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Parecer - Investigação  
 

e operação de custos nos prejuízos 
 

Devido á falta de escoamento das águas pluviais, 

 

no Loteamento n.° 15/2000. (Praia de Pedrogão) 
 

 

 

 

 

Investiga n.º 159/2010/Gutachten 

O Requerente: 

Luís Domingues João, Ring 22, 63776 Moembris/Alemanha, 

 

ACUSA  

 

Pelas contra-ordenações dos regulamentos, dos Decretos, Lei, n.º 207/94 e n.º 290/2007, a 

Câmara Municipal de Leiria 

Largo da República 2400-006 Leiria  

O cargo das custas dos prejuízos actuais e apresenta:   
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 1- Situação e decisão de tarefa. 

 

O prejudicado e assinante, procede em analisar a situação referida, e que se relaciona nesta 

investigação, a fins de procurar a causa da entrada de água nas fundações e cave da sua vivenda 

nova, na data, ainda não devidamente pronta.  

 

Por decisão do assinante, este, o proprietário recorreu á alternativa de assumir as custas da 

investigação exposta.   

 

2- Visita ao local e base da análise.  

 

 
 

Fazem parte desta investiga os seguintes comprovativos: 

 

a. Este relatório  

b. Projecto da Cave á escala de 1/100  

c. Projecto 2D, com a visualização do terreno, VIA pública e Vala de água. 

d. Corte A-A, com a visualização do terreno, VIA pública e Vala de água. 

e. NORMA DIN, EN 12056-1 e ou na NORMA DIN 1986-100. 

f. Decreto de Lei, Regulamento Geral das Edificações Urbanas n.º 290/2007. 

g. Decreto de Lei, n.º 207/94 e alterações. (Artigo n.º 2, 53, 64, n.º 6)  

 

No local, foi construída uma moradia nova com cave e anexo, autorizada pelo Município de Leiria 

�Câmara Municipal� conforme consta o Processo n.º 912/16. A construção teve início a 14 de Março 

de 2008 e foi dada em parte com condições habitáveis, a 04 de Março de 2009, mas não concluída.  

Esta moradia situa-se na Rua do Olho de água, Lote n.º 4, 2425-458 Praia de Pedrogão na freguesia 

Coimbrão.  

Na situação referida neta análise, tomaram conhecimento no local os visitantes seguintes: 

 

Participantes do queixoso. 

Luís Domingues João, Ring 22, 63776 Moembris, Alemanha,  

Vergílio de Oliveira, São Miguel 2425-__ Souto da Carpalhosa, 

na execução da análise do dia 22, de Abril ao dia 10 de Maio de 2010.  
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Participante da Câmara Municipal de Leiria 

Eng. Maria do Carmo, do Departamento de Obras Municipais de Leiria, 

tomando conhecimento da situação actual em Março de 2010.   

 

3- Relatório informativo á causa da investigação. 

 

Em Fevereiro do ano 2010 quando o proprietário regressou do estrangeiro á sua moradia, encontrou 

o interior da cave, coberta com 26cm de água. Ao analisar a situação verificou que esta tinha entrado 

pelo recinto do anexo lateral.  

A água por cima do ladrilho do pavimento da cave, já se encontrava num estado escorregadio, 

revelando assim que a situação já se mantinha á mais de dois meses. (Dezembro do ano anterior)  

O proprietário procedeu imediatamente á instalação de uma bomba de controlo automático no local 

da segurança prevista, para tiragem de pouca quantidade. Esta ficou a bombear a quantidade de 1� 

de água, evitando assim a subida das águas na cave da vivenda, mantendo a sua manutenção a partir 

do dia 22.02.2010, de 12 hora por dia. (funciona 5,30 com pausas de 4,15 minutos)       

 

Na repartição Camarária de Leiria, Divisão de Infra-estruturas Urbanas, a Sr. Eng. Maria do Carmo, 

divulgou ao proprietário no dia 23.04.2010 que o escoamento das águas da via pública para a 

vala/valeta lateral, tinha sido autorizado e reconhecido pelos serviços da repartição. Também tomou 

o conhecimento da reclamação do dia 01.03.2010, por motivo da qual se dirigiu ao local da obra, 

para tomar conhecimento da situação, onde divulgou, que a situação se encontrava assustadora.   

 

4- Perigos previstos na situação actual.  

 

Conforme referido na imagem seguinte, a vala que se encontra a Sul /Nascente paralela com a via do 

loteamento, com a largura de> 3,00m, e a profundidade de <1,50m não assinala qualquer protecção 

ou informação de perigo. Esta RUA tem o acesso não só aos adultos como também é frequentada 

por criança, apesar de se encontrar também a escola primária a uma distância de 100m. 

 

A Câmara Municipal de Leiria, tem como responsável a protecção e a sinalização da insistência da 

vala, para que sejam evitados acidentes de viação ou o perigo de os passantes cair dentro da vala, 

assim como á protecção de doenças provocadas pela contaminação de parasitas.  
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5- Análise da dimensão do canal de saneamento.  

 

Neste loteamento de moradias, as ligações dos lotes á via pública, também compõem o saneamento 

das águas sanitárias, no qual prevê na sua dimensão actual a capacidade de escoamento para no 

mínimo de 18 moradias.  

Conforme consta o escoamento no local, a dimensão do canal que se apresenta em forma redonda, 

tem o diâmetro de 200/184mm. Este mantém a cumprimenta de <350m e é dimensionado em todo 

o seu comprimento na mesma medida.   

 

Estatisticamente a dimensão calculada para o escoamento de águas sanitárias tem como base: 

 

Vivenda familiar para 5 pessoas, Quantidade 

WC 2 x 2,5 = 5,00 

Lavatório 2 x 0,5 = 1,00 

Duche  2 x 1,0 = 2,00 

Banheira  1 x 1,0 = 1,00 

Cozinha 1 x 0,5 = 0,50 

Soma:  9,50 

 

A dimensão procurada aqui é de 0,5 x 9,50 √ = 1,54 Litros/sg. x 18 vivendas = 27,72 litros por 

segundo.  
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Em regras normais (DIN EN 12056-1) ou na NORMA DIN 1986-100 os colectores de escoamento nas 

�urbanizações� não se devem de apresentar numa inclinação de escoamento que seja superior a 3% 

e nas descargas de vazamento, não devem de ultrapassar os 50% do diâmetro do canal, para evitar 

pressão e o retorno nas ligações dos acedentes.  

Atendendo á NORMA relativa, o canal com DN 200 dj=184mm de diâmetro apresenta a capacidade 

de vazar 14,2 litros / segundo, com a inclinação de J.1% e h/dj=0,5.   

 

Conclusão: A dimensão actual capacitaria que o canal responsabiliza é de:    

 

27,72 litros/sg, apresentando-se apenas com  

14,20 litros/sg, revelando assim +- 50% (13,52L/sg) de capacidade inferior á dimensão obrigatória.     

 

Após o controlo do canal, também foi detectado que este se encontra com 40mm de impurezas, 

conforme consta a imagem em cima relativa.  

Estas impurezas são apenas areias, brita e pó de pedra que provavelmente não foram limpas na 

altura da construção, no qual é aconselhado a sua limpeza.   

 

É aconselhável que a dimensão do canal do saneamento seja alterada>, para evitar, que o retorno 

das descargas, previstas a partir do momento em que a totalidade das moradias no loteamento 

estejam habitadas, prejuízos que podem vir a ser muito grave.  
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Antes da alteração do Canal, deve de ser projectado no mínimo DUAS dimensões em toda a 

cumprimenta da rua. Começando por 200mm de diâmetro e uma distancia não superior a 150m. 

Seguidamente deve continuar no mínimo com 225 mm. Isto no caso de este canal ter escoamento 

para um que tenha 250 mm ou mais de diâmetro.   

 

6- Visualização do ensaio teórico.   

 

Foi feito um projecto �2D�, que contribui em apresentar o terreno, via pública e vala, com o fim de 

visualizar as distâncias e a profundidade em que se encontra o nível das águas do solo conforme se 

apresenta em anexo.  

No dia 23.04.2010 foram implantados pontos de referência, o n.º 4, adequadamente com o nível 

actual da água do solo e seguidamente o n.º 2, com o nível actual da água na vala, com a finalidade 

de analisar a eficácia da relação do depósito das águas na vala, com o nível da água no solo do 

terreno.  

 

  
 

 

A toalha de água nos terrenos do local á distância de 38,96m encontra-se a 0,59m abaixo do nível da 

laje da cave. 

 

O nível actual da VALA encontrava-se com -0,94m do ponto 0,00 e assim a 1,64m acima do nível da 

laje cave.  

 

Este ensaio terminou no dia 04.05.2010, onde o ponto n.º 4 apresentava a descida do nível de 

32,5cm e o ponto n.º 2, com 43cm.  

 

Reconhece-se que o nível da água do solo, desce adequadamente á descida da água na vala.  
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Conclusão: Quanto mais quantidade de água se encontrar na VALA mais sobe o nível da toalha de 

água no solo, concluindo assim que se não haver água na VALA o nível do SOLO também não sobe.   

 

7- Cálculo da quantidade da água das chuvas acumulada no pavimento da rua.   

 

Na situação actual, o escoamento da via pública é reencaminhado para o reservatório constituído por 

uma vala/valeta lateral á rua, que é propriedade da Mata Nacional. Nesta vala não se encontra 

qualquer ponto de escoamento, de maneira a esta poder ser vazada. As águas da chuva ficam 

represadas de tal modo, que consoante a intensidade de chuva acabam por se espalhar na superfície 

interior e posterior do pavimento da via.  

Devido á extensão da via, com> 350m de comprimento e> 8,90m de largura, existe uma dimensão de 

3.115m2 nas quais são impedidas as infiltrações no solo em toda a nua superfície devido ao 

pavimento insistente.  

 

As águas da chuva são calculadas em situações normais com 0,015 Litro por seg./m2, e que 

relativamente a esta superfície, vai ESCOAR a quantidade de 

 

 168.210m3 por hora de água na VALA. ((0,015x60) x (0,9x60) x (54 x 3.115))  

  

Estes 168,21m3 de água são reencaminhadas para o ponto mais baixo da via, que se situa em frente 

ao lote n.º 4, onde se prevê a sua infiltração, conforme apresenta a imagem seguinte.  
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Devido á vegetação e impureza da vala, a quantidade da infiltração da água no solo míngua cada vês 

mais, encharcando assim o solo nas extremidades, sucessivamente consoante a subida do nível das 

águas. Diagrama informativo: 

  

 
Este diagrama revela a descida da água no solo na sequência do esvaziamento contínuo na VALA, a 

uma tiragem de 1,5�.       

 

Este ensaio também corresponde á tiragem da água na vala do dia 22 de Abril até ao dia 10 de Maio, 

como se apresenta também na tabela seguinte: 
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Foto Designação do ensaio  Data Solo Vala 

345 A água corrente foi represada no meio da vala. 22.04.10 0,59m -1,64m 

356 Escoamento da vala para o canal com de um tubo de 1,25� 23.04.10 0,59m  -1,62m 

366 Escoamento da água com um motor de rega de 1,5�. 5h. 24.04.10 0,60m -1,60m 

375 Situação no dia seguinte 25.04.10 0,62m -1.57m 

384 Ligação da vala para o canal com de um tubo de 2� 26.04.10  -1,49m 

398 Ligação da vala para o canal com de um tubo de 4,7� 28.04.10  -1,19m 

408 Situação no seguinte dia a 2� de água constante 29.04.10 0,80m -1,20m 

 Situação seguinte com 2� de água constante no dia 04.05.10 0,84m -1,21m 

458 Controle final, onde a vala ficou com 37cm de água e a 

continuação de escoamento no diâmetro de 1,25�   

10.05.10 0,91m -1,21m 

 

Esta análise comprova que com a tiragem em média de 1,5� (pulgada) de água, a partir do dia 

22.04.2010 até ao dia 05.05.2010 foram esvaziados nos 43cm (1,64 - 1,21m)    

 

1.010.880 m3 (( 0,9L/sg) x 60 =(54l/mn) x 60= (3.240l/hora) x 24= (77.760,00/dia) x 13 dias))  

 

de água, sem que tivesse chovido no período do ensaio, que se encontravam depositados na 

dimensão de 43cm de profundidade e nas infiltrações da extremidade da VALA.   

 

8- Designação do cargo á responsabilidade. 

 

Quando se projecta alterações no trajecto da natureza que provoca prejuízos, isente sempre um 

responsável a quem se deve o facto, uns por falta de conhecimento, competência, controle, outros 

por falte de consciência, desmazelo, que acabam por recorrer á casualidade. 

 

Aqui, no resisto da 2ª Conservatória do Resisto Predial de Leiria,  

 

foi registado na Praia de Pedrogão uma urbanização de Moradias unifamiliares na referência de 

Alvará para Loteamento com o n° 4/2004 de 2004/03/30 inscrito na Repartição da Freguesia do 

Coimbrão com n° 3566/20040622.  

 

Nas condições fixas,  

 

a Câmara Municipal de Leiria, autorizou aqui a constituição para 18 moradias perante as quais foram 

integrados para o domínio público 4.835 m2, para arrumos, passeios e estacionamento. Para 

Conclusão dos trabalhos de urbanização foi fixado o prazo de 2 anos, podendo assim a partir do dia 

01 de Abril de 2006 dar-se início á construção das moradias.  

 

Nas condições expostas, a câmara Municipal de Leiria atribuiu ao proprietário do Lote n°4 

 

o alvará de obras de construção nova n.º 176/08, no processo n.º 912/06, nos termos do artigo 74° 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de 

Junho, para �habitação - moradia unifamiliar e muros de vedação�.   
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No facto das infra-estruturas terem sido dadas por concluídas dentro do respectivo prazo, e a 

Câmara Municipal ter tomado a responsabilidade dos trabalhos relativos, o requerente deu início a 

sua construção sem meter em causa a qualidade bem como a totalidade dos engradamentos que a 

compõem.  

 

No dia 21 de Fevereiro de 2010 foram detectadas as seguintes transgressões: 

 

1- Falta de canalização para as águas pluviais da Via Pública.  

2- Encharco dos terrenos da urbanização.    

 

1º) As instalações pluviais tem como principal função, recolher e conduzir para um local determinado 

as águas provenientes da chuva que atingem a edificação, garantindo, desta forma, que não haja 

excessiva humidade no edifício.  

Em contradição, as instalações pluviais actuais da Urbanização, foram instaladas com a finalidade de 

escoarem para as fundações, de forma a garantir a excessiva humidade no edifício.  
(Neste comentário revela-se, que qualquer cidadão compreende a necessidade do afastamento da humidade 

nos edifícios, e que quando se apresenta uma situação contrária, só se compreende ter sido feito 

conscientemente.)  

 

Água pluvial, é a água provinda das chuvas, que é colectada pelos sistemas urbanos de saneamento 

básico nas chamadas galerias de águas pluviais ou esgotos pluviais e que pode ter tubulações 

próprias (sendo chamado, neste caso, de sistema separador absoluto, sendo posteriormente lançadas 

nos cursos de água, lagos, lagoas, baías ou no mar) nos quais a Câmara Municipal de Leiria não 

apresenta, de acordo com nas infra-estruturas da urbanização, alem destas obrigações contribuírem 

na entidade gestora, conforme o artigo 5.° do Decreto-Lei n.° 207/94 de 6 de Agosto assim como nas 

suas alterações obriga.    

2º) Obriga no artigo 54.°, do Regulamento Geral das Edificações Urbanas,  Decreto-Lei, n.° 38382/51, 

na redacção dada pala Lei n° 290, de 17.08.2007, que em terrenos alagadiços ou húmidos a 

construção ou reconstrução de qualquer edificação, deverá ser precedida das obras necessárias para 

o enxugar e desviar as águas pluviais, de modo que o prédio venha a ficar preservado de toda a 

humidade, nos quais a câmara Municipal contribuiu para a sua transgressão.   

 

3º) Obriga o artigo 55. °, do mesmo Decreto que em terrenos onde se tenham feito depósitos ou 

despejos de imundícies ou de águas sujas provenientes de usos domésticos ou de indústrias nocivas 

à saúde não poderá executar-se qualquer construção sem previamente se proceder à limpeza e 

beneficiação completas do mesmo terreno, no qual  a câmara Municipal de Leiria também contribui 

para a sua transgressão. 

 

No facto da Câmara Municipal ter contribuído na ilegalidade e transgressão do regulamento na 

construção das infra-estruturas do Loteamento, responsabiliza a esta entidade, o encargo das custas 

relativas dos prejuízos causados, porque esta cumpre a �responsabilidade pela aprovação� no artigo 

n.º 64, do Decreto-Lei 207/94 e alterações.  

 

 

9- Conclusão da investigação. 



Luís Domingues João, Ring 22, 63776 Moembris/Alemanha  

Técnico mestrado e INVESTIGACOES da construção Civil. (www.joao.eu) 

02.06.10 

  Página 11 von 11 
 

 

Esta operação levou a concluir que: 

 

a) A causa da entrada de água na moradia é atribuída ao escoamento actual da VIA PÙBLICA.  

 

b) A canalização actual do saneamento não oferece capacidade de escoamento para 18 Moradias.  

 

c) Não há sinalização na via adequada, para prevenir o cidadão dos perigos previstos.    

 

d) É do cargo da Câmara Municipal de Leiria assumir os prejuízos actuais e reencaminhar a alteração 

dos trabalhos das infra-estruturas de maneira a que os regulamentos expostos sejam respeitados. 

  

10- Calculo dos prejuízos visíveis actuais.  

 

Ordenação das custas até ao dia 10.05.2010, dos prejuízos do Lote n.º 4 na Rua do olho de água da 

praia do Pedrogão, devido á falta de escoamento da via pública.   

 

Pos. Designações Q. U. Total 

01 Um aspirador doméstico  1  49,00�  

02 Um berbequim 220V 1  65,00�  

03 Portas e caixilhos de armários na cave   6 35,00� 210,00� 

04 Degrau das escadarias de madeira de faia na cave  1 150,00� 150,00� 

05 Poste do corrimão da escadaria  1 90,00� 90,00� 

06 Saneamento do reboco em gesso no recinto de escadaria  9,5m² 11,00� 104,50� 

07 Aluguer do motor de rega e combustível  1  25,00� 

08 Reparação do motor de barco Mercury   1  220,00� 

09 Reparação de um motor casal 50cm3   1  60,00� 

10 Aluguer de máquina de aspiração da humidade das paredes  25d. 8,00� 200,00� 

11 Auto falante de 300W com 30cm de diâmetro   1  120,00� 

12 Uma mala de viagem  1  25,00� 

13 Limpeza da cave   6h 10,00� 60,00�  

14 Tempo no trabalho do ensaio local 15h 18,50e 227,50� 

15 Ligação do canal, da vala ao saneamento provisória.  3h 18,50� 55,50� 

16 Consumo de energia eléctrica de 18.02.até ao dia 30.04.2010  750kw 0,13� 97,5� 

17 Este relatório de investigação      

 Soma total    1.759,00� 

 

 

Moembris, 02 de Junho de 2010  

 

 

             Luís Domingues João______________  
           Técnico mestrado da construção civil  

 

 

 


