

fabricado e o transporte dos produtos sobrantes da escavação e da remoção 

do pavimento, quando aplicável, a descarga final licenciada certificado. 
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5.11 - RAMAIS 

 
O artigo de execução da ramais incluirá os trabalhos de levantamento e 

reposição de pavimento igual ao previsto no desenho tipo da vala em todo o 

tipo de pavimento, escavação e aterro de acordo com os desenhos tipo, 

tubagem em Polipropileno Copolímero (PP) do tipo estruturado SN8, forquilha 

do mesmo material da tubagem, execução da queda guiada se necessário, 

maciços de amarração e todos os acessórios necessários à sua boa execução. 

A medição deste artigo será executada por unidade. 

A execução da caixa de ramal assim como a tampa da mesma serão 

medidos em artigos distintos em unidades estando incluído no artigo da caixa 

de ramal o maciço de fixação do aro da tampa da caixa. 

 Estas caixas deverão estar de acordo com o especificado pela Entidade 

gestora do serviço. 

 

5.12 - DESVIO DEFINITIVO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 
O artigo de execução de desvio definitivo da rede de abastecimento de 

água incluirá os trabalhos de levantamento e reposição de pavimento igual ao 

previsto no desenho tipo da vala em todo o tipo de pavimento, escavação e 

aterro de acordo com os desenhos tipo, tubagem em polietileno PE100, PN10 

soldada topo a topo, desinfecção e ensaio da tubagem, acessórios, juntas de 

transição de materiais, válvulas de corte e descarga incluindo todos os 

acessórios, quando aplicáveis, e todos os trabalhos, materiais, acessórios e 

equipamentos electromecânicos necessário para o seu restabelecimento total. 
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5.13 - EXECUÇÃO DE RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA 
 

Neste artigo encontra-se incluído a execução de ramal de ligação de 

abastecimento de água incluindo o fornecimento e colocação da tubagem em 

PEAD PN10, abertura e aterro de vala, remoção e reposição de qualquer tipo 

de pavimento conforme previsto no Desenho da Vala Tipo, válvula de esfera no 

muro de vedação ou fachada do edifício incluindo portinhola metálica ou 

válvula de ramal enterrada com haste e tubo de protecção em PVC com 

cabeça, desinfecção e ensaio do ramal e todos os trabalhos e materiais 

necessários, de acordo com os Desenhos Tipo incluindo todos os acessórios, 

equipamentos electromecânicos, materiais e trabalhos. 

Dado que este tipo de trabalho só será executado quando se efectuar o desvio 

definitivo de condutas de abastecimento de água, considera-se incluindo neste 

item todos os trabalhos de remoção do ramal existente a reabilitar e os 

trabalhos de restabelecimento das fachadas dos edifícios nas suas condições 

iniciais, quando aplicável. 

 

5.14 - REMOÇÃO DE REDE EXISTENTE 

 
Neste artigo encontram-se incluídos todos os trabalhos associados à 

remoção da rede unitária incluindo ramais domiciliários, pluviais, sarjetas, 

sumidouros, caixas de ramais existentes, incluindo remoção e reposição de 

qualquer tipo de pavimento de acordo com previsto no desenho tipo, 

escavação, demolição, remoção e transporte da rede existente e dos produtos 

provenientes da demolição para descarga final licenciada certificada, aterro 

com materiais da própria vala ou de mancha de empréstimo de acordo com o 

previsto no desenho tipo da vala e transporte dos produtos sobrantes da 

escavação a descarga final licenciada e certificada. A unidade de medição será 

por metro linear de rede principal a remover. 
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5.15 - DIVERSOS 

 
Engloba o fornecimento, transporte, armazenamento, manuseamento e 

colocação/montagem nos locais definidos, dos materiais indicados, de acordo 

com a sua natureza. A unidade de medição é a unidade, o metro ou valor 

global. 

 

 

 

Ilhavo, junho de 2016 

 

 

O técnico 

 

 

Elias Oliveira, engº civil 


