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Ensaios de Estanquidade 
 

O Regulamento Geral dos Sistemas Públicos de Águas Residuais, aprovado pelo D.R. n.º 23/95, de 

Agosto, prevê no Artigo 141º, relativo a ensaios após assentamento, a obrigatoriedade de execução de 

ensaios de estanquidade nos colectores e ramais de ligação executados. 

 

Ciente dos elevados custos de tratamento, e o seu real agravamento no caso de existência de 

infiltrações nas redes de saneamento, as entidades gestoras exigem hoje provas claras da boa execução 

da rede que vão gerir. 

 

Com o intuito de comprovar a absoluta estanquidade da Solução Ambidur, recomendamos a realização 

de ensaios de estanquidade de acordo com a norma EN 1610, assegurando ao empreiteiro total 

confiança no trabalho realizado, e permitindo também a entrega de um relatório pormenorizado de 

cada torço ao dono de obra. 

 

A fiscalização, por outro lado, encontrará nesta norma a ferramenta ideal para averiguar e comprovar a 

real estanquidade da rede. 

 

Ensaios segundo a norma EN 1610 

Segundo a norma supra referida os ensaios a executar em redes gravíticas podem ser feitos recorrendo 

a água – Método “W”, ou recorrendo a ar – Método “L”. 

 

O Método “L” – Ar, sendo o mais rigoroso, é o recomendado pela norma. No caso de não se conseguir 

um ensaio de ar aceitável, deve então proceder-se a um ensaio a água, sendo o seu resultado decisivo. 

 

Deve proceder-se a um ensaio antes de encher a vala, por modo a facilitar a identificação prévia de 

eventuais anomalias. 

 

Ensaio com ar (método “L”) 

Os tempo de ensaio para a tubagem, excluído as caixas de visita e inspecção, são dados pela tabela 

abaixo, e estão relacionados com a dimensão da conduta e o método seleccionado (LA, LB, LC e LD). O 

método de ensaio deverá ser especificado pelo caderno de encargos. 
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Deverá inicialmente colocar-se um pressão cerca de 10% superior a pressão de ensaio, p0, que deverá 

ser mantida durante 5 min. Deve-se ajustar de seguida a pressão para a pressão de serviço indicada na 

tabela. Caso a queda de pressão não seja superior a variação de pressão indicada na tabela, o ensaio 

considera-se realizado positivamente. 

Método 
p0 Ap Duração dos testes (min) 

mbar DN100 DN200 DN300 DN400 DN600 DN800 DN1000 

LA 10 2,5 5 5 7 10 14 19 24 

LB 50 10 4 4 6 7 11 15 19 

LC 100 15 3 3 4 5 8 11 14 

LD 200 15 1,5 1,5 2 2,5 4 5 7 
 

NOTA: Caso não seja dito nada em contrário, considera-se aplicável o ensaio LD. 

 

Procedimento 

 
Passos a seguir: 

 Colocar os tampões pneumáticos nas câmaras de visita e nas câmaras de ramal(pressão de 2,5bar); 

 Introdução de ar na conduta até uma pressão de 10% superior à pressão de teste e aguardar  

5 minutos (tempo de acondicionamento), 

 Ajustar à pressão de teste, e controlar durante o tempo de teste a variação de pressão dentro 

dos limites aceitáveis; 

 

NOTA: O ensaio a ar pode ser repetido algumas vezes até se obter um resultado satisfatório. 
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Ensaio com água (método “W”) 
 
 

 

A quantidade de água adicionada 

não deve ser superior à: 

 0,15 l/m2 para tubos; 

 0,20 l/m2 para tubos e 

câmaras de vista; 

 0,40 l/m2 para câmaras de 

visita e ramal. 

A área em causa será a correspon-

dente a superfície interna molhada. 

 
 

 

Procedimento 

Deverá seguir-se os seguintes passos: 

 Colocar os tampões pneumáticos nas câmaras de visita e nas câmaras  

de ramal (pressão entre 5 a 7 bar); 

 Encher a conduta com água a partir da câmara mais a jusante, por modo a permitir que o ar saia 

no ponto mais alto. Aguardar 1 hora (período de acondicionamento); 

 Recorrendo às colunas de água existentes (uma em cada tampão), assegurar que o nível se 

encontra no máximo de 500 mbar (5 m.c.a.) na câmara a jusante, e num mínimo de  

100 mbar (1 m.c.a.), na câmara a montante; 

 O período de teste é de 30 min., com tolerância de 1 min; 

 Acrescentar água sempre que o nível desça nas colunas de água o correspondente  

a 10 mbar (0,1 m.c.a.); 

 Verificar se o valor de água acrescentado durante os 30 minutos do teste está dentro dos 

parâmetros definidos na norma. 


