


“O Produto que você merece”
Grupo Politejo

“Mensagem da Administração”
 
“No ano de 2010 fizemos a primeira incursão no mercado 
brasileiro, com a participação numa feira da especialidade.

Deparamo-nos com um mercado em expansão, com um nível 
técnico apreciável dos agentes decisores e com um portfolio de 
produtos com muito ainda por explorar.

Não tivemos duvidas em decidir o nosso primeiro investimento 
na América do Sul, escolhendo o Brasil como foco principal da 
nossa internacionalização.

O ano de 2014 marca o arranque na nossa primeira unidade de 
produção no Brasil, sita em Leme-SP, numa área de 160 mil m2, 
incorporando cerca de 100 trabalhadores.

A gama de produtos que disponibilizamos contempla tubos 
e conexões em PVC, PEAD e PP, traduzindo-se na mais vasta 
gama existente no território brasileiro.

Primamos pela inovação, cumprimento escrupuloso das normas 
em vigor, e um serviço ao cliente que satisfaça as exigências do 
mercado.

Estamos certos de que as provas que daremos merecerão a 
vossa confiança e preferência.

Juntos faremos deste projeto um verdadeiro sucesso!
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EMPRESA
O grupo Politejo nasceu em Portugal no ano de 1978, como sendo uma indústria 

especializada na fabricação de soluções termoplásticas, incluindo tubos e acessórios.



BR

A nossa estratégia se baseia na constante inovação de produtos e serviços, 
possuindo uma equipe com elevado know-how, sendo assim uma referência no 
mercado que atua.

O grupo Politejo tem investido fortemente na consolidação da sua posição na 
Península Ibérica, contando hoje com 7 unidades fabris, localizadas em Portugal, em 
Espanha, Moçambique e Angola, além da construção de uma nova unidade no Brasil.

Os mercados alvo são os países da Península Ibérica, Africanos e Sul-Americanos.

Atualmente fabricamos soluções em PVC (cloreto de polivinilo) até DN630, soluções 
em PEAD (polietileno de alta densidade) até DN2000 e soluções em PP/PEAD 
(polipropileno/polietileno) até DN1200.

O sucesso do Grupo Politejo se baseia no perfil humano dos cerca de 300 
colaboradores, com uma gestão que continua familiar, e pela localização estratégica 
das suas unidades fabris e das soluções completas que produzem.

Com uma capacidade produtiva de 120 mil toneladas e um faturamento que ronda os 
140 milhões de euros, o Grupo Politejo, através das suas parcerias estratégicas, está 
hoje entre os maiores transformadores de termoplásticos da Península Ibérica.
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ÁREAS DE ATUAÇÃO 

ÁGUA / ESGOTO / PLUVIAIS / DUTOS / DRENAGEM
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CERTIFICAÇÕES
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CERTIFICAÇÕES

No grupo Politejo as empresas são certificadas segundo a norma NPEN ISO9001, 
possuindo também certificados de conformidade para os seus produtos.

Membros

ABPE – Associação Brasileira de Tubos Poliolefínicos e Sistemas
ASFAMAS - Associação Brasileira dos Fabricantes de Materiais para Saneamento
APIP – Associação Portuguesa da Industria de Plásticos
APESB – Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e Ambiental
APDA – Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas



PRODUTOS
TUBOS PEAD (POLIHIDRO) / TUBOS PP-PEAD CORRUGADO (AMBIDUR) /

POÇOS DE RAMAL-INSPEÇÃO / POÇOS DE VISITA / TUBO PVC-O (BIOMUNDIAL) / 

TUBOS PVC-M (HIDROPRESS DEFOFO) /TUBO PVC-U (HIDROPRESS PBA) / 

TUBO PVC-U (SANICOL) / TUBO PVC-U (COLSAN) / 

TUBO PEAD (AMBICABOS) / TUBO PEAD (AMBIDRENOS) /  
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TUBULAÇÃO EM PEAD

Os tubos são fabricados em Polietileno
de Alta Densidade segundo as normas
NBR15561, NBR14462, EN12201 e EN 1555.

Dadas as características dos tubos de 
polietileno a sua aplicação é 
diversificada:

Condutas de abastecimento de água 
potável, distribuição urbana de água 
potável, ramais domicialiares, condutas 
de abastecimento de gás e biogás, 
emissários interceptores de águas 
residuais, emissários submarinos, 
dessalanizadoras, redes de irrigação, 
transporte de fluidos industriais 
agressivos e transporte de sólidos 
em suspensão líquida, transporte de 
petróleo e seus derivados.

O sistema de ligação poderá ser de três 
tipos distintos: conexão mecânica, 
electrosoldadura ou soldadura de topo.

A tubulação de polietileno, pode ser 
produzida em resina PE80 e PE100, o 

que significa que os tubos suportam a 
tensão mínima requerida de 8 MPa e 
10.0 MPa.

A gama de fabrico engloba diâmetros de 
20 a 2000 mm nas classes de pressão de 
PN6 a PN20 bar.

Principais Características:
	 Peso reduzido
	 Boa flexibilidade
	 Atoxicidade
	 Facilidade de transporte e 

manuseamento
	 Elevada resistência química
	 Bom comportamento a baixas 

temperaturas
	 Reduzida perda de carga
	 Boa resistência à abrasão
	 Boa resistência aos UV

Nota: Diâmetros e Classes de Pressão 
não contempladas nas normas, poderão 
ser fornecidos sob consulta.

PRODUTOS: POLIHIDRO
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DN

Ø

PN

6,3

PN

8,0

PN

10,0

PN

12,5

PN

16,0

PN

20,0

20 • • • • • •

25 • • • • • •

32 • • • • • •

40 • • • • • •

50 • • • • • • Rolos com 100 metros

63 • • • • • •

75 • • • • • •

90 • • • • • •

110 • • • • • •
Rolos com 50 metros

125 • • • • • •

140 • • • • • •

160 • • • • • •

180 • • • • • •

200 • • • • • •

225 • • • • • •

250 • • • • • •

280 • • • • • •

315 • • • • • •

355 • • • • • •

400 • • • • • • Barras com até 12 metros

450 • • • • • •

500 • • • • • •

560 • • • • • •

630 • • • • • •

710 • • • • • •

800 • • • • • •

900 • • • • • •

1000 • • • • • •

1200 • • • • • •

1400 • • • • • •

1600 • • • • • •

1800 • • • • • •

2000 • • • • • •
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PRODUTOS: POLIHIDRO

14

DN

Ø

PN

4,0

PN

6,3

PN

8,0

PN

10,0

PN

12,5

PN

16,0

PN

20,0

63 • • • • • • •

75 • • • • • • • Rolos com 100 metros

90 • • • • • • •

110 • • • • • • •
Rolos com 50 metros

125 • • • • • • •

140 • • • • • • •

160 • • • • • • •

180 • • • • • • •

200 • • • • • • •

225 • • • • • • •

250 • • • • • • •

280 • • • • • • •

315 • • • • • • •

355 • • • • • • •

400 • • • • • • • Barras com até 12 metros

450 • • • • • • •

500 • • • • • • •

560 • • • • • • •

630 • • • • • • •

710 • • • • • • •

800 • • • • • • •

900 • • • • • • •

1000 • • • • • • •

1200 • • • • • • •

1400 • • • • • • •

1600 • • • • • • •

1800 • • • • • • •

2000 • • • • • • •

TUBOS POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD/MRS 100)
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CONEXÕES: POLIHIDRO



PRODUTOS: POLIHIDRO

ANOTAÇÕES

Para qualquer esclarecimento técnico-comercial, por favor contatar comercial.brasil@politejo.com

Obtenha o contato direto do responsável da sua área geográfica em www.politejo.com
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PRODUTOS: PP/PEAD CORRUGADO (AMBIDUR) 

NTS 198 / EN13476 e nos diâmetros de 
DN 100 a 1200 mm, incluindo as respec-
tivas conexões.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:
• 100% estanque
• Peso reduzido
• Facilidade de transporte e manipu-

lação
• Elevada resistência química (o PP/

PEAD é o termoplástico utilizado 
com maior resistência a concentra-
ções elevadas de agentes corrosivos)

• Boa resistência às temperaturas, 
negativas e positivas (pode traba-
lhar em continuo com fluidos até 
90ºC para o PP e 40ºC para o PEAD)

• Reduzida perda de carga
• Boa resistência à abrasão (mesmo 

na utilização em redes de águas 
pluviais não há o risco de se dar o 
desgaste da camada interna)

• Boa resistência ao impacto
• Elevada resistência aos UV (cor 

preta exterior)
• Facilidade de inspecção CCTV e 

comprovação da limpeza das tubu-
lações (cor branca interior)

TUBULAÇÃO EM PP/PEAD CORRUGADA

Os tubos são fabricados em Polipropileno 
ou Polietileno de parede corrugada.

O tubo  AMBIDUR  é obtido por co-extru-
são possuindo uma parede dupla, apre-
sentando uma parede externa corrugada 
de cor preta e uma parede interno lisa de 
cor branca. A Bolsa da tubulação Ambi-
dur é do tipo integral e liso, constituindo 
assim, um corpo único.

Dadas as características dos tubos  AM-
BIDUR  de PP/PEAD de parede corruga-
da, a sua aplicação será na condução de 
águas residuais e/ou pluviais, transporte 
de fluidos industriais agressivos e trans-
porte de sólidos em suspensão liquida, 
sempre por gravidade (sem pressão inte-
rior) e em redes enterradas.

O sistema de ligação é efetuado por junta 
elástica de estanquidade colocada no ex-
terior do tubo e na primeira corrugação 
da ponta do tubo.

A tubulação de polipropileno e polieti-
leno AMBIDUR, é produzida segundo as 
normas NBR ISO21138 / ISO 21138 / 

18



BRBR

DN
mm

de di
SN

kN/m2

100 110 8 4

125 125 105 8 4

150 160 134 8 4

200 200 167 8 4

250 250 209 8 4

300 315 263 8 4

400 400 335 8 4

500 500 418 8 4

600 630 527 8 4

800 800 669 8 4

1000 1000 837 8 4

1200 1200 1030 8 4

TUBOS AMBIDUR (Sistema Corrugado em Polipropileno/Polietileno) para redes de 
águas pluviais e esgoto, ambos por gravidade.

Outras classes SN, de acordo com a norma.

Esgoto sem pressão / águas pluviais.

Sistema PB com Junta elástica Removível.

Cor Preta/Ocre exterior e Branca interior.

CONEXÕES: 
PP/PE CORRUGADO



ANOTAÇÕES

Para qualquer esclarecimento técnico-comercial, por favor contatar comercial.brasil@politejo.com

Obtenha o contato direto do responsável da sua área geográfica em www.politejo.com
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PRODUTOS: PP/PEAD CORRUGADO (AMBIDUR) 
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Os poços de inspecção AMBIDUR foram 
desenvolvidas tendo em vista a resolução 
de problemas graves em obras de esgoto, 
tais como:
• Níveis freáticos elevados, infiltra-

ções, perdas de estanquidade, an-
coragem, resistência ao colapso, lon-
gevidade, propriedades hidráulicas e 
obstruções.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:
• Aplicabilidade universal: coletores 

de águas pluviais, esgoto domésti-
cas e descargas industriais;

• Excelente capacidade de escoamento;
• Impermeabilidade do sistema;
• Profundidade de instalação até 2,80 

metros;
• Baixo peso;
• Facilidade de manuseamento, trans-

porte e instalação;
• Reduzida e fácil manutenção;
• Redução do custo de instalação e ex-

ploração.

Os poços de inspecção AMBIDUR são 
fabricados em polipropileno, por proces-
so de injecção, com elevada resistência 

PRODUTOS: POÇO DE RAMAL /INSPEÇÃO 

química e mecânica, além de uma exce-
lente resistência à temperatura.

A gama dos Poços de inspeção AMBIDUR 
inclui os seguintes elementos:
• caixas com DN 400 mm e com 

ligações em DN 100/150;
• bases com 1/2/3 entradas                   

e uma saída;
• aumentos de altura com diversos 

comprimentos;
• sistema telescópico ou não             

telescópico;
• tampa em FoFo da classe B125            

ou D400.

A manutenção das redes de esgoto 
ao nível do pavimento, utilizando um 
equipamento de limpeza automático, 
salvaguarda a segurança dos operado-
res e garante uma maior eficácia.
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CLASSE

B 125

D 400

ALTURA
mm

400

800

1200

1600

2000

DIÂMETRO

400x100

400x125

400x150

SISTEMA TELESCÓPICO TUBO DE ELEVAÇÃO BASE EM PP (3 entradas)
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ANOTAÇÕES

Para qualquer esclarecimento técnico-comercial, por favor contatar comercial.brasil@politejo.com

Obtenha o contato direto do responsável da sua área geográfica em www.politejo.com
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PRODUTOS: POÇO DE RAMAL /INSPEÇÃO 
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Os Poços de Visita AMBIDUR foram de-
senvolvidas tendo em vista a resolução 
de problemas graves em obras de esgoto, 
possibilitando a execução de uma rede 
totalmente estanque.

O sistema AMBIDUR é ideal para comba-
ter os obstáculos existentes para o bom 
desempenho de um sistema, tais como:
• Níveis freáticos elevados, infiltra-

ções, perdas de estanquidade, 
ancoragem, resistência ao colapso, 
longevidade, propriedades hidráuli-
cas e obstruções.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:
• Aplicabilidade universal: coletores 

de águas pluviais, esgoto domésti-
cas e descargas industriais;

• Excelente capacidade de escoamento;
• Impermeabilidade do sistema;
• Profundidade de instalação de 

acordo com necessidades;
• Baixo peso;
• Facilidade de manuseamento, 

transporte e instalação;
• Reduzida e fácil manutenção;
• Redução do custo de instalação            

e exploração.

PRODUTOS: POÇOS DE VISITA 

• Os poços de visita AMBIDUR são 
fabricados em polipropileno, por 
processo de rotomoldagem, com 
elevada resistência química e 
mecânica, além de uma excelente 
resistência à temperatura.

A gama dos poços de visita AMBIDUR, 
integralmente em PP/PEAD, inclui os se-
guintes elementos:
• caixas com ø 1000mm com ligações 

em ø 150 a 630 mm;
• bases com 1 a 5 entradas e uma saída;
• aumentos de altura com diversos 

comprimentos;
• cone excêntrico;
• degraus interiores.

A manutenção das redes de esgoto a 
partir do Poço AMBIDUR é efectuada 
ao nível do pavimento, utilizando um 
equipamento de limpeza automático, 
salvaguardando a segurança dos opera-
dores e garantindo uma maior eficácia.
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TUBO DE ELEVAÇÃO
DN 1000

BASE DE PV CONE EXCÊNTRICO



ANOTAÇÕES

Para qualquer esclarecimento técnico-comercial, por favor contatar comercial.brasil@politejo.com

Obtenha o contato direto do responsável da sua área geográfica em www.politejo.com
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PRODUTOS: POÇO DE RAMAL /INSPEÇÃO 
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PRODUTOS: BIOMUNDIAL 

O sucesso desta solução baseia-se numa 
estrutura molecular reforçada, que resul-
ta numa resistência mecânica superior 
a um tubo de PVC-U convencional, bem 
como uma diminuição de peso, garan-
tindo, desde já, uma maior confiança e 
facilidade de manuseamento nas difíceis 
condições de instalação e operação 
existentes em obra, bem como perante 
solos e águas agressivas.

MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA 
ATRAVÉS DA ORIENTAÇÃO 
MOLECULAR

MAIOR RESISTÊNCIA À 
PRESSÃO INTERIOR
O tubo BIOMUNDIAL tem uma tensão 
admissível de trabalho de 28 Mpa e uma 
tensão mínima a 50 anos de 45 Mpa. A 
tensão admissível de trabalho é de 2,25 
vezes superior e a tensão de ruptura 
é 1,8 vezes superior, relativamente às 
tubulações de PVC-U.

MAIOR RESISTÊNCIA AO IMPACTO
Quando sujeita a testes de resistência 
ao impacto, de acordo com a norma 
EN 744, a tubulação BIOMUNDIAL 
PVC-O resiste 2 vezes mais que uma 
tubulação em PVC-U. A sua estrutura 
molecular laminar impede a propagação 
de uma fissura ao longo do tubo.

MAIOR RESISTÊNCIA AO 
GOLPE DE ARIETE
Ensaios de ruptura instantânea, ou seja, 
avaliação de resistência Golpe de Ariete 
e fadiga cíclica, demonstraram que os 
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tubos de PVC com Orientação Molecular 
têm uma resistência 2,5 vezes superior 
aos tubos de PVC-U.

CARACTERÍSTICAS DA TUBULAÇÃO 
BIOMUNDIAL PVC-O

JUNTA MECÂNICA - “DUPLO EFEITO”
• Garantia do correto alojamento 

do anel durante o transporte                               
e instalação;

• Menor força na ligação entre as 
• barras dos tubos;
• Melhor comportamento às          

movimentações dos solos;
• Deflexão permitida de 1º        

(100mm numa barra de 6 metros).

DN

Ø

ESPESSURA 

MÍNIMA 

mm

DIÂMETRO

INTERIOR

MÁXIMO

mm

PN16 
bar

110 3.3 118

150 4.7 170

200 6.2 222

250 7.6 274

300 9 326

400 11.9 429

500 14.8 532

BR



QUALIDADE GARANTIDA
Fabricados segundo as especificações da
norma NBR 15750 / ISO 16442. 

O processo de produção do BIOMUNDIAL 
PVC assegura que cada tubo é sujeito a 
um ensaio de pressão interior durante 
sua fabricação. Esta tubulação não oxida 
nem permite depósitos de materiais 
orgânicos.

PRODUTOS: BIOMUNDIAL 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MAIOR DIÂMETRO ÚTIL
Em consequência da sua menor espes-
sura, os tubos BIOMUNDIAL PVC-O vão 
apresentar, em média, um diâmetro útil 
até 7% superior aos tubos PVC conven-
cionais.

CARACTERÍSTICAS
Valor

Médio
Unidade

Densidade 1.4 g/cm3

Tensão mínima requerida 45 Mpa

Coeficiente de segurança - C 1.6

Tensão de segurança - σ 32.1 Mpa

Rigidez circunferencial >=8.65 kN/m2

Resistência à tração axial 50 Mpa

Resistência à tração circunferencial 82 Mpa

Alongamento à ruptura axial 194 %

Módulo de elasticidade axial 2921 Mpa

Módulo de elasticidade circunferencial 3632 Mpa

Tensão de compressão 50.48 Mpa

Coeficiente de dilatação linear 5x10-5 ºC

Temperatura VICAT 84 ºC

Calor específico 0.25 cal/ºC

Resistividade 1x1014 Ω/cm

Vida útil miníma de 50 anos
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Compatível com conexões FoFo.

Sistema JEI “Junta elástica Integrada”.

Classe PN12.5 a PN25.

Cor Branca.



ANOTAÇÕES

Para qualquer esclarecimento técnico-comercial, por favor contatar comercial.brasil@politejo.com

Obtenha o contato direto do responsável da sua área geográfica em www.politejo.com
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PRODUTOS: BIOMUNDIAL 
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TUBULAÇÃO EM PVC-M

Os tubos são fabricados em PVC-M 
rígido segundo a norma NBR 7665.

O sistema de ligação será do tipo “JEI” 
– tubo com bolsa para ligação por junta  
elástica auto-travante.

Da gama de fabrico consta o seguinte 
tipo de tubulação:

HIDROPRESS DEFOFO transporte de 
fluidos sob pressão, fabricado nas 
classes de 1.0 e 1.6 MPa, com diâmetros 
de 100 a 500mm.

As conexões são fabricadas na classe 
de pressão 1.6 MPa e possuem uma 
vasta gama de tipos e diâmetros, sendo 
aconselhável a utilização de conexões 
em FoFo.

Principais Características:
	 Resistência à corrosão interna e 

externa
	 Baixa rugosidade
	 Resistência ao impacto a 0º C
	 Inocuidade
	 Elevada resistência química e 

mecânica
	 Boa resistência aos golpes de ariete
	 Facilidade de instalação
	 Compatível com tubos FoFo

CONTROLO DE QUALIDADE
A tubulação da gama HIDROPRESS 
DEFOFO é sujeita a ensaios de controle 
de qualidade, em função do definido 
no respetivo referencial normativo, 
em laboratório interno e com todos os 
equipamentos necessários devidamente 
calibrados e certificados.

PRODUTOS: HIDROPRESS DEFOFO 
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DN 100 150 200 250 300 350 400 500

De 118 170 222 274 326 378 429 532

TUBOS PVC RÍGIDO

Sistema JEI “Junta elástica Integrada”.

Classe PN10 e PN16.

Cor Azul.
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ANOTAÇÕES

Para qualquer esclarecimento técnico-comercial, por favor contatar comercial.brasil@politejo.com

Obtenha o contato direto do responsável da sua área geográfica em www.politejo.com
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PRODUTOS: HIDROPRESS DEFOFO 
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TUBULAÇÃO EM PVC-U

Os tubos são fabricados em PVC-U rígido 
segundo a norma NBR 5647 e EN1452.

O sistema de ligação será do tipo “JER” 
– tubo com bolsao para ligação por junta  
elástica auto-travante.

Da gama de fabrico constam os 
seguintes tipos de tubulação:

HIDROPRESS PBA transporte de fluidos 
sob pressão, fabricado nas classes  de
0.6, 0.75 e 1.0 MPa, com diâmetros de 
50 a 100 mm.

As conexões são fabricadas na classe
de pressão 1.0 MPa e possuem uma 
vasta gama de tipos e diâmetros.

Principais Características:
	 Resistência à corrosão interna e 

externa
	 Baixa rugosidade
	 Resistência ao impacto a 0º C
	 Inocuidade
	 Elevada resistência química e 

mecânica
	 Boa resistência aos golpes de ariete
	 Facilidade de instalação
	 Compatível com tubos FoFo

CONTROLO DE QUALIDADE
A tubulação da gama HIDROPRESS 
PBA é sujeita a ensaios de controle 
de qualidade, em função do definido 
no respetivo referencial normativo, 
em laboratório interno e com todos os 
equipamentos necessários devidamente 
calibrados e certificados.

PRODUTOS: HIDROPRESS PBA 
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DN

Ø

De PN

6,0

PN

7,5

PN

10

50 60 • • •

80 85 • • •

100 110 • • •

TUBO PVC RÍGIDO
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Sistema JER “Junta elástica Removível”.

Cor Marron.

BR

CONEXÕES: HIDROPRESS PBA



ANOTAÇÕES

Para qualquer esclarecimento técnico-comercial, por favor contatar comercial.brasil@politejo.com

Obtenha o contato direto do responsável da sua área geográfica em www.politejo.com
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PRODUTOS: HIDROPRESS PBA 
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TUBULAÇÃO EM PVC-U

Os tubos são fabricados em PVC-U rígido 
segundo as normas NBR 7362-2 e EN1401.

CARACTERÍSTICAS PVC
O PVC rígido não é atacado pela maioria 
dos produtos químicos correntes nem 
é eletricamente condutor, pelo que não 
sofre corrosões nem incrustações. 
Estas caraterísticas aliadas ao baixo 
coeficiente de rugosidade das 
superfícies internas dos tubos permitem 
elevadas velocidades de condução 
dentro dos valores admissíveis, 
particularmente nos ramais horizontais, 
traduzindo-se numa sensível economia 
por redução do diâmetro escolhido.

O módulo de elasticidade e resistência 
mecânica dos tubos SANICOL 
permite-lhes resistir a sobrepressões 
de curta duração, tais como cargas por 
cheias.

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
Apresentam-se em seguida as carac-
terísticas dimensionais da tubulação 
SANICOL:

PRODUTOS: SANICOL 
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CONTROLE DE QUALIDADE
A tubulação da gama SANICOL é sujeita 
a ensaios de controle de qualidade, em 
função do definido no respetivo referen-
cial normativo, em laboratório interno e 
com todos os equipamentos necessários 
devidamente calibrados e certificados.

DIÂMETRO 

NOMINAL (mm)

2500

Pa

3200

Pa

100 • •

160 • •

200 • •

250 • •

300 • •

350 • •

400 • •
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DN 100 150 200 250 300 350 400

De 110 160 200 250 315 355 400

TUBOS PVC RÍGIDO

Esgoto sem pressão.

Sistema JER “Junta elástica Removível”.

Cor Ocre.
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CONEXÕES: SANICOL



PRODUTOS: SANICOL 

ANOTAÇÕES

Para qualquer esclarecimento técnico-comercial, por favor contatar comercial.brasil@politejo.com

Obtenha o contato direto do responsável da sua área geográfica em www.politejo.com
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TUBULAÇÃO EM PVC-U com núcleo 
celular

As Características Dimensionais, Físicas 
e Mecânicas da tubulação de PVC de 
Parede Estruturada produzidos segundo 
as normas NBR7362-4 e EN13476: 
Sistemas de tubulações plásticas, 
enterrados, sem pressão, estão de 
acordo com:
 
Características Gerais: 
A construção da parede dos tubos de 
PVC, de acordo com a referida norma é a 
correspondente à designada como Tipo 
A, com superfícies interior e exterior 
lisas e com núcleo celular produzido com 
material reprocessado. 

As dimensões dos tubos de PVC parede 
estruturada são relativas à medida 
nominal exterior (DN/OD). 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E 
MECÂNICAS: 
	 Ensaio de Deformação Longitudinal: 

Realizado segundo o método de 
ensaio especificado na norma ISO 
2505. 

PRODUTOS: COLSAN 
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	 Ensaio de Rigidez Circunferencial: 
Realizado segundo o método de 
ensaio especificado na norma ISO 
9969. 

	 Ensaio de Impacto: Realizado 
segundo o método de ensaio 
especificado na norma EN 744. 

	 Ensaio de Flexibilidade Anelar: 
Realizado segundo o método de 
ensaio especificado na  norma 
EN1446. 

Em linhas gerais a tubulação de PVC 
de Parede Estruturada “COLSAN” 
apresenta as seguintes vantagens: 
	 Facilidade de Instalação por ser 

mais leve; 
	 Menor Preço;
	 Intercambialibidade com tubos 

PVC parede compacta e com tubos 
corrugados (através da conexão de 
transição);

	 Aplicação em redes de esgoto e 
águas pluviais;
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DIÂMETRO 

NOMINAL (mm)
de

SN

2,5

SN

3,2

150 160 • •

200 200 • •

250 250 • •

300 315 • •

400 400 • •

TUBOS PVC RÍGIDO
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CONTROLE DE QUALIDADE
A tubulação da gama COLSAN é sujeita a ensaios de controle de qualidade, em 
função do definido no respetivo referencial normativo, em laboratório interno e com 
todos os equipamentos necessários devidamente calibrados e certificados.

BR

NOTA: As conexões a utilizar serão em PVC do tipo SANICOL.

Esgoto sem pressão.

Sistema JER “Junta elástica Removível”.

Cor Ocre.



ANOTAÇÕES

Para qualquer esclarecimento técnico-comercial, por favor contatar comercial.brasil@politejo.com

Obtenha o contato direto do responsável da sua área geográfica em www.politejo.com
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PRODUTOS: COLSAN 
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PRODUTOS: AMBICABOS 

TUBULAÇÕES EM PEAD CORRUGADO

O duto corrugado de dupla parede em 
Polietileno de Alta Densidade para 
cabeamento, Politejo Ambicabos é 
aplicado essencialmente em canaliza-
ções subterrâneas de cabos eléctricos 
e de telecomunicações, e, produzido de 
acordo com as normas NBR 15715 e 
EN50086-2-4.
 
O seu perfil, interior liso e exterior corru-
gado, permite um menor nível de atrito 
durante o processo de introdução de 
cabos, facilitando assim a sua instalação 
e, proporciona uma melhoria nas pro-
priedades mecânicas, principalmente, na 
resistência ao impacto e à compressão, 
mantendo a flexibilidade necessária à 
instalação.

O duto corrugado de dupla parede em 
Pead para cabeamento Politejo Ambica-
bos existe em rolo e em barra.

O sistema de união entre os dutos é 
feito por uma união dupla.

Estas Uniões são fabricadas em poli-
etileno e são de cor preta.
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Os dutos para elétrica Ambicabos, é 
fornecida com uma união já acoplada à 
barra ou rolo.

Como principais características destes 
dutos, podemos destacar:
• Maior Resistência química; 
• Maior Resistência ao impacto;
• Maior Flexibilidade;
• Maior Resistência á abrasão;
• Melhor Identificação por cor;
• Baixa condutividade eléctrica;
• Leves;
• Fáceis de instalar
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Redes de Cabeamento.

Ligação com união.

Cor Preta ou Cinza.

DIÂMETRO 

NOMINAL 

(mm)

PRETA CINZA

ROLO BARRA ROLO BARRA

40 • • • •

50 • • • •

63 • • • •

75 • • • •

90 • • • •

110 • • • •

125 • • • •

160 • • • •

200 • • • •

BR



ANOTAÇÕES

Para qualquer esclarecimento técnico-comercial, por favor contatar comercial.brasil@politejo.com

Obtenha o contato direto do responsável da sua área geográfica em www.politejo.com
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PRODUTOS: AMBICABOS 
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PRODUTOS: AMBIDRENO 

TUBULAÇÕES EM PEAD CORRUGADO

O sistema Ambidreno cumpre os requisi-
tos das normas NBR 15073 e UNE 53994.

A tubulação de drenagem destina-se a 
captar o excesso de água existente nos 
solos, resultante do índice de pluviosi-
dade e da capacidade de retenção dos 
distintos terrenos.

A drenagem exige-se em diferentes 
situações ligadas ao setor da construção 
civil:
•  Rodovias;
•  Ferrovias;
•  Canais abertos;
•  Campos esportivos;
•  Campos agrícolas;
•  Muros de contenção;
•  Subsolo de casas e edificações.

O sistema Ambidreno está disponível 
em dois tipos diferentes, relativamente 
à estrutura da parede da tubagem:
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Tipo 1: tubos de parede simples corru-
gada interna e externamente

Tipo 2: tubos de parede dupla corrugada 
externamente e lisa no internamente. 

A superfície da tubulação deve apresen-
tar-se lisa e sem defeitos, de forma a 
garantir o bom escoamento hidráulico. 
 
A cor atribuída às tubagens de
drenagem, é a cor amarela no exterior 
e a cor branca no interior. (outras cores 
sob consulta)
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Redes de Drenagem.

Ligação com união.

Cor Amarela.

DIÂMETRO NOMINAL 

(mm)

SN2 SN2 SN4

 ROLO SEM 
MANTA 

GEOTÊXTIL

ROLO COM 
MANTA 

GEOTÊXTIL

BARRA SEM 
MANTA 

GEOTÊXTIL

50 • 50 mt •

80 • 50 mt •

80 • 100mt •

100 • 50 mt •

100 • 100 mt •

125 • 50 mt •

160 • 50 mt •

200 • 50 mt •



PRODUTOS: AMBIDRENO 

ANOTAÇÕES

Para qualquer esclarecimento técnico-comercial, por favor contatar comercial.brasil@politejo.com

Obtenha o contato direto do responsável da sua área geográfica em www.politejo.com
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PROCESSOS DE
INSTALAÇÃO

PEAD / PP / PVC
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PROCESSOS DE INSTALAÇÃO: PEAD 

As instalações de PEAD são fáceis de 
executar.

Garantir um estendimento o mais reto 
possível de modo a reduzir as tensões 
produzidas pelas variações térmicas é de 
uma importância extrema.

Valas convencionais, recobrimentos e 
“relining” são 3 formas de instalação.

Na instalação de tubulações enterradas de-
vem-se executar valas com paredes verti-
cais. Não sendo isto possível, deve-se pelo 
menos garantir que a geratriz superior es-
teja incluída na secção de paredes verticais.

A largura da vala deve no mínimo ter um 
espaço de trabalho de pelo menos 20 cm 
de cada lado do tubo.

Em situação de cargas rolantes tem-se 
que garantir compactações adequadas 
(95% Proctor) e um recobrimento mínimo 
da geratriz superior de 80 cm.

Em caso de risco de inundação tem-se 
que dotar a nossa instalação de fixações 
a fim de evitar o flutuar dos tubos e a 
manutenção do seu traçado.

Nota: Para obter todos os dados necessári-
os para a execução correta da soldagem de 
tubos em PEAD, solicitar respetivos ma-
nuais técnicos aos nossos serviços.
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SOLDAGEM POR TERMOFUSÃO
Este sistema consiste na interligação 
do topo dos tubos após aquecimento 
(220°C) e compressão que lhe são aplica-
dos através de máquinas apropriadas.

Arrefecidos os topos, verifica-se uma 
completa fusão dos mesmos o que con-
fere aos tubos características como se 
fosse um único tubo.

Esta técnica é a mais usual tanto em abas-
tecimento de água como em esgoto. Há no 
entanto que utilizar, como medida de se-
gurança, materiais da mesma densidade 
e com o mesmo SDR neste tipo de união.

ELETROFUSÃO
Neste processo os tubos são ligados en-
tre si através de uma luva injetada em 
polietileno que tem incorporada uma 
resistência eléctrica: aplica-se uma ener- 
gia eléctrica (39,5 v) aos terminais do 
acessório, verifica-se o aquecimento ne-
cessário a que as paredes em contato 
se fundam originando uma situação de 
completa estanquidade. Dada a sua gran-
de confiabilidade é este o sistema habi-
tualmente utilizado nos tubos para gás, 
embora comece já a ser aplicada em redes 
de distribuição de água e na indústria.

Estas luvas permitem a ligação de Tês, 
Curvas e Reduções lisas, existindo tam-
bém estas conexões com o elemento 
eletrosoldável incorporado.

PROCEDIMENTO PARA SOLDAGEM 
TOPO A TOPO  PEAD

SOLDAGEM POR TERMOFUSÃO (DVS 2207)
Modo de Procedimento
Colocação e alinhamento da tubulação a 
ser soldada no equipamento de soldagem.

Colocam-se as secções de tubo a ser sol-
dada nos grampos de fixação e desloca-
mento dos equipamentos de soldagem o 
mais alinhado possível no mesmo plano. 
Apertam-se os mordentes superiores de 
forma a garantir que os tubos a soldar 
não deslizam nos grampos de fixação.

Preparação da soldagem
Aplica-se entre as duas extremidades a 
serem soldadas a fresadora da máqui-
na de soldar. Este equipamento tem a 
função de criar o paralelismo necessário 
à soldagem bem como eliminar o óxido 
e sujeira existente nas extremidades a 
soldar. Inicia-se o movimento da retifica-
dora e fecha-se os grampos de  fixação/ 
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PROCESSOS DE INSTALAÇÃO: PEAD 

deslocamento de forma a pressionar am-
bas as extremidades contra os planos da 
retificadora. Deverá utilizar-se a pressão 
necessária para a extração de uma fita de 
polipropileno com a espessura aproxima-
da de 0,5 mm. 

Terminada esta operação, retira-se o ele- 
mento de retificação tendo o cuidado de 
não tocar nas extremidades.

Efetua-se o fechamento dos grampos 
de fixação/deslocamento de forma que 
as extremidades a serem soldadas en-
costem entre si de modo a verificar o 
alinhamento total entre as superfícies. 
Deve-se evitar que existam folgas entre 
ambas as superfícies a serem soldadas.

Ainda nesta fase, devemos garantir que 
o desalinhamento horizontal (entre uma 
tubulação e outra) não deverá ultrapas-
sar 10 % do valor da espessura da parede 
desta mesma tubulação.

Em seguida,  iniciamos o processo de 
medição da pressão necessária para 
vencer a inércia do equipamento. Para 
isso iniciamos o fechamento dos gram-
pos de fixação/deslocamento sem pres- 
são e aumentamos gradualmente esta 

mesma pressão até que estes mesmos 
grampos iniciem o seu movimento; 
imediatamente registamos o valor de 
pressão indicado nesta fase, no impres-
so definido para o efeito. Soma-se este 
valor de pressão ao valor de pressão in-
dicado na tabela correspondente como 
pressão de pré-rebordo e regista-se no 
mesmo impresso o valor obtido.

Efetua-se a limpeza das extremidades a 
soldar em todo a área com um solvente 
evaporante a 99% (Ex: acetona tecnica-
mente pura).

Execução da soldagem
Neste momento estão as extremidades 
da tubulação prontas para que seja efe-
tuada a soldagem entre elas. Deverá 
estar previamente aquecida, a placa de 
aquecimento pertencente ao mesmo 
equipamento de soldadura referenciado 
anteriormente a uma temperatura de 
220 ºC com tolerância de ±15 ºC; este 
valor de temperatura deverá ser regis-
tado no impresso de registro de valores 
de soldagem. Efetua-se a limpeza desta 
mesma placa com o agente de limpeza 
utilizado na limpeza da tubulação. Assim 
coloca-se a placa com temperatura indi-
cada entre as extremidades da tubulação 
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a serem soldadas. Desloca-se os grampos 
de deslocamento/fixação de forma que 
pressionem os tubos a serem soldados
contra esta mesma placa e aguarda-se
que o polietileno do tubo derretido for-
me um pré-rebordo com uma dimensão 
aproximada à dimensão indicada na 
tabela correspondente com a indicação 
“distância de pré-rebordo”. Tendo o pré 
rebordo atingido a dimensão indicada, 
retira-se toda a pressão ao sistema dei-
xando as extremidades a serem solda-
das encostadas na placa de aquecimento 
para que seja transmitida a temperatura 
à tubulação durante o tempo indicado na 
tabela como “tempo de aquecimento”. 
Terminado este tempo, deslocam-se os 
grampos no sentido contrário, retira-se 
a placa de aquecimento da zona de sol-
dagem e, imediatamente, unem-se as 
extremidades a serem soldadas. O tempo 
destinado a esta ação deverá ser o mais 
curto possível não devendo ultrapassar 
o indicado na tabela na coluna “tempo 
de mudança”. Resta apenas manter a 
pressão de soldagem com o valor indi-
cado na tabela na coluna “pressão de 
soldagem” somando o valor registado em 
pressão de inércia durante o tempo indi-
cado na mesma tabela como “Tempo de 
Arrefecimento”. 

Registro de valores
Para além de todos os valores indicados 
anteriormente como sendo passíveis de 
registro, todos os outros valores de 
pressão, tempo e dimensionais deverão 
ser validados no impresso criado para o 
efeito.

Análise visual da soldagem
De forma a garantir a qualidade da sol-
dagem efetuada, deverão ser observados 
os pontos mencionados na tabela T24.0. 
Se for verificada, a não concordância com 
os pontos indicados nesta tabela, a sol-
dagem deverá ser cortada e iniciado este 
procedimento a partir do ponto 6.1.

Ensaios Laboratoriais
Efetuar uma soldagem de referência no 
inicio deste trabalho tendo por base este 
procedimento de soldagem.

Efectuar um ensaio de descoesão se-
gundo a norma ISO 13953 e fazer a in-
terpretação da ruptura. Caso a evidência 
seja a de uma ruptura francamente dúctil 
podemos concluir pelo resultado deste 
ensaio a validação deste procedimento 
de soldagema para a execução do traba-
lho em campo.
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PROCESSOS DE INSTALAÇÃO: PEAD 

“Entalhes” na soldagem
Entalhes na soldagem com k<0 com origem em 
pressão de soldagem insuficiente, tempo de aque-
cimento curto, tempo de arrefecimento curto, falta 
de paralelismo nas superfícies, movimentação dos 
grampos durante a soldadura ou desalinhamentos.
Não permitido se k<0.

“Entalhes” e riscos no tubo
Entalhes e riscos no tubo base, sejam transversais 
ou longitudinais, provocados por exemplo, por fer-
ramentas de fixação, erros de transporte ou manu-
seamento, erros na preparação da soldagem. 
Permitidos se forem pontuais e Δs ≤ 0,1s; mas 
nunca superiores a 0,5 mm.

Desalinhamentos das extremidades da tubulação
As faces de soldagem estão desalinhadas ou a 
espessura da tubulação soldada não coincide. De-
pendendo do material e da sua espessura poderá 
influenciar a qualidade da soldagem. 
Permitido se  e ≤ 0,1 s.

Desalinhamento angular dos segmentos 
de tubo soldados
Provocado por desalinhamento do interface de fi-
xação / deslocamento, pressão não permitida du-
rante o arrefecimento, deformação, tubulação reti-
rada do interface de fixação antes do tempo devido.
Permitido para tubagens se e ≤ 1 mm.

Quebras
Quebras longitudinais ou que cruzam a solda. Estas 
poderão estar localizadas na soldagem, no material 
base, na zona exposta à temperatura. 
Não Permitido.

VERIFICAÇÃO VISUAL DE SOLDAGENS PEAD
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Dimensão do rebordo irregular
Rebordos de soldagem com dimensões diferentes 
em zonas pontuais ou ao longo de todo o perímetro 
da soldagem provocados por: placa inserida em 
angulo não perpendicular, face não ortogonal com 
o eixo, Indíces de fluidez da tubulação muito dife-
rentes. Permitido se b1≥0,7b2.

Bolhas ou Protuberâncias
Danos a nível térmico provocados por elemento 
aquecedor com temperatura muito elevada, tempo 
de aquecimento muito elevado, contaminação ou 
humidade na superfície. Não Permitido.

Falta de Fusão
Falta de fusão parcial ou total das superficies solda-
das distribuida ao longo da soldagem com ou sem bo-
lhas e protuberâncias devido a sujeira ou umidade nas 
superficies soldadas, oxidação, tempo de mudança 
muito elevado, temperatura do elemento calefactor 
errada, pressão baixa durante a soldadura, erro na 
medição da pressão de inércia. Não Permitido.

Poros ou incrustrações de corpos estranhos
Numerosos poros ou incrostrações distribuidos ao 
longo do rebordo de soldagem com ou sem bolhas e 
protuberâncias devido a evaporação durante a sold-
agem (de umidade, solventes, agentes de limpeza, 
…) ou placa de aquecimento suja. Pequenos e iso-
lados poros são permitidos se Δs ≤ 0,05s

Pequenas cavidades ou poros
Cavidades no plano de soldadura devido a pressões 
de soldagem muito baixas, tempo de arrefecimento 
muito curto. Pequenos e isolados poros são permiti-
dos se Δs ≤ 0,05s

Todas as situações apresentadas estão integralmente descritas na DVS2202 parte 1 de Julho 2006 67



TRANSPORTE
Para garantir que o transporte não cause 
qualquer dano na tubulação devem-se 
evitar as seguintes situações:
• Manusear bruscamente;
• Contato com ferros de proteção lateral;
• Quando transportados com embutimen-
to deverá ser assegurado que os mesmos 
não deslizem um sobre o outro;
• etc...

Na obra:
Os tubos não devem ser arrastados dire-
tamente sobre o solo e deve ser evitado 
o contato com qualquer superfície pon-
tiaguda (pedras, etc...).

O arrastamento dos tubos para a execução 
do processo de soldagem por termofusão
deve ser efetuado com recurso a roletes.

Descarregamento:
Os tubos devem ser descarregados ma-
nualmente ou com empilhadeira. Os mes-
mos não podem ser jogados diretamente 
contra o solo.

Quando os tubos são fornecidos em rolo, 
os mesmos não devem ser alvo de desli-
zamento no caminhão.

Em tubos de grande diâmetro, a descarga 
deverá ser efetuada por retro-escavadeira 
e utilização de cabo de aço para levanta-
mento do tubo.

PROCESSOS DE INSTALAÇÃO: PEAD 
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ARMAZENAMENTO
Na obra ou no galpão devem ser tomados 
os seguintes cuidados:
• Solo horizontal e nivelado;
• Isenção de pedras ou superfícies 
pontiagudas;
• Evitar exposição prolongada ao raios UV;
• Altura máxima recomendável de 
1,5 metros;
• Empilhamento com proteções laterais 
que evitem o movimento dos tubos 
entre si;
• Os rolos devem ser colocados em posição 
vertical;
• Conexões devem ser armazenados em 
local protegido.
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PROCESSOS DE INSTALAÇÃO: PP-PEAD CORRUGADO 

INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES 
ENTERRADAS

Forma da Vala:
Sempre que a natureza do terreno e 
os meios de escavação o permitam, as 
paredes da vala devem ser verticais (ver 
figura abaixo) por razões econômicas, de 
distribuição do peso do solo e das cargas 
de tráfego.

Devem afastar-se os solos escavados dos 
limites da vala para evitar eventuais de-
sabamentos.

Quando não for possível executar uma 
vala de parede vertical ou com pequenos 
taludes, recomenda-se uma construção 

do gênero da figura seguinte, tendo sem-
pre em conta que a geratriz superior do 
tubo deverá estar contida dentro da 
secção de paredes verticais.

Dimensões da vala:
A largura da vala depende dos meios 
mecânicos disponíveis, da profundidade 
da vala, da segurança dos operários e do 
diâmetro da tubulação.

Em função de todos estes conceitos e 
sempre que se realize a montagem no 
fundo da vala, a largura B deverá deter-
minar-se através da seguinte fórmula:

B = DN + 500 mm, com um mínimo de 
600 mm

Onde DN representa o diâmetro nominal, 
expresso em milímetros.
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A profundidade da vala é função das car-
gas fixas e móveis, caso existam, da pro-
teção da tubulação face a temperaturas 
ambientais extremas, do seu diâmetro e 
de condições particulares da obra.

A profundidade deverá ser, no mínimo, 
de 0,8 m medidos a partir da geratriz su-
perior do tubo até à superfície do terreno. 

Na execução do leito deverá ter-se o 
cuidado de retirar todas as pedras ou 
materiais que pela sua geometria sejam 
susceptíveis de danificar as tubulações. 
Estas não deverão apoiar-se diretamente 
sobre o fundo da vala, mas sim sobre um 
leito de terra selecionada ou de areia, 
com um mínimo de 100 mm de altura, 
cuidadosamente compactada e com in-
clinação uniforme.

CONEXÕES
A POLITEJO disponibiliza ainda vasto 
conjunto de conexões por forma a apre-
sentar um sistema completo e versátil.
Os acessórios listados no anexo 4 são 
injetados ou fabricados a partir da tu-
bulação através de um processo de sol-
dagem, garantindo a estanquidade das 

ligações e uma elevada resistência às 
cargas externas.

Caso seja necessária a utilização de 
acessórios especiais, os serviços Técnico-
Comerciais da POLITEJO analisarão a via-
bilidade da sua fabricação.

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM 
TUBOS AMBIDUR
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UNIÃO A OUTROS TIPOS DE TUBULAÇÕES
As tubulações AMBIDUR podem unir-se 
a qualquer tipo de tubo, através do uso 
de peças especiais de transição ou
poços de visita adequadas.

LIGAÇÃO A POÇOS DE VISITA
O sistema AMBIDUR permite a ligação a 
poços de visita construídos em concreto 
através de um ligador/passa muros tam-
bém corrugado.
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TRANSPORTE
Para garantir que o transporte não cause 
qualquer dano na tubulação devem-se 
evitar as seguintes situações:
• Sobrepor as bolsas;
• Curvar os tubos;
• Manusear bruscamente;
• Contato com ferros de proteção lateral;
• etc...

Na obra:
Os tubos não devem ser arrastados dire-
tamente sobre o solo e deve ser evitado 
o contato com qualquer superfície pon-
tiaguda (pedras, etc...)

Descarregamento:
Os tubos devem ser descarregados ma-
nualmente ou com empilhadeira. Os mes-
mos não podem ser jogados diretamente 
contra o solo.

ARMAZENAMENTO
Na obra ou no galpão devem ser tomados 
os seguintes cuidados:
• Solo horizontal e nivelado;
• Isenção de pedras ou superfícies 
pontiagudas;
• Evitar exposição prolongada ao raios UV;

• Altura máxima recomendável de 
1,5 metros;
• Empilhamento com proteções laterais 
que evitem o movimento dos tubos 
entre si;
• Conexões e aneis devem ser armazena-
dos em local protegido.



REGRAS BÁSICAS PARA UMA 
MONTAGEM CORRETA

Os tubos PVC requerem cuidados de trans-
porte, armazenagem e manuseamento 
idênticos aos dos materiais tradicionais:

Não instalar os tubos PVC sobre uma su-
perfície rígida e irregular.

Protegê-los devidamente de pedras e 
cantos vivos.

Não forçar a união das pontas macho 
dos tubos e conexões nas bolsas de
acoplamento.

Utilizar corretamente dispositivos supres-
sores do golpe de aríete, sempre que os 
cálculos assim o aconselharem.

Não ultrapassar as temperaturas e pres-
sões de serviço recomendadas para cada 
tipo de tubo.

Não transportar líquidos quimicamente 
incompatíveis com o PVC.

CONSIDERAÇÕES GERAIS
Atenção com os cuidados e observações 
na montagem das redes de pressão/es-

goto dos materiais tradicionais impõem-
-se igualmente para as redes PVC, nomea-
damente:
- Profundidade e largura mínima das valas.
- Regularização do leito de assentamento 
das redes.
- Melhoria dos leitos, quando irregulares, 
pela adição de materiais de fina Granu-
lometria (areia, saibro fino).
- Alinhamento da rede.
- Cobertura das valas - cuidados a observar 
na compactação do terreno.

LIGAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES
Os tubos e conexões PVC estão
providos de uma bolsa de acoplamento,
na qual está inserido um anel de borracha
sintética, formando uma junta de tipo 
integral que designamos por Junta OR.

Nesta bolsa de acoplamento vai será 
encaixada a ponta macho do tubo, de-
vendo a extremidade da ponta macho ser 
chanfrada.

COLOCAÇÃO DO ANEL DE BORRACHA
O anel deve ser colocado na sede da bolsa 
de acoplamento, tal como se indica na 
figura seguinte, pois só nesta posição se 
obtém a estanquidade da junta.

PROCESSOS DE INSTALAÇÃO: PVC 
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Deve ser aplicado um lubrificante adequa-
do para a inserção de um tubo no outro.

NÃO UTILIZAR ÓLEOS MINERAIS.
Após esta operação, encaixar totalmente 
a ponta macho na bolsa de acoplamento, 
não sem antes confirmar se o Anel OR se 
mantém na posição correta. Com a ponta 
biselada totalmente encaixada, fazer-lhe 
uma marcação, desencaixando-a seguida-
mente nunca menos de 10 mm, tomando 
como referência a marcação feita.

Antes de inserir anel , limpar 
a sede de 
alojamento e o 
próprio anel com 
lubrificante 
apropriado. Para 
facilitar o encaixe, 
apertar o anel e seguidamente colocá-lo 
de acordo com a Figura ao lado.

ENCAIXE DA PONTA MACHO 
(PONTA LISA)
Tanto o interior da bolsa de acoplamento 
como a ponta macho que vai introduzir 
naquela devem estar isentos de gorduras 
ou areias. 

75



REDES ENTERRADAS 
ABERTURA E COBERTURA DE VALAS
O assentamento das redes PVC deve obe-
decer às normas gerais antes indicadas, já 
que a sua longevidade depende do maior 
ou menor cuidado com que esse assenta-
mento for realizado.

Assim o fundo da vala deve ser liso e isen-
to de pedras. 

Formar de preferência uma cama com 
aproximadamente 10 cm de areia fina para 
assentamento do tubo, devendo a largura 

ENCAIXE DE TUBOS
Deve ser efetuado por dois operadores, um segurando a bolsa de acoplamento e outro  
segurando a ponta macho. Para simplificar esta operação pode utilizar-se o processo 
indicado na Figura.

PROCESSOS DE INSTALAÇÃO: PVC 

da vala ser pelo menos igual ao diâmetro 
do tubo acrescido de 40 cm.

O sistema de acoplamento OR permite 
pequenas flexões no sentido horizontal, 
no máximo de 1º.

O reconhecimento das redes deve ser 
efetuado de modo que não hajam pedras 
com cantos vivos ou de grossa granulome-
tria, a menos de 30 cm acima da geratriz 
superior do tubo. As zonas de conexões 
ou aparelhos de corte só devem ser reco-
bertas após ensaios de pressão/estanqui-
dade, os quais devem ser efetuados nas 
distâncias máximas previstas nas normas 
de aplicação.

Ø 63 75 90 110 125 140 160 200 250 315

Profundidade (mm) 94 98 105 114 117 122 133 142 158 175
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Ø 63 75 90 110 125 140 160 200 250 315

Profundidade (mm) 94 98 105 114 117 122 133 142 158 175

QUADRO DE PROFUNDIDADE DA INSERÇÃO

ALTERAÇÕES DE REDES E ABERTURA DE NOVOS RAMAIS
Caso haja necessidade de incorporar alterações numa rede, 
por introdução ou substituição de acessórios, utilizar a 
nossa luva telescópica, efetuando a 
montagem indicada na Figura.

MACIÇOS DE ANCORAGEM
Antes de efetuar os ensaios de pressão das redes, apoiar todos os acessórios de mu-
dança de direção em maciços de concreto, a fim de anular os esforços laterais. A reação 
do apoio depende do diâmetro do tubo e da pressão de ensaio.

REDES AO AR LIVRE E NORMAS 
DE FIXAÇÃO
As bolsas de acoplamento OR não estão 
preparadas para resistir aos esforços axiais.
Em casos de colocação de redes ao ar livre 
é conveniente apoiar ou fixar os tubos e 
os acessórios. Estes apoios podem ser 
abraçadeiras para os tubos e maciços para 
as conexões.

Nos tubos há a considerar dois tipos de 
abraçadeiras: abraçadeiras de fixação que 
devem ser colocadas nas cabeças de aco-
plamento e tal como o seu nome indica 
devem fixar totalmente o tubo; e abraça-
deiras de passagem, colocadas fora das ca-
beças de acoplamento (não devem apertar 
o tubo, a fim de permitir as contrações e di-
latações longitudinais) e que se destinam 
apenas a manter o alinhamento.
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As abraçadeiras de passagem devem ser colocadas em distâncias correspondentes de 
10 a 12 vezes o diâmetro do tubo.

CONEXÕES E TUBOS DE PVC 
PARA SOLDAGEM
1. A soldagem requer conhecimentos téc- 
nicos adequados, que podem ser adquiri-
dos com o treinamento apropriado.  

A seguir, fornecemos informação acerca 
do procedimento de colagem.

2. Ferramentas e equipamento
- Cola
- Pincel
- Diluente
- Papel absorvente

3. Preparação
O tubo deve ter o chanfro em perfeitas 
condições, de forma a facilitar a operação 
de colagem, uma vez que a camada de 
cola seja removida quando o tubo é in-
troduzido na conexão.

Nota: Se necessário, marcar a posição 
desejada no tubo e na conexão antes de 
proceder à soldagem.
  
Marcar na extremidade do tubo, o compri-
mento até onde se pretende fazer a solda-
gem, para que seja possível a verificação 
da sua completa introdução.

Tubo de PVC

Anel de Borracha

Tubo de Protecção em Aço

Travessia de Muros Estanques
Sempre que se pretenda fazer 
a passagem um tubo 
HIDROPRESS através de um 
muro à prova de água, proceder 
de acordo com a Figura.

PROCESSOS DE INSTALAÇÃO: PVC 
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TRANSPORTE
Para garantir que o transporte não cause 
qualquer dano na tubulação devem-se 
evitar as seguintes situações:
• Sobrepor as bolsas;
• Curvar os tubos;
• Manusear bruscamente;
• Contato com ferros de proteção lateral;
• etc...

Na obra:
Os tubos não devem ser arrastados dire-
tamente sobre o solo e deve ser evitado 
o contato com qualquer superfície pon-
tiaguda (pedras, etc...)

Descarregamento:
Os tubos devem ser descarregados ma-
nualmente ou com empilhadeira. Os mes-
mos não podem ser jogados diretamente 
contra o solo.

ARMAZENAMENTO
Na obra ou no galpão devem ser tomados 
os seguintes cuidados:
• Solo horizontal e nivelado;
• Isenção de pedras ou superfícies 
pontiagudas;
• Evitar exposição prolongada ao raios UV;
• Altura máxima recomendável de 
1,5 metros;
• Empilhamento com proteções laterais 
que evitem o movimento dos tubos 
entre si;
• Conexões e aneis devem ser armazena-
dos em local protegido.

79



ENSAIOS DE
OBRA



BRBR



ENSAIOS DE ESTANQUIDADE: EN1610 

O Regulamento Geral dos Sistemas Públi-
cos 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 exis-
tência de infiltrações nas redes de sanea-
mento, as entidades gestoras exigem hoje 
provas claras da boa execução da rede que 
vão gerir.

Com o intuito de comprovar a absoluta es-
tanquidade da Solução Ambidur, recomen-
damos a realização de ensaios de estan-
quidade de acordo com a norma EN 1610, 
assegurando ao empreiteiro total confi-
ança no trabalho realizado, e permitindo 
também a entrega de um relatório minu-
cioso por secção ao dono de obra.

A fiscalização, por outro lado, encontrará 
nesta norma a ferramenta ideal para averi-
guar 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 aceitá-
vel, 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 identi-
ficação prévia de eventuais anomalias.

Ensaio com ar (método “L”)
Os tempos de ensaio para a tubulação, ex-
cluindo os poços de visita e inspeção, são 
dados pela tabela seguinte, e estão relacio-
nados com a dimensão da rede e o método 
selecionado (LA, LB, LC e LD). O método 
de ensaio deverá ser especificado pelo ca-
derno de encargos.

Deverá inicialmente colocar-se uma pres-
são cerca de 10% superior a pressão de 
ensaio, que deverá ser mantida durante 5 
min. Deve-se ajustar em 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.
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MÉTODO

p0 Ap DURAÇÃO DOS TESTES (MIN.)

mbar DN100 DN200 DN300 DN400 DN600 DN800 DN10000

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 rede 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 poços de vista;
• 0,40 l/m2 para poços de visita e ramal.
A área em causa será a correspondente 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 rede com água a partir do poço mais a jusante, por modo a permitir que o ar 

saia no ponto mais alto. Aguardar 1 hora (período de acondicionamento);
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• 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.) no poço a jusante, e num mínimo 
de 100 mbar (1 m.c.a.), no poço 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.
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ENSAIOS DE PRESSÃO INTERIOR: EN805

1. Geral
Este método alternativo para redes com 
comportamentos elásticos (nomeadamen-
te redes em polietileno e polipropileno) 
surge pelo fato de não se ter tido em con-
sideração em métodos anteriores das ca-
pacidades de dilatação deste tipo de rede.

2. Procedimento
O ensaio na sua totalidade inclui uma fase 
preliminar, onde se inclui um período de 
relaxamento, um ensaio de detecção de 
perda e o ensaio principal de pressão.

3. Fase Preliminar
O cumprimento da fase preliminar, é con-
dição fundamental para executar o en-
saio final. A intenção da fase é montar os 
pré-requisitos para alterações de volume 
dependentes da pressão, tempo e tempe-
ratura.

A fase preliminar deve ser realizada como 
se segue para evitar resultados enganosos 
na fase do ensaio principal:
• Após nivelar e despressurizar a rede 

para a pressão atmosférica, como au-
xílio de ventosas, deverá reservar-se 
um período de relaxamento de cerca 
de 60 min para libertar pressão provo-
cada pela tensão da tubulação; deve-

         -se ter o máximo de cuidado para não  
         entrar ar para dentro da rede;
• Depois deste período de relaxamento, 

eleve a pressão de uma forma contínua 
e rápida (em menos de 10 min) para a 
Pressão de Ensaio Do Sistema (STP). 
Mantenha STP durante um período 
de 30 min bombeando continuamente 
ou em intervalos curtos. Durante este 
tempo realizar uma inspeção para 
identificar qualquer vazamento óbvio;

• Permita um período adicional de 1 h 
sem bombear durante o qual a rede 
pode dilatar devido as propriedades 
visco-elásticas;

• Medir a pressão ao fim deste período.

No caso de uma fase preliminar com suces-
so continue o processo de ensaio.

Caso a pressão diminua mais que 30% do 
STP, interrompa a fase preliminar e des-
pressurize o setor em ensaio. Considere e 
ajuste as condições de ensaio (por exemplo 
influência de temperatura). Só retome o 
processo de ensaio depois de um período 
de relaxamento de pelo menos 60 min.

4. Ensaio pressão integrado
O resultado da fase de ensaio principal só 
pode ser julgado se o volume restante no 
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setor de ensaio for adequadamente baixo. 
São necessárias as seguintes etapas:
• Reduza rapidamente a pressão res-

tante medida ao final da fase prelimi-
nar, sangrando a água do sistema de 
modo a produzir um Δ  entre 10 a 15% 
do STP;

• Medir exactamente o volume de água 
removido Δ  ;

• Calcular a perda de água permissível 
         Δ  , utilizado a seguinte fórmula e         
           verificar se o volume de água removido  
         não excede esse valor:

Onde:

é a perda de água admissível em litros;

é o volume da seção de rede testada em litros;

é a medida da perda de pressão em kPa;

é o módulo de compressão da água em kPa;

é o diâmetro interno da tubulação em metros;

é a espessura do tubo em metros;

é o módulo de elasticidade da parede de tubo 
na direção de circunferencial em KPa;

é o factor de tolerância durante o ensaio.

Para a interpretação correta do resultado 
é importante usar o valor exato de  con-
siderando a temperatura e a duração do 
ensaio. Especialmente para diâmetros 
menores e setores de ensaio mais curtos 
deveriam ser medidos  e  o mais pre-
cisos possível.

Se  é superior ao , devemos inter-
romper o processo de ensaio e com o auxílio 
das ventosas instaladas retirar a pressão 
da conduta.

5. Ensaio Principal
A deformação visco-elástico devido ao es-
forço causado pelo STP é suspensa pelo en-
saio anterior. A redução rápida da pressão 
conduz a uma contração da rede. Observe e 
registre durante um período de 30 min (fase 
de ensaio principal) o aumento de pressão 
resultante da contração. Considera-se que 
a fase principal do ensaio bem sucedida, se 
a curva de pressão mostrar um incremento 
tendencial e não descer num período de 30 
min, o que geralmente é suficiente para se 
ter uma boa indicação (ver figura). Se du-
rante esse período a curva de pressão mos-
trar uma descida tendencial, indica que 
existe alguma perda dentro da rede.
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Em caso de dúvidas estender a fase princi-
pal do ensaio até 90 min. Neste caso a per-
da de pressão esta limitada a 25 kPa desde 
o valor máximo obtido dentro da fase de 
contração. Se a pressão descer mais do que 
os 25 kPa, o ensaio falhou.

É aconselhável verificar os conexões me-
cânicos antes da inspeção visual das juntas 
soldadas.

Retificar qualquer defeito revelado na ins-
talação pelo ensaio e repetir o ensaio.

Deve realizar-se novamente todo o ensaio, 
incluído um período de relaxamento de 
60 min. na fase preliminar.

88



BRBRCONTACTOS

Morada: Estrada Oswaldo Sacchi nº500, Polo 
Industrial Paulo Kinock II, CEP 13612-383 Leme

Email: comercial.brasil@politejo.com

Web: www.politejo.com

Gps: 22°12’33.3”S 
          47°24’20.0”W
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a nossa localização
Grupo Politejo


