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Descarregamento
Manuseie os tubos com cuidado. Evite
que batam uns nos outros ou no chão.
Se a opção for manuseá-los
introduzindo uma viga no seu interior,
faça-o pela extremidade fêmea.

Uma vez que a área de receção
apresenta, geralmente, um terreno
irregular, devem ser tomadas as
medidas necessária para garantir que os
tubos não se irão mover durante o seu
transporte. Os tubos devem ser presos
no camião de transporte através de
amarras e cunhas na sua base.

O que fazer

A evitar

Os tubos de betão são um produto rígido.
Constituem uma estrutura em si mesmos, o
que representa vantagens muito
importantes para as funcionalidades do
sistema em funcionamento. Mesmo assim
devem ser tratados adequadamente, de
forma a não sofrer danos no seu
manuseamento.

Manipulação

O que fazer
Não descarregar utilizando cabos
ou amarras no interior.

A evitar
Não arrastar.

Equilíbrio estável.

Recolha
As juntas de borracha serão
armazenadas num local coberto,
preferencialmente no estaleiro de obra,
num lugar fresco e seco (entre 10º e 25º)
e protegidas da luz. Apenas deveriam ser
levadas ao «corte» as juntas que irão ser
utilizadas nos tubos montados no dia em
questão.

No caso de tubos com
extremidade em forma de
sino, é recomendado que na
sua descarga e recolha estes
sejam instalados de forma
a que os pontos de apoio se localizem no fuste
e não no «sino» ou na extremidade macho.

O que fazer

A evitar

A médio/longo prazo, a ação conjunta do sol
e do ozono presente na atmosfera pode criar
fissuras e endurecer as juntas. A curto prazo,
o principal problema poderá ser o frio, que
faz com que as juntas «endureçam»,
dificultando o processo de encaixe. Isto pode
levar a problemas de impermeabilização.

O «sino» e a extremidade macho
podem ser danificados, com
consequências negativas para a
impermeabilização.

Preparação das juntas

O que fazer

A evitar

Limpe a sujidade e
elementos estranhos
nas superfícies de união
da junta, tendo um
cuidado redobrado na
extremidade fêmea do
tubo.

Uma preparação
inadequada da superfície
interior da extremidade
fêmea do tubo pode
dificultar ou impedir o
encaixe correto do tubo,
ou impossibilitar
que a junta de
impermeabilização
sele de forma correta.

Alinhe de forma
correta os tubos a
unir. Antes de inserir a
extremidade macho na
extremidade fêmea,
certifique-se de que a
junta elastométrica de
impermeabilização
está em contacto com
toda a superfície
cónica de entrada da
extremidade fêmea.
Certifique-se de que o
alinhamento está
correto.

A falta de alinhamento
pode resultar no
deslocamento da junta,
o que pode influenciar a
impermeabilização.
Além disso, se a
pressão usada no
processo de encaixe for
uniforme pode causar
uma rutura na
extremidade fêmea
dos tubos.

Procedimentos de encaixe
Tubagens pequenas e medianas
Pode utilizar mecanismos tensores tipo Tractel: os equipamentos
tensores estão presos a uma tubagem já instalada (vários tubos
juntos) e ligam, através de uma viga de aço (que inclui as
proteções necessárias para que a tubagem não seja danificada)
ao tubo que vai ser encaixado.

Tubagens grandes

Encaixe os tubos colocando um fixador no interior de um tubo
(que deve estar vários tubos atrás do tubo a encaixar). Esse
fixador é ligado, através de um tensor, a uma viga de aço (que
inclui as proteções necessárias para que a tubagem não seja
danificada), que irá estar em contacto com a extremidade
oposta à junta do tubo que vai ser encaixado.

O que fazer

A evitar

As juntas não devem fazer
com que os tubos
retrocedam quando se
deixa de exercer a pressão
aplicada no processo. Se
isto ocorrer, é provável que
seja causado por uma
instalação defeituosa.
Nesse caso, desmonte,
garanta que a junta se
encontra colocada de
forma correta e volte a
montar o tubo.

Não devem ser utilizadas
máquinas de escavação
para empurrar os tubos no
processo de encaixe, a não
ser que se adotem
medidas especiais que
evitem esforços locais
extra da junta e do tubo.

Instalação do tubo
sobre a sua base

O que fazer

A evitar

Apoio sobre a superfície exterior do fuste dos tubos.

Preenchimento homogéneo

O tubo deve apresentar um bom apoio em todo o seu comprimento,
incluindo a zona do «sino». Os buracos que ainda permaneçam após o
processo de encaixe nos nichos escavados devem ser preenchidos com
material selecionado para obter um encaixe correto e acomodar o «sino»
do tubo. Este material deve ser compactado tanto quanto possível.
Apoio nos «sinos» dos tubos.

Escombros

Apoio disforme.

Buracos

Escavação e preparação
da vala

sub-vala

O que fazer

A evitar

Larguras de valas superiores às do projeto, alturas
de vala diferentes às do projeto e escavações
excessivamente irregulares podem levar a falhas
mecânicas no tubo pelo facto das condições reais
serem demasiado distantes das calculadas.

Material de preenchimento

O que fazer

A evitar

Preenchimento ao redor da tubagem

O material de preenchimento especificado
pela Direção Técnica deve ser colocado
cuidadosamente em camadas e forma progressiva em
ambos os lados. Se o tipo de instalação assim o exigir,
o material deve ser compactado, com especial cuidado
na zona lateral.

O material de preenchimento não deve ser
vertido em massa sobre as tubagens. Deve ser
depositado de forma a que não exista risco de
deslocamento ou qualquer tipo de dano dos
tubos instalados.

Preenchimento final

O material de preenchimento deverá ser
material de contribuição facilmente
compactável ou material de escavação que apresente
as características adequadas: não deve conter pedras
grandes, montes de terra congelados, ou qualquer
outro objeto potencialmente nocivo para os tubos.
Nas instalações em que isto seja necessário, o material
fornecido deve ser compactado em camadas de
acordo com as especificações.

O material envolvente (até 30 cm acima do
tubo) não deve conter pedras ou objetos
contundentes de grande porte. Se estes objetos
caírem de uma altura considerável poderiam
danificar a tubagem.

Alinhamento e controlo
da inclinação

O que fazer

A evitar

Não pressione, golpeie ou sobrecarregue com
a pá da escavadora uma tubagem instalada
para corrigir o seu alinhamento ou
inclinação.
Verifique o alinhamento e a
inclinação de cada tubo
instalado. Utilize técnicas de
escavação apropriadas de forma
a realizar os devidos ajustes.

Retire o tubo para realizar ajustes de
alinhamento ou inclinação do último
tubo encaixado.

Não ajuste o alinhamento ou a inclinação do tubo com este
encaixe, a não ser que no projeto se tenha previsto a
existência de um determinado desvio angular entre
tubos adjacentes com o objetivo de realizar o traçado
de curvas de grande diâmetro. Nesse caso, deverá
desalinhar os tubos encaixados, prevendo as
proteções adequadas entre o tubo e o elemento
de impulso e procedendo com a máxima
precaução possível.

Cargas de execução:
cobertura mínima

O que fazer

A evitar

Não manuseie maquinaria
pesada sobre o tubo até que se
tenha alcançado uma altura de
preenchimento (h) mínima
adequada.

h
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Cargas de execução:
compactação

O que fazer

A evitar

Não utilize rolos
compactadores
pesados
(especialmente no caso
de compactadores
dinâmicos) até que se
tenha alcançado uma
altura de
preenchimento (h)
adequada.

As cargas sobre o tubo
na fase de execução
podem ser superiores
às do projeto se a
cobertura do terreno
sobre o tubo for
insuficiente. Calcule ou
consulte a cobertura
mínima requerida para
o rolo compactador a
ser utilizado, tendo em
conta se opera em
modo estático ou
dinâmico.

h
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A cobertura mínima a considerar depende
do veículo de obra/compactador
escolhido, da resistência do tubo e o do
tipo de instalação escolhido. Em caso de
dúvida, consulte o fabricante ou a
ANDECE.

h

As operações de colocação requerem medidas específicas
para minimizar a possibilidade de acidentes de trabalho.

Equipamentos de proteção individual
Proteções Auditivas
(equipamentos
de compactação)

Capacete de
Segurança

Calçado de
Segurança

Vestuário de
Alta Visibilidade

Principais riscos
- Quedas a um nível diferente
- Queda de objetos pesados sobre os operários
- Soterramento

Quedas a um nível diferente
Podem acontecer em:
• Valas
• Aterros
• Poços

Medidas:
• Sinalização
• Aproximação correta
• Meios de acesso adequados

Luvas de Proteção

Choque com materiais ou máquinas em movimento
e queda de objetos
Medidas:
• Uso de utensílios adequados
• Limite de acesso a zonas de risco
em torno das máquinas para
o movimento de terras

Estes objetos pesados podem ser:
• Elementos pré-fabricados
• Pedras grandes procedentes
de trabalhos de escavação

Soterramento
Pode acontecer, principalmente,
em trabalhos de acondicionamento
de valas e encaixe de tubos.

Medidas:
• Largura mínima de acordo
com a EN 1610
• Verificação das valas
• Entivação, quando necessária

Esta brochura resume as boas práticas mais importantes nos trabalhos
de receção, recolha e aplicação em obra de tubos pré-fabricados de betão
para sistemas de saneamento e drenagem.
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