
Conjunto de condições

Moradia unifamiliar



ADL005 - Desmatação e decapagem do terreno, com meios
mecânicos. Compreende os trabalhos necessários para remover
das zonas previstas para a edificação ou urbanização: plantas
pequenas, arbustos, ervas daninhas, madeiras caídas, entulho, lixo
ou qualquer outro material existente, até uma profundidade não
inferior à espessura da camada de terra vegetal, considerando
como mínima 25 cm; e carregamento em camião.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desmatação e decapagem do terreno, com meios mecânicos. Compreende os trabalhos necessários para
remover das zonas previstas para a edificação ou urbanização: plantas pequenas, arbustos, ervas daninhas,
madeiras caídas, entulho, lixo ou qualquer outro material existente, até uma profundidade não inferior à
espessura da camada de terra vegetal, considerando como mínima 25 cm; e carregamento em camião.

REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL
Execução: LNEC E 242. Execução de terraplenagens de estradas.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE PROJECTO
Superfície medida em projecção horizontal, segundo documentação gráfica de Projecto.

CONDIÇÕES PRÉVIAS QUE DEVEM SER CUMPRIDAS ANTES DA EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE
OBRA
DO SUPORTE
Inspecção ocular do terreno.
Será verificada a possível existência de servidões, elementos enterrados, redes de infra-estruturas ou
qualquer tipo de instalações que possam ser afectadas pelas obras a iniciar.
DO EMPREITEIRO
Se existissem instalações em serviço que possam ver-se afectadas pelos trabalhos a realizar, serão
solicitadas às correspondentes empresas fornecedoras a sua colocação e, no seu caso, a solução a adoptar,
assim como as distâncias de segurança a instalações aéreas de condução de energia eléctrica.
PROCESSO DE EXECUÇÃO
Marcação no terreno. Remoção mecânica dos materiais de desbaste. Remoção e disposição mecânica dos
materiais resultantes de desbaste. Carga a camião.
CONDIÇÕES DE FINALIZAÇÃO
A superfície do terreno ficará limpa e em condições adequadas para poder realizar a implantação definitiva
da obra.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO EM OBRA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Medir-se-á, em projecção horizontal, a superfície realmente executada segundo especificações de Projecto,
sem incluir os incrementos por excessos de escavação não autorizados.

CRITÉRIOS CONSIDERADOS NA DETERMINAÇÃO DO PREÇO DA UNIDADE DE OBRA
O preço não inclui o corte de árvores nem o transporte dos materiais removidos.
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